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Linia continuă de fabricat 20 
tone de pîine rotundă în 24 de 
ore, realizată de uzinele „Tehno- 
frig" din Cluj, completează 
gama utilajelor fabricate în țară 
pentru industria panificației. Ea 

v este destinată preparării, prelu
crării și coacerii aluatului de 
pîine neagră, albă sau semialbă 
de 1—2 kg, precum și transpor
tului acesteia de la cuptor la 
magazie. Operațiile de divizare, 
modelare, dospire și coacere a 
bucăților de aluat se execută 
mecanizat și sincronizat, în or
dinea pe care o impune procesul 
tehnologic de fabricare a plinii.

Ca și alte utilaje de acest fel 
fabricate în (ara noastră, acesta 
din urmă se ridică prin carac
teristicile sale tehnico-economi- 
ce la nivelul celor mai noi reali
zări în acest domeniu.

Agerpres

în regiunea lași

IAȘI (corespondentul „Scîn- 
teii"). — După modernizarea 
drumurilor naționale Roman-Tg. 
Frumos-Iași și Bîrlad-Vaslui- 
Iași, în lungime de aproape 250 
km, constructorii di.n cadrul Di
recției regionale de drumuri și 
poduri Iași au acoperit cu îm- 
brăcăminți asfaltice drumul Tg. 
Frumos-Hîrlău-Frumușica, a că
rui lungime este de 37 km, Tg. 
Frumos-Ruginoasa — de 12 km. 
Anul acesta se prevede acope
rirea cu îmbrăcăminți asfaltice 
ușoare a drumului national Tg. 
Frumos-Pașcani și începerea lu
crărilor și pe traseul Pașcani- 
Moțca pentru a face legătura cu 
șoseaua București-Suceava.

In scopul grăbirii ritmului de 
execuție și a reducerii cheltuie
lilor, constructorii folosesc tot 
mai mult resursele locale de 
materii prime, printre care 
piatră spartă din cariera Delcni 
de lîngă Hirlău, nisip și pietriș 
din albiile rîurilor și din alte 
locuri situate în apropierea tra
seelor etc.

Sfaturile populare regional și 
raionale se îngrijesc și de îm
bunătățirea drumurilor locale ce 
fac legătura cu drumurile națio
nale. Bunăoară se asfaltează 
drumul regional Iași-Răducă- 
neni-Albița, Iași-Bîrnova-Vaslui 
și Scheia-Mircești-Iugani, care 
va face legătura între drumurile 
naționale 2 și 28, spre 
morială V. Alecsandri 
cești.

Concomitent, din 
sfaturilor populare și

casa me- 
din Mir-
fondurile 

_______ ___  , cu spri
jinul cetățenilor, se vor pietrui 
și întreține numeroase drumuri 
raionale și comunale.
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit delegațiaPartidului Comunist Francez

Pregătirea tet/enului pentru însămînțarea porumbului la G.A.S. Buffea, regiunea București
Foto : Agerpres
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STAT
Constantin MARIN

vicepreședinte al Comitetului de Stat al Planificării

Eforturile ma 
teriale ale sta 
tului...Datorită atenției acordate de partidul și guvernul nostru întăririi bazei tehnico-materiale a gospodăriilor de stat, ele au fost dotate cu tractoare și mașini agricole moderne, de mare randament, care asigură mecanizarea completă a lucrărilor la culturile de cîtnp. Este edificator în această privință faptul că anul trecut suprafața ce a revenit pe un tractor fizic a fost de 57 ha, față de 83 ha în 1962. S-au introdus, de asemenea, semănători de precizie, utilaje noi pentru mecanizarea . împrăștierii îngrășămintelor rea gunoiului de materiale, mașini rea furajelor etc. gospodăriile de stat s-au construit complexe de creștere a animalelor, in care procesul de producție este în totalitate mecanizat, cu un flux tehnologic asemănător proceselor de producție din industrie. Legumele timpurii se obțin în' sere, pe baza unui proces de producție în cea mai mare parte automatizat.în ultimi 5 ani, gospodăriile stat au primit în scopul dotării mijloace moderne de producție, vestiții importante. Fondurile fixe au crescut an de an, ajungînd în 1966 la 763 000 lei la suta de hectare, fiind la nivelul unei agriculturi avansate. Ca urmare a acțiunii de intensificare, a producției din gospodăriile de stat, prin dotarea lor cu mijloace tehnice moderne, producția a crescut, fiind în perioada 1960-1965 de 2,6 ori mai mare decît în perioada anterioară, iar producția marfă livrată către stat a crescut de 3,3 ori. Sectorul de stat contribuie într-o proporție din ce în ce mai mare la formarea fondului central de produse agricole : 38,5 la sută la grîu, 37 la sută, la lapte de vacă, 48 la sută la carne etc.în planul de stat se prevede dotarea, în continuare, a unităților a- gricole de stat cu tractoare, și mașini agricole, elementul cel mai activ al fondurilor fixe din agricultură, care acționează direct introducerea tehnicii avansate. Concomitent se vor introduce tipuri de tractoare speciale pentru executarea mecanizată a lucrărilor în viticultură, pomicultură și legumicultură, pentru executarea lucrărilor pe terenurile situate în pantă, precum și alte mașini și instalații complexe.

lor de stat nu sînt pe măsura eforturilor făcute, a condițiilor create, se arată că această situație -se datorește:și-‘ faptului că mijloacele materiale cu care sînt dotate nu au fost utilizate în modul cel mai eficient, gradul de folosire a utilajelor fiind scăzut. Modul de folosire a tractoarelor este cu totul necorespunzător. Cauzele sînt multiple și vreau să enumăr doar cîteva din ele. Mai întîi, la dotarea unităților Cu tractoare și mașini agricole nu s-a avut în vedere

Pe șantierul Uzinei de aluminiu Slatina

PITEȘTI. — Pe șantierul de ex- 

montaj sînt în avans față de 
grafice cu aproape 120 de zile. 
Cel mai înaintat dintre obiective 
este noua hală a electrolizei, Ia 
care s-a terminat montajul celor 
164 de cuve prevăzute. La mai 
mult de jumătate dintre acestea 
se fac pregătiri pentru darea 
în exploatare. La un alt obiectiv 
— cel al redresorilor cu siliciu

— a început montajul instalații- 
țindere a UziiTfei .dC; ițuminiu din lor, paralel cu construcția, clădi-
Slătina, lucrările de?'cț>u4tru6țîi- rîi. în hala turnătoriei au fost

terminate fundațiile la două 
dintre cele 3 cuptoare : s-a în
cheiat construcția halei cupto
rului de coacere și înzidirea a 
peste 75 Ia sută din cuptoare.

