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Valea

arăturilor!
Executarea semănatului fn 

timpul optim și la un nivel 
calitativ corespunzător, care să 
asigure obținerea unor recolte 
mari la hectar, este determina
tă de pregătirea din vreme a 
terenului. De aceea, una din 
sarcinile cele mai urgente ce 
se pun acum in fața lucrăto
rilor din agricultură este exe
cutarea intr-un ritm rapid a 
arăturilor pe suprafața de pes
te un milion de hectare încă 
nearată. în acest scop, se im
pune organizarea temeinică a 
muncii pentru ca în fiecare ra
ion, în fiecare unitate tractoa
rele și celelalte mijloace de 
lucru să fie folosite din plin.

Așa cum se vede pe harta 
alăturată, care înfățișează, pe 
regiuni, procentul în care au 
fost executate arăturile de pri
măvară, aceste lucrări sînt, în 
general, intirziate. în gospodă
riile de stat și cooperativele 
agricole din întreaga țară nu 
s-a arat decît 21 la sută din 
suprafața prevăzută. Harta in
dică faptul că cele mai mari 
suprafețe au fost arate în 
regiunile Oltenia, Banat, Plo- 
ieștț, Argeș, Dobrogea și Bucu
rești. Dar in unele din aceste 
regiuni, situate în sudul țării 
unde se desprimăvărează mai 
repede, iar pămintul se zvintă 
mai ușor, ritmul de lucru nu 
este corespunzător. în regiunea 
București mai sînt de arat 
83 500 ha, iar în regiunea Ol
tenia — 59 000 ha. O situație 
mult mai nesatisfăcătoare e- 
xistă in regiunea Iași, unde 
mai sînt de arat, in cooperati
vele agricole și gospodăriile 
de stat, peste 100 000 ha ; Cri- 
șana — 88 000 ha ; Maramureș 
;— 64 000 ha ; Bacău — 55 000 
ha etc.

Ritmul de lucru realizat 
pină acum in diferite unități 
dovedește că se puteau ara 
suprafețe mult mai mari dacă 
ar fi existat suficientă preocu
pare pentru identificarea te
renurilor mai zvîntate și fo
losirea intensă a tuturor mij
loacelor de lucru. De exemplu, 
in regiunea Argeș gospodăriile 
de stat au făcut arături pe su
prafețe care reprezintă 77 la 
sută din prevederi, în timp ce 
cooperativele agricole au rea
lizat numai 36 la sută; in re
giunea Banat s-a realizat 67 
la sută din plan în G.A.S. și 48 
Ia sută în cooperative. O situa
ție inversă este în regiunea 
Dobrogea. Aici, cooperativele 
agricole au făcut arături pe 37 
Ia sută din terenurile prevăzu
te, iar gospodăriile de stat nu
mai pe 7 Ia sută. Asemănătoa
re este și situația din regiunea 
Hunedoara unde cooperativele 
agricole au ajuns Ia 23 la 
sută, iar gospodăriile de stat 
la 6 la sută. Toate acestea de
monstrează că incă 
cut la un ritm de 
tensă, pierzîndu-se 
zile bune de lucru.

Timpul este înaintat și lu
crările agricole de primăvară 
încep să se aglomereze și mai 
mult. Aceasta impune să se 
acorde cea mai mare atenție 
grăbirii arăturilor pentru a 
avea teren pregătit necesar în- 
sămințării culturilor. Este 
adevărat că în cele mai multe 
locuri terenul este umed. Dar 
pol fi identificate suprafețe 
mai zvîntate care să fie arate 
în primul rînd. Și aceasta în
deosebi în regiunile București, 
Banat, Oltenia, Crișana, unde 
sînt condiții mai prielnice de 
lucru.

Grăbirea lucrărilor agricole 
de primăvară și în primul rînd 
a arăturilor trebuie să preo
cupe îndeaproape pe lucrătorii 
din gospodăriile de stat și 
S.M.T., pe membrii cooperati
velor agricole. Sub controlul și 
îndrumarea organelor și orga
nizațiilor de partid, consiliile 
agricole și uniunile coopera
tiste trebuie să rezolve opera
tiv toate problemele legate de 
buna folosire a tractoarelor și 
altor mijloace de lucru pentru 
ca în zilele care urmează rit
mul de executare a arăturilor 
să crească continuu.

nu s-a tre- 
muncă in- 
numeroase

t ■ opinii

PRESTIGIUL
PROFESORULUI

de prof. univ. dr. docent L. BANYAI

Există un consens unanim : prestigios 
prin definiție, fiflul de profesor reco
mandă un om de mare cultură consa
crat unei nobile misiuni umaniste și 
patriotice. Și e firesc. „Mai mare bu
nătate și folos — spunea Gheorghe 
Barițiu -— nu se poate face omenirii 
decît prin creșterea și învățarea tine
rimii".

Tradițional, și îndeosebi azi, atît în 
liceu cit și tn învățămîntul superior, 
corpul nostru profesoral se bucură de 
o mare autoritate. In universitățile mai 
vechi decît centenare din București, 
Cluj sau lași, bunăoară, moștenirea lă
sată de o pleiadă de savanți din cei 
mai renumiți, dascăli iubiți și creatori 
de școli științifice a fost preluată și 
dezvoltată de un corp profesoral care 
inspiră respect prin pregătirea, pasiu
nea și dăruirea sa. Dar, individualizat, 
orice profesor poate avea un plus sau 
minus de prestigiu și autoritate. Im
portantă nu mi se pare însă constata
rea ca atare, ci atitudinea care se a- 
doptă atunci cînd se observă un mi
nus de autoritate și prestigiu, analiza 
situației care o determină.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu spunea 
cu ocazia deschiderii acestui an uni
versitar : „Fiecare institut, fiecare ca
tedră să devină un factor activ in 
frontul nostru științific, o tribună de 
dezbatere creatoare, de confruntare 
principială a opiniilor..." Văd în acest 
îndemn cheia problemei pe care o 
dezbatem. Părerile care au atribuit 
instituției de învățămînt superior sar
cini aproape exclusiv didactice, de în- 
magazinare și transmitere a unor cu
noștințe dezlegate de dinamica gindi- 
rii creatoare, au avut ca urmare repe
tarea unor șabloane, sărăcirea activi
tății didactice însăși și în anumite ca
zuri chiar subminarea prestigiului pro
fesoral.

E incontestabil că autoritatea omu
lui care urcă la catedră se sprijină pe 
o seamă de atribute ale profesiunii, 
pe nivelul său ideologic ridicat și nu 
mai puțin pe integritatea sa morală, 
pe omenia și modestia sa. Dar presti
giul și autoritatea profesorului sînt de
terminate în primul rînd de cunoștin
țele sale de specialitate, fundamentate 
pe căutări și investigații științifice per
sonale, pe contribuții originale la dez
voltarea disciplinei științifice căreia i 
s-a dedicat. Izolarea de activitatea ști
ințifică, necunoașterea cuceririlor noi 
din țară și de peste hotare este in
compatibilă cu calitatea de profesor. 
Cel care repetă pur și simplu ce au 
spus alții este mai degrabă un colee-

fionar de păreri și fapte dacii un crea
tor.

Firește, pentru o asemenea activitate 
este nevoie de un climat stimulator și

(Continuare în pag. a Vil-a)

In localitățile de pe 
Arieșului, începînd de la izvoare 
și pină la intîlnirea cu Mure
șul, se construiesc noi întreprin
deri care pun în valoare resur
sele naturale, priceperea și hăr
nicia oamenilor. La Gîrda — 
comună situată aproape de ini
ma munților Apuseni, unde tră
iesc iscusiți ciubărari — se a- 
propie de sfîrșit construcția 
unei fabrici care va produce a- 
nual 40 000 de butoaie și 2 000 
mc lăzi din lemn de fag. Mai 
jos, la Cîmpeni — centrul raio
nului — va începe în curînd 
construcția unui combinat de 
industrializare a lemnului. între 
altele, aici, peste 1 000 de meș
teri moți își vor dovedi talentul 
la fabricarea mobilei sculptate.

Urmînd firul Arieșului, că
lătorul ajunge la Turda, impor
tant centru industrial al țării. 
La Electroceramica producția va 
crește în cincinal cu încă 10 000 
tone, adică de 3,3 ori, pentru a 
putea face față necesarului de 
izolatori solicitați de ritmul im
petuos al electrificării. în a- 
cest scop a început construc
ția unei hale de fabricație cu 
o suprafață de 30 000 mp. 
întreprinderea de prefabricate 
din beton se îmbogățește cu 
două noi secții, a căror con
strucție este avansată : secția de 
tuburi de presiune „Prerao", 
care va produce anual tuburi 
pentru aproape 100 km conduc
te, și cea de tuburi de canali
zare, cu o producție anuală de 
14 000 mc. Prepararea betoane- 
lor, sortarea agregatelor, faso
narea armăturilor și alte faze 
ale procesului tehnologic vor fi 
mecanizate și automatizate. în 
apropiere, fabrica de sticlărie, 
una din cele mal vechi unități 
industriale ale orașului, in curs 
de modernizare și sistematizare, 
va realiza anual o producție de 
2 500 tone articole de menaj. 
Lucrări de dezvoltare a capaci
tăților de producție și de per
fecționare a tehnologiei se fac 
și Ia fabrica de ciment și la uzi
nele chimice.

înainte de a se vărsa in Mu
reș, Arieșul trece pe lingă 
poarta uzinelor „Industria sîr- 
mei" din Cimpia Turzii. în 
cincinal, această uzină va 
noaște o puternică dezvoltare.

Al. MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii"

în 
cu-

Vineri dimineața, au părăsit Capi
tala, îndreptîndu-se spre Moscova, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, Ion 
Gheorghe Maurer, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, și 
Paul Niculescu-Mizil, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi-

ORGANIZAREA
ST-IINTIFICĂ

9 9

SI A MUNCII 
IN ÎNTREPRINDERI 

în cadrul discuției 
deschise de ziarul nos
tru pe tema perfec
ționării organizării con
ducerii producției și 
muncii în întreprinde
rile industriale, în pa
gina a lll-a își spun 
cuvîntul cadre de con
ducere din întreprinderi 
și ministere, activiști 
de partid.

diului Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R., care, la invitația Comite
tului Central al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice și a Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., vor face o 
vizită de prietenie în Uniunea 
Sovietică.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, 
au fost prezenți tovarășii Chivu 
Stoica, Gheorghe Apostol, Alexan
dru Bîrlădeanu, Emil Bodnaraș, A-

Sosirea la
MOSCOVA 17. — Corespondentul 

Agerpres Silviu Podină transmite : 
In dimineața zilei de 17 martie au 
sosit la Moscova tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer 
și Paul Niculescu-Mizil.

La aeroportul Vnukovo din Mos
cova, oaspeții români au fost întîm- 
pinați de tovarășii Leonid Brejnev, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
Dmitri Poleanski, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.U.S.,

lexandru Drăghicl, Iile Verdeț, 
membri și membri supleanți ai Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
secretari ai C.C. al P.C.R., vice
președinți ai Consiliului de Mi
niștri, membri ai C.C. al P.C.R. 
și ai guvernului.

Au fost de față, de asemenea, 
A. V. Basov, ambasadorul Uniunii 
Sovietice la București, și membri 
ai ambasadei. (Agerpres)

Moscova
prim-vîcepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., Iuri Andro
pov, secretar al C.C. al P.C.U.S., 
Andrei Gromîko, membru al C.C. 
al P.C.U.S., ministrul afacerilor ex
terne al U.R.S.S., și de alte persoa
ne oficiale.

Au fost prezenți, de asemenea, 
Teodor Marinescu, ambasadorul Re
publicii Socialiste România la Mos
cova, și membri ai ambasadei.

scrisoare din Montevideo

Sursele 
subdezvoltării
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H Energia — un măr al 
discordiei între „giganți“ 
■ Omul în războiul con
tra cancerului

ancheta socială

MILUȚĂ (fragment 
de roman de Al. Ivan
GHILIA)

Climatul
infracțional

orașul minier din inima 
munților Apuseni

Foto : S. Mendrca

încerc, într-un birou al 
G.A.S. Domnești, raionul 
Curtea de Argeș, să mă 
lămuresc cum se pot pre
face oile în berbeci și 
prunii în mărăcini.

— Eu nu eram pe atunci 
aici — îmi spune conta- 
bilul-șef. Marin Colibă- 
șeanu. Eu sînt aici din 
primăvara trecută, iar po
vestea cu berbecii s-a 
petrecut cu un an în 
urmă.

Alături, revizorul de la 
trust, Florian Negoiță, des
chide, dîndu-i dreptate, 
un dosar cu declarații în 
care se spune că în pri
măvara anului 1965 s-au 
strecurat de la femele la 
masculi între 70 și 
miei.

— Cum s-au 
rat ?

— Din eroare —
tește revizorul pasaje din 
declarațiile inginerului zo
otehnist Gh. Proveanu și 
tehnicianului E. Mincu.

Privindu-1, contabilul- 
șef clipește des, apoi face 
un semn dîndu-mi a în
țelege că asemenea erori 
se pot ivi cînd nici nu 
te aștepți, ba chiar sînt 
inevitabile.

— Noi înregistrăm ceea

de Vasile BÂRAN

100 de

strecu-

îmi cl

Co ne spun îngrijitoiii 1 
Pot eu să știu cînd a fă
tat oaia și ce-a făcut? — 
întreabă el cu un aer de 
resemnare.

Mă gîndeam ce s-o fi 
întîmplat totuși cu lap
tele, sau ce s-o fi petre
cut cu mieii pe care cele 
70—100 de oi înregistrate 
din „eroare" la berbeci 
i-au adus, la rîndu-le, pe 
lume, în anii următori?

Inaintînd în mister îl 
Întreb pe contabilul șei 
și despre pomi, adică des
pre cei peste 5 000 de 
pruni și nuci, proprie
tate a gospodăriei, care 
s-au aflat, vreme îndelun
gată, în afara evidenței 
contabile.

— De ce nu i-ați înre
gistrat? t

— Eu nu pot să nu exe
cut dispozițiile directoru
lui — îmi spune el puțin 
iritat.

— Iată cum stau lucru
rile — își propune să ex
plice inginerul șef, Mar
cel Șerban. Pomii erau,

ne-

in
un

într-adevăr, neînregistrați 
dar, prin vînzare, fruc
tele intrau în veniturile 
gospodăriei...

— Și totuși, în ce scop 
erau ei, pomii, ținuți 
înregistrați?

Inginerul oftează, 
cele din urmă, după
efort vizibil se hotărăște 
să vorbească deschis:

— Asta se făcea pentru 
Trust. Trustul vedea că, 
la noi, se obține o pro
ducție mare de fructe pe 
un număr mic de pomi și 
de aici felicitările și evi
dențierile...

. — Și primele, firește.
— Da, și primele —re

cunoaște el. Cred că din 
același motiv s-au trecut 
și oile la berbeci: lapte 
mai mult, miei mai multi 
pe 
oi. 
că 
In 
am 
neînregistrați, am anun
țat la Trust.

— Pe cine?
— Pe inginerul șef al 

Trustului, tovarășul Ri- 
zea...

— Șl ce v-a spus?
------—.........  —.............. UifflB 

(Continuare in pag. a Il-a)

un număr mai mic de 
Nu știu precis pentru 
eu sînt mai nou aici, 
ce mă privește, cînd 
văzut că pomii sînt

(Continuare în pag. a VII-a)

Eduardo GALEANO
publicist Uruguayan

convingători, la 
reforme profun- 
Congresul ame- 
700 milioane de

învelită în siropul discursurilor și al promi
siunilor, s-a născut acum mai bine de cinci 
ani așa-numita „Alianță pentru progres". In 
carta semnată la Punta del Este de reprezen
tanții țărilor membre ale Organizației statelor 
americane (O.S.A.) stă înscris următorul o- 
biectiv principal : Alianța va transforma în 
două decenii America Latină într-o regiune 
dezvoltată prin intermediul unui program de 
ajutor economic, în bună parte de proveniență 
nord-americană. Delegatul Statelor Unite pro
mitea un miliard de dolari drept ajutor anual 
și se referea, în ferment foarte 
necesitatea de a se întroduce 
de în economia continentului, 
rican nu a acordat însă decît
dolari pentru perioada 1961—1962 și 500 milioane 
pentru 1962—1963. De aici înainte, cifra a con
tinuat să scadă și mai mult. Ca urmare, nouă 
membri ai Comitetului interamerican al Alianței 
au demisionat, în semn de protest, față de lipsa 
de sprijin ce se manifestă chiar în tara care a 
inspirat carta de la Punta del Este.

Cifrele reale rămîn totuși un mister ferecat 
cu șapte chei. Dar cele date publicității, deși 
sînt disimulate întotdeauna de maculatura 
greoaie a propagandei, sînt totuși suficiente pen
tru a evidenția faptul că creditele elective în
sumează o cifră mult mai mică decît aceea te
oretică. Totalul creditelor pe care le primește 
America Latină, sub diferite forme, din partea 
organismelor nord-americane, interamericane 
sau internaționale, se calculează fără scrupule, 
fiind atribuite Alianței.

Faptele arată că monopolurile nord-amerl- 
cane s-au hazardat atunci cînd au avertizat că 
reformele preconizate de Alianță în țările latino- 
americane ar crea un „climat de incertitudine", 
care ar putea „descuraja investițiile particulare". 
De fapt, „ajutorul" acordat în cadrul Alianței 
lărgește piețele pentru industria nord-americană, 
ușurează plasarea excedentelor agricole și pro
movează „reforme" care implică un „stimulent al 
inițiativei particulare" — adică nu contravin in
teresului capitalului străin și nici ordinii sta
bilite înăuntrul fiecărei țări, în beneficiul oli
garhiei locale.

Cînd fostul ministru de finanțe american, Dou
glas Dillon, a expus programul Alianței în fața 
Congresului, a scos în evidentă faptul că țările 
beneticiare „se obligă să achiziționeze nu nu
mai mărfuri, ci și servicii din Statele Unite". 
Roberto Campos, ministru în cabinetul brazilian 
al lui Castelo Branco, declara la un moment dat :
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FAPTUL
(Mă gîndeam că ingi

nerul șef al Trustului a ce
rut Imediat sancționarea 
celor care foloseau un a-

DIVERS

semenea procedeu cu to
tul nepermis, dar...)

— Mi-a spus să avem 
grijă ca, pe viitor, să-i 
includem în plan.

este cîteva ore, 
sub munți, la 
Strătulești, stau 
de vorbă cu fos
tul director al

»»Pică pară..."
Au pornit cetățenii din satele 

Păulețti, Ambud, Amafi și Petin 
(comuna Ambud-Satu Mare) să 
construiască un dispensar, in urmă 
eu 6—7 ani. Mai tntfi s-a încasat 
contribufia bănească de la cetă
țeni ; s-au întocmit apoi documen
tația și devizul. A urmat aprovizio
narea : lemne, țiglă, ciment. Și a- 
provizionarea a continuat : balast, 
var, nisip. în 1965 s-au adus ușile 
și ferestrele. Lipseau doar cărămi
zile. Și astăzi tot cărămizile lip
sesc. Marfă rară. Se procură greu.

a-Iar sfatul popular comunal abia 
cum „prospectează" piața.

Procesul
broastelor

Ls bară — doi înverșunați 
eesomani : Elisabeta Ciocan, 
prietara casei nr. 3 din sfr. 
vrem lancu-Medgidia, și fostul ei 
chiriaș Ion Năstase. Motivul este, 
de asfă dată, temeinic și deose
bit de grav. Fostul chiriaș sus
ține că a cumpăraf broaște noi 
pentru uși și că acestea au ră
mas la vechea adresă. Proprietă- 
reasa neagă. In dispută sînt an
trenați martori și avocafi. (Încă 
n-au cerut comisii de expertiză!) 
Din 1965, de cînd se tot judecă, 
ehemîndu-se în instanță pe rînd, 
într-o ordine cronologică desăvîr- 
șită, au cheltuit vreo 3 000 de 
lei. Procesul broaștelor continuă. 
Cît ? — nu știm. Nu-i frumos să 
te uiți pe gaura cheii. Mai ales 
cînd nu știi ale cui sînf broaș
tele.

pro- 
pro- 

A-

G.A.S. Domnești, ing. Ni- 
colae Manea, — destituit 
și numit șef de secție la 
o altă gospodărie, cea 
din Cîmpulung Muscel.

E irămîntat, se vede că-1 
macină gîndurile — îi e 
greu să admită că a să- 
vîrșit, în numele funcției, 
un lanț de încălcări și a- 
buzuri. Oamenii vorbesc 
Insă cu mîhnire de faptul 
că fostul director aproba 
propuneri sau lua hotărîri 
care lezau avutul gospo
dăriei, că în urma hotă- 
rîril sale, 17 porci desti
nați cantinei au fost vîn- 
duți unor salariați ai gos
podăriei (printre care s-a 
numărat șl el) la prețuri 
de nimia, că gazda lui se 
folosea cînd voia de mij
loace de transport sau de 
materiale din proprietatea 
gospodăriei, că în timpul 
iernii și el și contabilul 
șef și alți salariați și-au 
adus oile în turma gospo
dăriei... Și pentru toate 
aceste fapte — unele frau
de evidente — fostul 
director își găsește tot fe
lul de scuze: „N-am știut, 
nu m-am gîndit, m-am ba
zat pe o dispoziție a 
Trustului după care... etc. 
etc.*.

Cli
ma
tul
infracțional
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Povestesc acest caz
procurorului șef adjunct 
al procuraturii regiunii 
Argeș, tovarășul Victor 
Rai cu:

Sub plapumă
Grigore Cocolan avea o me

serie care ține de cald oameni
lor. Era șeful secției de con
fecționat plăpumi din cadrul 
cooperativei meșteșugărești 
„Steaua roșie“-Tg. jiu. Făcea 
plăpumi după dorința fiecă
ruia. Cu materialul cooperati
vei sau al clientului. De la un 
timp a început să lucreze și 
peste program. De unul sin
gur. Făcea plăpumi cu mate
rialul cooperativei pe care apoi 
le vindea. (Contravaloarea lor 
23 514 lei și-a însușit-o). Plăpu- 
mile nu i-au ținut de cald. 
Deși proverbul avertiza : „în- 
tinde-te cît ți-e plapuma !“, lui 
i-au ieșit mîinile afară. Erau 
prea lungi I

Consultații
prin fe 
reastră

Doi bâtrîni, Tatiana ȘÎ 
Gheorghe Colceriu din Hetiur 
(Sighișoara) s-au îmbolnăvit. 
Un nepot a chemat pe docto
rița Elise Gross de la circum
scripția sanitară Nadeș-Hetiur. 
A venit, însoțită de sanitara 
Margareta Stoica. De teamă 
că bătrînii au gripă și se vor 
molipsi și ele, le-au întins ter
mometrul pe fereastră. Tot prin 
fereastră au continuat consul
tația. „Ai 38, leliță, nu-i mare 
lucru 1’ Le-au dat și indicații : 
„Sănătate, leliță, și aveți gri
jă". După două zile, bătrînul a 
căpătat dublă pneumonie, iar 
soția, pneumonie. Acum e rîn- 
dul doctoriței și sanitarei. Con- 
sultați-le. Nu prin fereastră. Cît 
mai de aproape. Nu vă te
meți, ele n-au gripă : boala 
lor este de altă natură.

— Sigur, procuratura îl 
va cerceta și îi va sta
bili natura și gravitatea 
dar, observați? — atrage 
procurorul atenția — ca
zul este tipic pentru ceea 
ce numim noi: crearea 
mediului infracțional. El 
cuprinde, în fașă, aproa
pe toate elementele care, 
într-o situație sau alta, pot 
deveni favorabile înfrup- 
tării din avutul obștesc. 
Mai întîi starea evidenței. 
O evidență aproximati
vă, care-ți lasă impresia 
de neputință, de imposi
bil. Bineînțeles, nu putem 
da acum nici un califica
tiv de ordin juridic — ca
zul trebuie cercetat cu 
toată atenția — dar tre
buie să subliniem că toc
mai cu o astfel de „evi
dență" nesigură și elasti
că se înconjoară mai toți 
infractoriil Nu de mult, 
spre exemplu, noi l-am 
trimis în instanță pe Toma 
Gogorodea, fost gestionar 
la cooperativa Horezu. 
EI a adus statului o pa
gubă de 150 000 lei. Ne
glijența, falsul și delapi
darea de care s-a făcut 
vinovat au fost acoperite 
de haosul care domnea în 
ce privește ținerea ges
tiunii ; el părea să nu 
dea nici o importanță 
gestionării, mărfurile ză
ceau pe unde se ni
merea, .inventarele eiau 
întocmite superficial, ni
meni nu știa ce valori 
trebuia să existe la un 
moment dat în rafturi. 
Disprețul acesta față de 
bunurile ce formează pa
trimoniul socialist este pe
depsit de lege ca o 
purtare criminală. Alături 
de Gogorodea și-au pri
mit pedeapsa și contabi
lii care, efectuînd „con
trolul", treceau pe hîrtie 
ceea ce le dicta gestio
narul necinstit.

O evidență strictă, făcu
tă cu răspundere, consti
tuie o primă măsură de 
apărare a avutului ob
ștesc.

Care credeți că sînt raci
lele controlului în ase
menea cazuri?

— Am amintit, Intr-un 
exemplu, de cei care au 
controlat gestiunea la co
operativa din Horezu. Ei 
au lucrat extrem de su
perficial, creînd ei înșiși 
erori în evidență, în loc 
s-o limpezească.

Datoria esențială a con
trolului este să prevină di
minuarea avutului obștesc, 
să-l apere, să-i asigure 
întărirea permanentă. Dar 
sînt și cazuri — extrem 
de rare, i-adevărat — 
cînd tocmai cel venit în 
control e pornit pe ciu
peală. O astfel de apucă
tură deschide însă un 
drum larg spre hoție. Așa 
s-a petrecut la întreprin
derea Forestieră Jiblea, 
din Rm. Vîlcea. Aici con
tabilul Pantelimon Vasi- 
lescu manevra și fondu
rile de investiții pentru 
construcții de cabane 
pepiniere. Operațiunile 
cestea erau controlate 
un inspector al Băncii 
investiții, care, construin- 
du-și în Rm. Vîlcea o casă, 
a convenit cu contabilul 
să ia din averea între
prinderii, fără nici o a- 
probare și fără nici o pla
tă, niște bușteni. Conta
bilul care, bineînțeles, a- 
vîndu-1 astfel „la mînă* 
pe inspector, care-1 con
trola acum doar „prin te
lefon", a delapidat, în 
scurtă vreme, prin state 
fictive, peste 100 000 leii 
Drept pedeapsă amîndoi 
au primit 17 ani de în
chisoare.

în acest caz furtul ar 
fi trebuit să fie împiedicat 
de către propriul con
trol al întreprinderii. Nu 
întotdeauna Insă între
prinderile acționează, prin 
serviciile lor, cu severi
tate și intransigență pen
tru ca nici cea mai mică 
parte a avutului poporu
lui să nu fie ciuntită!

Ba, uneori, sînt 
prea îngăduitoare, 
puse să ierte.

și 
a- 
de 
de

chiar 
dis-

tova-

3
i povestesc 
rășului procuror 
cele petrecute la 
.Trjb'tțnalul raio
nului Rm. Vîlcea.

Aici a fost trimis în jude
cată un maistru de par
chet de la I.F. Brezoi pen
tru pagube aduse între
prinderii în valoare de 
peste 40 000 lei. Conform

Rentabili
tate
...cu forța

Știți cum a hotărît Gavrilâ 
Gal, șeful stației C.F.R. Tg. Mu
reș Nord, să rentabilizeze 
transporturile efectuate pen
tru Întreprinderea de colecta
rea metalelor din localitate 7 
Simplu. Reține (in mod abu
ziv) vagoanele încărcate 
două-trei zile în locație. Apoi 
întocmește un proces verbal 
de contravenție și încasează 
frumușel banii. Ultima dată a 
încasat 1 140 lei locație pentru 
că., el nu a expediat la vre
me vagonul K 755 628 îmobili- 
zînd astfel vagoanele, șeful 
stației devine nerentabil pen
tru economie Așa că vor 
trebui luate măsuri Insă după 
?irocedeul său, de penalizare, 
n acest caz se dovedește ren
tabil.

de >Rubrică redactată
Ștefan ZIDARITA 
Ștefan DINICA

cu sprijinul corespondenților 
„Seînteii"

evenind la cele 
petrecute la 
Domnești — ne 
spune în conti
nuare procurorul

Victor Raicu — să mai
observăm un aspect: ten
dința unora de a-și crea, 
cu ajutorul aceleiași evi
dențe eronate, „plusuri". 
Aproape în toate cazurile 
de infracțiune privind a- 
vutul obștesc, cercetate 
de noi, infractorii au por
nit de la credința că în 
gestiunea lor ceva era în 
plus, pentru că de-a lun
gul timpului el lucraseră 
în așa fel ca acel ceva
„în plus" să existe. Dar 
„plusul” nu putea exista 
decît încurcînd, falsifi-
cînd evidența care, re
pusă la punct, scotea la 
Iveală nu plusuri, cl minu
suri. iată un exemplu și 
de acest fel:

Tot în ultimele luni au
fost judecați 12 gestionari 
de la „Vinalcool" care au 
adus statului un prejudi
ciu de peste 600 000 lei. 
Ei lucrau cu două evi
dențe. una legală, iar 
alta fictivă, prin cea le
gală creîndu-și „plusuri", 
iar prin cea fictivă țl- 
nînd. între el, socoteala 
acestor „plusuri". Trei 
ani a durat întreprinde
rea loi infracțională; în 
cele din urmă temeliile
l-au putrezit.

— Ați vorbit de evi
dență. Dar controlul?

proceduril de anchetă a- 
ceste pagube au 
stabilite printr-un 
de constatare. Dar 
că, deși acest act 
semnat (în afara 
ganelor superioare 
control) de către director, 
inginer șef, șef contabil, 
șef serv, producție etc., 
în cursul procesului în
treprinderea se retrage 
ca parte civilă! Adică 
vine și spune: eu, între
prindere, nu am nici o 
pretenție, nu-1 condam
nați pe delapidator! Cum 
se explică o asemenea a- 
titudine?

— Există, 
cazuri cînd 
iile păgubite 
prin reprezentanții 
pretențiile 
procurorul. Aceasta 
întîmplă din două consi
derente. Primul: întreprin
derii l-a fost acoperit go
lul, paguba a fost înlă
turată.

— Dar furtul s-a pro
dus, hoțul există, el tre
buie pedepsit!

— întocmail De aceea 
și insistăm ca unitatea să 
revină în justiție.

Al doilea: se poate ca 
din punct de vedere scrip
tic întreprinderii să „nu 
i se aducă" prejudicii. E 
vorba de 
cam mai 
torul își 
„plusuri* 
rea vine și spune: noi nu 
ne constituim parte civilă 
pentru că în scriptele 
noastre nu apare nici o 
lipsă.

— Dar în realitate pre
judiciul există!

întocmai. Prejudi- 
există și noi comba
ți asemenea optică

fost 
aci 

iată 
este 
or- 
de

într-adevăz 
întreprinde- 
își retrag, 

lor, 
remarcă 

se

ceea ce expli- 
înainte: infrac- 
creează unele 
și întreprinde-

ctul 
tem 
prin care întreprinderea 
dovedește de fapt îngă
duință față de hoții

— La Tribunalul raio
nal Găești — îi prezint 
tovarășului procuror o 
altă ciudățenie — se țu- 
decă un proces în care 
un brigadier silvic este 
acuzat că a înstrăinat o 
cantitate însemnată de 
arbori. Arborii, se arată în 
actul de acuzare, au fost 
tăiați cu fierăstrăul și vîn- 
duți. Negînd, inculpatul 
cere o expertiză tehnică. 
Vin doi experți de la in
stitutul de cercetări fores
tiere și-i dau dreptate. 
Acuzarea cere și ea o 
contraexpertiză La rîn- 
du-i, inculpatul cere iarăși

Pe toate meridianele 
globului se vorbește tot 
mai des despre necesita
tea sporirii resurselor de 
apă potabilă și despre 
măsurile de prevenire a 
poluării apelor ca cerințe 
imperioase ale lumii con
temporane. Șl pe 
dreptate. Poate apare ciu
dat, poate „sună" bizar, 
dar progresul economic al 
omenirii solicită... apă. In
dustria — acest „setilă 
modern* — înghite circa 
150 000 litri apă pentru 
fiecare tonă de oțel, 
200 000—500 000 litri pentru 
fiecare tonă de hîrtie, 
1 200 000 litri pentru o 
tonă de aluminiu, 2 230 000 
litri pentru o tonă de cau
ciuc sintetic etc. ; pe mă
sură ce devine mai inten
sivă, agricultura absoar
be rîuri întregi.

O privire chiar sumară 
aruncată pe harta țării 
noastre atrage atenția a- 
supra bogăției de ape 
ce-i brăzdează teritoriul. 
Dar ritmul rapid în care 
se dezvoltă industria și 
agricultura, precum și ri
dicarea continuă a gradu
lui de confort fac să 
crească din ce în ce mai 
mult consumul de apă : 
se construiesc noi conduc
te de aducțiune, stații de 
pompare, canale, 
de acumulare.

Un consum mai 
de apă are însă 
consecință directă 
cuarea unul volum cores
punzător de ape uzate. Și 
cum în majoritatea cazu
rilor canalele se descar
că în apele rîurilor, crește 
gradul de poluare al a- 
cestora. Apele din bazi
nele hidrografice ale rîu- 
riloi Olt. Argeș, Ialomița 
și altele prezintă o pro
nunțată stare de lmpuri- 
ticare pentru că sînt obli
gate să transporte,

bună

lacuri

mare 
drept 
eva-

pe

o expertiză care contra
zice contraexpertiza și din 
nou acuzarea cere o con
traexpertiză care contra
zice expertiza. în total 4 
expertize, două de o par
te, două de alta, contra- 
zicîndu-se și anulîndu-se. 
Intre timp procesul se lun
gește, trece un an, mai 
trece o jumătate de an. 
Sigur, principalul într-un 
proces este justețea hotă- 
rîrii — situația pe care o 
povestesc este, din acest 
punct de vedere, cu to
tul neclarifioată! Dar ea 
poate fi și o situație în 
care hoțul să-și poată 
spune: fur, apoi cer niște 
expertize și toate ițele 
se încurcă de nu le mai 
dă nimeni de capătl Ce 
părere aveți despre o- 
biectivitatea experților. 
Este ea o problemă?

—» Este — încuviințea
ză procurorul — din mo
ment ce pornind de la a- 
celeași date se trag con
cluzii diferitei Sînt cazuri 
cînd aceiași experți în 
faza de cercetare penală 
stabilesc un prejudiciu, 
iar pe parcursul judecă
ții își schimbă părerea. 
Instanțele au totuși posi
bilitatea să determine o- 
biectivitatea lor. Am avut 
un caz la Muscel: o sus
tragere de la o coopera
tivă agricolă de produc
ție în valoare de 60 000 
lei. în timpul procesului 
se face o expertiză care 
scade dintr-o dată valoa
rea pagubei cu 15 000 lei. 
Pe baza acestei exper
tize Tribunalul raionului 
Muscel l-a condamnat pe 
delapidator la o pedeap
să mai mică. în recurs 
însă tribunalul regional, 
la cererea procuraturii de 
a se restabili adevărul, 
i-a aplicat pedeapsa cu
venită Dar dacă procu
ratura nu mai Interve
nea?

Ar trebui ca experții să 
poarte răspunderea re
zultatului pe care-1 pre
zintă în justiție. (O pro
punere: să se creeze cor
puri oficiale de experți!)

Ar trebui poate luate și 
alte măsuri, dar în primul 
rînd e necesar ca fiecare 
colectiv de muncă, cetă
țenii înșiși, opinia publi
că să nu lase, prin în
treaga atitudine, nici cea 
mal neînsemnată breșă 
spre lezarea avutului 
obștesc.

lîngă apele menajere ale 
orașelor, și apele rezidua
le de la schelele petro
liere ; anumite fabrici e- 
vacuează 
în rîuri 
losite la 
undeva pe parcurs, 
captate și filtrate pentru 
alimentarea orașelor etc.

Sînt doar cîteva e- 
xemple care arată că

ape 
care sînt

irigații

nocive 
fo- 

sau, 
sînt

a) lața demonstrea
ză cu prisosință 
că — aproape 
în unanimitatea 
cazurilor — o

infracțiune nu se poa
te produce decît în
tr-un climat de toleran
ță pasivă (în cel mai bun 
caz) sau de directă com
plicitate. Majoritatea je- 

' îuitorilor avutului obștesc, 
în paralel cu activitatea 
lor infracțională, duc și 
o altă activitate: ridica
rea unor ziduri de pro
tecție, menite a-i apăra 
în ziua cînd adevărul va 
ieși la suprafață. Care 
sînt cărămizile din care se 
înalță aceste ziduri de 
protecție? Poartă nume 
simple: lingușirea, min
ciuna, poza de om cinstit, 
mica „atenție", mita, co
ruperea directă.

Viața demonstrează că 
numai rareori acolo unde 
legea a fost încălcată, 
găsim un singur atenta
tor. Și numai rareori, atît 
de rar că nici nu merită 
să discutăm, nu a știut 
nimeni de ilegalitățile ce 
se comit. Vorba despre 
„mîna care spală pe alta”, 
expresie a lipsei de prin
cipii, a apărării unor 
meschine interese mate
riale. a lașității — se apli
că în aceste cazuri din 
plin.

Nu trebuie uitat nici 
„anonimul", măruntul func
ționar care se autoconsi- 
deră „prea mic' pentru a 
lua atitudine împotriva ce
lor ce se înfruptă din bu
nul statului; este una și 
aceeași persoană cu o- 
mul care, în schimb, nu 
se consideră „prea mic* 
pentru a se bucura de to
talitatea drepturilor sale 
cetățenești și umane. Ac
ționează așa și pentru că 
este „acoperit": el nu 
fură și nici nu este ames
tecat. Cine să-l tragă la 
răspundere și de ce? To
tul este în ordine.

Contabilul care execută 
orbește orice directivă; 
funcționarul care tolerea
ză sau chiar îndeamnă 
la falsificarea unor scrip
te; „cooperarea" unora a- 
tunci cînd e vorba de 
„mici învîrteli'; coruperea 
directă, reciprocă, a con
trolorului și controlatului, 
ei între ei; șantajul, mi
tuirea — toate acestea al
cătuiesc ceea ce în rîn- 
durile de mal sus s-a nu
mit climatul Infracțional.

de salubritate a apei se 
Impune cu tot mai mare 
necesitate

Trebuie arătat că para
lel cu construcția de noi 
întreprinderi și obiective 
social-culturale s-au alo
cat Importante fonduri 
pentru construcția de sta
ții de epurare a apelor 
reziduale și de moderni
zare a celor existente. Pe

sale de specialitate, efec
tuează cercetări în vede
rea determinării posibili
tăților de înlăturare a stă
rilor de impuritate și noci
vitate a apelor.

Există și prevederi le
gale în acest sens. Or, 
Comitetul de Stat al Ape
lor, în grija căruia intră 
păstrarea calității apelor 
prin elaborarea celor mai

NU IGNORAȚI
SALUBRITATEA

APELOR! puncte de vedere

organizată
CIRCULAȚIA TURISTICA
PE LITORAL?

Pentru a înlesni accesul spre locu
rile turistice și cele de mare va
loare istorică și documentară aflate 
în regiunea Dobrogea a fost creată 
o largă rețea de drumuri, a fost des
chis un număr însemnat de unități 
de deservire a turiștilor. Anul trecut, 
de exemplu, a fost modernizată șo
seaua Constanța — Călărași prin 
Ostrov, creîndu-se o a doua legă
tură cu Bucureștiul; de asemenea, a 
fost modernizată șoseaua Constan
ța — Macin, care leagă direct, prin 
Brăila, Dobrogea de drumurile tu
ristice ale Moldovei; au fost pie
truite numeroase alte drumuri ra
ionale și comunale. în timpul care 
a rămas pînă la deschiderea sezo
nului estival vor mai fi amenajate 
căile de acces spre cetățile vechii 
Istrii, spre Capidava și Dinogeția.

Rețeaua largă de drumuri și nu
mărul mare de autovehicule impun 
crearea unei tot atît de largi re
țele de prestări de servicii. Cîte 
ceva în această direcție s-a făcut. 
Pe arterele principale, în 7 puncte 
ale regiunii, au fost deschise stații 
de benzină cu program permanent; 
au fost construite stații și puriste 
de spălare-gresare și amenajate 
locuri de parcare. Totuși, se pune 
întrebarea: sînt suficiente și cores
punzătoare unitățile prestatoare 
de asemenea servicii ?

Am făcut un sondaj printre po
sesorii de autoturisme și alți ama
tori de drumeție „motorizată". Con
cluzia — însușită, de altfel, de fac
tori de răspundere din regiune — 
este aceea că nu s-a făGut încă des
tul. Deficiențele au rădăcini mai 
vechi și ele își găsesc originea în 
insuficienta înțelegere de care au 
dat dovadă, ani de-a rîndul, UGE- 
COM, O.N.T., Ministerul Petrolului, 
— ca să enumerăm doar GÎțiva din
tre factorii responsabili. Numărul 
stațiilor de spălare-gresare al spații
lor pentru parcarea mașinilor este 
neîndestulător; n-a fost încă re

dezvoltarea Industriei, a- 
parițla de noi tehnologii, 
ca și sporirea necesi
tăților de apă pentru 
populația orașelor și sa
telor, pun în fața specia
liștilor probleme com
plexe în ce privește gos
podărirea și protejarea 
resurselor hidrologice ale 
țării. Problema poluării, 
dacă nu este examinată 
din timp și cu suficientă 
răspundere, poate face ca 
apa din prieten să devină 
dușman, din folositoare — 
dăunătoare, atît pentru 
fauna și flora acvatică, 
cît și pentru om. Iată de 
ce asigurarea condițiilor

de Ion ZÂVOIANU 
cercetător la Institutul 

de geologie-geografie 
al Academiei Republicii 

Socialiste România

lingă diferite ministere și 
unități economice s-au în
ființat institute și ateliere 
de proiectare în scopul 
cercetării și adoptării so
luțiilor
pentru epurarea apelor 
uzate Comitetul de Stat 
al Apelor, prin Institutele

celor mai bune

adecvate metode de epu
rare a apelor uzate, ar 
trebui să determine apli
carea riguroasă a măsuri
lor prevăzute de lege spre 
a exclude posibilitatea 
eliminării în cursurile de 
apă a substanțelor toxice 
provenite de la fabrici șl 
uzine, ca și de la alți con
sumatori. în ultima vreme 
se constată însă că, tnvo- 
cîndu-se decalajul surve
nit între capacitățile mici 
ale stațiilor de epurare șl 
volumul mare de ape uza
te, întreprinderile le eva
cuează în rîuri fără a le

mal epura. Sînt cazuri 
cînd nici lacurile și rîurile 
folosite ca ștranduri sau 
locuri de agrement nu 
sînt protejate împotriva 
poluării. în măsură insufi
cientă se elaborează stu
dii pentru cunoașterea 
mai exactă a fenomenelor 
de bază — fizice, chimice 
și biologice — implicate 
în procesele de purificare 
a apelor poluate, a evolu
ției vieții acvatice sub in
fluența poluării etc.

Studiile întreprinse sînt 
de cele mai multe ori ne
finalizate, diferitele as
pecte sînt analizate uni
lateral și nu există perso
nal cu calificare supe
rioară care să se ocupe 
cu competență de aceste 
probleme. Or, este știut 
că apa, cu implicațiile ei, 
se plasează ca obiect de 
cercetare la zona de in
terferență a cîtorva științe. 
Tocmai de aceea un bun 
specialist trebuie să cu
noască la fel de bine fi
zica, chimia, matematica, 
cît și geografia, biologia 
ș.a. De altfel și literatura 
de specialitate este insu
ficientă.

Acțiunea de protejare a 
apelor trebuie pornită de 
la principiul că cea mai 
bună epurare a apelor 
de suprafață se poate 
face chiar din locul unde 
apa este folosită, adică 
din secțiile șl atelierele de 
producție, de la consu
matorul public. Aceasta 
este o chestiune de mare 
importanță, atît în prezent 
cît și în perspectivă, in- 
teresînd dezvoltarea eco
nomiei și sănătatea popu
lației.

zolvată problema atelierelor de re
parații și intervenții operative; lu
crătorii care deservesc aceste sta
ții sînt insuficienți ca număr și o 
parte din ei au o calificare siabă.

Dar problema nu se reduce nu
mai la aspectele semnalate. Ca
pacitatea stațiilor de spălare-gre
sare, chiar și a celor nou construi
te, nu acoperă volumul solicitărilor. 
La Constanța, în perioada de vîrf 
a sezonului, mașinile au așteptat 
ore în șir să le vină rîndul la sp s- 
lat. Cauza? „Cînd a fost proiectată 
stația de care răspund — ne-a spus 
Gheorghe Dăineanu, responsabilul 
stației din Constanța — nu s-a avut 
în vedere tocmai creșterea numă
rului de mașini, fenomen mai mult 
decît previzibil".

O primă soluție pentru rezolva
rea măcar parțială a unor aseme
nea neajunsuri — valabile întru- 
cîtva și pentru punctele de întreți
nere de la Tulcea, Hîrșova și Ba- 
badag — se pare că a fost găsită, 
dar cu 
U.R.C.M.
UCECOM încă din octombrie anul 
trecut. Se preconizează extinderea 
spațiilor de lucru prin instalarea 
unor barăci metalice. Din păcate 
însă, deși mai sînt doar două luni 
pînă la deschiderea sezonului bal
near, aceste barăci — care ar urma 
să fie confecționate de o întreprin» 
dere ploieșteană — nu au fost nioi 
măcar comandate. Este locul să 
mai amintim că la stația din Con
stanța au fost aduse încă de a- ’ 
trecut utilaje dar care nu au 1 
montate în totalitate nici pînă 
cum. Din cele patru cricuri, car» 
costă 120 000 lei, au fost fixate nu
mai două. C» «elelalte două est» 
o întreagă poveste. Se tot discută 
unde să fie montate : la stația din 
Constanța sau la cea din Mamaia 7| 
Cam aceeași soartă o au și unei» 
utilaje aduse din import.

în aceeași ordine de idei, est» 
de-a dreptul uimitoare hotărîrea 
luată de întreprinderea metalur
gică „Energia" din Constanța — 
evident gu avizul «omitetului exe
cutiv al sfatului popular orășenesa, 
for tutelar — de a renunța la ac
tivitatea de vulcanizare a anvelo
pelor pentru mașini, lăsînd literal
mente litoralul și orașul Constanța 
descoperite la acest capitol al de
servirii. La rîndul său, și U.R.C.M. 
Dobrogea se socotește absolvită de 
răspundere.

Organizarea intervențiilor ope
rative pe trasee este o altă latură 
a activității de deservire automo
bilistică ce nu poate fi neglijată. 
Dar nici ea nu este pusă la punct. 
Anul trecut, U.R.C.M. a adus, prin 
detașare de la Cluj, un atelier mo
bil pe care, dintr-o insuficientă cu
noaștere a solicitărilor, l-a îndru
mat pe un traseu de numai GÎțiva 
km (Eforie-sud — Mangalia) și nu 
pe cele lungi (Hîrșova — Mamaia 
sau Ostrov — Constanța), unde lo
calitățile sînt așezate la distanțe 
mai mari și unde ar fi fost real
mente necesar. în aceste condiții, 
activitatea „dovedindu-se* nerenta
bilă, în plin sezon atelierul mobil 
a fost trimis înapoi la Cluj. Și acea
sta deși automobiliștii susțin eă 
prezența atelierelor mobile pe tra
seele lungi este absolut necesară.

Ce perspective se întrevăd? Tov. 
Mihai Maraloi, vicepreședinte al 
Uniunii regionale a cooperativelor 
meșteșugărești Dobrogea, ne-a asi
gurat că în timpul care a rămas 
pînă la deschiderea sezonului se 
vor extinde unele stații de spălare, 
iar cele existente vor fi dotate cu 
utilaje noi etc. Astfel, la Mamaia 
capacitatea stației va crește de trei 
ori, iar cea de la Tulcea va fi mo- 

Pentru a se asigura o 
calificată și operativă 
trimiși la specializare 
meseriași. Sînt prevă-

mare întîrziere, deși 
Dobrogea a sesizat

dernizată. 
deservire 
au fost 
numeroși 
zute și alte măsuri organizatorice. 
După părerea noastră însă, bazată 
pe fapte, nu pe vorbe, optimismul 
interlocutorului nostru, împărtășit 
și de alți factori cu munci de răs
pundere cu care am discutat, n< 
are o bază destul de solidă. Să spe
răm că ea va fi găsită și încă în 
timpul cel mai scurt.

Vasile MIHAI
corespondentul „Seînteii'

I
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ORGANIZAREA 
ȘTIINȚIFICĂ 
A PRODUCȚIEI

în vara anului trecut am avut pri
lejul să fac parte dintr-un grup de 
specialiști care s-a deplasat în Italia 
și Republica Federală a Germaniei, 
in scopul stabilirii unei colaborări 
cu firme străine pentru fabricarea 
de mașini textile. Cu ocazia vizitelor 
într-o serie de întreprinderi, am ob
servat cu atenție precizia și operati
vitatea cu care lucrează diferite 
compartimente, grija deosebită ce se 
manifestă pentru utilizarea la maxi
mum a fiecărui minut, a fiecărui uti
laj sau gram de material. în Italia 
am vizitat o fabrică de proporții mici 
pentru mașini textile, cu un număr 
de 290 salariați, din care 20 personal 
tehnico-administrativ. După calcule
le făcute, productivitatea muncii pe 
un salariat la această fabrică este de 
2,2 ori mal mare decît cea obținută 
în uzina noastră.

Am desprins cîteva aspecte prin 
care am explicat cum este posibilă 
realizarea unei producții ridicate și 
de un înalt nivel calitativ. în primul 
rînd, am remarcat disciplina strictă 
și ordinea din ateliere. Timpul de 
lucru este folosit integral, nu am 
întîlnit locuri de muncă părăsite, sau 
mașini care să nu funcționeze, în a- 
fara celor care erau în reparații. De
servirea locului de muncă este astfel 
organizată, încît muncitorul nu tre
buie să se deplaseze de la mașină. 
El are setul de scule pregătit la în- 
demînă, iar semifabricatele și piesele 
finite îi sînt aduse și luate la timp.

Imperativul ordinei și 
disciplinei in viața între
prinderii

Oleg JUNCU 
inginer-șef adjunct 

al uzinei „Unirea“-Cluj

Am reflectat asupra tuturor aces
tor aspecte, ce par minore la prima 
vedere, și consider că tocmai în a- 
ceste domenii în uzina noastră mai 
sînt multe lucruri de făcut. Este po
sibil ca și la noi să se instaureze un 
climat organizatoric mai eficient, mai 
propice muncii de înaltă productivi
tate. Noi, cei din uzină, ne dăm sea
ma că timpul ne fuge uneori printre 

degete, că organizarea locului de 
muncă are multe neajunsuri, că 
transportul intern și fluxurile tehno
logice sînt susceptibile de îmbunătă
țiri. Toate aceste lucruri le vom 
avea în vedere în desfășurarea acți
unii de organizare științifică a pro
ducției și a muncii, care începe în 
uzina noastră.

în întreprinderea vizitată am re
marcat un înalt grad de cooperare 
și o strictă disciplină contractuală 
în ce privește materia primă și pro
dusele de cooperare. Aici se cumpără 
absolut totul ce se poate produce în 
uzine specializate (organe de asam
blare, piese din materiale sintetice, 
diverse subansamble). în acest fel se 
realizează economii importante și se 

creează posibilități de a spori produc
ția. Mă gîndeam, chiar atunci cînd 
vizitam fabrica, că asemenea lucruri 
le-am putea face și noi. Profit de 
acest prilej pentru a mai repeta 
o dată — propunerea a mai fost fă
cută și cu alte prilejuri că este 
absolut necesar ca ministerul nostru 
să soluționeze cit mai repede posibil 
problemele legate de profilarea șl 
specializarea unor unități în fabrica
rea de organe de asamblare standar
dizate, scule și dispozitive.

Vizitele la firmele din Italia și
R. F.G. ne-au permis să desprindem 
și alte concluzii. Ni se pare nimerit 
că ar fi util să se organizeze în uzină 
un sector textil experimental. Aici 
se pot face studii și încercări asupra 
funcționării utilajului produs la noi, 
cit șl asupra unor modele străine 
pentru a se aduce îmbunătățiri con
structive produselor aflate în fabri
cație. La firma din R.F.G. ne-a atfas 
atenția organizarea pregătirii fabri
cației și structura documentației teh
nologice. în aceste întreprinderi, 
marea majoritate a inginerilor este 
concentrată în sectoarele de concep
ție. Aici se face proiectarea produ
selor noi, experimentarea lor, se ela
borează și experimentează cele mai 
potrivite procese tehnologice și
S. D.V.-uri. Am remarcat, de aseme
nea, că produsele se realizează utili- 
zîndu-se o documentație destul de 
sumară în comparație cu cea de 
la noi.

și A MUNCH IN
ÎNTREPRINDERI

Să curmăm folosirea ne
rațională a potențialului 
tehnic și uman!

Ing. Ion IOSEFIDE 
secretar al Comitetului orășenesc 

București al P.C.R.

Perfecționarea activității produc
tive a întreprinderilor presupune a- 
plicarea metodelor și formelor avan
sate de organizare a producției, a- 
vînd în vedere condițiile concrete 
din fiecare întreprindere, rezultatele 
obținute în acest domeniu în țară și 
peste hotare. Amintim ca un exem
plu pozitiv, din acest punct de vede
re, modul în care specialiștii de la 
Fabrica de confecții și tricotaje din ! 
Capitală au rezolvat organizarea 
producției în secțiile productive. Fie
care secție și atelier a fost supus unui 
studiu minuțios, luîndu-se în consi
derație multitudinea de factori ce 
determină nivelul productivității 
muncii, în focarul analizei fiind lo- j 
cui de muncă, omul cu posibilitățile | 
lui. Prin reorganizarea secțiilor, îm
bunătățirea circulației materiei pri
me și reamplasarea utilajelor, colec
tivul fabricii asigură obținerea unei 
producții suplimentare pînă la sfîrși- 
tul cincinalului de peste un miliard 
lei, echivalentă cu cea a unei fabrici 
de mărime mijlocie.

Am insistat asupra acestui exem
plu pentru a ilustra ce mari rezerve 
pot fi puse în valoare cînd organi
zarea producției este bazată pe ele
mente științifice, se desfășoară în 
profunzime și urmărește să aibă o fi
nalitate economică cît mai ridicată. 
Subliniem că o atare modalitate de 
abordare a problemelor organizării 
producției nu se întîlnește peste tot. 
în multe unități economice se vădeș
te tendința spre tratarea facilă, em
pirică a acestor probleme, fără să se 
țintească spre o îmbunătățire radi
cală a organizării în toate comparti
mentele întreprinderii. Despre ce or
ganizare poate fi vorba la uzinele 
„Semănătoarea", „Autobuzul", „Elec
trotehnica", care folosesc încă metode 
meșteșugărești de lucru, unelte rudi
mentare, scule învechite ?

Empirismul în organizarea unor 
întreprinderi, care generează o utili
zare nerațională a potențialului teh
nic și uman, iese pregnant în evi
dență atunci cînd se compară anu
mite elemente ale producției cu cele 
din întreprinderi similare stră
ine. Consumul de muncă vie pe uni
tatea de produs este un criteriu esen
țial de apreciere, deoarece el oglin
dește invers proporțional nivelul pro
ductivității muncii. La Fabrica de 
mașini-unelte și agregate din Capi
tală, de pildă, manopera pentru 
strungurile Carusel este de 1,5 ori 
mai mare decît cea realizată la fir
ma licențiatoare „Morando", iar la 
Uzina ..23 August" — manopera pen
tru motoarele de 350—700 CP este de 
4 ori mai mare decît cea înregistrată 
la firma Maybach" din R.F.G.

Explicația trebuie căutată mai ales 
în modul în care se face pregătirea 
fabricației în uzinele respective. în 
loc să se aleagă cele mai moderne 
tehnologii și sisteme de organizare 
a proceselor de producție, de altfel 
binecunoscute, din comoditate se lu
crează în virtutea obișnuinței. De 
ani de zile se vorbește, de e- 
xemplu. de tehnologia de grup. 
Avantajele ei sînt confirmate de 
practică șl, totuși, această me
todă își face loc anevoios în între
prinderi. Experiența Uzinei de pompe 
din Capitală, unde s-au făcut pași 
importanți în introducerea ei, demon- I 

strează elocvent ce rezultate econo
mice superioare se pot obține prin 
aplicarea acestei metode de organi
zare. La linia de lagăre specializate, 
una din cele 4 linii organizate aici 
după tehnologia de grup, timpul de 
strunjire a reperelor a scăzut de Ia 
58 de minute la 21 de minute. De 
peste două ori s-a micșorat și timpul 
de frezare. Lungimea traseului pe 
care se deplasau înainte piesele a 
scăzut de la 256 m la numai 55 me
tri, iar suprafața ocupată cu depozi
tarea pieselor — de la 32 m p la 20 
mp. Iată deci, suficiente argumente 
care să convingă conducerile între
prinderilor să părăsească metodele 
„tradiționale" în organizarea pro
ducției.