Pînă în prezent, pe întregul 
șantier s-a executat peste jumă
tate din volumul lucrărilor de 
construcții-montaj.

(Agerpres)

chimice, încărca- grajd și a altor pentru recolta- De asemenea, în

de cu in

...nu au fost
recompensate 
în mod cores
punzătorîn hotărîrea recentei plenare a C.C. al P.C.R., subliniindu-se că rezultatele obținute în activitatea economică a gospodării-

(Continuare în pag. a III-a)
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Obiect de studiu

Pentru a înfățișa cîteva din principalele subiecte de 
preocupare, ale cercetătorilor biologi din țara noastră, 
ne-am adresat acad. N. SALAGEANU, directorul Insti
tutului de biologie al Academiei Republicii Socialiste România.

— Cel mai interesant obiect 
de studiu este desigur viața, 
dezvăluirea resorturilor inti
me ale fenomenelor ei, mul
tiple și uluitoare. Știința vie
ții — biologia — a fost ade
seori terenul unor ample con
troverse, intre mari curente de 
gindire. Care este situația in 
prezent și spre ce obiective 
principale se îndreaptă cerce
tările biologice din institutul 
pe care-l conduceți?— O problemă mult discutată, nu fără patimă și nici fără a naște implicații, inclusiv social-politice, a fost pînă acum cîteva decenii teoria evoluției. Astăzi punctul de vedere evoluționist, introdus de Darwin, a învins definitiv. Metoda istorică, practicată de el, a avut, la timpul său, o însemnătate revoluționara. Aplicată la studiul lumii vii, ea ne-a deschis pentru prima dată o imagine dinamică a trans-

formărilor ei, ne-a condus spre înțelegerea adaptării organismelor la condițiile mediului înconjurător, în domeniul evoluției, pozițiile sînt definitiv cîștigate. Pînă și în școli, teoria evoluției este tratată de a- cum rezumativ, ca un subiect elucidat. Menținîndu-.și întreaga ei valoare, ea a încetat de a mai fi o problemă centrală a cercetării.Astăzi, progresele în materie de investigare au determinat o nouă cotitură revoluționară în biologie, permițînd descoperirea unor nivele și structuri mai adînci ale materiei vii, necunoscute înainte și condu- cînd spre aprofundarea biologiei ca știință. Tehnicile moderne permit urmărirea unor procese biologice în curs de desfășurare, chiar la nivelul structurilor moleculare, fără ca materia vie să fie afectată sau distrusă. Astfel, eforturile principale ale cercetării se pot concentra asupra unor domenii noi. Dintre acestea, de mare perspectivă este
PAGINA A VI-A

S Trei zile în Sierra de las Minas
printre insurgenții guatemalezi

® Urmașii negustorilor romani s-au
întors la viața tribală în Munții
Albaștri ?

genetica, abordată, cu mijloacele de care dispunem și în institutul nostru.Din păcate, o perioadă de timp după cel de-al doilea război mondial, sub influența unor concepții dogmatice rigide, nu s-a dat în țara noastră suficientă atenție acestei discipline, ceea ce a determinat rămîneri în urmă față de nivelul cercetărilor pe plan mondial. Vor trebui depuse încă multe eforturi pentru a se recîștiga timpul pierdut, pentru a se obține o orientare mai precisă a cercetărilor spre obiective de principal interes și cu evidente aplicații practice — ca ameliorări de plante, hibridări, obținerea de hibrizi dubli, introducerea și aclimatizarea de plante productive din alte țări etc. Se impune, 
cred, organizarea unei mai temei
nice colaborări, a unor mai frec
vente schimburi de experiență în
tre unitățile de cercetare (biologice, agricole, medicale) care abordează 
probleme ale geneticii.Paralel cu studiul fenomenelor la scară microscopică și submicros- ■ copică, sînt abordate în continuare și tradiționalele cercetări asupra florei și faunei, în vederea alcătuirii unor hărți indicînd respectivele linii și arii de răspîndire. Aceste lucrări sînt abia la începutul lor, ritmul de înaintare fiind destul de lent. Unii cercetători, din păcate, 
se feresc de dificultățile de pe te
ren, preferind să se restrîngă la 
anumite puncte locale, să exami
neze terenul în jurul unor stațio
narii. Astfel este însă dificil să se 
tragă concluzii cu caracter de an
samblu. Forțele de cercetare exis
tă, dar ele acționează încă disper
sat.în colaborare internațională se efectuează lucrări ca monografiile „Flora Europei", „Flora Carpați- lor“, sau cele privind viețuitoarele din diferite bazine fluviale etc. Dacă, în ce privește viețuitoarele mari, „inventarierea" poate fi con- eadelllCXXl^ ț « jLL 1 V VZ. 11 CCL 1 11 Uvsiderală încheiată în multe țări,

Convorbire realizată
Gheorghe BARBU

(Continuare în pag. a IV-a)

Vineri după-amiază, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a avut o întrevedere cu tovarășii Etienne Fajon, membru al Biroului Politic al C.C. al P. C. Francez, director al ziarului „L’Humanite", și Jacques Denis, membru al C.C. al P. C. Francez.La întrevedere au participat tovarășii Paul Niculescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al
La invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român, vineri la amiază a sosit în Capitală o delegație a Partidului Comunist Francez, alcătuită din tovarășii Etienne Fajon, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. Francez, director al ziarului „L’Humanite", și Jacques Denis, membru al C.C. al P. C. Francez.Pe aeroportul Băneasa, membrii delegației au fost întîmpinați de to-

C.C. al P.C.R., Leonte Răutu, membru al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Manea Mă- nescu, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., și Ghizela Vass, membru al C.C. al P.C.R.Cu acest prilej a avut loc, într-o atmosferă caldă, tovărășească, un schimb de păreri privind probleme de interes comun pentru cele două partide, probleme actuale ale mișcării comuniste și muncitorești și ale situației internaționale.
★varășii Paul Niculescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Manea Mănescu, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, membru al C.C. al P.C.R., Constantin Vasiliu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid. (Agerpres)

LOGICA
TOLERANTEI

o p i n o

De cîte ori mă ciocnesc de el, îmi amintesc de un profesor de matematică din liceu pe care — slavă lui Pitagora — nu l-am avut decît un singur an. în primele ore de clasă noi l-am poreclit „plinea lui Dumnezeu", descoperind că severa disciplină a ecuațiilor se transformase, datorită lui, într-un trai pe vătrai, Dacă cel scos la ascultare rămînea mut, clasp, ca un cor de tragedie antică, intervenea plîngă- reț : Ieitaaați-11 în același mod, din bănci urcau spre catedră motivele, năstrușnice și absurde, crescendo : are o mătușă bolnavă, a căzut de pe bicicletă la șapte ani — pînă cînd vacarmul era curmat energic : —■ Bine, te iert, azi nu-ți pun notă. Dar te ascult data viitoare și dacă nu știi... 1 în restul orei, ne punea să rezolvăm singuri exercițiile din carte. De prisos a spune că ne găseam cu totul alte ocupații, între care și cea de a învăța la obiectele următoare din zi, unde nu mergea „iertarea".De ce accepta orice și era atît de milos „pîinea lui Dumnezeu ?» Am descoperit că în timp ce ne lăsa să facem în bănci ce ne tăia capul, omul de la catedră era cufundat în lectura unor romane îndoielnice și, pentru variație, dez-

lega cuvinte încrucișate. în anul următor, după ce o inspecție a făcut să i se piardă urma, ne-am spetit să refacem terenul pierdut, sub spectrul unei amenințătoare corijențe colective. Nu știu ce-o mai fi făcînd acum, pe el personal nu l-am mai întîlnit de-atunci, dar de fantoma spiritului său, sub alte chipuri și în alte împrejurări, mă ciocnesc adesea.Moment în holul unui cinematograf la care rulează cu casa închisă un film de succes. Sînt prinși asupra faptului — trafic de bilete — doi vlăjgani, clientelă matinală a cofetăriei de alături, unde micul dejun se compune din coniac și trabuce. Cineva îi recunoaște ; trag chiulul de la școală, aducînd motivări false, în schimb se ocupă cu negoțul ilicit de bilete. Indignat, dar și legitim îngrijorat de soarta celor doi vlăjgani, omul promite că va anunța școala și părinții.— Lasă-i dom’le, ce ai cu copiii? Au vrut să vadă și ei filmul, parcă noi cînd eram mici... („Copiii" zimbesc pe sub mustața gălbejită de tutun). De ce vrei să le faci rău, ți-au făcut dumitale ceva ? După ce că s-au sculat de dimineață să apuce coada la bilete... Vrei să ți le dea pe gratis ?
A intervenit el, omul-lnimă largă, protector și mustrător, cu filozofia lui blajină și înțelegătoare, ca unul care a văzut multe la viața lui. E luat de guler un scandalagiu, se cere într-un magazin condica de reclamații, are loc un accident de circulație ? E nelipsit cu

Victor VINTU

(Continuare în pag. a Il-a)In Dobrogea

în depozitul de produse 
finite de la întreprinderea 
de prefabricate „Grani

tul" din Capitală

Folo : R. Coslin

UNITĂTI

SANITARE 

NOI
CONSTANȚA (corespondentul 

„Scînteii"). — La Mangalia, cea 
mai sudică stațiune a litoralului, 
a început construcția unei policli
nici care va avea 24 de cabinete 
medicale, precum și laboratoare, 
săli dc tratament etc. Această 
policlinică va asigura cîte 600 dc 
consultații pe zi.

In regiunea Dobrogea se vor 
mai construi anul acesta alte 10 
noi unități sanitare. La Negru 
Vodă, Cogealac, Horia, Mihail 
Kogălniccanu și în alte locali
tăți se vor da în folosință, prin 
amenajări, case de nașteri in- 
ter-comunalc, dotate cu aparatu
ră modernă și autosalvări pro
prii. în scopul îmbunătățirii a- 
sistenței mamei și copilului, la 
Tulcea, Macin, Hîrșova și Ba- 
badag maternitățile și secțiile dc 
pediatrie se vor moderniza și 
dota cu aparatură, instrumentar 
și mobilier nou ; la Măcin s-a 
înființat o nouă secție de gine
cologic și obstetrică, iar alta este 
in curs de amenajare la Hîrșova.



SCINTEIA — simbătâ 8 aprilie 1967PAGINA 2

r

BB3SSO3UB sass

„La minut"Drumul dintre . Tg. Mureș, .și. Tîrnăveni e pe cale de a ajunge celebru Ca drumul mirodeniilor. al mătăsii. Combinatului chimic din Tîriiăveni, pe linie administrativă îi este subordonată o secție de. fabricare a hîrtiei foto aflată la Tg. Muieș. Materiile prime pentru fabricarea hîrtiei trec astfel mai Tntîi prin magaziile combinatului chimic. Hîrtia . foto fabricată la Tg. Mureș se trimite la Tîrnăveni pentru a fi repartizată unităților comerciale din țară Iată însă că și I.C.R.M. Tg. Mureș tot de aici se aprovizionează. La rîndul său, I.C.R.M.-ul trimite înapoi la Tîrnăveni hîrtia fotografică repartizată unităților comerciale din acest oraș. După cele arătate, mai este îndoială că drumul parcurs de hîrtia fotografică, între aceste două orașe, va deveni celebru 7 Cum să-l botezăm 7 Să mai așteptăm, poate intră în reparații capitale.