Socotesc absolut necesar ca 
în întreprinderile constructoa
re de mașini unde se lucrează 
unicate sau produse de scrie 
mică să se introducă, fără nici 
o reținere, metodele de organi
zare a producției după tehno
logia de grup.

Aș vrea să subliniez că empiris
mul în organizarea producției este 
întreținut și de imobilismul direcții
lor generale și al ministerelor în 
promovarea metodelor eficiente de 
organizare a producției. Se poate 
spune fără exagerare, că pînă acum 
Ministerul Industriei Construcțiilor 
de Mașini, Ministerul Industriei Con
strucțiilor, Ministerul Industriei Ali
mentare nu au avut decît palide 
preocupări pe linia organizării supe- ■ 
rioare a producției. Amintesc că, anul 
trecut. M.I.C.M. a dat un ordin pri- | 
vind formarea serviciilor de orga- i 
nizare a producției. In fapt nu a 
avut loc decît o -schimbare de „fir
mă", pentru că serviciile de organi- j 
zare au continuat să se ocupe tot de 
vechile îndeletniciri. Problema nu 
este rezolvată nici azi integral.

Obiectivul major al organizării 
științifice a producției îl constituie 
corelarea judicioasă, în timp și spa
țiu, cu ajutorul unor metode adec-

De ce perfecționare 
doar într-o secție a 

uzinei?

Ing. Nicolae NIȚÂ 
director tehnic al uzinei 
„Electroputere"-Craiova

Este un adevăr îndeobște cu
noscut că organizarea științifică 
a producției se înscrie, alături 
de progresul tehnic, ca unul din 
cei mai importanți factori care 
determină nivelul productivității 
muncii, eficiența activității economi- 

vate, a tuturor etapelor procesului de 
producție, începînd cu pregătirea teh
nică și încheind cu livrarea produse
lor, astfel încît să se asigure utiliza
rea cu maximă eficiență a mijloa
celor de care dispune întreprinderea. 
In unitățile economice din Capitală 
sînt însemnate rezerve în acest do
meniu. Datorită deficientelor în orga
nizarea lucrului, a aprovizionării teh- 
nico-materiale și în domeniul disci
plinei în muncă, indicele de utilizare 
a principalelor mașini-unelte din uzi
nele constructoare de mașini a fost, 
în primele două luni din acest an, 
sub 48 la sută din timpul calendaris
tic. Dacă se are în vedere că în ță
rile avansate din punct de vedere in
dustrial acest indice ajunge la circa 
70 la sută, se desprinde clar că o 
asemenea situație nu mai poate fi to
lerată sub nici un motiv.

La fel nu mai poate fi acceptată 
nici situația creată în unele uzine 
(„Vulcan", F.M.U.A.B., Uzina meta
lurgică), unde se lucrează efectiv nu
mai 6—7 ore pe zi. Comitetul orășe
nesc de partid este hotărît să tragă 
la răspundere pe toți cei care do
vedesc indiferentă față de soarta 
producției. Comitetele raionale de 
partid, organizațiile de partid au da
toria să acționeze energic pentru ca 
în întreprinderi să nu se mai întâl
nească acei plimbăreți, care nu nu
mai că nu-și îndeplinesc propriile 
obligații, ci încurcă și pe cei care 
doresc să lucreze conștiincios.

în încheiere, doresc să subliniez 
că una din cauzele principale ale ne- 
folosirii integrale a timpului de lu
cru o reprezintă practicarea unor 
norme de lucru largi, nemobiliza
toare. Aici e locul unei observații : în 
multe întreprinderi se pornește de la 
ideea îngustă că necorespunzătoare 
sînt numai acele norme care se depă
șesc într-o proporție mai mare și, în 
consecință, numai aceste norme tre
buie să fie îmbunătățite. Procedîh- 
du-se în acest mod, se întâmplă ca 
anumite norme după care lucrează 
muncitori cu o îndemînare și califi
care mai slabă să rămînă mult timp 
nerevizuite, deși unele dintre ele sînt 
în mod evident foarte largi, nefunda
mentate științific.

De aceea, consider că se im
pun să fie analizate, cu toată 
atenția, calitatea fiecărei norme 
de muncă, fie că depășirea este 
mare sau mică, și să se elimine 
toate procedeele folosite în pre
zent pentru deformarea lor.

Prin aplicarea de măsuri tehnico- 
organizatorice să se creeze condiții 
ca muncitorii să folosească din plin 
capacitatea mașinilor, timpul de 
muncă, pentru a se realiza o pro
ductivitate a muncii mai mare la fie
care loc de muncă.

ce a întreprinderilor. Cu o singură 
condiție — creșterea tehnicității pro
ducției, înzestrarea cu utilaje moder
ne să fie în mod obligatoriu însoțite 
de măsuri energice pe linia perfec
ționării organizării producției. S-o 
recunoaștem deschis că în multe din 
întreprinderile noastre — inclusiv 
uzina „Electroputere” — s-a creat 
un decalaj între gradul superior de 
dotare tehnică și nivelul organizării 
producției. Or, aceasta este una din 
cauzele care fac ca utilaje moderne 
importate sau construite în țară să 
fie folosite cu o productivitate a

Din capul locului țin să afirm 
că, după părerea mea, actuala struc
tură organizatorică a întreprinderi
lor din industria ușoară a devenit 
necorespunzătoare. Pentru argumen
tarea unei asemenea afirmații îmi 
stau la îndemînă numeroase fapte. 
Iată un prim aspect. Datorită stabi
lirii numărului de personal pe fie
care compartiment și funcție, fără o 
analiză temeinică a atribuțiilor ce le 
revin și a volumului de muncă nece
sar pentru realizarea lor, în momen
tul de față compartimentele de ace
lași fel din întreprinderi comparabile 
au un număr de salariați mult dife
rit. Așa se prezintă lucrurile, bună
oară, în industria de încălțăminte. 
Redăm situația din cîteva întreprin
deri :

Denumirea „Clu- „Flacăra „Dîmbo-
serviciului jana" Roșie" vița"

Tehnic 28 19 17
Planificare 4 7 3
Contabilitate 16 28 14
Financiar 11 16 13
Aprovizionare 20 27 26
Desfacere 16 22 14
Administrativ 42 61 63
Mecanic șef 15 20 19

Se impune o precizare. La fabrica 
„Clujana", de cîtva timp, se experi
mentează o nouă structură organi
zatorică care are în vedere mai 
buna folosire a cadrelor, simplifica
rea raporturilor dintre comparti
mente, Dintr-o privire se vede clar 
că, în vreme ce la fabrica din Cluj, 
o bună parte din specialiștii între
prinderii își desfășoară activitatea 
în sectoarele de concepție. în cele
lalte două unități multe cadre sînt 
angajate în munci administrative si 
de evidență.

Același paradox dăinuie șl în ce 
privește serviciul mecanic șef. Este 
mai complicat utilajul de la „Dîm
bovița" sau „Flacăra Roșie", decît 
cel de Ia „Clujana" ? Desigur, nu.

Neajunsurile actualei structuri or
ganizatorice rezultă, după mine, șl

Complexitatea crescîndă a întregii 
activități de producție și conducere 
a întreprinderilor generează necesi
tatea unui volum de informații 
tehnico-economice, furnizate opera
tiv și cu precizie maximă. De aceas
ta depinde luarea la momentul opor
tun a celor mai eficiente decizii, 
exercitarea unui control sistematic 
și operativ asupra întregii activități 
economice a întreprinderii.

Cu regret constatăm că, sub as
pectul oportunității, informarea eco
nomică în uzina noastră a ră
mas cu totul în afara a ceea 
ce concepem a fi „pe fază" și „la 
zi". în prezent conducerea uzinei cu
noaște exact, în fiecare zi, două lu
cruri, ce e drept esențiale pentru ur
mărirea producției: producția marfă I 
fabricată și producția marfă vîndută | 
și încasată. Cu un mare coeficient j 
de aproximație se urmărește și bene- I 
ficiul. E aceasta suficient? Este un ■ 
lucru cunoscut oricui, chiar și celui ; 
mai nepriceput gospodar, că nu-i ne
cesar numai să produci, să realizezi 
marfă, ci interesează în egală măsură 
cît cheltuiești, cît costă produsul, ce 
beneficii îți aduce marfa pe care o 
fabrici. Cu alte cuvinte, se cere o 
urmărire exactă și operativă a pre
țului de cost, a cheltuielilor de pro
ducție sau cel puțin a cheltuielilor 
directe. în prezent, în uzina noastră, 
aceste cheltuieli se urmăresc cel 
mult lunar. Abia după 10—15 zile 

muncii mult mai scăzută față de 
alte țări cu industrie dezvoltată.

Propria noastră experiență ne-a 
arătat ce rezerve mari pot fi puse 
în valoare prin aplicarea unor me
tode științifice de organizare a pro
ducției. Ilustrez aceasta cu exemplul 
programării producției de locomotive 
Diesel electrice, care se face pe baza 
cunoașterii tehnologiei, a ciclurilor 
de fabricație pentru diverse suban
samble și a gradului de intercoope- 
rare între ateliere. în consecință, 
se întocmesc grafice realiste de pro
gramare și urmărire a realizării pro
ducției pe ateliere. Cadrele noastre 
știu cu precizie, în orice moment, 
care este stadiul producției la fie
care loc de muncă și atelier, unde 
apar puncte ștrangulate și trebuie 
intervenit fără întîrzierc.

Aplicarea acestui sistem de I 
programare și urmărire a pro
ducției ne-a dat posibilitatea să 
scurtăm ciclul de fabricație a lo
comotivei la numai 165 de zile, 
față de circa 680 de zile cît rea
lizam la primele locomotive in
troduse în fabricația de serie.

Asemenea soluții bune, eficiente de 
programare, urmărire operativă a j 
procesului de producție trebuie cău- ; 
tate și aplicate în continuare. Nu ne j

Raportul anormal între 

munca de concepție și 
de execuție tehnică să 
fie lichidat!

Irig. Traian MICOROIU 
șeful serviciului organizarea 

producției și a întreprinderilor 
din Ministerul Industriei Ușoare

din modul în care sint comparti
mentate întreprinderile, cît și din 
imperfecțiunile ce există in stabili
rea atribuțiilor și răspunderilor di
feritelor verigi. Ar necesita un spa
țiu mult prea larg descrierea unei 
scheme organizatorice în actuala 
ei configurație. Am să mă mărgi
nesc însă la expunerea unei scheme 
organizatorice de principiu pe care 
o propun ca fiind valabilă pentru 
oricare întreprindere din sectorul 
industriei ușoare. Directorul, care 
are în administrare întreaga între
prindere, trebuie să cunoască și să 
răspundă personal de problemele 
esențiale care determină rezultatele 
activității economice. Lui să-i fie 
subordonate direct cele două instru
mente de control : serviciul de con
trol tehnic de calitate și controlul 
financiar intern. întreaga activitate 
tehnică în această structură organi
zatorică — secțiile de fabricație, ser

Informarea economică 
eficientă va putea ridica 
nivelul conducerii

Nicolae ȘT. SZABO
contabil-șef

uzina „1 Mai“-Ploiești

de la încheierea lunii sau trimes
trului se conturează un tablou exact 
al cheltuielilor de producție. Atunci 
se întocmesc memorii justificative, 
se fac planuri de măsuri, au loc șe
dințe de analiză. Știind, în fiecare 
zi, care este situația prețului de cost 
pe fiecare element de cheltuieli, se 
poate face ușor o comparație între 

mulțumesc rezultatele bune obținute 
într-o singură secție a uzinei. în acest 
sens, anul trecut s-a inițiat alcătui
rea unor grupe de organizare a pro 
ducției în cele 4 fabrici și la nivel 
central pe uzină, care și-au stabilit o 
serie de teme pentru studiu. Pe baza 
analizelor făcute de aceste colective, 
conducerea uzinei a putut să ia mă
suri ca ; organizarea fluxurilor teh
nologice în noile hale ale secției de 
mașini electrice, organizarea trans
porturilor interne etc. Ținînd seama 
de importanța organizării științifice 
a producției, la începutul lunii mar
tie grupa de organizare stabilită pe 
uzină a fost întărită, cuprinzînd a- 
cum 5 ingineri cu experiență. în 
funcție de necesități, vom crea aces
tei grupe toate condițiile de lucru, 
inclusiv sporirea numărului de spe
cialiști.

Complexitatea uzinei noastre și rit- j 
mul de dezvoltare foarte rapid ridică , 
probleme serioase chiar în sensul : 
coordonării și conducerii întregii ac
tivități. Pentru aceasta avem în stu- I 
diu îmbunătățiri organizatorice care ’ 
să cuprindă mai bine întreaga activi
tate tehnico-economică a uzinei. Pro
bleme deosebite se ridică, de aseme
nea, în organizarea producției la 
noile secții și compartimente con
struite în satirul uzinei noastre. De 
exemplu, la fabrica de aparataj elec

viciul producție, serviciul creație, 
serviciul tehnic, mecanic-șef, labo
ratoarele etc. — ar trebui să fie 
grupate sub conducerea directorului 
tehnic sau, în întreprinderile de grad 
mai mic, inginerului șef. Intrucît în 
întreprinderile din industria ușoară 
volumul operațiunilor de aprovizio- 
nare-desfacere are o pondere mare, 
se justifică existența unul director 
comercial, căruia să-i fie subordonat 
și oficiul juridic.

Nouă în această structură organi
zatorică este funcția de director eco
nomic, care are -olul de a coordona 
întreaga activitate economică, asi- 
gurînd rezolvarea pe baza unei con
cepții unice a ansamblului de pro
bleme economice ale întreprinderii. 
Lui i-ar reveni coordonarea servi
ciilor de planificare, analiza econo
mică, preturi, salarizare și personal, 
în condițiile mecanizării și raționa
lizării muncii de evidență, comparti
mentul contabilului-șef, de aseme
nea, subordonat directorului econo
mic. trebuie să-și restrîngă activi
tatea prin comasarea. într-un singur 
serviciu, a celor două existente azi : 
contabilitate și financiar.

O altă problemă ce se impune 
a fi rezolvată corespunzător este 
delimitarea netă a coordonării

sarcinile de plan și realizări, se poa
te interveni prompt pentru curmarea 
oricăror depășiri de cheltuieli. Alt
fel, neajunsurile care există se per
petuează în formă latentă, zi cu zi 
— și răbufnesc în scripte la sfîrșit 
de perioadă, cînd se face analiza.

In condițiile actuale se efectuează 
numai urmărirea fizică a rebuturilor. 
Abia lunar se procedează la expri
marea lor valorică și aceasta fără a 
stabili precis cauzele care le-au ge
nerat și locurile unde s-au înregis
trat. Avînd în față zilnic o informa
ție strictă asupra rebuturilor expri
mate valoric, pe cauze și locuri, se 
poate interveni din vreme, chiar 

tric de înaltă tensiune, care a intrat 
în funcțiune parțial anul trecut, sînt 
necesare încă multe măsuri organi
zatorice în vederea atingerii capa
cității proiectate. între acestea citez 
îmbunătățirea aprovizionării cu mate
riale, lotizarea judicioasă a fabrica
ției, alimentarea ritmică a locurilor 
de muncă și definitivarea fluxurilor 
tehnologice.

Chestiunea sistematizării fluxurilor 
tehnologice trebuie privită în con
textul larg al dezvoltării de perspec
tivă a întreprinderii, precum și în 
strînsă legătură cu sarcinile pe linia 
asimilării de produse noi. Orice so
luție pripită, insuficient studiată, nu 
este de natură să ducă la îmbună
tățirea organizării producției și a 
muncii, ci doar la plimbarea utila
jului de pe un amplasament pe altul, 
la pierdere inutilă de timp. De aceea, 
părerea mea este ca, în studiile pe 
care le vom întreprinde pentru per
fecționarea organizării producției, să 
pornim de la sarcinile care revin în
treprinderii pînă la sfîrșitul cincina
lului, să punem un accent deosebit pe 
determinarea succesiunii normale a 
operațiilor, amplasarea în flux a uti
lajelor și mașinilor, iar acolo unde 
mărimea seriei nu justifică aceasta, 
pe introducerea metodelor de orga
nizare după tehnologia de grup sau 
pe grupe de mașini. 

muncii de concepție, față de 
munca de execuție tehnică.

Nu-i vorba doar de precizarea nu
mărului de personal, în unul sau 
altul din compartimente. Esențial 
este să se vadă ce calificare trebuie 
să aibă cei care lucrează în aceste 
sectoare. Bunăoară, pentru urmărirea 
standardelor nu-i necesar un ingi
ner, situație existentă în prezent la 
fabrica de încălțăminte „Flacăra Ro
șie" și pînă nu de mult întilnită și 
la „Clujana". De asemenea, pentru 
urmărirea tehnologiei în secțiile de 
fabricație nu sînt necesari ingineri. 
E suficientă prezența tehnicienilor.

în ce privește organizarea supe
rioară a producției, practic această 
sarcină nu este rezolvată în prezent 
de nici un compartiment din între
prindere și nici chiar de serviciul 
de organizare și normare a muncii, 
deși prin regulamentul de organi
zare, atribuții în acest sens revin 
atît serviciului producție, cît și ser
viciului tehnic. Problemele de or
ganizare a producției și muncii, 
perfecționarea muncii de evidență și 
calcul trebuie să fie o sarcină prin
cipală a conducătorului întreprin
derii.

De aceea, mi se pare potrivită 
înființarea unui serviciu de or
ganizare direct subordonat a- 
cestuia, care să asigure aplica
rea liniilor directoare în mod 
unitar, evitîndu-se paralelismele 
și fărîmițarea atribuțiilor, dar 
mai ales a răspunderilor, in ce 
privește soluționarea operativă 
și eficientă a tuturor probleme
lor de organizare.

Cred că în cadrul acestei ac
țiuni trebuie să se analizeze și gra
dul de ocupare a personalului teh- 
nic-administrativ, atît în vederea 
descoperirii rezervelor de forțe de 
muncă cu pregătire superioară, in
complet sau greșit utilizate, cît și a 
stabilirii necesarului real de cadre 
cu pregătire medie tehnică șl eco
nomică, astfel încît să se asigure 
proporții optime între cadre cu dife
rite niveluri de pregătire.

de la o zi la alta, pentru frînarea 
perpetuării unor asemenea anomalii.

O informație economică bine pusă 
la punct nu poate fi concepută fără 
mijloace mecanizate de calcul. Avem 
în prezent — în secții și la nivel de 
întreprindere — peste 70 de oameni 
care nu fac altceva decît calcule ele
mentare. Munca aceasta dă naștere 
și la aproximații sau inexactități 
care dereglează întregul sistem in
formațional. Apare necesar ca foru
rile centrale să acționeze mai ener
gic pentru a se pune la îndemina în
treprinderilor mijloace moderne de 
calcul.

în uzina noastră se practică de 
multe ori o informație greoaie. Si
tuația respectării graficelor de pro
ducție este urmărită de maiștri, dis
pecerii din secție, șeful secției, dis
pecerul șef al uzinei, inginerul șef 
de sector și inginerul șef. Adică în 
formă primară, neprelucrată, nese
lectată, informația din secție ajunge 
pînă la inginerul șef. Evident, ingi
nerul șef trebuie să fie informat 
exact, dar nu cu tot felul de amă
nunte. Șeful secției trebuie să 
rezolve problemele ce se ridică 
pe linia respectării graficelor în 
cadrul atelierelor sau echipelor, 
iar ceea ce nu este în măsură 
să soluționeze, să transmită serviciu
lui dispecer al uzinei. Numai anu
mite probleme, care sînt insolubile 
la nivel de secție sau servicii func
ționale, trebuie transmise inginerului 
șef, conducerii uzinei.

Pornind de la aceste considerente, 
îmi permit să fac cîteva propuneri. 
Sistemul informațional exact, corect 
și clar trebuie să funcționeze pe toa
te treptele ierarhice din întreprin
dere și din afara ei.

In întreprindere, organizarea 
informației trebuie lăsată la la
titudinea conducerii unității 
care, în funcție de situație, să 
impună anumite documente sim
ple menite să înlesnească cule
gerea datelor.

Nu se poate impune același rețetar 
de formulare uzinei noastre, cu un 
mare grad de complexitate, și uzinei 
„24 Ianuarie", cu o producție mult 
mai simplă. Intrucît bazele unui co
rect sistem informațional se pun în 
secții, consider că aici trebuie să se 
urmărească îndeaproape următoarele 
probleme : îndeplinirea graficelor de 
producție ; aprovizionarea cu mate
rii și materiale a locurilor de muncă; 
utilizarea timpului de lucru (prezen
ta la lucru, dimensionarea schimbu
rilor) ; situația consumurilor specifi
ce, situația rebuturilor, gradul de 
utilizare a instalațiilor și mașinilor.



PAGINA 4 SdNTEIA — sîmbătă 18 martie 1967

• DACII — cinemascop : PATRIA — 9; 11,30; 14;
16,30; 19; 21,15, GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21, GLORIA — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30,
MODERN — 9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21.
• DRAGĂ BRIGITTE — cinemascop : REPUBLI
CA (completare Imprudent») — 9,15; 11,30; 14 ; 
16,30 ; 19 ; 21,15.
• LEAC CONTRA DRAGOSTEI : VICTORIA —
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
• OMUL CARE L-A UCIS PE LIBERTY VALANCE : BUCUREȘTI
— 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21, FEROVIAR — 8; 10,30; 13,15; 
15,45; 18 30; 21,15, MELODIA — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
• CĂSĂTORIE In STIL ITALIAN : LUCEAFĂRUL (completare Um. 
bra) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
• riSete In PARADIS — 10; 12; 14; CERUL este al vostru — 
16,30; 18,45; 21 — CINEMATECA.
• JUANA GALLO : CAPITOL — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,30; 21, FLO- 
REASCA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30, ARTA — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 
18,15; 20,30, FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30.
• JANDARMUL DIN SAINT-TROPEZ — cinemascop : FESTIVAL
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 16,15; 18,30,
AURORA — 9,30; 11,30; 13,45; 16; 18,30 (la toate completarea Hiero
glifele pămîntului), EXCELSIOR — 9,45; 12; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
• DOAMNA CU CĂȚELUL : CENTRAL — 9; 11,45; 15,45; 18; 20,45.
• INTRE DOI : UNION (completare Zeii locuiesc in junglă) — 15,30; 
20, FLOREASCA — 20,45, AURORA — 20,30.
• PROGRAM DE FILME DOCUMENTARE : Union — 18.
• PROGRAM PENTRU COPII : DOINA — 9; 10.
• MOSHI, MOSHI — ALO, JAPONIA : DOINA (completare Poveste 
pe un metru pătrat) — 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• CAMPIONII EUROPEI — ORIZONT ȘTIINȚIFIC NR, 1 — CO
MOARA DIN PANAGJURIST — VREAU SĂ ȘTIU TOT NR 47 —
BOMBOANE MUZICALE : TIMPURI NOI — 9—21 în continuare.
• evadare în tăcere : tomis — 20,30.
• ÎNAINTE DE RĂZBOI și INSPECTORUL DE POLIȚIE : LUMINA
— 9,30; 12,45; 16,15; 19,30.
• ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA TINE și NU SlNT DEMN DE 
TINE: GIULEȘTI — 10; 15; 19.

cinema
• CERUL ȘI IADUL : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE PO
POARE (completare Orașul interzis) — 13; 15,30; 
20,30.
• ZORBA GRECUL : DACIA (completare Palatul) 
— 8,45—14,30 în continuare ; 17,30; 20,30.
• EL GRECO — cinemascop : BUZEȘTI (comple
tare A 6-a sesiune a Marii Adunări Naționale) — 
15,30; 18; 20,30.

• FANTOMA DIN MORISVILLE : BUCEGI (completare Hiero
glifele pămîntului) — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
• UN MARTOR ÎN ORAȘ : COSMOS (completare Orizont științific 
nr. 9) — 15,30; 18; 20,30, MUNCA (completare Viile și vinurile Româ
niei) — 16; 18,15; 20,30.
• MONDO CANE (ambele serii) : UNIREA — 15,30; 19, PACEA — 
15,45; 19.
• DIMINEȚILE UNUI BĂIAT CUMINTE : VITAN (completare 
Romanțe aspre) — 15,30; 18; 20,15.
• ÎNAINTE DE RĂZBOI : MIORIȚA (completare Zece minute In 
lumea fluturilor) — 10; 12; 14,15; 16,15; 18,30; 20,30.
• NU SINT DEMN DE TINE : POPULAR — 15,30; 18; 20,30.
• NOTRE DAME DE PARIS — cinemascop : FLACĂRA — 15,30; 18; 
20,30.
• INSPECTORUL DE POLIȚIE : MOȘILOR (completare Orizont 
Științific nr. 9) — 15; 17; 19; 20,45.
• CARTEA DE LA SAN MICHELE ; COLENTINA — 15,30; 17,45; 20.
• OGLINDA CU DOUĂ FEȚE : RAHOVA (completare Viile și vinu
rile României) — 11; 15,30; 18; 20,30, VOLGA (completare Hieroglifele 
pămîntului) — 9,30; 11,45; 14,15; 16,30; 18,45; 21.
• RIDEM CU STAN ȘI BRAN : PROGRESUL (completare Ritmuri 
și imagini) — 10; 15,30; 18; 20,30.
• NEVESTE PERICULOASE : LIRA — 15,30; 18; 20,30.
• LUMEA MINUNATA A FRAȚILOR GRIMM — cinemascop : DRU
MUL SĂRII — 15,15; 18; 20,30.
• WARLOCK — cinemascop : VIITORUL — 15,30; 18; 20,30.
e ACEI OAMENI MINUNAȚI ÎN MAȘINILE LOR ZBURĂTOARE 
— cinemascop : FERENTARI — 15,30; 18; 20,30.
• OLANDEZUL ZBURĂTOR; COTROCENI (completare Ultima 
treaptă) — 15,15; 18; 20,45.
• YOYO : CRÎNGAȘI (completare Ideal) — 15,30; 18; 20,30.

BAGHETA

PUBLICULUI

în sala de concert

puncte de vedere Celule

Cu excepția a două-trei orchestre, 
toate formațiile de muzică simfoni
că. din țară sînt colective artistice 
tinere : activitatea lor nu trece de 
10—15 ani. Ele au dobîndit în acest 
răstimp — scurt cînd este vorba de 
arta foarte delicată a armoniei — 
o experiență valoroasă, au înregis
trat succese. Cînd enumerăm aces
te succese amintim, în mod obișnu
it, eforturile de îmbogățire și de di
versificare a repertori ilor, progre
sele în direcția formării unui public 
nou, formele de inițiere și de edu
care a acestui public, creșterea în 
general a numărului de spectatori 
permanenți. S-au făcut, într-adevăr, 
pași însemnați înainte și se poate 
spune că majoritatea acestor tinere 
colective, aflate acum în pragul ma
turității, au devenit instituții artis
tice care însuflețesc viața orașelor 
patriei și, prin turnee periodice, pe 
cea a unor întregi regftmi.

ale talentului și pasiunii
de Șerban CIOCULESCU creatoare

Un mediu din cele mal 
prielnice dezvoltării talen
telor este cenaclul, cu șe
dințe periodice, în care 
proba de foc a valorii ar
tistice este lectura urmată 
de discuții. Scriitorul sau 
artistul, oricît s-ar crede 
lucid, nu este totdeauna 
cel mai bun judecător al 
propriei sale producții. 
După cum adeseori pă
rinții își iubesc mai mult 
pe cel mai plăpînd dintre 
progeniturile lor, așa și 
creatorii literari șl artis
tici își îndrăgesc nu o dată 
produsele lor hibride, ne
conforme cu structura lor 
individuală. Voi da un sin
gur exemplu. Livlu Re- 
breanu ținea mai puțin la 
marile lui romane — Ion, 
Pădurea spinzuraților și 
Răscoala, adevărate capo
dopere — decît la Adam și 
Eva, încercare desigur in
teresantă, dar nu și izbu
tită artistic. îi este desigur 
îngăduit artistului, în ge
nere, și scriitorului, în spe
cial, să-și ignore adevăra
tele posibilități majore și 
să se caute neîncetat, așa 
cum exploratorului îi pla
ce să-și schimbe mereu 
aria cercetărilor, lărgind-o 
necontenit. Nu este însă 
mai puțin adevărat că pre
ceptul socratic „cunoaș- 
te-te pe tine însuți" este 
mai fecund decît dibuirea 
necontenită între tenebrele 
iluzorii ale „disponibilită
ții". Cenaclul este mediul 
firesc al dezvoltării talen
telor, ca pepiniera pentru 
plantele de soi. Se ivește 
însă întrebarea, dacă ne-am 
folosi de o comparație, ca 
oricare alta, neconcluden
tă : cine va fi grădinarul, 
priceput să selecteze nu 
speciile, ci indivizii, în uni
citatea lor ireductibilă ? 
Prin alte cuvinte, condu
cătorul unui cenaclu tre
buie să fie prevăzut cu o 
intuiție sigură, pe de o 
parte a talentelor, pe de 
alta a specificului fiecăruia 
dintre ele. Dacă aș răs
punde că acela nu poate fi 
decît un critic cu intuiție 
artistică încercată (ca să 
nu spun fără greș), mi s-ar 
obiecta că supraevaluez 
posibilitățile breslei din 
care fac parte. Evident, 
conducerea unui cenaclu n-a 
fost și nu este monopolul 
criticilor. în istoria literatu
rilor, șeful cenaclului s-a 
recrutat direct sau cu tre
cerea timpului pe criteriul 
talentului sau geniului 
creator. După frecventarea 
cenaclului lui Nodier, ro
manticii francezi s-au 
strîns în jurul lui Victor 
Hugo, șef de școală prin 
geniu, dacă nu și prin lim
pezimea doctrinei. Alți 
poeți francezi, în secolul 
trecut, au polarizat în ju
rul lor confrați foarte di
verși ca temperament și 
chiar în idei, dar seduși 
de personalitatea lor cu
ceritoare. Mă gîndesc la 
„impasibilul" Leconte de 
Lisle, șeful scolii parna
siene, la Mallarme și reu
niunile de marți din rue de 
Rome, la Morăas și a sa 
„școală romană".