Cu trei săptămîni în urmă, ziarul nos- 
■ iru a publicat articolul intitulat : „Igie

na și spiritul civilizației guvernează’ac
tivitatea serviciilor de salubritate pu- 
blică ?" Articolul consemna o serie de 
observații critice referitoare la modul 
cum e întreținută curățenia Capitalei, 
-mai exact la modul în care serviciile de 
salubritate publică, pe de o parte, și unii 

| cetățeni, pe de alta, înțeleg să păstreze 
I un bun comun : ținuta civilizată a ora

șului. Ce s-a întreprins în intervalul tre
cut de la apariția articolului menționat ? 

I7; "..De.la reprezentanții Sfatului popular 
al orașului București aflăm că în acesf 
răstimp s-a desfășurat, în trei etape, o I vastă acțiune de salubrizare. I.S.B.-ul, 
întărit cu oameni și utilaje de la I.T.B. 
și alte întreprinderi, a lucrat fără între- I rupere ; la acțiune au participat și zeci 
de mii de cetățeni, iar rezultatele se 

” T apreciază a fi în general bune.

I Intr-adevăr, în multe cartiere ale ora
șului — cu deosebire în cele centrale

este o

Un blampublic
Sint doi: Alexandru Cerbu .

și Neculai Chiriac. Amindoi 
gălățeni. într-o seară au acos- I
tat pe stradă, cu vorbe triviale, i
două femei (însoțite de doi 
bărbați). Cum era normal, în- ’
soțitorii celor două femei t-au I
admonestat. Atunci, cei doi 1
i-au maltratat crunt. Huliga . 
nii au fost judecați, după pro
cedura urgentă, la întreprin- I
derea de construcții montaje i
siderurgice Galați, unde erau 
salariați. Amindoi și-au pri- ’
mit pedeapsa cuvenită: A I
Cerbu 3 ani și 6 iuni iftchi- |
soare, iar N. Chiriac â ani și .
6 luni. Și, în plus, o condam
nare care nu apare in nici uh I 
cazier: din partea celor pes- | 
te 850 de salariați, care au a- 
sistat la proces și au primit 
cu satisfacție pronunțarea sen- j 
tinței.Năravulstruțuluiîn 1964, Fabrica de rulmenți Bîrlad a primit, prin repartiție, o presă de brichetat șpan de la uzinele „Progresul" Brăila. Pentru această mașină, fabrica bîrlă- deană a achitat 635 737 lei. După ce s-au mai cheltuit 195266 lei cu montarea ei, s-a constatat că mașina nu funcționează. Delegații trimiși la fabrică au făcut și ei ceva reglări, au înlocuit cîteva piese, dar zadarnic ; presa tot nu funcționează, tn cele din urmă, cu adresa nr. 7254 din 21 III. 1967, conducerea fabricii de rulmenți Bîrlad a cerut uzinei „Progresul" să-și ia acasă „opera" și să restituie banii. Dar cei de la „Progresul" s-au cufundat în tăcere. N-aude, n-a vede. Procedeul e vechi. Pentru aplicarea lui era nevoie de ceva nisip.Prețuirea9prețui'torului

Ca prețuitor la „Consignația"- 
București, Simion Tobias se credea 
„alfa și omega". In relațiile cu 
cetățenii care aduceau spre- vîn- 
zare diferite mărfuri, el era omul 
nr. 1 : fixa prețurile. De ta uit ' 
timp, a început să fixeze prețuri 
și la serviciile sale (deși era plă
tit de către stat pentru munca sa). 
Cetățenilor care voiau să vîndă 
prin „Consignația" anumite mărfuri 
le cerea diferite sume de bani, 
variind între 50 și 100 lei,(pentru 
„înlesnirea" care le-o făcea). Au 
fost identificați pînă în prezent 
11 cetățeni care i-au prețuit în 
acest mod „serviciile". Uniț'însă 
au considerat eă suprqprețul sau 
mita respectivă nu este altceva, 
decît un abuz. Și, ca atare, tre
buie sa i se dea „prețuirea" cuve
nită.

cu

Rubrică redactată de
Stefan ZIDAR1ȚĂ
Ștefan OINICA 

sprijinul corespondenților
„Scînteii"

gă gardul putred, vopsit 33,3 la sută 
verde, 33,3 la -sută maro și restul alb I 
Trec nepăsători pe lîngă molozul din 
curte...

„E casa mea, fac ce vreau cu ea” — 
sună argumentul de căpetenie al celui 
certat cu curățenia, cu ordinea. Oare așa 
stau lucrurile ? Nici o casă nu este situată 
pe O insulă pustie, ci constituie o părti
cică a Orașului — și este intolerabilă 
mentalitatea acelora care se prefac a da 
uitării că din conviețuirea într-un mediu 

.social le incumbă Obligații sociale, 
se socotesc absolviți de . responsa
bilități cetățenești și cred că-și pot face 
de cap cu înfățișarea străzii sau cartie
rului în care locuiesc.

Firește, este necesară munca educa
tivă pentru clara înțelegere a îndatori
rilor civice, dar există și cazurile celor 
recalcitranți, oameni eu o slabă per
meabilitate a epidermei obrazului, care 
rămîn surzi la orice apeluri și întrețin

această proceduri greoaie, astfel ca in
fracțiunea să f.ie sancționată prompt și 

. pe loc, fără prbqpse verbale și fișă auto
biografice, cu întreg arborele genealo
gic al celui vinovat ?

Pe lîngă această anomalie, însuși con
trolul e slab. Cei 80 de inspectori ra
ionali, care ar trebui, după părerea 
noastră (și a lor), să vegheze la men
ținerea curățeniei, au fost, în general, 
transformați de sfaturile populare raio
nale în... diriginți ai șantierelor de re
parații de locuinje, în funcționari care 
se ocupă de sesizări și răspunsuri, dar 
numai de treaba lor nu I

Revenirea la raid a arătat că au re
acționat foarte slab deputății de car
tier, comitetele de cetățeni, comisiile 
'de femei. Ar fi fost de așteptat ca a- 
parifia criticilor respective să determi
ne o mobilizare a acestor organisme 
și forme de activitate obștească — 
care, cum e bine știut, duc o exis
tentă în bună măsură vegetativă. Prac-

cauza
a tuturor cetățenilor

— rezultatele sînt vizibile. Marile bu
levarde, șoseaua și aleile învecinate 
au căpătat un aspect mai îngrijit, mai 
Civilizat. Dar în articolul amintit mai 
era vorba, cu deosebire, de înfățișarea 
cartierelor mărginașe, de gradul lor de 
salubritate. Acolo se Simte suflul „cam
paniei de curățenie” ? Reluăm raidul — 
și chiar pe vechile trasee menționate 
în articolul precedent.

Cartierul Giurgiului. Aproape nici o 
schimbare I Pe trotuare — în special 
pe cele ale șoselei principale — la tot 
pasul dăm de cunoscutele mormane de 
moloz și pietroaie. Str. Orăștie: mai
danul de gunoi e tot acolo unde zăcea 
cu 20 de zile în urmă, în colțul străzii, 
la vedere ; grămezile de pietroaie- 
„stînci” de pe str. Odei au rămas ne
clintite.

Str. Neptun (raionul Lenin). De anul 
trecut s-au adus aici 2 vagoane de 
piatră pentru balastare. Au stat pînă 
în urmă cu 2 săptămîni neatinse. Acum 
a început iureșul. Numai că .un tractor, 
care a arat. strada, a strîns mormane 
de pămînt pe margini. Tehnicianul 
sfatului popular a spus : „fiecare să-și 
care pămînful în curte". Dar cu cei care 
n-au curte, cum rămîne ? Și, în gene
ral vorbind, așa se lucrează O stradă ?

Pantelimon ; praf, grămezi de gunoi 
pitite după pomi, lipite de ziduri... 
Tablouri identice cu cele văzute data 
trecută.

Colentina Grivifa, Bulevardul Poli
grafiei... Neatinse stivele de gunoi, 
neatinse stivele de ambalaje.

Deci, schimbări radicale nu sînt.
Am vizitat din nOu întreprinderea 

de salubritate a orașului. Directorul a- 
cesfei instituții, fov. Anghel Roșu, ne-a 
spus : „Noi am muncit mai mult 
decît de obicei, dar sursele de murdă
rie se mențin. I.C.A.B.-ul, I.T.B.-ui, 
I.R.C.R.-urile, I.D.G.B.-ul, I.D.E.B.-ul, 
Teleconsfrucția etc., efc. continuă să 
facă săpături și procedează după ve
chiul nărav : lasă molozul și pămîntul 
pe locul unde au lucrat. Mijloacele de 
transport ale celor 5 întreprinderi de 
construcție din Capitală ies de pe șan
tiere cu roțile pline de noroi și mur
dăresc străzile de la un capăt la altul. 
Iar în mentalitatea cetățenilor certați 
cu curățenia nu s-a schimbat mare lu
cru. Ca și în trecut, aruncă tot ce le 
prisosește pe stradă."

In legătură cu primul aspect, se ridică 
pe bună dreptate întrebarea: Oare este 
peste puterile organelor noastre de stat 
să pună ordine, o dată pentru totdeauna, 
în chestiunea întreprinderilor care exe
cută lucrări pe drumurile publice și lasă 
apoi, în urma lor, „semnele’ proastei 
cuviințe cetățenești l Pînă cînd se va 
tolera ca o stradă curată, îngrijită, să 
arate după „trecerea" I.C.A.B., I.R.C.R., 
I.D.G.B. și altor asemenea inițiale ca un 
sector de front, răvășit de lupte ? De 
buna întreținere a orașului răspunde di
rect sfatul popular, ale cărui străduințe 
reale nu le contestă nimeni j la rîndul 
lor, respectivele întreprinderi sînt și ele 
direct subordonate sfatului ;. în aceste 
condiții nu este lucrul cel mai lesnicios 
să se obțină ca respectivele întreprin
deri, după ce execută lucrările, să lase 
în • urmă curățenie — „lună” — ca o 
condiție a însăși recepționării lucrării 7

Cît privește problema contribuției ce
tățenilor, se poate afirma că în 
Capitală și în țară milioane de ce
tățeni, marea lor majoritate dovedesc 
un înalt simț civic, sînt buni gospodari 
ai jocuinței ca și ai străzii sau cartierului 
lor. Există însă și o altă, categorie de 
cetățeni, acei „lasă-mă să te las", indi
ferenți la ce se întîmplă în jur, pasivi la 
eforturile pe care alții le depun pentru 
crearea în cartiere, în Oraș, a unei am
bianțe plăcute, a unui mediu atrăgător 
și care au considerat, pesemne, că apa
riția unor articole drastice în presă pri
vește numai întreprinderea de salubri
tate.

Marin Călugăreanu locuiește pe Șo
seaua Giurgiului la nr. 249. Aspectul 
locuinței — penibil : gardul gata să 
cadă, în curte cîteva maghernițe care 
amenință și ele să se năruie. Am dis
cutat cu „gospodarul" t

— N-ar fi mai plăcut să fie casa ca 
o floare ?

— Ba da, ar fi. Dar, știți, nu e casa 
mea. E casa tatălui meu (? I).

Pe Șoseaua Mihai Bravu, la nr. 
148 A, locuiesc 11 familii. Nu există 
nici o îndoială că cei 20—30 de loca
tari ar putea gospodări exemplar 
curtea și imobilul, totul fără prea mari 
eforturi financiare. Dar fiecare familie stă 
retrasă între cei 4 pereți „personali”, ca 
melcul în cochilie. Cînd intră și cînd ies 
din casă, locatarii trec nepăsători pe lîn-

După trei săptămmi de la 
publicarea unei anchete
a

persistent aspecte deplorabile în străzi 
și cartiere. Este clar că pentru aseme
nea indivizi certați cronic cu normele 
cetățenești irebuie să intervină, drastic, 
sancțiunea Or, tocmai aici reiese că 
persistă o anomalie pe cit de flagran
tă, pe atit de absurdă, care nu face 
altceva decît să dezlege mîinile celor 
care confundă strada și artera de Cir
culație publică cu un coș de gunoi. 
Despre ce este vorba ?