La noi, poetul Al. Ma- 
cedonski a adunat în jurul 
„tronului" său un mare nu
măr de „supuși", de la cei 
din ceasul dintîi, ca Mir
cea Dimitriad, și.pînă la cel 
din ceasul al unsprezece
lea, ca Tudor Vianu. De la 
acest din urmă discipol al 
maestrului dețin o foarte 
semnificativă anecdotă, 
care aruncă o neașteptată 
lumină asupra adversaru
lui neîmpăcat al lui Emi- 
nescu, neîmpăcat mai cu 
seamă pentru că nefericita 
epigramă macedonskiană 
din momentul întunecării 
Luceafărului îi atrăsese 
autorului ei un fel de 
moarte civilă. încredințat 
că Macedonski nu-1 citise 
pe Eminescu și că-1 con

testa din idiosincrazie, iar 
nu dintr-un dispreț înte
meiat, Tudor Vianu s-a gîn- 
dit să-l pună la încercare.

S-a înțeles așadar cu un 
alt june poet să pună pe un 
terț să transcrie pe curat 
cunoscuta poezie Dintre 
sute de catarge. înarmați 
cu această piatră de încer
care, cei doi tineri s-au 
prezentat înaintea maestru
lui. Melodioasa și profunda 
incantație l-a cucerit pe 
implacabilul dușman de la 
primele versuri. — Splen
did, spuse maestrul după 
întîia strofă. — E un tînăr 
genial, aduceți-mi-1 neîntîr- 
ziat, încheie magistrul la 
sfîrșitul lecturii. Atunci Tu
dor Vianu își drese glasul 
și rosti într-o așteptare în
frigurată : — „Poezia, ma
estre, este de Eminescu". 
Macedonski nu-și pierdu 
cumpătul : „Avea talent, 
desigur ; eu nu m-am ridi
cat decît împotriva exage- 
rațiunilor".

Ce dovedește această în- 
tîmplare ? Că poeții pot a- 
vea intuiții critice, dar 
subiectivitatea le este prea 
consubstanțială ca ei să fie 
cei mai buni judecători li
terari. De aceea au jucat 
rolul de animatori, cînd au 
condus cîte un cenaclu, șl 
aceasta este foarte mult.

în trecutul nostru literar, 
primul cenaclu a fost acela 
al Junimii. în jurul revis
tei Convorbiri literare, de la 
a cărei apariție s-au îm
plinit la 1 martie o sută de 
ani. Ca secretar de redac
ție al periodicului s-a men
ținut în perioada de glo
rie a revistei, circa 25 
de ani, Iacob C. Ne- 
gruzzi. „Spiritus rector’ al 
grupării literare s-a afir
mat însă din primul mo
ment Titu Maiorescu, al 
cărui gust literar foarte a- 
les n-a putut fi întunecat 
de uneori fumegoasele-i 
principii estetice idealiste. 
El a recunoscut în Emi
nescu un „poet în toată pu
terea cuvîntului", cînd tî- 
nărul student vienez nu dă

duse decît două poezii 
bune : Mortua est (la care 
ciocănea de patru ani) și 
Venere și Madonă. Pe Ca
ragiale l-a distins ca bun 
traducător — în versuri ! — 
al tragediei franceze Roma 
învinsă de Parodi, ca apoi 
să-i susțină întreaga carieră 
literară. In al șaptelea 
deceniu al vieții sale, criti
cul a salutat apariția unor 
talente autentice de pe alte 
poziții literare, ca acela de 
povestitor al lui Mihail Sa- 
doveanu și acela de poet 
patriotic și social al lui Oc
tavian Goga, fără a se 
teme să fie învinuit, așa 
cum a și fost, că și-a pără
sit vechile principii, ostile 
literaturii militante. A re
cunoaște talentul, indife
rent de orientarea lui, și 
a-1 sprijini împotriva pro
priilor săi prieteni literari, 
a fost marele merit al lui 
Titu Maiorescu și semnul 
marii vocații critice. Nimic, 
într-adevăr, nu este mai 
dăunător la un critic, mai 
ales cînd este dublat de un 
șef de cenaclu, decît dog
matismul. Astfel, E. Lovi- 
nescu n-a acordat drepta
tea cuvenită, ca șef al ce
naclului Sburătorul (1919— 
1943), unor mari talente li
rice ca Lucian Blaga sau 
Al. A. Phllippide, iar îna
inte de apariția Cuvintelor 
potrivite (1927) a crezut a 
vedea în Arghezi un „fals 
simbolist" sau cel mult un 
talent în devenire, un poet 
care promitea... în 1923 ! 
Spiritul de cenaclu com
portă într-o doză variabilă 
riscul întunecării obiecti
vitătii, al strimtei vederi 
critice, al erorilor păti
mașe. Bilanțul general al 
cenaclului lovinescian a 
fost însă pozitiv, prin în
drumarea și punerea în va
loare a creației unor scrii
tori ca Hortensia Papadat- 
Bengescu, Ion Barbu, Că
rnii Petrescu, G. Brăescu, 
Pompiliu Constantinescu 
etc.

Cenaclurile noastre de

astăzi sînt și ele nimerite 
locuri de întîlnire și de fe
cundă verificare. Ceea ce 
se impune pentru a le face 
cît mai utile este seriozi
tatea discuțiilor critice, ca
racterul lor constructiv. O 
nuvelă nu trebuie catego
risită proastă cînd nu este 
foarte bună ; ea poate fi 
perfectibilă, dacă nucleul 
ei este viu și autorul ta
lentat, fără a fi încă meș
ter. Aceeași răbdare bine
voitoare trebuie să însufle
țească pe conducătorii mai 
vîrstnici ai cenaclurilor din 
Capitală și din provincie. 
Aș mai avea de făcut o 
propunere. în structura lor 
actuală, prezidate adeseori 
de un scriitor matur, cena
clurile sînt reuniuni ale ti
nerilor debutanți, mai ales 
poeți. Nu ar fi bine ca la 
aceste lecturi să se adauge 
și acelea inedite ale unor 
scriitori consacrați, ele în
sele fiind supuse discuției 
publice a confraților ? 
Exemplul ar fi cu atît mai 
încurajator pentru tineret 
și totodată instructiv, ca 
un exemplu practic de cum 
trebuie să se prezinte o 
bucată literară bine înche
gată, în forma ei defini
tivă. Adagiul latinesc 
„exempla docent" (exem
plele ne învață) ar fi încă 
o dată confirmat, pe planul 
creației artistice. Cenaclu
rile noastre sînt chemate să 
fie înalte școli de educație 
artistică și ideologică, în 
care buna îndrumare să în
trețină atît pasiunea lite
rară a scriitorilor de toate 
vîrstele, cît și spiritul de 
emulație. Nici una din re
vistele regionale ri-ar tre
bui să omită a-și organiza 
un cenaclu redacțional lăr
git, unde ar fi bine să se 
citească toate bucățile li
terare și chiar și recenziile 
aduse spre publicare. Nu
mai așa s-ar putea alcătui 
centre vii de creație lite
rară.

MANIFESTĂRI

CONSACRATE

COMEMORĂRII IUI

CONSTANTIN BRÂNCUȘI
în cadrul manifestărilor prile

juite de împlinirea a 10 ani de la 
moartea lui Constantin Brâncuși, vi
neri dimineaja a avut loc în 
Parcul Poporului din Craiova so
lemnitatea dezvelirii unui bust al 
marelui sculptor. In aceeași dimi
neață a fost dezvelită la Craiova 
o placă comemorativă la Liceul 
agricol (fosta Școală de arte și 
meserii) în care a învățat Brâncuși

După-amiază, la Muzeul de artă, 
în prezenfa unui numeros public, 
a avut loc deschiderea sălilor 
Brâncuși, în care sînt expuse unele 
opere aflate în tarS, printre care 
celebrele lucrări „Sărutul" și „Cap 
de copil", precum și o serie de 
documente privind activitatea 
sculptorului și perioada petrecută 
pe meleagurile Gorjului.

După festivitate, la muzeu a avut 
loc un simpozion, în cadrul căruia 
au vorbit despre via)a și opera 
sculptorului C. S. Nicolaescu 
Plopșor, directorul Centrului de 
istorie, filologie și etnografie din 
Craiova al Academieî, Nicolette 
Borteș, directoarea muzeului craio- 
vean, și O. V. Paleolog, unul dintre 
cei mai apropiaji prieteni ai 
sculptorului. Manifestările de la 
Muzeul de artă din Craiova s-au 
încheiat cu prezentarea filmului 
„Pași spre Brâncuși",

(Agerpres)

Nu o dată însă, ascultînd în sală, 
la un concert obișnuit săptămînal, 
unele dintre aceste orchestre, am 
trăit sentimentul unei neîmpliniri. 
Arta impune condiția perfecțiunii — 
și o interpretare „onorabilă", să zi
cem, a unei simfonii de Brahms, în 
condițiile în care ascultătorul dis
pune astăzi de discuri și imprimări 
ilustre, de programe televizate, 
constituie nu numai o diminuare a 
tuturor acțiunilor pozitive între
prinse, dar și un prejudiciu la adre
sa gustului : amatorii de muzică în 
devenire (și aceștia sînt foarte nu
meroși) își formează la concertul 
slab o idee falsă asupra interpretă
rii și apoi raportează tot ce audia- 
ză ulterior la acest etalon. Am în- 
tîlnit asemenea situații. La o audi
ție pe discuri, un prieten care as
cultase, de mai multe ori, simfonia 
„Linz" de Mozart interpretată de 
orchestra din orașul său găsea că 
versiunea lui Bruno Walter este 
nu mai puțin decît... incorectă. Este 
de presupus că interpretările pe 
care le auzise prietenul meu pînă 
atunci fuseseră incorecte, dar ele i 
se întipăriseră în minte.

La Filarmonica din Ploiești au 
fost incluse în repertoriu simfoni
ile lui Beethoven. Lucrul este lău
dabil. Dar orchestra nu dispune de 
toate mijloacele pentru a prezenta 
toate simfoniile „titanului" în cele 
mai bune condiții. La Simfonia 
a IX-a, ne-au relatat cîțiva vechi 
abonați ai Filarmonicii, s-au vădit 
numeroase decalaje, atacuri întîr- 
ziate ale corzilor și chiar falsuri din 
cauza acordajului defectuos. Mai 
poate fi considerată doar înscrie
rea în repertoriu a simfoniei drept 
un succes? Cui îi servesc bilan
țurile alcătuite din elemente se
cundare, ca de pildă număr de tur
nee, număr de spectatori etc. ?

Orchestrele simfonice din Cluj, 
Sibiu, Craiova, Tg. Mureș au do
bîndit în domeniu) interpretării o 
experiență prețioasă, ce le permite 
să obțină unele performanțe (din 
păcate, nici ele cu continuitate). Dar 
rămîn multe alte formații (Galați, 
Botoșani, Bacău) unde această ex
periență întîrzie să se cristalizeze, 
unde diletantismul își pune am
prenta pe multe dintre manifestări, 
transformîndu-le, de fapt, în acti
vitate formală. Să fim bine înțeleși 1 
nu negăm progresele făcute de la 
o stagiune la alta. Semnalăm însă 
perpetuarea acelei situații în care, 
după o activitate ce trece de un 
deceniu, ne aflăm în fața unor „în
cercări", unor realizări fragmenta
re sau a unor rateuri artistice. 
După părerea mea este timpul să 
acordăm criteriului calității întîie- 
tatea și să judecăm activitatea or
chestrelor noastre — așa cum pu
blicul o și face, de altfel — în pri

mul rînd pornind de la nivelul ar
tistic al audiției obișnuite de sală.

Interpretarea este un domeniu al 
creației, este împlinirea și traduce
rea în act artistic a operei de artă. 
Dacă sîntem de acord că arta în
semnează perfecțiune, creație și nu 
simplă execuție a unei partituri, 
așa cum în practică se vădește ade
seori, înțelegerea îngustă a activită
ții exprimată cam așa 1 „Am oferit 
publicului nostru cele mai mari 
simfonii de Haydn ; este foarte 
mult" — cum se apreciază de obi
cei — ni se pare expresia unei men
talități ce ignoră criteriul calității. 
Deși cauzele marii fluctuații de au
ditori la concerte sînt multe, nu pu
tem să nu includem printre ele și 
slaba preocupare de creație ce se 
face simțită în multe colective. 
Nu este nevoie să facem comparații 
între formații diferite. Una și ace
eași orchestră realizează o dată pa
gini de mare artă, cînd pe podium 
se află un dirijor și un solist de 
prestigiu, și altă dată palide clișee 
ale lucrării. De ce ? Pentru că sînt 
cîteva condiții care, în primul caz, 
se împlinesc și în celălalt nu : dis
ciplina, dăruirea de sine, acurate
țea, sentimentul de „eveniment" 
etc. Această diferență, în ultimă 
analiză de calitate, demonstrează 
că nu este vorba despre lipsa posi
bilităților obiective, ci de un factor 
subiectiv : aprecierea propriei ac
tivități din partea instrumentiștilor 
care alcătuiesc colectivul. O forma
ție pregătește un concert săptămî
nal obișnuit. Membrii orchestrei se 
prezintă la repetiție cu partitura in
complet studiată (deși au obligația 
de a studia acasă patru ore zilnic). 
La repetiția de două ore se con
stată insuficienta pregătire. Timpul 
nu permite învățarea în sală. Ce 
poate face dirijorul în această si
tuație ? Și ce face el în cazul în 
care, așa cum s-au petrecut lucru
rile în mai multe locuri, instrumen
tiștii se solidarizează (din rutină 
și spirit de comoditate) în părerea 
că „mai mult nu se poate obține" ? 
Dirijorul se mulțumește cu situația 
dată, își potrivește (scăzîndu-le) exi
gențele și intențiile la nivelul colec
tivului și... se prezintă în concert, 
în săptămîna care urmează, un alt 
dirijor reia strădaniile de la capăt, 
între un șef de orchestră și altul 
existînd o ruptură. Principala de
ficiență stă în faptul că dirijorul 
permanent — figură centrală și 
factor de continuitate a unei forma
ții simfonice — nu își împlinește 
realmente sarcina artistică ce i-a 
fost încredințată. El joacă mai de
grabă rolul unui arbitru între ar
tiștii oaspeți și colectivul pe care-1 
conduce, și, în plus, se preocupă 
de treburi administrative al căror 
număr, printr-un defectuos sistem 
de organizare, nu trebuie sub
apreciat. în situația prezentă, 
în care avem datorii față de 
public în ce privește calitatea, cred 
că trebuie extinsă practica de a 
organiza cel puțin o repetiție săptă-
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18,00 — Pentru cei mici: Ecranul cu 
păpuși. „Sarea-n bucate" de 
Alecu Popovici și Viniciu 
Gafița, după basmul lui Petre 
Ispirescu. Prezintă Teatrul 
de păpuși din Oradea.

18,35 — Pentru tineretul școlar : 
„Notă zece la... coregrafie".

18.50 — Publicitate.
19,00 — Telejurnalul de seară.
19,20 — Buletinul meteorologie.
19,23 — Panoramic.
19,40 — Felicitări muzicale.
20,00 — Tele-enciclopedia.
21,00 — Film serial: „Baronul".
21.50 — „Iubirea e un lucru foarte

mare" de Ion Băieșu. Inter
pretează Coca Andronescu și 
Octavian Cottescu.

22,30 — Cîntă pentru dumneavoastră 
Danielle Darieux, Remonal, 
Annie Cordy, Tino Rossi, 
Charles Aznavour și alții.

22,55 — Telesport.
23,05 — Telejurnalul de noapte.
23,15 — închiderea emisiunii.

Casa de cultură a sindicatelor din Petroșeni Foto : S. Cristian

teatre
• Sala Palatului : IO, MIRCEA VOIEVOD — 19,30
(spectacol prezentat de Teatrul de stat din Constanța).
• Teatrul de stat de operetă : CLOPOTELE DIN 
CORNEVILLE — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : 
RAZVAN ȘI VIDRA — 19,30, (sala Studio) : CASTI- 
LIANA — 15, DOMNII GLEMBAY — 20.
• Teatrul de Comedie : TROILUS ȘI CRESIDA — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd.
Schitu Măgureanu nr. 1): D-ALE CARNAVALULUI — 
15,30, UN TRAMVAI NUMIT DORINȚĂ — 19,30,
(sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : CANDIDA — 15,30; 
FII CUMINTE, CRISTOFOR ! — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : DINCOLO

DE ZARE — 19,30, (sala Studio) : SONET PENTRU 
O PĂPUȘĂ — 20.
• Teatrul Muncitoresc C.F.R. (în sala Teatrului evre
iesc de stat) : CIN-CIN — 19,30.
• Teatrul „Barbu Delavrancea" : VINOVAȚI FĂRĂ 
VINĂ — 19,30.
• Teatrul Mic : JOCUL IELELOR — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : SÎNZIANA ȘI PEPELEA 
— 9,30, NOTA ZERO LA PURTARE — 15,30.
• Studioul Institutului de artă teatrală și cinemato
grafică „I. L. Caragiale" : CHIRIȚA LA IAȘI ; NĂ
PASTA — 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala Palatului pionierilor) : 
TIGRIȘORUL PETRE — 17.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : 
PARADA REVISTEI — 19,30, (sala Victoria) : COLI
BRI MUSIC-HALL — 19,30.
• Ansamblul artistic al Uniunii Generale a Sindica
telor : MAGISTRALA TINEREȚII — 20.
• Circul de stat : INTERNAȚIONAL ’67 — 19,30. L

mînală cu dirijorul permanent îna
inte ca formația să intre sub con
ducerea dirijorului oaspete. Pe de 
altă parte, dirijorii din alte orașe, 
în vizită la unele orchestre, ar tre
bui să nu facă — așa cum se întîm- 
plă în mod frecvent — nici un ra
bat la corectitudine, disciplină, să 
impună o maximă exigență colec
tivului cu care lucrează. „înțelegă
tori" față de lipsuri (sînt doar oas
peți I), ei au în prezent un rol prea 
neînsemnat în a determina depășiri 
•calitative apreciabile în colec
tivele cu care lucrează. De aceea 
este necesar ca șeful de orchestră 
permanent să colaboreze în conti
nuare, pină in ziua concertului, eu 
dirijorul oaspete.

Medibcritatea este generată și de 
alți factori. S-a mai scris despre 
faptul că repertoriul se alcătuiește 
de multe ori., fără a ține seama de 
mijloacele de care dispune o forma
ție. Sînt incluse în programe lucrări 
ce depășesc posibilitățile reale ale 
orchestrei, dar și pe cele de înțele
gere ale publicului. încă nu s-a dis
cutat cu toată seriozitatea acest as
pect. Ingeniozitatea și buna stăpî- 
nire a culturii muzicale pot 
înlătura din repertoriu pieseie 
extrem de dificile fără a se 
face concesii de gust și ți
nută. Programele alcătuite din 
muzică de operetă sau de divertis
ment nu sînt o soluție fericită cînd 
există în istoria muzicii numeroase 
lucrări mai potrivite scopului pro
pus. Este aici locul să amintim că 
prin alcătuirea judicioasă a reper
toriului se poate urmări creșterea 
progresivă a calificării formației și 
a publicului care o ascultă.

în unele orașe, factorii de răs
pundere ai activității orchestrelor 
simfonice n-au ei înșiși o idee cla
ră despre nivelul pe care trebuie 
să-l atingă un colectiv instrumen
tal cu adevărat creator. Presa lo
cală (și nu mai puțin cea centrală) 
continuă să publice cronici consem- 
native, „nici calde nici reci", des
pre calitatea artistică a formațiilor 
simfonice, din care nu se poate re
ține o concluzie. Probleme delica
te, artistice ca și administrative, 
nu sînt elucidate spre a fi înlătu
rate neajunsurile din activitatea 
orchestrelor noastre înainte de a se 
ajunge la C.S.C.A.

Este timpul ca formațiile noas
tre simfonice din țară să depășeas
că stadiul în care se află actual
mente, să privească sarcinile lor 
în primul rînd prin prisma calită
ții interpretării, în așa fel îneît să 
înlăture din aprecierile obișnuite 
atributul de „provincial" care, de 
multe ori, le este acordat numai 
pentru că în timp ce ele se min- 
dresc cu o muncă conștiincioasă, de 
artizanat, nu reușesc să se ridice 
Za nivelul de creație pe care îl pre
tinde publicul nostru nou și exi
gent.

Mircea SIMIONESCU

—1
O poezie | 
a fotografiei j

Alături de selecția 
celor o sută de cadre 
efectuată de A. Mihai- 
lopol și prezentată pu
blicului bucureștean la 
Galeriile Dalles, există, 
subînțeleasă, încă o 
imagine. Etalată piesă 
cu piesă și așteptată în 
continuarea fiecăreia, o 
asemenea imagine sin
tetizează însușirile unui 
artist a cărui contribu
ție la dezvoltarea foto
grafiei românești se 
traduce și prin cele 
peste douăzeci de dis
tincții, diplome și me
dalii internaționale.

Din „emoția chimi
că" a retinei foto Mi- 
hailopol își propune să 
ne restituie adevărate 
poeme optice, de o a- 
cută vibrare umană. In
tre compoziție studiată 
(Corelație) și instanta
neu (Pătrat cu cai), în
tre virtuozitate a griu- 
rilor și strigăt al con
trastelor intense, legă
tura care se păstrează 
mereu este aceea a u- 
nui suport de gîndire, 
a unei receptări și inter
pretări nuanțate a lu
mii înconjurătoare.

Cele mai expresive 
lucrări ale sale nu au 
niciodată o simplă 
funcțiune ilustrativă, 
chiar atunci cînd por
nesc de la un text 
preexistent. Asemenea 
fotografii au adesea 
darul sintetizării unor 
secvențe de viață mai 
ample. A. Mihailopol se 
dovedește întîi și întîi

un cronicar pasionat al 
sensibilității, al frumu
seților și al anilor a- 
cestei țări. Manifestîn- 
du-se deopotrivă ca 
rapsod (Callatis, Stră
bunii, în Țara de Sus, 
Bocitoarele, Cinci flă
căi din Dăișoara) ori ca 
autor de pasteluri și lie
duri optice (Carmen, 
Povestea primei iubiri, 
Portret, Imortele, Rin
go), mărturisește vi
ziunea asupra lumii 
și prin numeroase 
compoziții care au 
girul deplin al au
tenticității și al elabo
rării artistice. Acida și 
ingenioasa parafrazare 
op-art din Golgota, zig
zagul incertitudinii din 
Poșta redacției, zgudui
toarea față a Africii ne
gre din Billy, și mai 
ales acea virulentă fa
bulă, admirabil tran
scrisă în echilibristica 
pe patine sub mieroasa 
apelațiune a flautului 
(Vorba dulce mult a- 
duce), vădesc un artist 
inteligent aflat într-o 
permanentă disponibi
litate interpretativă, re
fractar facilității proprii 
atîtor și atîtor cadre 
neutre, întîlnite nu o 
dată în ilustrația foto a 
revistelor și a ziarelor 
și chiar în expoziții.

Un asemenea tonus 
polemic, precum și 
frecventa preocupare 
pentru echivalarea fo
tografică a unor texte 
literare, provin fără în
doială și din investiga

rea unor zone diverse I 
ale realității, din fami- ■ 
liarizarea artistului cu 
felurite medii. Căutînd I 
echivalențe optice pen- ■ 
tru texte de Rabindra
nath Tagore, Caragiale, I 
Alain Fournier, J. B. ■ 
Salinger, Moravia, La- 
biș ș. a. ori pre- I 
zentînd secvențe sem- ■ 
nificative din ate
lierele unor pictori, 
Aurel Mihailopol pro- ■ 
pune îndeobște inter
pretări personale. Su
pralicitarea unui ase- ■ 
menea gen duce însă pe 
alocuri și la rezultate | 
neconcludente și chiar . 
la anumite inadecvări 
(Fantomele se grăbesc | 
— pentru o secvență de 
patinaj, Dragoste lungă 
de-o vară — pentru | 
2—3 dovleci pe o pris- ■ 
pă), ori la fabule prea j 
transparente (Tanti, | 
Manți și maître d’ho- 
tel), după cum verva 
polemică se mai chel- 
tuie în gol (Zoo, Tini- . 
chele ș. a.).

Intr-un relief pluri
valent, atractiv, de 
o reală forță ar
tistică, cele cîteva 
pauze de respirație — 
datorate unor scăderi 
incidentale — nu um
bresc însă ținuta unei | 
asemenea selecții foto
grafice, care ne relevă ' 
încă o dată în Aurel I 
Mihailopol un autentic j 
poet al imaginii.

Mihai NEGULESCU
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curînd I Am nă-așa

Unde sînt ?

Desen de EUGEN MIHĂESCU

<

f

un frate în

lun- 
veni

lase 
Ale-

neagră decît 
la intrare, ca

își îndreptă 
lejeră, ca un 
de seară și.

hipnotizat, 
o mînă în

, cu ochii încordafi, 
vadă mai bine la fată și pe

lungul brațelor și-i 
întîmplării, să se opreas- 
stradă și să închidă ochii, 
îi trecu prin cap și mer- 
ca niște scrîșnete de pie-

metalic, rece, scurt ; hîc-hîc, 
pe țeavă, clănțănitul închiză- 
lumea se goli și se umplu

Miluță abia mai mișca picioarele. Făcuse 
pe jos douăzeci sau treizeci de kilometri, de 
cum sărise de pe locomotivă și se pierduse de 
mecanic. La început îi dăduse prin gînd sâ 
se întoarcă și să-l caute, dar era o prostie, 
ar fi căzut în mîna nemților și fugi aproape-n 
neștire pînă-l lăsară picioarele. Acum gîfîia, 
nu mai putea, li era totuna. își lepădă blu
za lucioasă și murdară ca să nu fie recunoscut, 
o zvîrli intr-un gang și se zgribuli cuprins 
de frig. Pașii se apropiau, erau mulți, um
pleau strada și Miluță știu înainte de-a da 
colțul la abator, numai după cadență, că nu 
erau ai noștri. „M-am ras, își spuse, și se 
opri. Măcar s-o pot anunța pe mama. Dar 
de ce ? se dojeni singur. Să se sperie de
geaba I"

Vru să întoarcă fața să se uite, dar se 
îndîrji și privi înainte. „Moș țurcanu trebuie 
să fie în munte acuma. Le-a tras clapa, se 
gîndi și-și îndreptă umerii, parcă lepădă o 
povară de pe el. Mîine cînd o să se audă, 
tot depoul o să sară-n sus de bucurie. Nu-i 
după capul lor. N-or să ducă nici un me
canic în Germania".

Avea umeri înguști, slabi, și cînd mergea 
se apleca puțin și-și legăna spinarea. Cres
cuse prea înalt, era subțire, numai oase, și 
mergea rășchirînd cataligele, cu mîinile în 
buzunare, gheboșat, parcă să se facă mai 
mic, să nu-l vadă patrula. Patrula — rap- 
rap-rap I — înainta din față, drept spre el, 

fi așteptat, ciși nu în șir indian, cum s-ar
în lanț, ocupînd toată strada, ca la o razie. 
„Dar n-au nici o grabă. Nu
și dacă ar ști, puțin îmi pasă. Un singur lu
cru. Să nu-l prindă pe moș țurcanu, și pe 
moș țurcanu nu-l prind ei. Nimeni nu

știu cine-s eu

cu
noaște locurile ca el și chiar dacă n-ar fi 
așa, nu degeaba s-a născut pe locomotivă 
și-l știe jumătate din oraș. Oriunde se 
oprește și bate, ia orice ușă, găsește adă
post”.

lufi pasul și-i veni să rîdă. Nu bănuia ni
meni ce s-a petrecut și cînd va povesti... 
„In noaptea asta să mă pot duce la depou 
să le spun, s-ar strica de rîs. Sticla de 
vel I Măiculifă, cum i-a dat prin cap I 
mor dacă nu povestesc la tofi, dacă 
umplu orașul I Să ajung o dată acasă, 
spun mamei și, de miine, basta I Nu

ni- 
Să 
nu 

să-i 
mai 

calc pe la depou I Cine vrea s-o-ntindă cu 
n-are decît".

Rap-rap-rap I
își aminti de Alexandru. „Nu era același 

lucru, firește. Alexandru plecase pentru spe
cializare, pentru aviație. De unde să știe ? 
L-au îmbrobodit. Și pe alții i-au îmbrobodit 
ei, dar și moș țurcanu... Să-i dea lui prin 
cap...”.

Dădu colțul și se clătină împleticindu-și 
picioarele ca un om beat, ceea ce nu-i ve
nea deloc greu să pară, cu oboseala aceea 
groaznică pe care o tîra după el — și, luîn- 
d-o direct prin mijlocul străzii, înțepenindu-și 
fălcile, ridică pe neașteptate umerii, aproape 
provocator, ca și cînd și-ar fi dat seama că 
n-are nici un rost să facă pe caraghiosul, și se 
opri în fața patrulei...

— Bitte...
Scoase cu stîngăcie, deși gestul lui ar fi 

trebuit să fie plin de bravadă, tabachera pe 
care-o șterpelise de-acasă — maică-sa o cre
dea pierdută, rătăcită printre lucruri, o dată 
cu evacuarea — luă o țigară pocnind și în- 
chizînd tabachera la loc 
lui, fără să-l servească și

— Bitte... Am un 
repede, ' nesigur.

Dar neamțul din

frate

fafa

sub nasul neamțu- 
așteptă liniștit.
în Germania, șopti

lui se holbă cara
ghios, neînțelegînd românește, apoi înțelese 
că i se cerea foc, icni și scoase o brichetă 
nichelată din buzunarul tunicii.

— Bitte, bitte — spuse Miluță și se aple
că brusc.

Dacă ar fi fost mai atentă casca turtită, ar 
fi putut observa cum îi tremură mîinile și 
poate... Dar asta nu era un indiciu, nu avea 
nici o importanță, „Tot nu mă prindeți, nu, 
ștergeți-vă pe bot".

Patrula se oprise și se
„In Germania, hai ?, îi 

Robi, hai ? Să ne faceți 
miu 1 Ei nu, că n-om fi

uita la el. 
veni să le strige, 
robi ca pe frate- 
noi chiar atît de

I" și stă-
miU l ci nu, va irum •• •■v.

proști. Pînă mîine află tot depoul I 
pinmdu-și încordarea, se aplecă, sorbind fla-
căra prin țigară, orbit și speriat că-și pierde 
cumpătul, și începu să tușească. Tușind încă 
și sforțîndu-se să-și recapete vocea și stă- 
pîmrea, își ridică fruntea și privind la fel 
de nevinovat în ochii mirați ai căștii de fier, 
șopti precipitat :

— Danke schon I și porni înainte.
Se înecă de-a bmelea, zguduit de tuse, îi 

dădură lacrimile și aruncă țigara. „Las-că nici 
moș țurcanu nu fumează și nu-i mai puțin 
respectat pentru asta. Mi-a spus c-a fumat 
și s-a lăsat. Foarte bine I" se consolă și-o 
rupse la fugă pe după cinematograful „Ca
pitol”. strecurîndu-se prin gangul îngust, răs- 
punzînd în curtea liceului de băieți. Nici 
Tom nu turnează, își aminti, dar gîfîia stă- 
pînit de frică. Abia mai putea respira. „Ce 
dracu ? Ce m-a

Sări din fugă 
ridicate, care-i

Abia mai putea respira, 
apucat ?” 
peste sacaua cu hulubele 

u____ _ ____ bară drumul — cunoscută
în tot tîrgul, un fel de embiemă a orașului, 
cu care se căra de la periferie apă la inter-

AL Ivan GHILIA
In noul său roman, îngeri biciuițt, în curs de apariție la Editura pentru literatură, scriitorul Al. 

Ivan Ghilia zugrăvește viața unei familii numeroase din nordul Moldovei, iamilie greu lovită de cala
mitățile războiului, parcurgînd toate etapele acestei tragedii pînă la victoria insurecției armate de 
ia 23 August. Printre eroii principali ai cărții se află, alături de Maria Dimitriu — simbol al devota
mentului și dragostei materne, pivotul principal al acestei familii — și de figura plină de farmec și 
inedit a Negostinei, ti nărui utecist Miluță Dimitriu, muncitor ceferist, personaj care dobîndește pe 
parcursul desfășurării evenimentelor o înaintată conștiință socială. împreună cu cițiva mecanici de 
locomotivă integrați în mișcarea ilegală comunistă, el participă la lupta împotriva dictaturii fas
ciste. Un episod al acestei lupte, in care se conturează începutul activității revoluționare a eroului, 
este descris în fragmentul pe care îl publicăm.

Aerul, ca-ntotdeauna în apropierea depoului, 
era îmbibat ca de-o umezeală, de fum, ca o 
transpirație a acestei părți a orașului, cu iz dul
ceag și înecăcios. II trăgea în piept și-l simfea 
ca o grăsime întinzîndu-se pe piele, impregnat 
în haine, chiar în pielea lui. Bub I se strîmbă 
și sări în picioare.

„Și numai Alexandru e de vină. Alexandru 
singur. S-a luat după Toma. El a vrut. Credea 
că dacă Toma... lua-o-ar dracu de treabă I 
C-a uitat cine-i Toma și cine-i el. nenorocitu, 
că te mai face să și rîzi I”

Limpede, parcă desenat pe cer, văzu turnul 
catedralei despicat în două, cu ceasul mare 
dominînd molozurile și dărîmăturile, cu acele 
lui fosforescente, care nu-și pierduseră nici 

iotă din strălucire, oprite la șapte și un

,,Șapte și paisprezece minute, preciza, și-și 
stăpîni clănțănitul dinților. Danke schon, își 
spuse. Te pomenești că mai umblă I la te uitai 
se minună. Te pomenești că atîta-i ora. nici 
nu-i tîrziu", își spuse, dar se opri.

Cifrele zece, unsprezece și douăsprezece nu 
se vedeau. Ceasul fusese retezat cu o parte 
din turn și acele fosforescente se 
exact la șapte și paisprezece minute

opriseră
_ ._ . ., ... . .. — seara

sau dimineața, nu se mai putea ști — cînd 
se produsese explozia. Tresări pe neașteptate 
și înțepeni zărind o umbră în cămașă, cu capul 
gol și șoșoni în picioare, cărînd o căldare de 
apă. Zgîlțîită în mers, căldarea se vărsase, 
udînd pantalonii omului de la genunchi în jos, 
dar acesta nu părea să-și dea seama de asta. 
Venea direct spre el, încordat, aplecat puțin 
într-o parte, ca și cum căldarea ar fi fost plină.

paișpe.și se opri, cu urechea 
să-și tragă răsuflarea.

„Sînt un mucos. Mucosule, își spuse N-ai 
nici un drept să judeci lucrurile. Dacă moș 
Țurcanu a știut și nu ți-a spus nimic, s-a 
gîndit el bine de ce tace asta. Puteai să-i 
dai toate planurile peste cap, și pe urmă 
poate nici n-a știut. De zvonit c-o să ne ia 
știa tot depoul, dar de unde să știe că chiar 
cu noi o să înceapă ? S-a orientat pe drum, 
asta-i toată povestea, și dacă în locul lui era 
altul, care voia sau nu îndrăznea de frică, te 
trezeai în Germania lîngă frate-tu, la scos 
cărbuni, nenorocifule, că-mi vine să-ți dau 
palme de bleg ce ești".

li vîjîiau ascuțit urechile, parcă sufla 
compresor printre scînduri, și i se părea că 
din toate părțile s-aud pași, că tot orașul 
e-n mișcare. Un miros grețos, amestecat cu iz 
iute, înfipt ca un cuțit între ochi, la rădăcina 
nasului, îl făcu să icnească și să se ferească, 
parcă ar fi pus mîna pe el. „Rîîît I” făcu, și-un 
vînt de greață îl străbătu pînă-n creștet.

„Danke schon I Asta-i prea de tot Prea de 
tot, la dracu I Nu 
luciri I”

își strînse dinții și stătu nemișcat.
Nu. Nu mă prind.
Nu-i nimeni.
Ba da. Ptiu I se zgribuli și scuipă scutu- 

rîndu-și umerii.
Sări și-n ușă mai ascultă o clipă.
„S-a împiedicat, dobitocul 1 A dat peste 

saca I Rîîît I” scrîșni în întuneric, scoțînd un 
sunet care imita un grohăit și se furișa, mis- 
tuindu-se în întuneric.

„M-a ales pe mine, tocmai pe mine, pen
tru că am un frate pe front și altu-n Germa
nia. Clar, își spuse și căută pe bîjbîite scîn- 
dura smulsă din gard, în colț, lîngă biseri
cuță, pe unde se strecura Tom, în recreație, 
cînd o ștergeau în oraș. Trebuie să ajung aca
să, să-i spun mamei. Să mă ascund”.

„Pe unde s-o iau ?”
Potrivi talpă lată lîngă talpă lată și zvîcni 

dincolo.
Respiră greu, ciulind urechile.
Se strecură printre pomi, se răsuci întin- 

zînd gîtul și ascultă. Cuprins de veselie se 
apropie de bisericuța veche rămasă de pe 
timpul lui Ștefan cel Mare, care se deslu
șea gheboșată în întuneric, mai 
întunericul, cu turla țuguiată de 
un duh al nopții.

Ocoli prin spatele altarului, 
umerii, luînd o ținută cît mai 
licean care-și face plimbarea 
bocănihd cu pantofii lui scîlciați, fără bla- 
cheuri, pe trotuarul îngust de piatră, feri în
tr-o parte, cu piciorul, portița și ieși în 
stradă.

Aici se opri, dar numai o clipă, ca și pe 
colț, înainte de-a întîlni patrula, apoi porni 
drept spre mijlocul străzii răsuflînd lung și 
moale ca prin somn.

Rap-rap-rap-ra...
Patrula urca.
Aceeași sau alta î
își simțea mușchii picioarelor zvîcnind, 

apoi zvîcniturile i se urcară spre inimă. Ceva 
ascuțit ca un vîrf de ac.

„S-a sfîrșit...... încercați prin mandat de ares
tare, fie prin orice...” Prin ce ? Să se ' 
prins ? Prins I? Să-l ducă pe el ca pe 
xandru I?

Simți înțepături mărunte în ceafă, de-a 
gul pieptului, de-a 
șă se lase la voia 
că, să se întindă în

„Fie ce-o fi" — 
gînd, cu răpăiturile 
tre în urechi, rap-rap-rap, i se păru că se 
turtește. Că i se turtesc umerii și se lasă 
în piept, pieptul se tleșcăie, pîntecele ti 
ghiorțăie, picioarele îi intră în pămtnt și pă- 
mîntul se cutremură sub izbitura aceea ne
întreruptă : rap-rap-rap.

Repetă întocmai figura : se îndreptă direct 
spre ei, cu fruntea sus, cu ochii încordați, 
lărgiți parcă să-i ...J Ll._ ’ j”
toți deodată...

Auzi un icnet 
glonțul lunecînd 
torului, și toată 
de acel sunet care acoperi răpăitul bocanci
lor, acoperi fot...

Bagă mîinile în buzunar, să se prindă de 
ceva și, ajuns înaintea acelei arme care 
se-ntindea spre el, se opri cu pieptul în 
țeavă, scoase tabachera și de data asta, după 
ce-și luă o „Plugară* — mai avea cinci, le 
numără cît luă țigara — rămase cu tabache
ra deschisă, întinsă spre soldat :

— Bitte... Foc I Foc I gîfîi. Am 
Germania I

— Gut I Germania I Gut.
Parcă paralizat de gestul lui, 

soldatul lăsă arma în jos, băgă 
buzunar, scoase bricheta și-o aprinse.

O L_■ r ffi

— Danke schon I Danke I țipă scurt cu-o 
voce schimbată Miluță, și-n clîpa aceea...

Știa că abia de-acum începe. Tre
cut de lanțul cizmelor și armelor încărcate, 
nici nu mai așteptă să se îndepărteze bine 
și-o rupse la fugă. Dacă l-ar fi văzut moș Țur
canu sau Alexandru., dacă ar ști I sau Tom...

Nu se încurcase deloc și nu-l încurcase nici 
pe moș Țurcanu... Ar fi putut să-l încurce, și 
un minut, sau cît a trecut pînă s-a dezmeti
cit, a crezut de teamă că nici n-o să poată să 
sară la timp. N-a avut nimic pînă a intrat în 
oraș, cît a fugit, că vine parcă de la capătul 
pămînfului și-abia acu... Ce dracu, că doar a 
trecut. A trecut și prima patrulă, a scăpat și 
de-a doua, de ce ? Ah, mi-am pierdui capul 
își spuse. Cum o să mă duc la mama în halul 
ăsta I Și-așa se teme. Ce fac î Trebuie să 
mă liniștesc. Liniște I

Fugea și aștepta să audă aburul Jîșnind ca 
o explozie, dar nu era nimic, știa bine că se 
uita în urmă, parcă tîra spaima după el. Tîm- 
piele îi zvîcneau, apoi, cu-o uimire care-l 
zăpăci... descoperi luna.

„Miau, miorlau I* îi venea să țipe și se 
strîmbă la cer.

Luna se ivi dintre acoperișuri, rostogolin- 
du-se pe cer și strada părea stropită, așter
nută sub picioarele Iul cu lună. Pășea pe 
lună. Pereții înzăpeziți, ferestrele negre și, 
departe, fulgerări scurte, ca o lună izbită cu 
patul armei, tmproșcau tot cerul în direcția 
frontului.

„Dacă-s acasă î Dacă m-așteaptă î Dacă au 
arestat-o pe mama și pa Negostina î Dacă 
le-au ridicat pe amîndouă î*

Sunetul era clar și atît de surd și de puter
nic, că-i spărgea urechile. Țîșșșșș I Locomo
tiva parcă exploda, parcă se desfăcea și 
se-mprăștia în mii de bucăți, cu-o repeziciune 
îngrozitoare încît nu se mai putea face nimic, 
fși holba ochii de groază și se uita înapoi.

Lîngă gară, marginea de răsărit a orașului 
pîlpîia în flăcări și, dintr-odată, nu mai auzi 
nimic. Nici un zgomot, nici un țipăt. Orașul 
parcă era mort, golit de viață. Nici bocăni
tul patrulei. Numai răsuflarea lui fierbinte, 
scurtă, șuierătoare, umplînd tot golul.

Se trase în umbra unei cocioabe, cu spatele 
proptit în perete, simțind varul zgrunțuros în 
ceafă și lăsîndu-se în jos, sprijinit în labele 
picioarelor ca pe-un arc, cu genunchii în
doiți, răsuflă adînc să se liniștească, și-și simți 
pieptul plin de un miros amețitor și dulceag ca 
de carne arsă.

Se uită în dreapta, în stînga, se săltă pe 
genunchi.

Se apropie legănîndu-și capul alb, parcă în
conjurat de un nimb, ca sfinții din calendare 
și mutîndu-și căldarea în mîna cealaltă. întrebă 
șoptit :

— Domnule, nu știți unde-i strada Ion 
Creangă ?

— Chiar asta-i.
— Mulțumesc, spuse omul și-i făcu cu ochiul.
Trecînd pe lîngă străin îi atinse căldarea cu 

piciorul
— Asta-i strada Ion Creangă, repetă, și ru- 

pînd-o la fugă mai întoarse capul și-l văzu 
stînd locului în urma lui, cu căldarea în mînă. 
aplecat într-o parte să nu-și ude pantalonii.

„Dacă-i Alexandru și mai are un dram de 
minte, ar trebui să mă recunoască el pe mine. 
Ce dracu 1" și fugi, strecurîndu-se prin 
ulicioare, prin locuri dosnice, pînă în apro
pierea piefei din fafa depoului unde se bi
furcau și se uneau toate drumurile care duceau 
și ieșeau din oraș.

Piața și depoul cu intrările și ieșirile erau pă
zite de jandarmi, li vînau pe dezertori și pe 
ei. pe ceferiști, deopotrivă, numai cu ochii pe 
ei stăteau de frica sabotajelor.

„Ce-ar fi să văd ce-i pe la depou î îi trecu 
prin cap, dar alungă gîndul. Cum m-ar vedea 
ar pune gabja pe mine Ei nu, drăguților, își 
spuse. Plăcerea asta nu v-o fac eu“ și, ferin- 
du-se, ocoli pe lîngă ziduri, prin umbră, de
poul și plata...

Sări cîteva pîrleazuri — din fugă, nici nu 
sim|i parii sub el. parcă zbură — apoi se 
tupilă pe lîngă garduri, prin grădini, ocolind 
strada circulată, cu huruitul motoarelor care 
umpleau gîfîind întunericul, făcîndu-l parcă mai 
străveziu. Sări gardul prin spatele casei...

Cum adormise din nou, îndată după plecarea 
Negostinei și după putinele vorbe schimbate 
cu ea, rășchirat pe saltea, suflînd greu, cu 
pieptul plin de sudoare, Miluță sări buimac 
la prima zgîlțîială a bătrînei — o zări ca prin 
vis, cînd căscă ochii mari, aplecată spre el, 
încercînd să-l întoarcă cu fata în sus — și 
nici n-auzi bine ce-i spune c-o și tulise pe 
scări în jos.

„Ca un iepure hăituit", avea să-și amin
tească mai tîrziu.

„Jandarmii I Numai asta-i suna-n urechi. Te 
caută jandarmii I Ce fac ?’ se-ntreba și picioa
rele îi alergau de la sine.

Prietenul lui moș Țurcanu, Ghiță Todireanu,

mecanic de locomotivă și el, tatăl Irinet, avea 
să-i deslușească mai tîrziu tot secretul, cînd 
i se limpezise capul și se mai liniștise, în 
aceeași zi, cînd îl luase să-i dea o holercă. 
Asta era vorba lui. O holercă. Sau una mică-n 
picioare.

— Ai venit c-un vagon tras de-o locomotivă 
sau pe jos ? îl întrebă ;

Era-n casă. Mînca.
— Destul c-ai venit și te-ai oprit la nivelul 

de pasaj. Știai doar unde stau, c-ai fost cu 
Țurcanu de-atîtea ori cînd jucam taroc și te 
trimiteam la dugheană pentru ceva udătură. 
Te-ai oprit la nivelul de pasaj și-ai văzut o 
femeie scoțînd apă. Era chiar nevastă-mea. 
Cît de zăpăcit și de nebun de cap erai, nici 
n-ai cunoscut-o. Și nici casa n-ai cunoscut-o. 
Stăteai la două case de bordeiul meu și 
mi-ai întrebat nevasta unde stau. Unde stă, 
lele, mecanicul cutare și cutare. Parcă te-ai 
prostit de tot. Că s-a speriat și nevasta. In 
orice caz mi-ai stricat toată pofta de mîn- 
care. Mîncam și eu ca omul, îți dai seama 
că nu eram pregătit pentru musafiri.

„Aha I avea el să-și spună singur. De asta 
nici nu m-a chemat în casă. M-a văzut pe 
geam și-a ieșit cu capul gol, cu mînecile 
suflecate. Știa ? Irina I Bineînțeles". In orice 
caz era prevenit. Simțise și el ceva, l-a spus 
asta mai tîrziu. La depou, de un an și ceva, 
lucrau împreună cu nemții. Sau nu lucrau, 
trăiau mai bine zis, nemții uitîndu-se la ei cum 
urcă și coboară de pe locomotivă, negri 
ca dracii de funingine și cărbune, osteniți și 
nemîncați, și ei pîndindu-i și pînă cînd se duc 
la closet, să vadă în ce ape se scaldă, ce au 
de gînd. Ghifă Todireanu știa bine nemțește 
și-avea un prieten, bea cu el cînd ieșea din 
tură o holercă, în colț, la bufetul gării. Un plu
tonier austriac : Riter.

— Ăștia vor să vă ridice, i-a spus Riter.
— De unde știi ?
— Mi-a spus Zainer, zicea mai tîrziu me

canicul că i-a spus Riter.
Ăsta era mare mahăr. Hiflerist înfocat.
— Vino cu mine, i-a spus mecanicul apărînd 

în ușă.
— Unde? s-a pierdut cu firea Miluță și 

l-a-njunghiat în inimă gîndul c-a făcut altă pros
tie venind.

Din prostie-n prostie. Mai bine fugea-n mun
te. Nu era departe. Muntele era la marginea de 
miazănoapte a orașului, țurcanu pe semne 
că-n munte era fugit, pentru că trecuse în- 
tîi pe acasă pe la el și nevastă-sa nu știa ni
mic, părea speriată sau făcea pe speriata, să 
se ascundă de el.

— Unde ? mai întrebă o dată.
— Da ce-s cu hainele astea pe tine ? Văd că 

ești pus la șapte ace I Parcă ești ginerică, i-a 
spus mecanicul, făcîndu-i cu ochiul, adică să te 
fofilezi, șmechere, să nu pună nimeni laba pe 
tine I Cine să creadă înțolit în costum de 
gabardine un pîrlit de fochist î Hai cu mine. 
N-ai pus în gură nimic...

— Să mănînc 1 se miră Miluță și dădu din 
umeri. De mîncare îmi arde mie cînd sînt pe 
urmele mele ? dar mațele prinseră să-i chiorăie 
și i se făcu negru înaintea ochilor, mai rău 
ca la bal.

Intră cu Ghifă Todireanu într-un local ferit, 
știut numai de mecanic și-i izbi nările, gata 
să-l dea jos de pe picioare, un miros puternic 
de costiță afumată cu varză.

— Cîte-o holercă și ceva să-și astîmpere 
foamea flăcăul ista, spuse mecanicul femeii 
trupeșe, bălaie și-ncă frumoasă, care ieși în în- 
tîmpinarea lor.

Se așezară la o măsuță în fund, mai retrasă, 
cu toate că nimeni nu era înăuntru la ora 
aceea.

Băură, mecanicul îl lăsă să înfulece, și pînă 
să termine îi povesti.

N-avea fîntînă în curte și-și 
pompă. A văzut și el. Miluță, 
apă nevastă-sa. Nu-i departe, 
să aibă fîntînă în curte, s-o 
șoara să rupă glodurile cînd plouă. A meșterit 
o pompă în atelierul de la depou și-a pus-o 
în vagonul de intervenție, îi povesti De-aici 
a-nceput. Acolo țineau *oți cîte ceva, doar 
știe bine Miluță, că și el... Azi dimineață s-a 
dus să scoată pompa și s-o ducă acasă.

— Mă duc și peste cine dau ? povestea el. 
Cine crez' 
tenul meu.
și dau să intru în vagon să-mi iau pompa. 
Riter zice
dimineață a luat-o Riter al meu I Credeam 
că glumește. N-a glumit, încheie mecanicul 
și ceru al doilea rînd de holercă. întinde 
arma să tragă în mine Auzi — se apără me
canicul — beam holercă cu el și peste noapte 
să-ntinzi arma să tragi în mine... Mă-ntorc și-i 
spun lui Țurcanu. Nu-ș-ce făcea pe-acolo : 
„Ce-i cu ăsta, bre I A căpiat I” ..Ordin, zice 
Țurcanu Așa au primit ordin. Las-o și tu-n 
pustie de pompă, că-i prăpăd". Pe urmă am 
auzit tot as-noapte c-a fugit Țurcanu. Și pe 
fine te credeam fugit Toată noaptea te-au cău
tat jandarmii. Nemții au întării paza. Să-i ia 
mama dracului. E cazul să-ți spun.

Apucîndu-I de mînă se aplecă peste masă, 
țintindu-l în ochi :

— Țurcanu e la loc sigur, să n-ai nici o 
grijă. S-a ascuns Știa mai dinainte l-am spus 
ce mi-a spus Riter și era pregătit. Am săpat 
un adăpost în munte. Nimeni nu știe. N-am 
să-ți spun nici (ie locul. Dacă e cazul, te duc 
eu. Sau Irina. Ne-afundăm în pămînt. Cine să 
ne-aducă de mîncare. să nu ne lase să murim 
de foame s-o găsi, n-avea grijă. Lasă-te în 
seama mea. flăcăule Mai bei o holercă ? De 
cînd au auzit ce-ați făcut voi, au dat ordin 
să demontăm Toți meseriașii la demontat I 
Mașini, strunguri, raboteze, scos șuruburile 
desfăcut piesă cu piesă și la vagoane, pentru 
Germania Mai bem un rînd șt dăm o raită 
pe la depou să vedem care-i mișcarea Bine î 
Dacă-i groasă, o ștergem Nevastă-mea 
Dacă nu mai vin, să nu se apuce să-mi 
parastas la biserică

Nici n-a fost nevoie 
povestească ce-a tost 
cu ochii cît străchinile 
i-a povestit cum îl simțea pe neamț cu arma-n 
spate și nu știa bine ce-o să fie, unde-o să-' 
ducă pentru că n-a putut schimba o vorbă 
CU moș Țurcanu...

— Fir-ar să fie, odată om I s-a apucat el 
să-l laude. Altu-n locul lui...

Dar ce să mai vorbească, nici lui nu î-a 
trecut prin cap cînd l-a văzut că-i face semn 
să-l pună în gardă și-i ia lopata din mînă ca 
și cum s-ar fi supărat pe 
natec și umblă încet :

Ha, ha, al dracului I izbucni mecanicul 
și se izbi cu palma peste 
rîdă Deștept. Hai, copăcel. Vino să-ți plătim 
coană Profirița, strigă el

— Ne-ai văzut coană Prof ir iță ?
— De-o lună nu mai dă nimeni pe la mine 

de unde să vă văd ? se văicări coana Profirița 
și strecură grămăjoara de bani în sîn.

— Așa, așa, rîse mecanicul, rrditîi^du-se și 
dădu ultima picătură peste cap Atunci noi 
ne-am dus. Și dacă la noapte nu ne mai vezi 
pe-aici, să știi că se schimbă lumea.

făcuse omul o 
de unde aduce 
dar vrea omul 
crufe pe Ani-

că făcea de pază la vagon ? Prie- 
Riter. „Guten morgen, Riter". zic

halt și-ntinde arma. Mă, zic, de

ca el, Milufă, să-i 
pe locomotivă A 
și l-a ascultat, pe urmă

el că-i neîndemî-

frunte

pe la mine
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ENERGIA
petrol un marV

„Puneți un tigru în motorul dum
neavoastră". în 14 țări de pe conti
nentul european, în America Lati
nă, în Orientul Mijlociu, în Airica, 
în Asia, afișe de diferite dimensiuni 
reprezentînd fiara felină te întîm- 
pină pe toate șoselele, la toate 
pompele de benzină, cu imperativa 
recomandare, în toate limbile pă- 
mîntului: „Put a tiger in your 
tank", „Metter un tigre dans votre 
moteur", „Pack' dem Tiger in den 
Tank", „Metti un tigre nel moto- 
re"... Tigrul a devenit un simbol, el 
s-a coniundat cu noțiunea 
zină. Bineînțeles, benzină 
ESSO".