Revenim la discuția cu tovarășul Roșu, 
care a precizat : ,/ 
să aplicăm amenzi, dar practic, 
e aproape anulat. Căci nu putem apli
ca amenda fără să legitimăm ^acum nu 
avem calitatea să legitimăm, dreptul de 
amendă e. de foarte multp ori, redus 
la zero".

Întrebăm : nu s-ar putea renunța la

.Teoretic avem dreptul 
acesta

tic însă, acest lucru nu s-a întîmplat 
în măsura cuvenită. O arată însuși as
pectul străzilor direct criticate în arti
colul anterior. Pe Șoseaua Pantelimonj 
de exemplu, sînt deputat, Leanca Pi- 
nică, Petre Sîrbu, Anicuța Sterpu, Ale
xandru Năvodni, Ion Dedu și alții ; ar 
trebui să umplem pagini întregi dacă 
ar fi să dam numele deputaților raio
nali din întreaga Capitală Să nu fi 
existat condiții pentru organizarea u- 
nor acțiuni ? Dimpotrivă. Timpul s-ă 
făcut frumos, eră vacanță și ar fi pu
tut fi antrenați chiar copiii, alături de 
părinții lor

Este absolut necesar ca în toate stră
zile șl cartierele să se facă simțite ac
țiunile .Cp.nj'ugpt'e ale bunilor gospo
dari, ale comitetelor de cetăjeni, ale 
deputaților.. Căci chiar dacă întreprin-

derea de salubritate și-ar dubla, tripla 
sau înzeci capacitatea, atîta timp cît o 
parte din populația de 1,5 milioane 
locuitori ai orașului va continua să pri
vească Cu indiferență problema cu
rățeniei, ea nu va fi rezolvafă.

Reluarea traseului raidului ante
rior a făcut însă să iasă la iveală și 
alte aspecte, ținute pînă acum sub tă
cere de cei interesați ; după cîte se 
vede, a fost necesară revenirea pa 
urmă criticii pentru a se obține dezvă
luirea unor cauze mai profunde. „Sîn- 
tem criticați din cînd în cînd și pe bună 
dreptate a recunoscut tOv. Roșu. Fa
cem atunci eforturi, ni se dau ajutoard. 
Pa undeva munca noastră se vede : la 
un moment dat, orașul e mâi curat. Dar 
eforturile sâzOniere cu ajutoare nu re
zolvă nimic Problema salubrizării Capi
talei va fi rezolvată atunci cînd se va 
pune eu adevărat degetul pe rană, lată 
de ce : orașul București s-a dezvoltat 
enorm. El are acum aproximativ 6 000 
de străzi, a căror suprafață trece de 26 
de milioane mp. Ar fi fost de așteptat 
Ca întreprinderea noastră să se dezvolte 
în pas cu Orașul și noile lui edrințe. Dar 
lucrurile nu s-âu petrecut âșâ. Dispunem 
de foarte puține utilaje cu randament 
mare, bâza salubrizării rămtnînd tot 
mătura și tomberonul. La aceasta se a- 
daugă stareâ foarte proastă a unOr străzj. 
Rezultatul? Vă mărturisesc deschis situa
ția : aproximativ 2 000 de străzi din 
București nu au fost măturate niciodată, 
alte cîteva sute, poate O mie, sînt mă
turate nu în fiecare zi, ei o data, de 
două ori pe an. Acestea sînt posibili
tățile reale ale întreprinderii noastre — 
întreprindere card cheltuiește 50 de mi
lioane dă lei anual”.

Fără a trdcd peste deficiențele Și ne
glijențele întreprinderii de salubritate a 
orașului — arătate și îii articolul prece
dent — răspunsul directorului ridică to
tuși unele aspeCtâ care ar merita să 
constituie subiecte de reflecție. Intr-ade- 
văf, nu ar fi dare căzui ca sfatul popu
lar să reexamineze niodul curn e prevă
zută dotarea și dezvoltarea acestei în
treprinderi 1 E ddar un fapt cunoscut : 
Bucureștiul crește în ritm rapid. se 
creează și se dezvoltă noi cartiere ; 
dacă nu se asigură o proporfionalitate 
Corespunzătoare cu gradul de „înar
mare" a forfelOr curățeniei înseamnă 
că decalajul va deveni o frînă tot mai 
importantă în buna înfățișare a orașu
lui.

In ceea ce privește fondurile pe 
care le-ar solicita dotarea și dezvoltarea 
serviciilor de salubntale — oare una 
din căile obținerii lor nu ar putea fi a- 
plicarea prevederilor legale în cazurile 
de infracțiune la normele dă curățenie 
și salubritate orășenească l Ar fi, pe dd 
o parte, o măsură eduCăliva. dreâpfă, 
aslfel ca ace'a Care âu principala CCm- 
tribuție în murdărirea orașului să suporte 
consecințele,i. iar pe de altă parte s-ar 
asigura posibilități suplimentare de ex
tindere a întreprinderii de salubritate, 
ceea ce este realmente necesar.

Glieorghe GRAURE

Pentru amatorii de grădinăritMulți dintre gospodarii care dispun de teren in jurul casei obișnuiesc să-și amenajeze citeva straturi cu legume pentru a le avea proaspete pe masă și răzoare cu flori. Cei interesați găsesc ia magazinele de legume și fructe semințe de legume de soiuri superioare, printre care tomate, dovlecei, castraveți cornișon, salată, spanac, ceapă și altele.Aceleași unități- oferă un bogat sortiment de semințe de flori, în plicuri.
în ajutorul gospodinei
Ceapa deshidratată, care se 

găsește in vinzare in magazi
nele de legume și fructe, are 
aceleași calități la gătit ca șt 
ceapa proaspătă. Folosirea de 
către gospodine a cepei des
hidratate prezintă' numeroase 
avantaje: economie de spațiu 
la depozitare; economie de 
timp la gătit; nu necesită efor
turi la preparare, ceapa fiind

curățată șl tăiată. Deosebit de 
important este și faptul că 
ceapa deshidratată poate f> 
păstrată in bune condiții timp 
îndelungat. Prețul este con 
venabil. 100 g\ de ceapă des 
hidratată. ambalată in punga 
de polietilenă, costă 3,25 lei $i 
reprezintă echivălent.l;.l a 120b 
grame de ceapă proaspătă

Concurs de verificare a 
motoretelor „Carpați"

Motoreta .,Carpați" 
este un produs origi
nal, de concepție ro
mânească, realizat 
prin colaborare de în
treprinderile „6 Mar
tie" Zărnești și „M6 
trgm" Brașov Din 
1959, cind au fost fa
bricate primele moto
rete. produsul a fost 
supus unor perma
nente perfecționări 
în cursul anului tre
cut, de pildă, colecti
vele întreprinderilor 
producătoare au adus 
îmbunătățiri con
strucției cadrului, 
precum și construcției 
motorului, in sensul 
amortizării zgomotu
lui ; motoreta a fost 
echipată cu ăhvelope 
baionete, rnai rezis
tentă. Motoreta „Car
pați" pe care o oferă 
in prezent magazi
nele de specialitate 
este un produs robust 
ușor, lesne de întreți
nut. cit un consum re
dus de combustibil — 
circa 2 litri la 166 Fin 
— puțind transporta 
două persoane Moto
retele construite in 
ultima ani dezvoltă e 
putere de 2,7—2,9 
C.P., ceea ce le permi

te să urce pantele cu 
ușurință.

Datorită calităților 
reale ale motoretei 
„Carpați" cit și con
dițiilor avantatoase 
de vinzare. desfaceri
le la acest produs au 
înregistrat creșteri 
importante. Prețul 
este de 4 190 lei Ea 
poate fi cumpărată șt 
cu plata in rate. Mun-i 
citării, alte categorii'' 
de salariat! și milita
rii o pot cumpăra cu 
un avans de 15 la 
sută din valoarea to
tală, restul plătibil in 
20 de rate lunare, iar 
membrii C.A P con
tra unui avans de 30 
la sută și >n 12 rate 
lunare. E interesant 
de remarcat că moto
reta „Carpați" benefi
ciază de un termen 
de garanție — 6 luni 
sau fi 000 km parcurși, 
timp in care orice re
parație se face gra
tuit Piînd vorba de 
un produs românesc, 
piesele de schimb sfiit 
asigurate.

Pentru informarea 
mai largă a populației 
cu privire la calitățile 
practice ale motoretei 
Cdrpați", Ministerul 

Comerțului Interior i.n 
colaborare cu Minis-
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LOCURI PITOREȘTI
ÎN MARAMUREȘ

Turistul plecat pe drumuri 
maramureșene întâlnește la tot 
păsul cite ceva interesant că- 
re-i reține atenția. Văile Izei 
și Marei oferă priveliști va
riate și de o rară frumusețe 
Mergind pe firul lor, călăto
rul face cunoștință cu sate pi
torești prin originala arhitec
tură a caselor, cu meșteșugul 
vestiților cioplitori in lemn ș’ 
ajunge, în cele din 
poalele muntelui 
dincolo de care sînt 
Bucovinei. Drumul

urmă, la 
Pietrosul, 
plaiurile 
șerpuitor

trece prin fața complexului de 
cabane de la Băile Borșa. A- 
ceste cabane, ca și cele de la 
izvoarele și Băile Dănești, a- 
parținind de întreprinderea 
balneoclimaterică „Izvoarele", 
dispun de condiții bune de ca
zare și masă, iar împrejuri
mile oferă nenumărate posibi
lități de recreare. în plus, atît 
pentru amatorii de excursii 
cit și pentru cei care vor să 
petreacă un concediu plăcut și 
liniștit, în mtilncul naturii, a- 

■ ceste cabane sint un loc po
trivit.

acel „lasă, dom'le" menit să tocească faptele, răspunderile, neregulile sub gldspapirul milosîrdiei Avocat al tuturor cauzelor — în a- fară de cauza reală și dreaptă — el își sprijină orice pledoarie, cu un scepticism superior, pe osiile unor axiome. Două dintre ele îi rezumă întreaga filozofie, zisă a bu- ntiltii simț i omul e om și numat 
cine nu muncește nu greșește.Și dacă este așa, că omul e Piti' — argumentează el în apărarea unuia care a dat foc casei vecinului — de ce să nu-1 înțelegi 7 Ce nu face omul la mînie 1 Spune drept — te fixează el în ochi — dumneata nu te-ai supărat niciodată, nu ți-ai ieșit din pepeni 7 Păi atunci îȘi dacă este așa, că cine muncește greșește — interpretează el sui-generis — ce pretenții ai că i s-o fi stricat șt omului ăstuia cîn- tarul 7 Ori n-a băgat de seamă. Parcă mie sau dumitale nu ni se mai întîmplă ? Ne qăsește să fim mai catolici decît papaDupă primele dâuă fraze, ce e negru se preface în cenușiu, iar după alte cinci, cenușiul devine alb curat O apucătură de lup se tțansformă într-o mușcătură nevinovată de biată potaie. E capabil să „umanizeze”, legitimînd, orice josnicie Despre unul care și-a abandonat nevasta și copiii, dișpărînd fără să le achite drepturile legale de întreținere, zice : la urma urmei, nu era să stea cu bolovanul de gît, are și el drept la viață 1 Despre altul care și-a izgonit bă- trîna mamă din casă, conchide : să nu dăm cu piatra, cine știe ce i-o fi făcut și ea în copilărie 1 Nimic nu pare Să-1 cutremure, să-1 indigneze, să-1 El a mai văzut și s-a convins te pripești.Întîlhihdu-l pe stradă sau în tramvai, în sferă unor raporturi cetățenești uzuale și banale, ești dispus să nu dat prea mare importanță acestui Mitică samaritean care-și arogă monopolul obiectivități! și al pătrunderii în zonele unei Complexități obscure Limbu- ția lui însă propagă în climatul social germeni nocivi. Falsele argumente avocățești creează confuzie a valoriloi etice, adevărul se încețoșează sub perdeaua de fum a subterfugiilor, răspunderile sînt