La Londra, pe Madison 
în imobilul ocupat de ESSO, cî
teva sute de oameni au drept unică 
ocupație „tigrul". Din primăvara 
1964, cînd a iost scornit, creatorii 
lui au inventat baloane-tigru, cre- 
ioane-tigru, lănțișoare-tigru pentru 
chei, cărți ilustrate despre tigru... 
firește cu concluzia că tigrul lui 
ESSO-Standard Oil of New Jersey 
— este cea mai bună benzină din 
lume. în Olanda și Norvegia am 
văzut oameni deservind pompele 
de benzină în cămăși avînd impri
mate familiarul tigru. în Germania 
occidentală, un cintăreț de muzică 
religioasă a imprimat un rock-and- 
roll intitulat „Tiger in the Tank" — 
„Tigrul în rezervor" — dar am 
auzit spunîndu-se că a doua parte 
este mai interesantă : purtînd titlul 
„Răgete de tigru", ea a fost rea
lizată prin contribuția unui tigru 
autentic. De altfel, la un concurs 
auto de viteză din Italia a fost 
adus un tigru dresat, în carne și 
oase, pentru a demonstra probabil 
că însăși fiara apreciază calitatea 
benzinei lui Standard.

Fapt este că, în aprilie 1965, vîn- 
zările de „Extra-ESSO" ale pom
pelor din Franța erau cu 32 la sută 
superioare celor din aprilie 1964, 
data apariției „tigrului”. Speriat, 
Shell-ul britanic a replicat prin 
lansarea faimoaselor „Benzine- 
girls", fetele care servesc „îmbră
cate" în bikini. Mai domestic, genul 
face concurență fiarei, dar nu i-a 
zdruncinat prestigiul. în „războiul 
rece' al benzinei, tigrul continuă 
să păstreze un avans redutabil.

de ben- 
„Extra-

Avenue,

„TIGRUL" OCUPĂ

TRONUL „LEULUI"
Și totuși... Reclama este un foc 

de artificii — o bătălie ca aceasta 
se cîștigă cu alte mijloace. După 
cum se va vedea, foarte variate 
și subtile.

în ziua de 1 martie 1967 trăzne- 
tul a căzut la Londra din cer senin: 
filiala britanică a lui Standard Oii 
of New Jersey, ESSO Petroleum, 
a redus prețul benzinei cu 2,50—4 
pence galonul. Pînă atunci. Royal 
Dutch-Shell atrăgea clientela ofe- 
rindu-i colecții de timbre. British- 
Petroleum avea oameni special 
angajați care, în timp ce se făcea 
„plinul", spălau gratuit mașinile 
călătorilor. Laolaltă, cele două so
cietăți însumau 50 la sută din con
sumul pieței britanice; „tigrul" con
trola 30 la sută, iar societățile in
dependente 20 la sută. Prin redu
cerea de preț de la 1 martie, echi
librul a fost răsturnat. „Tigrul" a 
făcut un salt înainte, luîndu-și prin 
surprindere adversarii și punînd 
în inferioritate leul britanic.

Lovitura a costat „ESSO” peste 
20 de milioane de dolari ; pierdere 
de scurtă durată, care va fi însă 
rapid recuperată prin lărgirea po
zițiilor — respectiv a vînzărilor — 
pe piața britanică.

cărbune

STEAUA CĂRBUNE

LUI APUNE?
Economia veacului trecut s-a 

bazat pe cărbune. Vaporul, trenul, 
industria siderurgică s-au născut

al discordiei
intre „giganți

platforme atacă giganticele „pla
touri continentale" submarine ale 
lumii, care acoperă aproape 30 mi
lioane kilometri patrați, o suprafa
ță egală cu continentul african. 
După aprecierile geologilor, „pla
tourile continentale", prelungiri 
submarine ale bazinelor sedimen
tare inundate, conțin rezerve petro
liere de peste 100 miliarde tone. La 
Slochteren, în Olanda, s-au desco
perit zăcăminte bogate de gaz ; 
lingă coasta engleză, la Scarbo
rough și Whitby, forajele au pă
truns în inima zăcămintelor de gaz, 
mai importante decît cele de la 
Slochteren. Dacă rezultatele ur
mează ritmul de pînă acum, obser
va recent un economist belgian, în 
curînd Europa occidentală „va be
neficia de o mai mare independen
ță în domeniul resurselor sale de 
energie și... va discuta pe o altă 
bază cu marii săi furnizori care

sînt Orientul Mijlociu și Africa de 
Nord". Să nu uităm că principalele 
grupuri care execută operația de 
cucerire a zăcămintelor submarine 
sînt ESSO (Tigrul) și British Pe
troleum (Leul)...

Și totuși, exploatarea resurselor 
petroliere este supusă diverselor 
necunoscute, unor coordonate 
variabile. Singur reactorul nu
clear este o unitate independentă. 
L-am întîlnit la Petten (Olanda), în 
R.F.G., în Elveția, în Franța. Cen
tralele nucleare de la Shippingport 
(S.U.A.) și Calder Hall (Marea Bri- 
tanie) produc de pe acum energie 
electrică la un preț care concu
rează pe acela al centralelor e- 
lectrice „clasice". Se prevede ca 
în 1980 o treime din energia elec
trică consumată în Europa occiden
tală să fie de origină nucleară. Ea 
va reprezenta echivalentul a 145 
milioane tone de petrol.

Experții nu se pot pune de acord 
asupra întrebării : Cui aparține vi
itorul energiei ? Detronat, cărbune
le pornește mereu la contra-ofensi- 
vă. Petrolul se simte de pe acum 
amenințat de gazul natural. Iar toa
te — cărbunele, petrolul, gazul — 
au un redutabil adversar în ener
gia nucleară.

Cifrele de consum înregistrează 
progresiuni fantastice. 70 la sută 
din energia produsă în lume este 
donsumată de țările industriale. 
Dar dacă Asia furnizează peste ju
mătate din rezervele mondiale de 
petrol, consumul de energie în echi
valent electricitate se cifrează aici 
la aproximativ 3 MWh anual pe cap 
de locuitor, în raport cu 19 în Eu
ropa și 90 în America de Nord. A- 
frica posedă 32 la sută din resurse
le mondiale de energie hidraulică, 
dar consumă numai 1 la sută. Eu
ropa occidentală dispune de 0,6 la 
sută din rezervele mondiale de pe
trol cunoscute, dar în 1960 a con
sumat 19 la sută din totalul consu
mului mondial. Orientul Mijlociu 
posedă peste 70 la sută din petro
lul existent în lume, dar consumă 
numai 3 la sută.

Bătălia pentru energie are, pînă 
acum, un caracter unilateral : cei 
săraci o furnizează celor bogați. 
Cînd se stîrnește furtuna revouei, 
undeva, în Orientul Mijlociu sau în 
America Latină, se aud răgetele 
„tigrului" lui ESSO, ale leului lui 
British Petroleum, însoțite însă, une
ori, de explozia bombelor.

Dosarul luptei pentru energie 
încă nu s-a închis.

Reportaj politic de Horia LIMAN

din energia cărbunelui. Anglia a 
devenit „atelierul lumii" datorită 
cărbunelui. „Pîinea industriei* a 
hrănit mașina cu aburi, furnalele 
înalte, fabricile industriilor meca
nice, marile așezări umane. în 
anul 1800, producția mondială de 
cărbune se cifra la 15 milioane 
tone ; după un veac, ea se ridica 
la 700 milioane ; după alți 13 ani 
numai, se urca la 1 220 milioane, 
pentru ca în 1963 să ajungă la 
2 200 milioane tone. Lupta pentru 
cărbune avea un stimulent major: 
foamea de energie.

Al XX-lea secol avea să intre 
însă în competiție prin intermediul 
automobilului. în 1895, el face sen
zație ; în ajunul primului război 
mondial, peste 2 milioane de ve- 
hicole foloseau benzina ; în I960, 
numărul lor era de 118 milioane — 
și a continuat să crească verti
ginos. Steaua cărbunelui începea 
să apună.

în 1913, petrolul reprezenta 4,5 
la sută din energia consumată de 
omenire ; în 1959, partea lui se ri
dica la 42 la sută. Cu un an îna
inte, minele de cărbuni ale Euro
pei occidentale au început să-și 
închidă porțile...

Tencuială pentru meterezele ce
tăților caldeiene, petrolul a incen
diat corăbiile care au atacat im
periul Bizanțului. Faimosul „foc 
grecesc' devine, în veacul nos
tru, sursă de căldură și energie 
mecanică, lubrifiant și produse 
farmaceutice, parfum și exploziv, 
electrod și materii plastice. Cînd 
a țîșnit, la Titusville (S.U.A.), în 
ziua primului foraj — 27 august 
1859 — istoria omenirii a intrat în
tr-o nouă fază. Colonelul Drake, 
descoperitorul zăcămîntului de la 
Titusville, 
vieții". El 
petrolului 
continente 
lor creînd 
puternici decît toate 
lumii.

simbolul luptei necruțâtoare pen
tru stâpînirea surselor de energie.

Un singur om l-a înfruntat fără 
să tremure : sir Henry Deterding. 
Dacă John impunea tariful mon
dial al petrolului construind rafi
nării, sir Henry achiziționa terenuri 
petroliere și trimitea flota pe toate 
mările lumii. în 1911, tancurile pe
troliere ale trustului „Royal Dutch- 
Shell" — trustul celui ce avea să 
fie numit „Napoleonul petrolului" 
— ajung în portul New York-ului. 
în însuși imperiul lui Rockefeler, 
Deterding aduce pe cîmpul de 
luptă arma nouă a prețului. Atunci, 
pentru întîia oară, tronul lui Stan
dard s-a clătinat. în 1962, trustul 
anglo-olandez avea să producă 
2 244 000 barile pe zi, extrase din 
perimetrele de care dispunea în 
Oceania, Asia, Africa, Orientul 
Mijlociu, America de Sud și... Sta
tele Unite. în același an, el în
ghițea cîteva companii străine, cu 
o capacitate de 640 000 barile pe 
zi. Standard avea însă să scoată 
de pe panoplia războiului pentru 
petrol propria armă a adversaru
lui. La Londra, Standard și-a în
genuncheat concurentul înjun- 
ghiindu-1 cu pumnalul prețului.

MISTERE NEELUCI-

DATE

căutase un „elixir al 
nu știa că războaiele 
vor lăsa în urma lor 
de cimitire, beneficiile 
dinastii de stăpîni mai 

monarhiile

REGII „AURULUI NE-

GRU" INTRE El
„Regii petrolului" au folosit și 

folosesc o întreagă gamă de me
tode pentru a-și întinde domina
ția asupra pămînturilor „aurului 
negru". John Rockefeler, magnatul 
petrolului american, obișnuia să 
spună : „Bunul dumnezeu mi-a dat 
bani". Tradus în toate limbile pă- 
mîntului, dumnezeul lui Rockefeler 
se numea Standard Oii. în 1867 
avea un capital de 70 000 dolari ; 
între 1892—1906, beneficiile lui 
Standard se ridicau la 800 milioane 
dolari, dintre care 200 milioane in
trau în buzunarele lui Rockefeler. 
John Rockefeler a avut serviciile 
lui de spionaj, băncile lui, oame
nii politici cumpărați de el, cister
nele lui de petrol, căile ferate 
puse la 
tancuri
— cele
— țări

ferate 
dispoziția lui, flota lui de 
petroliere, rafinăriile lui 
dintîi rafinării din lume 
cumpărate de el pentru 

a-i lipsi pe concurenții săi de sur
sele petroliere, 60 000 de oameni 
care, pe toate meridianele pămîn- 
tului, au lucrat pentru Standard. în 
1937, cînd a murit, în etate de 98 
de ani, din care 70 închinați „au
rului negru", averea lui se cifra la 
48 671 937 122 dolari. în luptă cu 
legile anti-trust americane, cu 
concurenții americani și străini, 
Rockefeler a devenit un simbol:

Epopeea luptei pentru energie se 
scrie, de un veac și jumătate, cu 
fluvii de sînge. Dar numeroase 
sînt episoadele sale care au ră
mas învăluite în ceața misterului, 
în ziua de 29 aprilie 1950, cada
vrul geologului francez Conrad 
Kilian a fost găsit ciuruit de pum
nale. Alături de el, un revolver. O 
anchetă sumară a dus la conclu
zia... sinuciderii. De atunci, ni
meni n-a mai vorbit despre moar
tea lui Kilian.

în ziua de 25 noiembrie 1950, 
Libia s-a declarat independentă. 
Consilierii francezi au fost însă în
locuiri de consilieri britanici. Iar 
Anglo-Saxon-Petroleum și D'Arcy 
Exploration Africa L.T.D. aveau să 
achiziționeze, după doi ani, conce
siuni petroliere, urmate de Stan
dard Oil of New Jersey, care și-a 
rezervat o regiune cu o suprafață 
de 700 kilometri patrați. în martie 
1956, țițeiul a țîșnit din primul fo
raj realizat în apropiere de Fez- 
zan.

Or, Conrad Kilian a studiat, timp 
de 25 de ani, regiunea Fezzan. El 
a depistat locurile în care se aflau 
zăcăminte de petrol. Azi, înșiși 
regii petrolului vorbesc despre 
„miracolul aurului negru" din Li
bia. în 1962, producția se cifra 
abia la 6 milioane tone, pentru ca 
în 1963 să sară la 22 milioane, în 
1964 la 41 milioane, iar în 1965 la 
56 milioane. Un expert al ESSO- 
ului a apreciat că zăcămintele li
biene vor da, în anul 1970, 100 mi
lioane tone de țiței. Cine l-a ucis 
pe Kilian ? Și cine i-a scos pe fran
cezi din Libia ?

în octombrie 1962, Enrico Mattei, 
director al trustului de stat al pe
trolului, una din cele mai dinamice 
personaje ale economiei italiene, 
și-a găsit moartea într-un accident 
pe cît de dramatic pe atît de mis
terios. „E.N.I." (Ente Nazionale 
Idrocarburi), creat de Mattei în 
1953, făcuse o ascensiune rapidă, 
în timp ce acordul internațional

prevede ca societățile concesio
nare și țările producătoare să-și 
împartă în părți egale beneficiile, 
Mattei a pornit atacul frontal, ofe
rind 75 la sută statelor deținătoare 
de zăcăminte. După 
cîștiga lupta pentru 
în Irak, Libia, Egipt, 
sia. Sudan, Somalia, 
țiunea a provocat o 
liniște la sediile trusturilor anglo- 
saxone, iar în octombrie 1962 En
rico Mattei a dispărut...

Țițeiul curge din nou în con
ducta care pornește de la cîmpu- 
rile petrolifere din Kirkuk și Mossul 
(Irak) pînă Ia Banias, portul sirian 
de încărcare. Consorțiul interna
țional care grupează „Standard 
Oil of New Jersey", „British Petro
leum", „Compagnie franpaise des 
petroles" și moștenitorii magnatu
lui petrolier de origine armeană 
Gulbenkian a acceptat să revi
zuiască modalitățile de stabilire a 
taxelor de tranzit ca și conturile 
pe perioada 1956—1965, măsluite 
de Irak Petroleum Company în de
favoarea Siriei — o „mică" escro
cherie de 550 milioane franci. în 
1956, cînd s-a produs atacul îm
potriva Suezului, guvernul sirian 
a dispus aruncarea în aer a con
ductelor. In 1967, le-a pus sub la
căt. Dar experiența lui '56 ca și 
cea recentă au pus pe primul plan 
necesitatea pentru marile trusturi 
de a renunța la sistemele de oleo- 
ducte. încetul cu încetul, super- 
petrolierele vor reduce însemnăta
tea pipe-lines-urilor. In vara anu
lui trecut, mările lumii erau traver
sate de 136 tancuri petroliere ds 
70 și 100 mii tone, alte 127 unități 
aflîndu-se în construcție. 19 tancuri 
petroliere de peste 100 mii tone au 
introdus în nomenclatura trusturi
lor internaționale noțiunea de „pi
ramide ale oceanelor". în 1968, 
supertancul de 200 000 tone va 
lansa o nouă noțiune : „Vasul-ma- 
mut". Astfel de nave se află în 
construcție la șantierele Howaldt 
din Kiel (R.F.G.) și în Japonia, dar 
se pregătesc planurile celor de 
500 000 tone. Mi s-a spus : „Trans
portul unei tone de țiței cu un tanc 
de 50 000 de tone costă zece mărci, 
dar se reduce la 6,60 mărci cu 
tancuri de 150 000 tone. Scăderea 
va fi încă mai sensibilă, cînd vor 
ieși din șantier petrolierele de 
500 000 de tone".

Intre timp, paralel cu lupta pen
tru independența față de pipe-Ii- 
nes-uri (care presupune tocmai de
pendența teritoriilor pe care le tra
versează) regii petrolului continuă 
să folosească armele clasice. O 
garnizoană militară de 70000 de 
soldați staționează în Aden, ținînd 
sub focul gurilor de tun 25 de sulta
nate și emirate din sudul Arabiei 
Saudite, din Yemen pînă la Golful 
Persic. în munții Radfan luptele 
n-au încetat o clipă, de ani de zile, 
întocmai ca și în Yemen. în umbra 
tunurilor, peninsula Arabă și Golful 
Persic totalizează 72 la sută din 
rezervele de petrol ale lumii.

4 ani, E.N.I. 
prospecțiuni 

Maroc, Tuni- 
Nigeria. Ac- 
puternică ne S

tadiul actual al chi
rurgiei și radiotera- 
piei permite, în ță
rile dezvoltate din 
punct de vedere me

dical, vindecarea a a- 
proape 40 la sută dintre 
bolnavii atinși de cancer. 
După toate apajențele, a- 
ceste două metode clasi
ce nu vor putea ridica cu 
mult procentul vindecări
lor — deși sfera lor de 
acțiune va putea fi extin
să prin abordarea tot mai 
largă de către chirurgie a 
metodei transplantării de 
organe, iar în radiotera
pie prin dezvoltarea unor 
metode de iradiere inten
sivă. Perspective cu totul 
noi, o dată cu speranța 
de a obține un procent 
mult mai mare de vinde
cări, poate chiar aproape 
de sută la sută, deschid 
însă cercetările biomedi
cale.

Se știe că organismul

este mai mică decît di
ferența între o celulă nor
mală și o bacterie sau un 
virus. Dar în aceste pro
cese a mai intervenit 
un element, care trebuie 
luat în considerație : reac
țiile de apărare se pot 
declanșa în două direcții 
— fie defavorabilă can
cerului și deci favorabilă 
bolnavului, fie protejîn- 
du-1 chiar pe „adversar" 
și ușurînd creșterea tumo
rii. în primul caz, reacții
le vor trebui intensificate, 
în al doilea suprimate sau 
măcar reduse în intensi
tate.

Imunoterapia cancerelor 
este la primii ei pași, dar 
de pe acum se schițează 
mai multe metode : imu
noterapia activă își pro
pune stimularea apărării 
organismului-gazdă față 
de tumoarea respectivă ; 
reacția de apărare ar pu
tea fi dezlănțuită prin

războiul
contra

CĂREI ENERGII ll VA

APARȚINE

VIITORUL ?

Ultimele cuce
riri ale tehnicii 
își fac intrarea 
în sălile de o- 
perafie. Raza 
puternică de 
lumină concen
trată a laseru
lui a început să 
fie utilizată în 
operații de can

cer al pielii

/

în zilele crizei Suezului, vestul 
Europei a fost fulgerat de lipsa 
carburanților. în noaptea de 9 spre 
10 noiembrie 1966, New York-ul și 
o bună parte a orașelor din New 
Jersey, Pennsylvania, Ontario și 
Quebec au fost cufundate brusc în 
întuneric. Timp de 17 ore, după 
cum spunea un coleg de breaslă, 
Prometeu a rămas înlănțuit pe 
stînca Manhattanului. Pana de cu
rent s-a produs la centrala hidro
electrică de pe Niagara și la cas
telul de turboalternatoare cu aburi 
din zona New York-ului. A fost su
ficient pentru ca trenurile și me- 
tro-urile să încremenească în gări 
sau în plin cîmp, zeci de mii de 
ascensoare să rămînă suspendate 
între etaje, gospodinele să nu-și 
mai poată utiliza instalațiile de bu
cătărie, aparatele de radio să 
amuțească, ecranele aparatelor de 
televiziune să se întunece, uzinele 
să-și înceteze activitatea. S-a con
statat pe neașteptate fragilitatea 
unui întreg eșafodaj tehnic.

Folosite în termocentrale, rezer
vele de petrol ale Europei pot asi
gura consumul de energie electrică 
timp de numai un an și jumătate.

De unde vor lua restul ? în largul 
apelor olandeze am văzut adesea 
vase de foraj, instalații submersi
bile, platforme uriașe care scormo
nesc adîncurile Mării Nordului. Cea 
dintîi descoperire de petrol sub 
mare a fost înregistrată în anul 
1938, în Golful Mexicului. După 12 
ani au apărut prima platformă mo
bilă de tip submersibil și primul 
vas de foraj marin. în 1965, pe 
fundul Mării Nordului, al Mării Ro
șii, al golfului Persic au fost desco
perite importante zăcăminte de pe
trol și de gaz. Azi peste 140 de

responsabil de 
unei tumori la a- 
de laborator nu 
pus in evidențâ 

au

de

înainte de cura chimiote- 
rapică pentru a ii grefată 
din nou in cazuri de atin
gere gravă a acestui 
țesut.

Am prezentat direcțiile 
mari ale cercetărilor care 
privesc cancerele forma
te. Dacă ne putem aștep
ta, ca urmare a lor, la 
majorarea procentajului 
de vindecări, nu cred to
tuși că prin aceste meto
de vom ajunge la dispa
riția cancerului ca flagel. 
Ea va putea surveni nu
mai prin aplicarea unor 
eficiente mijloace de pre
venire. Or acestea nu pot 
rezulta decît din cunoaș
terea factorilor care de
clanșează sau favorizea
ză cancerizarea, cunoaș
tere bazată pe lucrările 
experimentale asupra 
producerii cancerelor la 
animale de laborator și 
pe anchetele epidemiolo
gies asupra factorilor

OMUL in

de profesor GEORGES MATHE, 
directorul Institutului de cancerologie 

și imunogenetică Villejuif-Franța

cancerului
invadat de microorganis
me, bacterii sau virusuri, 
se apără împotriva lor 
prin diferite 
special prin 
de anticorpi, 
proprietate 
metodele 
fie prin administrare 
anticorpi, fie prin stimu
larea formării lor de că
tre organism. Acesta nu 
fabrică însă anticorpi de
cît împotriva unui „adver
sar" 
numite 
străine 
numiții 
slderat 
celulele canceroase, în- 
trucît provin din celule 
normale ale organismului, 
nu s-ar distinge într-atît 
de acestea incit să deter
mine producerea de anti
corpi sau, cu alte cuvinte, 
apariția reacțiilor de apă
rare din partea organis
mului.

Una din cuceririle cele 
mai Importante ale cerce
tării oncologice foarte re
cente este constatarea ca 
și celulele canceroase 
dispun de antigen!, deci 
do elemente specifice fac
torului care a produs can
cerul. Rezultatele obținute 
nu se referă deocamdată 
decît la tumorile anima- 
lolor de laborator, dar nu
meroase colective de cer
cetători caută să le apli
ce și la cancerele uma
ne. La o formă de limfo- 
sarcom s-au și înregistrat 
rezultate pozitive.

S-a observat însă că, 
față de celulele canceroa
se, reacțiile de apărare 
ale organismului sînt mai 
slabe decît în cazul „a- 
tacurilor" declanșate de 
microbi. Aceasta se dato
rează desigur faptului că 
diferența între o celulă 
tumorală și una normală

reacții, în 
producerea 

Pe această 
se bazează 

de imunizare, 
de

care dispune de a- 
elemente proprii, 
organismului, așa- 
antigeni. S-a con- 
muliă vreme că

vaccinare, fie cu celule 
canceroase provenite de 
la însuși pacient, fie cu 
un conglomerat de ase
menea celule provenind 
de la mai mulți bolnavi. 
Primele noastre rezultate, 
la leucemicii în remisiu- 
ne, sînt încurajatoare.

Imunoterapia pasivă fo
losește ser sau anticorpi 
proveniți de la donatori 
imunizați în prealabil. A- 
ceastă metodă comportă 
însă diverse pericole : a- 
cela — după cum am ară
tat — de a proteja tumoa
rea, ușurînd dezvoltarea 
ei, sau de a produce le
ziuni renale, în cazul că 
serul provine de la o altă 
specie de animal.

Imunoterapia adoptivă 
constă în grefarea sau 
transfuzia de celule pro
ducătoare de anticorpi. 
Ea se și aplică, mai ales 
în leucemiile acute, sub 
forma grefelor de măduvă 
osoasă și a transfuziilor 
de globule albe. Practica 
noastră în aceste două 
domenii din urmă a de
monstrat realitatea acțiu
nii terapeutice a acestor 
metode.

Experiența chimîotera- 
piei este, desigur, mai 
veche decît a imunotera- 
piei, avînd la activul ei 
aproape 25 de ani. Chi- 
mioterapia cancerelor se 
lovește însă de o serioasă 
piedică : toxicitatea sub
stanțelor chimice pentru 
celulele normale. Un pro
gres însemnat pare să re
prezinte instalarea unor 
încăperi aseptice, sterili
zate de germenii pato
geni, în care bolnavii, 
lipsiți de globule albe, 
pot supraviețui, fără ris
cul unei infecții, pînă la 
refacerea acestor globu
le, conservîndu-se mădu
va lor osottsă, prelevată

care par să favorizeze 
cancerogeneza la om. 
Pentru a utiliza eficient 
diferitele substanțe la fie
care tip de tumoare și în 
fiecare moment al evolu
ției ei, trebuie să cunoaș
tem precis viața celulelor 
care compun tumoarea și 
variațiile care intervin. 
Aceste procese pot fi stu
diate cu ajutorul atomilor 
marcați radioactivi care 
pătrund pînă în acizii nu
cleici ai celulei.

Se cunoaște astăzi un 
număr foarte mare
substanțe chimice cance
rigene, ceea ce permite 
experimentatorului să de
termine apariția la ani
male de cancere de cele 
mai variate forme. In a- 
ceastă privință, substanțe 
clasice sînt hidrocarburi
le. Recent, s-a descope
rit efectul cancerigen al 
unor toxine produse de 
anumite ciuperci. Una 
dintre acestea — aflatoxi- 
na — produce Ia șobolan 
cancerul stomacului, de 
unde ipoteza rolului ei 
primordial în originea 
cancerelor hepatice, atît 
de frecvente la africani, 
deoarece aceștia consu
mă din abundență turte 
contaminate de ciuperca 
producătoare a acestei 
toxine.

Dintre cancerigenele 
chimice, cele mai nocive 
pentru om sînt derivatele 
anilinei, diverși compuși 
ai acestora, precum și 
compușii formați esențial 
din hidrocarburi, care se 
produc ca urmare a com
bustiei țigărilor, de unde 
frecvența cancerelor bron- 
șice la fumători.

Există oarecare asemă
nare între acțiunea cance
rigenelor chimice și hor
moni. Astfel, anumiți hor
moni feminini favorizează

apariția cancerelor ma- 
mare și — la șoareci — 
a leucemie!. Radiațiile io
nizante pot provoca for
me diferite de afecțiuni 
tumorale : pe de o parte 
prin lezarea directă a ce
lulelor în zonele puternic 
iradiate, iar pe de alta 
indirect, dînd naștere unor 
leucemii, după iradierea 
întregului corp. Trebuie 
să precizăm că proporția 
de cancere datorate ra
diațiilor surselor naturale 
este foarte mică.

Cele mai multe lucrări 
sînt astăzi consacrate stu
diului responsabilității vi
rusurilor în cancerizare. 
Interesul puternic, mani
festat de atîția cercetă
tori, provine din faptul că 
pînă acum n-a putut fi 
izolat nici un virus care 
să poată fi încriminat de 
producerea cancerului la 
om. în schimb, au fost 
obținute numeroase viru
suri de la animale de la-; 
borator, care permit pro-' 
vocarea, în mod delibe
rat, a celor mai multe 
dintre formele cunoscute 
de cancer.

S-au făcut numeroase 
experiențe pentru a încer
ca provocarea de tumori 
la animale de specii dife
rite, injectîndu-li-se, la 
naștere, extracte de can
cere umane. Toate aceste 
experiențe s-au soldat cu 
rezultate negative. Morfo- 
logii au căutat zadarnic 
la microscopul electronic 
particule specifice țesutu
lui canceros uman. 
observat totuși asemenea 
particule virale la anu
mite tulpini de celule cul
tivate, provenite de la pa- 
cienți purtători ai „limfo- 
sarcomului african", a că
rui apariție, aproape epi
demică în Africa Centra
lă, sugerează inocularea 
prin insecte, deci origine 
virală.

Studiul virologic al can
cerelor umane a produs 
multe decepții. Dar putem 
oare să afirmăm că ele 
nu sînt datorate unor vi
rusuri ? Desigur că nu. Se 
cunosc actualmente situa
ții experimentale în care 
virusul 
apariția 
nimale 
poate fi 
în celulele maligne ; 
fost descoperite însă me
tode pentru a-1 face să 
apară, de pildă, prin tre
cerea tumorii pe alt ani
mal sau prin inocularea 
unui alt virus.

Dacă facem abstracție 
de anumiți agenți, care 
par a fi mai degrabă 
agenți favorizanți decît 
declanșatori ai canceriză- 
rii, sau de anumiți com
puși chimici care nu sînt 
cancerigeni cînd sînt ad
ministrați în mod separat, 
se ivește presupunerea că 
mecanismul de declanșa
re a majorității factorilor 
se situează la nivelul ma
terialului genetic ai celu
lei, Această Ipoteză este 
cu atît mai verosimilă, cu 
cît caracterul de „cancer" 
al unor celule este eredi
tar (transmițîndu-se din 
celulă în celulă)*, iar ire
gularitățile cromozomiale 
observabile sînt foarte 
frecvente în celulele can
ceroase.

Este evident că desco
perirea virusurilor cance
rigene la om ar putea 
deschide noi orizonturi în 
domeniul prevenirii, desi
gur, prin prepararea unui 
vaccin, dar poate și prin 
chimioterapie antivirală.

în toate laboratoarele 
din lume continuă cerce
tările, are loc o mobili
zare crescîndă 
și mijloace, iar 
victoria finală 
omului.

de forțe 
într-o 
va fi

•) A nu se confunda 
ereditatea în sensul trans
miterii de la generație la 
generație a diferitelor ca
racteristici ale organisme-
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EXPOZIȚII CONSACRATE 
ANIVERSĂRII A 60 DE ANI 

DE LA RĂSCOALA DIN 1907
In Capitală, la Muzeul de istorie 

a partidului comunist, a mișcării 
revoluționare și democratice din 
România s-a deschis o expoziție 
documentară consacrată aniversării 
a 60 de ani de la marea răscoală 
țărănească din primăvara anului 
1907. în standurile expoziției sînt 
prezentate documente originale, ine
dite de mare valoare, puse la dis
poziția muzeului de către Institu
tul de studii istorice și social-po- 
litice de pe lingă C.C. al P.C.R., Bi
blioteca Academiei și Arhivele Sta
tului din București. Documentele 
înfățișează desfășurarea răscoalei 
pe întreg teritoriul țării, acțiunile 
de solidaritate ale muncitorilor, in
telectualilor, ostașilor, studenților 
cu răscuiații, precum și represiunea 
sîngeroasă la care a fost supusă de 
către autorități.

Deosebit de impresionante sînt 
standurile care prezintă obiecte 
personale ale răsculaților : decora
ții căpătate în 1877, găsite pe piep
tul țăranilor uciși în 1907 și azvjr- 
liți în gropile comune, bîta cu care 
Grigore Smărăndoiu din satul Tisa, 
regiunea Ploiești, a lovit în moșieri 
și arendași, goarnele lui Petre Gor- 
goteanu din Săcuieni și Dumitru 
Geambașu din comuna Adînca, ra

0 nouă unitate 
pentru desfa
cerea mobilei 
in Capitală

Incepînd cu data de 20 mar
tie 1967 va începe să funcțio
neze o nouă unitate O.C.L. 
„Mobila" în Complexul A 6, la 
demisolul cinematografului 
„Gloria". Această unitate, am
plasată la interferența cartie
relor Balta Albă, Baba Novac 
și Bd. Ion Șulea, se va deschi
de cu o expoziție de mobilă 
care va oferi posibilitatea ale
gerii și procurării mobilierului 
preferat. Unitatea dispune de 
un depozit de mare capacitate, 
de unde se fac imediat livră
rile.

Unitatea, deschisă zilnic în
tre orele 10—18, va asigura 
transportul mobilei la domi
ciliu cu mijloace auto și mon
tarea ei cu personal calificat.

Acțiune 
de achiziționare 
a metalelor

în întreaga țară continuă ac
țiunea de colectare a deșeuri
lor metalice și a metalelor 
vechi care constituie o parte 
din materia primă necesară si
derurgiei. întreprinderea pen
tru colectarea metalelor achi 
ziționează totodată obiecte me
talice deteriorate sau scoase 
din uzul casnic. Asemenea o- 
biecte se predau, contra plată 
imediată, fie depozitelor între
prinderii pentru colectarea me
talelor din întreaga țară, fie 
cooperativelor de consum sau 
colectorilor autorizați.

(Urmare din pag. I) 

„Totul arată că creditele sînt sub
ordonate cumpărării produselor 
nord-americane. Acest lucru face 
parte dintr-un program de expan
siune a piețelor străine, destinat să 
absoarbă excedentul de produse 
nord-americane, și să găsească 
debușeu supraproducției industrii
lor din S.U.A.". Campos, a cărui 
simpatie pentru Statele Unite este 
mai mult decît notorie, nu făcea 
decît să consemneze atunci un fapt 
obiectiv. Puțin mal tîrziu, însuși 
Departamentul comerțului al S.U.A. 
anunța că companiile nord-ame
ricane își măriseră vînzările cu 
225 milioane de dolari, într-un 
scurt interval de timp, datorită o- 
perațiunilor contractate de către 
Agenția internațională de dezvol
tare — unul dintre organismele 
care distribuie fondurile Alianței.

De altfel, „ajutorul" nu se acordă 
în numerar, ci reprezintă un credit 
deschis pentru cumpărarea de bu
nuri din S.U.A., care sînt transpor
tate de cel ce le vinde la un tarif 
ridicat. Este de prisos să mai spu
nem că sînt tot nord-americane 
băncile prin intermediul cărora se 
efectuează operațiunile, și că sînt, 
de asemenea, nord-americani teh
nicienii și funcționarii care contro
lează și dirijează executarea lucră
rilor prevăzute la fiecare împrumut 
Camera de Comerț din Costa Rlca 
a declarat că se opune creditelor 
acordate în cadrul Alianței deoa
rece : ..sîntern puși în situația unor 
clienți siliți".

Nici unul dintre obiectivele pro
clamate în carta de la Punta del 
Este nu este pe cale de a se rea
liza America Latină continuă să fie 
la fel de subdezvoltată ca și în 
momentul în care s-a născut Alian
ța pentru progres ; sau poate si
tuația este chiar mai rea, deoarece 
în mai bine de cinci ani, populația 
a sporit într-un ritm rapid. 

ionul Tîrgoviște, care au sunat ri
dicarea la răscoală.

Expoziția deschisă la muzeul bu- 
cureștean, care întregește Imaginea 
uneia dintre cele mat importante 
pagini ale istoriei bogatelor tradiții 
revoluționare de luptă ale poporu
lui român, se bucură de un mare 
interes. Ea este vizitată de nume
roși țărani din comune în care a 
avut loc răscoala, de un mare nu
măr de bucureșteni și cetățeni din 
provincie.

*
în localul Muzeului Arhivelor 

Statului din Capitală s-a deschis 
expoziția „Mărturii documentare 
despre răscoala din 1907“, organi
zată de Direcția generală a Arhive
lor Statului.

O suită de documente, în mare 
parte originale, ilustrează viața 
grea a maselor țărănești în acele 
vremuri, amploarea și intensitatea 
răscoalei, solidaritatea muncitorilor 
și intelectualilor cu țăranii răscu- 
lăți, ecoul pe care acest eveniment 
l-a avut în țară și în străinătate.

Expoziția rămîne deschisă în lu 
nile martie și aprilie și poate fi 
vizitată marțea, miercurea, joia și 
duminica, între orele 10—18.

(Agerpres)

Prestigiul profesorului ZAHARIA TĂNASE
(Urmare din pag. I)

în cadrul catedrelor. Procesul instruc- 
fiv-educativ va avea mult de cîștigat 
dacă se va acorda o tot mai mare a- 
tenție confruntării rezultatelor dobîndite 
individual sau în mici colective de cer
cetare științifică, dacă aceste rezultate 
vor stîrni dialoguri. In tot cazul, pen
tru elucidarea unor controverse, ine
rente într-un colectiv care gindește, 
cred că este hotărîtoare analiza obiec
tivă a faptelor, recunoașterea oricărui 
sîmbure de adevăr susținut de unul 
sau altul dintre colegi și, firește, eli
minarea din arsenalul dezbaterilor a 
oricăror expresii „nimicitoare" pe care 
le folosesc de regulă cei care nu-si 
pot demonstra părerile cu argumente 
proprii, rezultate din studii temeinice.

Aș vrea să ilustrez aceste considera
ții cu cîteva constatări privitoare la ac
tivitatea ce se desfășoară în domeniul 
specialității mele. După cum se știe, în 
ultimii ani, partidul a trasat istoricilor 
sarcini importante privind analiza căi
lor de dezvoltare specifică a societății 
noastre în trecut. Mulți membri ai 
catedrei de istoria României a Fa
cultății de istorie a Universității din 
București, din care fac parte și eu, 
angajați în diferite sarcini extra- 
universitare, ca autori de capitole sau 
redactori ai unor tratate și monografii, 
valorifică cercetările lor în prelegeri și 
seminarii, la discutarea lucrărilor stu
denților prezentate în seminarii spe
ciale, în calitatea lor de conducători 
științifici ai lucrărilor de diplomă ori 
ai disertațiilor de doctorat. A contri
buit la impulsionarea vieții catedrei 
noastre și expunerea unor referate ur
mate de discuții, ca și analiza unor 
capitole din cursuri.

Desigur, rutina, inerția sînt greu de 
învins, Dar este tot mai evidentă stră
duința de îmbogățire continuă a acti
vității didactice prin rezultatele inves
tigațiilor științifice noi. Această stră
duință cred că trebuie să se concreti
zeze și în accelerarea redactării 
și multiplicării cursurilor. Apari
ția lor va facilita concentrarea pre
legerilor asupra esenței fenomenelor, ca 
și analiza mai amplă a unor mari eve

Foamea se întinde vertiginos pe 
harta acestui continent, în care doi 
oameni din trei mănîncă mai puțin 
decît au nevoie, și unul din trei nu 
știe nici să scrie, nici să citească. 
Pe măsură ce subdezvoltarea de
vine mai acută și se generalizea
ză, bogăția se concentrează în 
mîinile unui număr din ce în ce 
mai mic de privilegiați. 5 la sută 
din populație sînt stăpînii a mai 
mult de jumătate din pămînturile 
din această parte a lumii, iar ju
mătate din latino-americani sînt 
țărani aproape fără pămînt și care 

Sursele subdezvoltării
muncesc în condiții deosebit de 
grele.

Cea mai importantă reformă pre
conizată în carta Alianței este re
forma agrară. Aceasta nu s-a în
făptuit însă nicăieri, pentru simplul 
motiv că proprietatea asupra pă- 
mîntului este principala bază de 
susținere a oligarhiei în ale cărei 
mîini ajung creditele Alianței. 
„Structura socială și economică" 
latino-americană, care generează 
atît de puțini milionari și atît de 
mulți săraci, a fost nu de mult de
finită astfel de către Comisia eco
nomică a O.N.U. pentru America 
Latină (CEPAL) : „Structura actua
lă reprezintă o risipă considerabilă 
a posibilităților de economisire a 
straturilor superioare ale popu
lației ; reprezintă de asemenea o 
risipă considerabilă de pămînturi, 
capitaluri și potențial uman". 
CEPAL mai afirmă : „Straturile su-

DELEGAIIA CDAOUSÂ DE MINISTRUL ECONOMIEI 
FORESTIERE $ A ÎNTORS DIN II. D. GERMANĂ

Cronica
zilei

Vineri dimineața s-a înapoiat în 
Capitală delegația condusă de Mi
hai Suder, ministrul economiei fo
restiere, care, la invitația ministru
lui industriei ușoare al R. D. Ger
mane, a făcut o vizită de schimb 
de experiență în această țară.

vremea

Ieri în țară : Vremea s-a răcit în toate regiunile țării. Cerul 
a fost variabil, mai mult acoperit în Oltenia, Muntenia și Dobro- 
gea, unde s-au semnalat precipitații temporare, sub formă de 
ploaie, lapoviță și ninsoare. Vîntul a suflat potrivit, cu unele inten
sificări în estul țării din sectorul nordic. Temperatura aerului, la 
ora 14, oscila între zero grade la Drăgășani și întorsura Buzăului 
și 10 grade la Tr. Severin. în București: Vremea s-a răcit ușor, iar 
cerul a fost mai mult acoperit. Au căzut ploi temporare. Vîntul a 
suflat slab, pînă la potrivit. Temperatura maximă a atins 7 grade.

Timpul probabil pentru 19, 20 și 21 martie. în țară : Vreme în 
încălzire. Cerul va fi variabil. Vor cădea ploi izolate. Vînt slab, 
pînă la potrivit din sectorul sud-vest. Minimele vor fi cuprinse 
între minus 2 și 8 grade, iar maximele între 6 și 16 grade. în Bucu
rești : Vreme în încălzire ușoară. Cerul va fi variabil. Vor cădea 
ploi slabe. Vînt potrivit din vest. Temperatura ușor variabilă.

nimente din istoria patriei, dintre care 
amintesc Unirea Țărilor Române, cuce
rirea independenței de stat, luptele 
muncitorești și țărănești din secolul XX, 
marile bătălii de clasă ale proletaria
tului condus de Partidul Comunist Ro
mân pentru scuturarea jugului exploa
tării și construirea socialismului. S-ar 
găsi astfel timp și pentru explicații mai 
largi asupra filozofiei istoriei, s-ar pu
tea urmări mai în amănunt firul legă
turii indisolubile dintre tradițiile popu
lare glorioase multiseculare, de luptă 
pentru dreptate socială, independență 
și un trai mai bun și construcția socia
lismului în România.

Șuccesele de viitor depind în pri
mul rînd de noi. Cred însă că ar veni 
în întîmpinarea eforturilor noastre u- 
nele adaptări organizatorice la noile 
exigențe. Profilarea mai diversificată a 
cadrelor, reflectarea mai adecvată în 
sistemul de normare a importanței 
cercetării științifice, înlesnirea folo
sirii bibliotecilor documentare, lăr
girea posibilităților de cercetare în 
străinătate sînt cîteva din cele ce ar 
putea fi vizate. Asemenea măsuri care 
cred că ar duce la sporirea randa
mentului muncii universitare sînt cu a- 
tît mai necesare cu cît, cel puțin la 
disciplina noastră, există anumite goluri 
în ce privește pregătirea noilor gene
rații de cadre universitare. A fost bi
nevenită dispoziția recentă a Ministe
rului Învățămîntului ca la concursurile 
pentru ocuparea posturilor să se ia în 
considerare înainte de toate activita
tea științifică, inclusiv redactarea unor 
cursuri și punerea lor în analiză. Foru
rile de resort s-ar putea gîndi și la^a- 
tragerea în învățămînt a unor cerce
tători valoroși cu bune însușiri didac
tice din institutele științifice și pentru 
care contactul viu cu studențimea ar 
însemna un stimulent în plus în activi
tatea lor creatoare.

Prestigiul și autoritatea corpului pro
fesoral se realizează și se înalță prin 
efortul colectiv al vîrstnicilor și tine
rilor angajați deopotrivă în slujirea pa
triei noastre, prin străduința lor de 
a-și perfecționa necontenit pregătirea 
științifică.

perioare ale populației (5 la 
sută) absorb aproape trei ze
cimi din consumul total al A- 
mericii Latine. In acest sector con
sumul mediu pe o familie este de 
15 ori mai mare decît cel al pătu
rilor Inferioare (50 la sută din 
populație). Dacă această proporție 
s-ar reduce, scăzînd consumul pă
turilor superioare și canalizînd ca
pitalul către Investiții majore, coefi
cientul de creștere anuală al veni
tului pe cap de locuitor ar putea 
să se tripleze.

De la început s-a remarcat că 
proiectarea Alianței coincide cu 

prezentarea în fața Congresului 
S.U.A. a „unui program militar spe
cial destinat să garanteze securita
tea internă a Americii Latine împo
triva subversiunii". „Subversiunea" 
a fost localizată, fără prea mare 
întîrziere, tocmai în acele țări ale 
căror guverne își propuneau să în
făptuiască anumite reforme progre
siste : astfel au căzut Juan Bosch 
în Republica Dominicană, Joao 
Goulart în Brazilia, Paz Estenssoro 
în Bolivia, toți răsturnați prin lovi
turi militare inspirate și finanțate 
de monopolurile internaționale în 
coaliție cu cercurile reacționare din 
țările latino-americane ; astfel, nu
meroase guverne care au încercat 
să acționeze cu adevărat în inte
resul dezvoltării țărilor lor au avut 
o viață scurtă.

In textele oficiale ale Alianței 
se evită să se menționeze două 
dintre cauzele esențiale ale înapo
ierii economice a Americii Latine.

La sosire, în Gara de Nord, dele
gația a fost salutată de persoane 
oficiale, printre care Ewald Moldt, 
ambasadorul R. D. Germane la 
București.

(Agerpres)

La 17 martie a.c. a încetat din 
viață tovarășul Zaharia Tănase, 
vechi militant al mișcării muncito
rești și socialiste din România.

Născut la 20 martie 1891 în ora
șul Iași, tovarășul Zaharia Tănase 
urmează școala de arte și meserii, 
după care se angajează ca muncitor 
cazangiu la Atelierele C.F.R. încă 
din tinerețe, în anul 1909, intră în 
mișcarea muncitorească, devine 
membru al Partidului Social-De
mocrat, refăcut în 1910, șl unul din 
activiștii de seamă ai mișcării sin
dicale, militînd cu devotament 
pentru revendicările clasei munci
toare. Participă activ la organizarea 
și conducerea luptelor muncitori
mii din Iași în timpul grevei gene
rale din octombrie 1920, pentru 
care este arestat și condamnat. în 
cursul activității sale ca membru 
în conducerea Partidului Social- 
Democrat, a militat pentru realiza
rea unității muncitorești, contri
buind la realizarea partidului unic 
al clasei muncitoare.

După eliberarea patriei de sub 
jugul fascist, tovarășul Zaharia Tă
nase a îndeplinit funcții de condu
cere în organele centrale ale sin
dicatelor, iar după instaurarea gu
vernului democratic de la 6 martie 
1945, a fost subsecretar de stat la 
Ministerul Industriei. Din 1946 a 
fost ales, în mai multe legislaturi, 
deputat în Marea Adunare Națio
nală, între anii 1948—1953 făcînd 
parte din Prezidiul Marii Adunări 
Naționale.

în 1948, la Congresul al VI-lea al

COMITETUL ORĂȘENESC BUCUREȘTI 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

De la comisia pentru organizarea funeraliilor
Pentru organizarea funeraliilor 

tovarășului Zaharia Tănase a fost 
desemnată o comisie alcătuită din 
tovarășii : Ștefan Voitec, Constan
tin Drăgan, Ion Pas, Constantin 
Mateescu, Marin Rădoi.

★
Comisia pentru organizarea fu

neraliilor comunică: sicriul cu 
corpul neînsuflețit al defunstului

Ambele sînt strîns legate de unele 
practici ale capitalului străin și 
tocmai de aceea omiterea lor nu 
trebuie să surprindă. Este vorba de 
continua hemoragie de dolari pe 
care o suferă această regiune, din 
cauza repatrierii beneficiilor capi
talului străin și a plății serviciilor 
din afară, iar, pe de altă parte, 
de fluctuația prețurilor materiilor 
prime exportate de țările Americii 
Latine.

Intr-un articol publicat recent, 
cunoscutul sociolog și economist 
brazilian Josue de Castro făcea o 
elocventă comparație între promi

siunile Alianței și pierderile sufe
rite în fiecare an de către țările 
Americii Latine. Sumele acordate 
de Alianță nu se apropie, așa cum 
am văzut, nici pe departe de cele 
promise. în schimb, pierderile de 
care vorbește Josue de Castro nu 
sînt deloc teoretice, ci aparțin rea
lității și o denunță. Calculul efec
tuat de economistul brazilian, pe 
baza statisticilor oficiale, găsește 
un total de trei miliarde 700 mili
oane de dolari care dispar în fie
care an din America Latină pe di
ferite căi: 1 300 de milioane se 
pierd datorită „foarfecei" prețuri
lor, 1 000 de milioane reprezintă 
profiturile și dobînzile repatriate în 
țările care au împrumutat sau au 
investit capital, iar restul de 1 400 
milioane ies din America Latină 
sub forma cotelor de amortizare a 
datoriilor externe contractate ante
rior.

într-un raport al fostului preșe

însărcinatul cu afaceri ad-inte- 
rim al Republicii Populare Mongo
le în Republica Socialistă România, 
Ț. Davaasuren, a oferit vineri la 
amiază un cocteil cu prilejul ani
versării a 46 de ani de la crearea 
armatei populare mongole.

Au luat parte general colonel 
Mihai Burcă și general locotenent 
Vasile Ionel, adjuncți ai ministru
lui forțelor armate, Mihai Marin, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, generali și ofițeri superiori, 
funcționari superiori din M.A.E.

Au participat, de asemenea, șefi 
de misiuni diplomatice acreditați 
la București, atașați militari și alți 
membri ai corpului diplomatic.

★
Cu prilejul comemorării a 20 de 

ani de la moartea Elenei Văcă- 
rescu, Asociația de drept interna
țional și relații internaționale din 
Republica Socialistă România a 
organizat vineri după-amiază, în 
sala Institutului de istorie „Nicolae 
Iorga", o ședință de comunicări.

Activitatea diplomatică a Elenei 
Văcărescu, care a fost în același 
timp poet, memorialist și roman
cier, a fost prezentată de prof. 
Constantin Turcu, membru al Aso
ciației.

(Agerpres)

Partidului Comunist Român a fost 
ales membru al Comitetului Cen
tral și membru supleant al Birou
lui Politie, iar din 1955 și pînă în 
1965 a făcut parte din Comisia 
Centrală de revizie a Partidului 
Comunist Român.

Pentru activitatea sa neobosită 
pusă în slujba clasei muncitoare, 
a făuririi puterii populare și con
struirii socialismului a fost distins 
cu ordine și medalii ale Republicii 
Socialiste România.

Amintirea tovarășului Zaharia 
Tănase va rămîne vie în inimile 
oamenilor muncii.

va fi depus, în dimineața zilei de 
luni 20 martie a.c., la Casa de cul
tură a tineretului din raionul 30 
Decembrie. Accesul publicului va fi 
permis în ziua de 20 martie a.c; în
tre 9 și 13.

Cortegiul funebru va porni de la 
Casa de cultură a tineretului, la 
ora 13,30. înhumarea va avea loo 
la cimitirul Bellu din Capitală.

dinte al Braziliei, Kubitschek, se 
releva că Alianța nu s-a preocu
pat niciodată de adevăratele mo
tive ale mizeriei din America Lati
nă, mai ales în condițiile în care e- 
voluează comerțul acestei regiuni, 
într-adevăr, scade din ce în ce mai 
mult valoarea vînzărilor țărilor 
latino-americane și devine tot mai 
scump ceea ce ele cumpără. Dimi
nuarea sistematică a valorii mate
riilor prime și a alimentelor, în ra
port cu creșterea prețurilor la pro
dusele industrializate, este denumi
tă în literatura de specialitate „de
teriorarea termenelor de schimburi 
reciproce* sau „fenomenul foarfe
celor". în 1954 Brazilia putea să 
cumpere un automobil în schimbul 
a 19 saci de cafea, dar în 1962 
trebuia să plătească 39 de saci 
pentru același automobil; în 1954 
Uruguayul cumpăra' cu 22 de jun
cani un tractor, în 1963 Srău nece
sari 42 de juncani. La o reuniune 
a Băncii interamericane de dezvol
tare, delegatul Columbiei afirma 
că țara sa pierde anual, din Cau
za scăderii prețurilor produselor 
ei, de trei ori mai mult deoft pri
mește din partea Alianței. La a- 
ceeași reuniune, delegatul Braziliei 
a evaluat la 500 milioane de do
lari pierderile anuale ale țării 
sale, provocate de aceeași cauză. 
Din 1930 pînă în 1958 „fenomenul 
foarfecelor* a făcut ca Argentina 
să piardă echivalentul valorii ini
țiale a douăsprezece Alianțe pen
tru progres. Din cifrele consemna
te în „Studiul asupra economiei 
mondiale, 1963", al Națiunilor Uni
te, se desprind că între 1950—1962 
America Latină a suferit o deterio
rare de mai bine de 20 la sută în 
valoarea schimburilor comerciale. 
Creșterea exporturilor de produse 
de care dispun țările continentului 
nu mai servește aproape cu 
nimic la dezvoltarea Americii La
tine, capacitatea ei de cumpărare 
fiind din ce în ce mai mică.

SPORT
încep „mondialele" 

de hochei pe gheață 

ROMÂNIA JOACĂ AZI CU ELVEȚIA

VIENA (prin telefon). — „Stadt- 
halle" — marea sală de spectacole, 
festivități fi întreceri sportive din 
capitala Austriei — se află in febra 
ultimelor pregătiri pentru campio
natul mondial de hochei pe gheată. 
Incepînd de azi, echipele reprezen
tative a 21 de țări se vor întrece 
aici, timp de aproape două săptă- 
mîni, pentru a ocupa un loc cit mai 
bun in ierarhia mondială.

Pe măsură apropierii startului, 
numeroșii amatori ai sportului cu 
pucul și crosa, rubricile de specia
litate ale ziarelor, radioul și tele
viziunea au manifestat un inte
res crescînd față de această tradi
țională întrecere care, ca în fiecare 
an, încheie sezonul marilor com
petiții hibernale. Majoritatea spe
cialiștilor consideră că șansele cele 
mai mari la locul 1 le au, în ordi
ne, echipele U.R.S.S. — deținătoarea 
titlului — Cehoslovaciei și Canadei. 
Nu se exclude însă posibilitatea ca 
in disputa favoritelor să intre șt re
prezentativele unor țări cu valoroa
să tradiție în hochei — S.U.A., Sue
dia.

Pentru amatorii de statistici, iată 
cîteva cifre interesante: din to'a- 
lul edițiilor de pînă acum, medali
ile de aur au revenit echipelor Ca
nadei — de 19 ori, U.R.S.S. (6), Sue
diei (3), Cehoslovaciei și S.U.A. (cite 
2) și Angliei (1).

în ultimii ani, selecționata Ro
mâniei a participat la întrecerile 
grupei B, cea mai bună perfor
mantă realizînd-o anul trecut, cind 
a ocupat locul secund. Hocheiștii 
noștri au sosit la Viena venind 
din R.F.G., unde miercuri, la Gar- 
misch Partenkirchen, au cîștigat 
meciul amical cu selecționata țării 
gazdă la scorul de 4—3. Din grupa 
B fac parte următoarele formații i 
Austria, Elveția, Italia, Iugoslavia, 
Norvegia, Polonia, România și Un
garia. Românii joacă azi cu elve
țienii, cotați printre principalii can
didați la primul loc în clasamentul 
final al grupei B.

Deschiderea oficială a marii în
treceri va avea loc in prezența pre
ședintelui Austriei, Franz Jonas.

ȘAH

Nicolau a pierdut 
la Zatulovskaia

Turneul internațional de șah de 
la Belgrad a continuat cu desfășu
rarea partidelor din runda a șap
tea. Partida centrală a rundei s-a 
disputat intre cunoscuta jucătoare 
sovietică Zatulovskaia și campi
oana României, Alexandra Nico
lau. într-o variantă a partidei spa
niole, Zatulovskaia (cu albele) a 
avut inițiativa și a obținut victo
ria la mutarea 39. Campioana mon
dială, Nona Gaprindașvili, în reve
nire de formă, a învins-o pe No
vara, iar Liliak pe Eretova. Parti
dele Belamarici-Bilek și Iovano- 
vici-Asenova s-au încheiat remiză. 
Partidele Heemskerk-Timofeeva și 
Konarkovska-Nedelkovici s-au în
trerupt.

în clasament conduc : Gaprin
dașvili, K. Iovanovicl și Liliak (cu 
cite 4,5 puncte), urmate de Zatu
lovskaia cu 4 puncte (2), Nicolau și 
Belamarici cu cite 4 puncte.

Acest mecanism de ștrangulare . 
operează în mod decisiv asupra 
economiilor latino-americane care | 
sînt, fără excepție, deosebit de . 
sensibile la fluctuațiile comerțului 
și, în fiecare caz, depind de urcă- | 
rile și scăderile prețurilor. Cafeaua . 
constituie 74 la sută din exportu
rile Braziliei, staniul — 60 la sută | 
din exporturile Boliviei, cuprul — . 
63 la sută din acelea ale statului 
Chile ; bananele — 60 la sută din I 
exporturile din Costa Rica; petrolul | 
— 95 la sută din vînzările în afară 
ale Venezuelei, zahărul — 60 la I 
sută din exporturile Republicii Do- ■ 
minicane, lîna — 60 la sută din 
exporturile Uruguayulul etc. O scă- I 
dere bruscă a prețurilor la oricare ■ 
din aceste produse implică o lo
vitură dată economiilqr de mono- I 
cultură ă oricăreia din aceste țări. ■ 
Trebuie însă remarcat că depen- 

j dența este dublă, fiindcă mai mult | 
de 60 la sută din comerțul țărilor ■ 
latino-americane se face către sau 
dinspre S.U.A. In comparație cu | 
1953, prețurile materiilor prime și . 
produselor alimentare vîndute de 
America Latină către S.U.A. au | 
scăzut cu 20 la sută, în timp ce . 
valoarea produselor finite vîndute 
de S.U.A. Americii Latine a crescut | 
cu 10 la sută.

Se remarcă totodată faptul că 
monopolurile străine extrag mult I 
mai mult decît investesc în Ameri- ■ 
ca Latină. Din documentele O. N. U. 
reiese că în perioada 1951—1961 I 
investițiile de capital străin în A- 1 
merica Latină au atins cifra de I 
5 510 milioane de dolari. In același I 
interval, monopolurile internaționa- i 
le au obținut, sub formă de divl- I 
dende și alte beneficii, Suma de I 
9 500 milioane.

în aceste condiții mai e nevoie 
să ne întrebăm la „progresul* cui • 
servește Alianța? O confuzie la- I 
mentabilă : boala și remediul ei 
n-au absolut nimic de-a face una 1 
cu alta.

Vestitul cor vienez de copii și an
samblul de balet al Operei își vor 
da concursul la festivitatea inaugu
rării. în primul meci al campiona
telor se întilnesc echipele Austriei 
și Italiei.

P. STANCESCU

TENIS

Ultimele rezultate ale 
lui Tiriac (în Venezuela) 
și Năstase im r.a.u.i

In proba de dublu băTbați din 
cadrul turneului internațional de 
tenis de la Caracas (Venezuela), 
campionul României, Ion Tiriac, și 
maghiarul Gulyas au dispus de 
perechea Franulovici (Iugoslavia), 
Di Maso (Italia) cu 17—15, 6—3.

In proba de simplu. Ion Țiriac 
l-a întîlnit pe renumitul tenisman 
australian John Newcombe, cîști- 
gătorul concursului de la Barran- 
quilla (Columbia), de care a fost 
învins în trei seturi : 6—4, 3—6,
6—1.

Jucătorul rorhân Ilie Năstase 
continuă să se afirme în turneul 
internațional de tenis de la Ale
xandria (R.A.U.). După victoria în
registrată în sferturile de finală ale 
probei de simplu, în care l-a în
vins cu 7—5, 4—6, 7—5 pe suede
zul Jean Erik Lundquist, Ilie Năs
tase s-a calificat și în semifinalele 
probei de dublu mixt, în pereche 
cu Helga Schultze (R.F.G.). Cuplul 
Năstase-Schultze a întrecut cu 
4—6, 6—2, 6—2 perechea G. Lut- 
tropp-Helga Riede (R.D.G.).

Pe patinoarul artificial „23 Au
gust" din Capitală au început 
vineri întrecerile Competiției 
internaționale de patinaj ar
tistic pentru „Cupa orașului 
București", la care participă 
tinere „speranțe" din Ceho
slovacia, R. D. Germană, Un
garia și România. După des
fășurarea figurilor impuse, la 
masculin conduce Pavel Cek- 
manek (Cehoslovacia), iar la 
feminin Barbel Bayer (R. D. 
Germană). Astăzi au loc fi
gurile libere. Concursul începe 
la ora 19,00. In fotografie: 
Anca Tănase, una dintre cele 
mai tinere concurente române

Foto : M. Cioc

În cîteva rînduri
• Reprezentativa de fotbal a Tu

nisiei întreprinde în prezent un tur
neu în Olanda. In primul joc', fot
baliștii tunisienj au evoluat în com
pania echipei Dos Utrecht, care ac
tivează în prima ligă a campiona
tului olandez. Au cîștigat gazdele 
cu scorul de 2—0 (1—0).

• La Vail (Colorado) au început 
întrecerile concursului internatio
nal de schi alpin „Cupa națiunilor". 
Proba de slalom special bărbați a re
venit multiplului campion francez 
Jean Claude Killy. La femei, pe pri
mul loc s-a clasat Marielle Goitschel 
(Franța), urmată la o sutime de se
cundă de compatrioata sa, Annie 
Famose.

• Astăzi după-amiază, cu începere 
de la ora 16,30, pe stadionul Con
structorul din Capitală se va desfă
șura meciul de rugbi dintre echipele 
bucureștene Progresul și Grivița Ro
șie, contind pentru campionatul re
publican.

• La Kaunas (U.R.S.S.) se desfă
șoară astăzi primul. mepi al semifi
nalei „Cupei campionilor europeni" 
la handbal feminin între echipele U- 
niversitatea Timișoara și Jalgiris 
campioana Uniunii Sovietice Hand
balistele române au deplasat iotul o- 
bișnuit, din care nu lipsesc cunoscu
tele jucătoare Secheli, Moșu, Neagoe, 
Franz, Ciosescu și Nițu. Meciul retur 
va avea loc la 26 martie.



viața internațională
Evoluția 
crizei de

Încheierea 
convorbirilor 
româno-italiene

guvern 
din Olanda

Din capitala Olandei se 
transmite știrea că „formato
rul” Barend Biesheuvel, însăr
cinat de tron cu alcătuirea 
unui nou cabinet, nu a reușit 
în încercarea sa, întrucît par
tidele solicitate pentru a intra 
în coaliție — catolic, calvin, 
creștin istoric și liberal — nu 
au căzut de acord asupra re
partizării portofoliilor ministe
riale. Este a treia tentativă e- 
șuată de la alegerile legisla
tive din 15 februarie. Predece
sorii „formatori" ai lui Barend 
au fost, în ordine, Zijlstra și 
Beel. Observatorii politici din 
Haga — scria ziarul „Le 
Monde' — constată un anumit 
pesimism în cercurile oficiale 
olandeze în legătură cu șanse
le imediate de a se înlinpa o 
formulă guvernamentală, date 
fiind tîrguielile infinite dintre 
partidele chemate să soluțio
neze actuala criză.

ROMA 17. — Trimisul special A- 
gerpres N. Puicea transmite: Vi
neri dimineață, președintele Comi
tetului de Stat al Planificării, Ma
xim Berghianu, împreună cu Cor
nel Burtică, ambasadorul României 
la Roma, Mauriciu Novac, vicepre
ședinte al C.S.P., și experți ai C.S.P., 
a vizitat Institutul italian de studii 
asupra conjuncturii (ISCO). După- 
amiază, Maxim Berghianu a avut 
o ultimă întrevedere cu Giovanni 
Pieraccini, ministrul italian al bi
lanțului și programării economice. 
Cu acest prilej au fost trecute în 
revistă rezultatele obținute în cursul 
vizitei.

La încheierea întrevederii a avut 
loc o conferință de presă, la care 
ministrul Pieraccini a dat citire .ți
nui comunicat destinat presei cu 
privire la Vizita în Italia a pre
ședintelui C.S.P. Comunicatul sub
liniază că în cursul convorbirilor 
avute cu autoritățile italiene și cu 
oamenii de afaceri s-a constatat cu 
satisfacție dezvoltarea favorabilă a 
schimburilor comerciale dintre 
Italia și România, cît și dorința co
mună de a facilita intensificarea 
lor. De asemenea s-a relevat că 
există multiple posibilități pentru 
cooperarea economică și tehnico- 
științifică, reciproc avantajoasă, și 
s-a convenit să se sprijine realiza
rea acestora.

VIETNAMUL DE SUD

Tabere militare americane 
atacate de patrioți

a declarat președintele Mobutu
LUBUMBASHI 17 (Ager- 

pres). — Luînd cuvîntul la un 
miting organizat la Lubum- 
bashi, în cadrul vizitei pe care 
o întreprinde în Katanga, pre
ședintele Mobutu a subliniat 
în fața celor 50 000 de partici
pant că „Republica Congo a 
ales calea independenței eco
nomice, respinge tribalismul fi 
rasismul". Referindu-se la ac
tuala colaborare cu tehnicienii 
belgieni ai fostei societăți 
Union Miniăre în exploatarea 
și comercializarea minereurilor 
din Katanga, președintele Mo
butu a subliniat că noile relații 
stabilite de societatea naționa
lă congoleză Gecomin și cea 
belgiană diferă de ceea ce a 
fost în trecut, ea se bizuie pe 
colaborare, și nu pe relații de 
dominație.

SAIGON 17 (Agerpres). — Acțio- 
nînd împotriva unei tabere milita
re din provincia Dong Ban, patrio- 
ții sud-vietnamezi au reușit să pro
voace pierderi însemnate trupelor 
americane, din rîndul cărora, după 
cum relatează corespondentul a- 
genției France Presse, au fost scoși 
din luptă aproximativ 500 de sol
dați. în același timp, 62 de tancuri 
și vehicule militare blindate au fost 
distruse sau avariate, iar o mare 
cantitate de arme și muniții a fost 
capturată.

în noaptea de joi spre vineri, in

0 propunere a Federației 
stîngii democrate 

și socialiste
PARIS 17. — Corespondentul A- 

gerpres transmite : Comitetul exe
cutiv al Federației stîngii demo

în fața clădirii Facultății de științe economice din Londra 200 de ștudenfi 
au luat parte la o demonstrație de protest împotriva directorului colegiu
lui, Walter Adams, fostul rector al Colegiului universitar din Rhodesia, 
pentru atitudinea sa binevoitoare față de regimul rasist al lui lan Smith

Răspunzînd la întrebările ziariști
lor, președintele C.S.P. a arătat: 
Putem aprecia că, din întreve
derile și schimburile amicale ce 
păreri pe care le-am avut cu mem
bri ai guvernului italian, cu per
sonalități marcante ale vieții eco
nomice și ale cercurilor de afaceri 
italiene, se conturează evident in
teresul ambelor părți de a conso
lida ceea ce s-a înfăptuit pînă în 
prezent în relațiile economice din
tre România și Italia și de a da un 
nou impuls acestor relații. Am 
constatat existența unor noi și 
importante posibilități de lăr
gire și diversificare a formelor și 
acțiunilor de cooperare bilaterală în I 
domeniul industriei, agriculturii și 
tehnico-științific. Ne bucură faptul 
că chiar în timpul discuțiilor pur
tate cu prilejul acestei vizite s-a ' 
evidențiat posibilitatea unor acțiuni j 
concrete în toate domeniile.

Președintele C.S.P. din România 
a invitat pe Giovanni Pieraccini 
să facă o vizită în Republica So
cialistă România. Invitația a fost 
acceptată, data urmînd să fie sta
bilită ulterior.

Seara, Maxim Berghianu a ofe
rit o masă în cinstea lui Giovanni 
Pieraccini. Au fost rostite toas
turi.

formează agenția Reuter, forțele 
patriotice sud-vietnameze au atacat 
tabăra forțelor speciale de la Khe- 
san, situată în apropierea frontierei 
laoțiene. între patrioți și trupele 
americane au avut loc ciocniri vio
lente. După aproape 8 ore de luptă, 
americanii, după cum menționează 
comunicatele Comandamentului 
militar american de la Saigon, au 
pierdut 12 soldați, alți 52 fiind grav 
răniți. Un elicopter gigant „Chi
nook", care transporta întăriri a- 
mericane, a fost doborît de tirul 
patrioților.

crate și socialiste și-a consacrat 
prima întîlnire post-electorală or
ganizării activității sale parlamen
tare. S-a luat hotărîrea ca federa
ția să propună Partidului Comunist 
Francez crearea imediată a unei
delegații permanente a stîngii, reu
nind grupurile parlamentare ale 
federației și partidului comunist, în 
vederea coordonării acțiunilor și 
tacticii stîngii în Adunarea Na
țională. Cei 116 deputați ai federa
ției vor alcătui un grup unic în 
Adunarea Națională cu o disciplină 
de vot obligatorie. Federația a pro
pus candidatura lui Gaston 
Defferre, deputat de Marsilia, la 
postul de președinte al Adunării 
Naționale.

★

Primul ministru al Franței, 
Georges Pompidou, a primit joi 
după-amiază pe membrii Biroului 
politic al grupului parlamentar 
U.N.R.-U.D.T. Discuțiile s-au pur
tat pe marginea organizării majo
rității guvernamentale în cadrul 
viitoarei Adunări Naționale. Biroul 
politio al U.N.R.-U.D.T. a fost de 
acord să invite pe deputății acestei 
formațiuni politice să adere la 
„Grupul de acțiune pentru cea de-a 
V-a Republică", denumire sub care 
va figura majoritatea guvernamen
tală în noua Adunare Națională.

Gheorghe Cioară primit 

de primul ministru iranian
TEHERAN 17 (Agerpres). — Mi

nistrul Comerțului Exterior al Re
publicii Socialiste România, Gheor
ghe Cioară, a fost primit de A. A. 
Hoveida, primul ministru al Iranu
lui.

Cu acest prilej au avut loc con
vorbiri privind relațiile româno- 
iraniene, care s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială.

Au participat Aii Naghi Alikhani, 
ministrul economiei al Iranului, și

Semnarea tratatului de prietenie 
dintre R. S. Cehoslovacă și R. D. Germană
PRAGA 17. — Trimisul special 

Agerpres Eugen lonescu transmi
te : La 17 martie, la Praga a fost 
semnat Tratatul de prietenie, co
laborare și asistență mutuală din
tre Republica Socialistă Cehoslova
că și Republica Democrată Germa
nă, încheiat pe o perioadă de 20 
de ani. în tratat se relevă că cele 
două țări doresc să consolideze și 
pe viitor relațiile de bună veci
nătate și colaborare multilaterală 
dintre ele, pe baza principiilor in
ternaționalismului socialist; cele 
două părți sînt convinse că prie
tenia dintre R.S.C. și R.D.G.. și 
politica celor două state contribuie 
la asigurarea păcii și crearea unui

Alegeri 
in Sierra

Leone
FREETOWN 17 (A-

gerpres). — Vineri, în 
statul Sierra Leone au 
avut loc alegerile gene
rale pentru desemnarea 
membrilor parlamentu
lui țării și formarea gu
vernului pe următorii 5 
ani.

Aproape 1 500 000 de alegă
tori din întreaga țară s-au 
prezentat la urne. Pe listele 
de candidați au figurat repre
zentanți ai Partidului popular 
de guvernămînt, condus de 
primul ministru, Albert Mar- 
gai, și ai partidului de opozi
ție, Congresul întregului po
por, condus de S. Stevens. Re
zultatele alegerilor vor fi cu
noscute sîmbătă dimineața.

Sierra Leone este o țară afri
cană situată pe coasta Oceanu
lui Atlantic, cu o populație de 
2,3 milioane locuitori. La procla
marea independenței, Sierra 
Leone a rămas membru al 
Commonwealthului, cu regim re
publican, dar șeful statului este 
considerată regina Marii Bri
tanii, reprezentată de un gu
vernator.

Valentin Vlad, însărcinat cu afa
ceri a.i. al Republicii Socialiste 
România la Teheran.

De asemenea, ministrul comer
țului exterior al Republicii Socia
liste România a avut o întrevedere 
cu Aii Naghi Alikhani, ministrul 
economiei al Iranului, în cursul 
căreia au fost abordate probleme 
privind dezvoltarea relațiilor eco
nomice între România și Iran.

sistem eficient de securitate colec
tivă în Europa.

Reglementarea pe cale pașnică a 
problemei germane, se arată în 
tratat, prin recunoașterea existen
ței a două state germane suverane 
și normalizarea relațiilor dintre 
ele, corespunde intereselor secu
rității europene. La solemnitatea 
semnării tratatului au rostit cu- 
vîntări Antonin Novotny, prim-se- 
cretar al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, președintele R.S.C., și 
Walter Ulbricht, prim-secretar al 
C.C. al P.S.U.G., președintele Con
siliului de Stat al R.D.G.

La 17 martie, delegația de partid 
și de stat a Republicii Democrate 
Germane, condusă de Walter Ul
bricht, prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului 
de Stat al R.D.G., a părăsit Praga, 
îndreptîndu-se spre patrie.

Ședința comună 
a C.C. al P.C.B. și 
a guvernului bulgar

SOFIA 17. — Corespondență de 
la C. Linte și Gh. leva: Vineri, 
în cadrul ședinței comune a 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar și a Consiliului 
de Miniștri al R.P. Bulgaria, s-au 
încheiat dezbaterile pe marginea 
raportului prezentat de Ivan Po
pov, membru al Biroului Political 
C.C. al P.C.B., președintele Comi
tetului de stat pentru știință și 
progres tehnic. Todor Jivkov, prim 
secretar al C.C. al P.C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R.P. Bulgaria, a vorbit despre pro
bleme ale dezvoltării științei și ale 
accelerării progresului tehnic.

A fost adoptată o hotărîre cu 
privire la accelerarea progresului 
tehnic în economia națională a R.P. 
Bulgaria.

ECUADOR

Focuri de revolver 
în parlament

Deși scena s-a pe
trecut în Ecuador, ea 
poată fi considerată 
„ca în Texas". Mi
nistrul de finanțe pre
zenta parlamentului 
Ia cererea opoziției o 
listă nominală a ce
lor care se eschivea
ză de la plata impo
zitelor. Tocmai în mo
mentul cînd era cita
tă provincia Guayas, 
liniștea solemnă a 
sesiunii a fost străful
gerată de zgomotul 
unor focuri de revol
ver. Totul a degene
rat într-un scandal.

Lucrările s-au între
rupt. Deputății s-au 
îmbulzit spre ieșire. 
Vacarmul a fost pro
vocat de către depu
tatul Vicente Levi 
Castillo, din partea 
departamentului Gua
yas, care a cerut să 
nu se mai continue 
lectura. Nereușind 
să-și convingă omo
logii de a se împo
trivi dezvăluirii în 
plen a numelor „rău 
platnicilor", el a re
curs la argumentul 
gloanțelor. Deputatul

Prelungirea stării 
de urgență in Zambia

LUSAKA 17 (Agerpres). — Par
lamentul Zambiei a hotărît joi pre
lungirea stării de urgență cu încă 
trei luni, cu începere de la 24 apri
lie a.c. Hotărîrea a fost anunțată 
de vicepreședintele țării, Reuben 
Kamanga. El a subliniat că motivul 
ce a determinat parlamentul să a- 
dopte această decizie este menține
rea neschimbată a situației în Rho
desia. în plus, a menționat Kaman
ga, guvernul a fost nevoit să con
centreze trdpe la frontiera cu An
gola, datorită recentelor incidente 
provocate de acțiunile, colonialiști
lor portughezi.

Festivitate 
la ambasada

României 
din Paris

PARIS 17. — Corespondentul A- 
gerpres Georges Dascal transmite : 
La ambasada României de la Paris 
a avut loc o festivitate în cursul că
reia prof. Traian Orghidan, directo
rul Institutului de speologie al Aca
demiei Republicii Socialiste România, 
a remis lui Andre Jeannel insigna de 
aur și diploma de membru de onoa
re al Academiei Republicii Socialiste 
România, decernată părintelui său, 
prof. Rene Jeannel, care, între anii 
1920—1928, a fost la Cluj colabora
torul profesorului Emil Racoviță și a 
efectuat numeroase lucrări de speolo
gie în timpul șederii sale în Româ
nia.

La festivitate au participat amba
sadorul Republicii Socialiste Româ
nia la Paris, Victor Dimitriu, prof. 
}ean Fonțaine, membru al Institutu- 
ui Franței, directorul Muzeului de 

istorie naturală din Paris, numeroa
se personalități științifice.

J. Cyrankiewicz 
despre situația 
invățămintului 
polonez

VARȘOVIA 17 (Agerpres). — 
Luînd cuvîntul în cadrul Congre
sului Uniunii învățătorilor polo
nezi, care se desfășoară la Varșo
via, Josef Cyrankiewicz, președin
tele Consiliului de Miniștri al R.P. 
Polone, a făcut o analiză a situației 
învățămîntului polonez. El a arătat, 
printre altele, că în prezent pentru 
învățămîntul public se alocă cu 25 
la sută mai multe fonduri decît în 
cincinalul trecut. Fonduri mai mari 
sînt destinate construcției de școli 
superioare și profesionale, amena
jării de cămine, internate și case 
studențești. Pentru anul 1970 se 
prevede ca 80 la sută din tinerii 
între 16 și 18 ani să aibă posibili
tatea de a-și continua studiile. în 
1960, acest indice era de 60 la sută.

Abdon Calderon Mu
nos s-a ales cu o ra
nă în picior. Castillo 
— transmite agenția 
France Presse — s-a 
repezit la pupitrul 
său, de unde a scos 
mai multe dinamite, 
amenințînd că aruncă 
în aer clădirea, în 
timp ce ceilalți asal
tau ușa. în final, a- 
gresorul a fost dez
armat de garda par
lamentului, dar depu
tății nu s-au mai în
tors la sesiune de fri
ca „argumentelor".

Rezoluții adoptate 
in Comisia 0. N. II. 
pentru drepturile 
omului

GENEVA 17. — Corespondentul 
Agerpres transmite : Comisia O.N.U. 
pentru drepturile omului a adop
tat patru rezoluții privind proble
ma violării drepturilor omului și 
a libertăților fundamentale, inclu
siv politica de discriminare rasia
lă șt’ segregație. Una din rezoluții 
prevede, de asemenea, numirea 
unui raportor special care va exa
mina modul în care au acționat 
Națiunile Unite pentru a elimina 
manifestările polițicii de apartheid 
în Africa de Sud, Africa de Sud- 
Vest și Rhodesia de sud. Comisia a 
hotărît să examineze în fiecare an 
aspectele discriminării rasiale, 
segregației, ca și ale politicii de 
apartheid.

Locuitori ai capitalei austriece în vi
zită la pavilionul românesc, deschis 
cu prilejul Tîrgului internațional de 

la Viena

Onassis 
a pierdut 
partida

Contra unui cec de aproxima
tiv 40 milioane de franci, cunos
cutul om de afaceri Onassis a 
acceptat să renunțe definitiv la 
controlul pe care l-a exercitat timp 
de 14 ani asupra societății ce ad
ministrează stabilimentele de băi 
și jocuri de noroc din Monaco. 
Acțiunile lui au fost achiziționate 
de staful monegasc. Cu aceasta ia 
sfîrșit îndelungata dispută pentru 
exercifarea controlului asupra so- 
cietăfii, care timp de peste 100 de 
ani a fost un adevărat stat în sfat. 
Se atribuie prințului Rainier inten
ția de a schimba caracterul aristo
cratic al vestitelor locuri de agre
ment din Monaco, făcîndu-le acce
sibile unor pături mai largi de oa
meni care doresc să-și petreacă 
vacanța pe Coasfa de Azur. Există 
speranța că această nouă politică 
va permite principatului să depă
șească dificultățile financiare pe 
care trebuie să le înfrunte.

Sophia Loren victima unui 
furt

Din Roma se comunică vestea 
că celebra artistă Sophia Loren a 
fost victima unui furt. O bandă 
de hoți a pătruns în noaptea din
tre 12 și 13 martie în vila artistei 

■ de la Roma, luînd cu ei aproxi
mativ 30 de casete conținînd bi
juterii de aur și de argint, ta
blouri, servicii de argint, precum 
și toate premiile pe care steaua 
cinematografiei italiene le-a cuce
rit de-a lungul carierei salo 
artistice. Hoții au subtilizat, de 
asemenea, și garderoba lui Carlo 
Ponti, compusă din circa 50 de 
costume. Toate obiectele furate, 
în valoare de aproximativ 100 de 
milioane lire, erau asigurate.

■ ANKARA. în capitala Turcie» a avut loo 
schimbul instrumentelor de ratificare a Acor

dului pentru reglementarea problemelor financiare 
în suspensie între guvernul Republioii Socialiste 
România și guvernul Republicii Turcia, semnat Ia 
București, la 22 iunie 1965. Schimbul instrumentelor 
de ratificare a fost efectuat de către Ion Drinceanu, 
ambasadorul Republicii Socialiste România la An
kara, și de către Tevfik Saracoglu, director general 
al Departamentului economic din Ministerul Aface
rilor Externe al Republicii Turcia.

■ KAMPALA. „Tara noastră Înaintează cu suc
ces pe calea dezvoltării economice", a declarat 

președintele Ugandei, Milton Obote, luînd cuvintul 
la postul de televiziune in cadrul discuției pe tema 
„Uganda astăzi". El a precizat că Uganda va urma 
calea întăririi sectorului de stat prin naționalizarea 
treptată a celor mai importante ramuri ale econo
miei țării.

■ NEW YORK. Guvernul cambodgian a protestat 
joi pe lingă Consiliul de Securitate Împotriva 

actelor agresive ale trupelor americano-saigoneze 
asupra teritoriului Cambodgiei.

■ LONDRA. Cu o majoritate de 15 992 de voturi, 
candidatul conservator, Peter Emery, a obținut 

victoria in alegerile parțiale care s-au desfășurat 
în circumscripția electorală Honiton (comitatul 
Devonshire).

■ WASHINGTON. După cîteva zile de dezbateri
— anunță agenția TASS — Senatul american a 

ratificat cu 66 de voturi pentru și 28 împotrivă con
venția consulară între Statele Unite și Uniunea 
Sovietică.
■■ AMMAN. In regiunea de graniță Hebron au 
™ avut loo noi incidente iordano-izraelite. După 
cum a precizat un purtător de cuvînt militar al 
Iordaniei, s-au semnalat pierderi de ambele părți.

■ CIUDAD DE MEXICO. în capitala Mexicului i 
s-au deschis lucrările celui de-al II-lea Con- i 

greș al scriitorilor din America Latină. Ca pre
ședinte al congresului a fost ales poetul mexican 
Jose Lopez Bermudez.

■ WASHINGTON. Departamentul de Stat al
S.U.A. a dat publicității un comunicat în care 

se arată că între guvernele S.U.A. și Poloniei a fost 
încheiat un acord pe trei ani în problema exportu
lui de produse textile poloneze în S.U.A. Acordul 
prevede posibilitatea sporirii acestui export în 
viitor. Exportul polonez de textile în S.U.A. urmea
ză, în principiu, să atingă cifra de un milion do
lari anual.

■ MOSCOVA. La 17 martie, în Uniunea Sovie- 
tică a fost lansat satelitul artificial al Pămîn- 

tului — „Cosmos-148".

■ PHENIAN. în capitala Tanzaniei. Dar-Es-Sa- 
laam, a sosit o delegație parlamentară a R.P.D. 

Coreene, condusă de Kan Rian Ug, vicepreședinte 
al Prezidiului Adunării Populare Supreme.

■ BUDAPESTA. Un nou acord comercial pe ter
men lung (1967—1969) a fost încheiat Ia Buda

pesta între R.P. Ungară și țările Beneluxului. Po
trivit acordului, Belgia, Olanda și Luxemburgul își 
vor spori exporturile în Ungaria cu aproximativ 30 
la sută în 1967 față de nivelul actual, iar circa 70 
la sută din interdicțiile cantitative impuse expor
tului ungar pe piața acestor țări urmează să fie 
anulate.

■ BRUXELLES. Sub auspiciile Asociației Bel
gia—România a fost deschisă la Anvers ex

poziția „Peisaje și tipuri din Republica Socialistă 
România", pusă la dispoziție de Institutul român 
pentru relațiile culturale cu străinătatea.

■ LAGOS. în capitala nigeriană a fost dat publi- 
“ cității proiectul de lege în legătură cu viitoa
rea structură constituțională a țării. Hotărîrea pre
vede revenirea la sistemul federal de conducere. în 
vigoare în Nigeria pînă Ia lovitura de stat mili
tară de la 16 ianuarie 1966.
■B MOSCOVA. Balerinii Magdalena Popa și Ser- 
™ giu Ștefansky, soliști ai Teatrului de operă și 
balet din București, au interpretat vineri seara 
rolurile principale din baletul „Lacul lebedelor" 
de Ceaikovski, prezentat de Teatrul Mare pe scena 
Palatului Congreselor din Kremlin.
■■ BELGRAD. Agenția Taniug anunță că Ia 

Skoplie, capitala Macedoniei, a fost înregistrat 
la 17 martie un nou cutremur de gradul 6. Potrivit 
primelor informații, cutremurul nu a produs pagube 
materiale, însă a stîrnit panică în rindul populației, 
care a părăsit locuințele ieșind în stradă.
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