pună în mișcare, cazuri „din astea” că nu e bine să

puse sub semnul îndoielii. Totodată, profesionistul atitudinii de toleranță Introduce tn mediu un soi de raporturi ciudate, unsuroase ; îți face cu ochiul sau îți dă un ghiont complice pentru a-ți da de înțeles, înjosindu-te, că nu e cazul să te „formalizezi" într-o chestie sau alta, că nu e nimeni (și n-ai fi tocmai fu o excepție) ușă de biserică pe lumea asta... Unde dă de material slab, se insinuează ca igrasia pentru a mă- clna zidul de la temelie.Pe firul unei anchete sociale pe tema apărării avutului obștesc am ajuns la directorul Unei organizații comerciale unde,' datorită controlului superficial și incompetent, se înregistraseră pagube apreciabile. L-am întrebat cum a fost posibil, ca, timp de cîțiva ani, niște gestionari să mascheze fraude făcute chiar sub nasul revizorilor, este răspunderea urmă 7— Ce măsuri să lor 7 — a tresărit fost de bună credință.— E suficient atît 7Ințelegind întrebarea în felul lui aparte, omul-inimă laigă, răspunzător și el pentru climatul de toleranță care a favorizat neregulile, a scos din sertarul argumentației un ghem încîlcit de cauze. Reieșea pînă la urmă că nu era nimeni vinovat, că există o fatalitate a inventarului făcut cu aproximație, că așa e unde e marfă multă : „nici acasă nu poți ține socoteala fiecărui ac* Logica tolerantei, neverosimil de caricaturală, reducea astfel niște răspunderi extrem de precise față de pierderea unei sume de zeci de mii de nevinovatei ‘anecdote > în carul au fîn Iîn forul său tntim, < e de părere că dacă i tat expresia „condiții obiective" ar ti născocit-o el îndărătul celor două magice cuvinte se simte la adăpost de orice furtună. îl întrebi de ce șchioapătă întreprinderea pe care o conduce, deși e nouă și înzestrată după ultimul cu- vînt al tehnicii, și cum de nu se vede cîștigul din pagubă, Pregătit, îți așază în tată o foaie de hîrtie, cu aerul că are la mînă o diplomă de merit. O lungă listă de „condiții obiective” „De altfel — adaugă el, ridicînd din u- meri — problema se cunoaște și la minister, a fost analizată la di-

Care acestora dinluăm împotriva el surprins. Au

> lei la scara despre aculomul nostru n-ai fi exis-

rezistenței

terul Industriei Con
strucțiilor de Mașini 
șt Federația română 
de motoclclism orga
nizează un concurs 
republican de regula
ritate și rezistență a 
acestui vehicul. Con
cursul va avea lot 
intre 21—23 aprilie 
a.c. pe un parcurs de 
700 km in trei etape . 
București — Pitești — 
Rm Vtlcea - Căli- 
mănești /etapa I), Că- 
limănești — Făgăraș 
— Brașov /etapă a 
ll-a) șl Predeal — Plo
iești — București (e 
tapă a lli a), î.hchein- 
du-se cu o cursă finală 
de departajare in îm
prejurimile Capitalei 
La start, se vor afla 
maeștrii ai sportului 
Eugen Cherestăș și 
Vasile Szabo, sp/r tivii 
fruntași Petru Pax- 
mio, Stefan Chițu. A- 
lexandru lonescu 
Constantin Pescaru și 
âlțll.

Ministerul Comer
țului interior a dotat 
concursul cu premii 
i.n obiecte in valoare 
de 15 000 lei, din care 
O, • motoretă pentru 
primii zece clasați și 
o cupă a ziarului „Co
merțul socialist".

verse nivele". Dar, sub o formă Sau alta, pe lista de justificări sînt trecute neajunsuri cîtuși de puțin „obiective" : slaba calificare, rebuturi, ore Irosite, Te Interesezi ce-a mai rămas la capitolul „subiective" Formulările sini echivoce, impersonale : nu ne-am concentrai în suficientă măsură atentta âsupra... ; ar fi trebuit să analizăm mai profund..,; în unele cazuri, nu cu toată claritatea s-a... Nimic nu favorizează mai mult dulcea existență a toleranței decît amestecul de planuri, credința că totul trebuie așteptat să vină de la „diverse nivele", pulverizarea răspunderilor precise, nominale.De unde provine omul-irtimă largă, ce-1 face să îmbrățișeze cu atîta convingere fapte, atitudini, mentalități supuse, în mod normal, blamului public 7 Unii îl consideră milos din fire, născut au „duhul blîndeții" Alții, mai naivi, impresionați un timp de veșmintele pledoariilor sale, îl socotesc om de omenie, gata să sară oricui în ajutor, fără ca ei să se întrebe ce fel de „omenie" apără și mai ales de ce. Un judecător care s-a ocupai de cazul unui șofer ce provocase un accidenl mortal mi-a arătat o caracterizare primită de la locul lui de muncă. ..Element a- preciat pentru activitate Ireproșabilă... fără nici o sancțiune... model de conștiinciozitate și pregătire profesională" etc Alaiuri. în același dosar, o prezentare mult mai lapidară : o fișă de la serviciul de circulație oare consemna nu mai puțin de cinci accidente anterioare. Cine era „inima bună* care semnase caracterizarea mincinoasă și.„ caritabilă 7 Unul care se folosise adesea de serviciile în alara serviciului ale șoferului în cauză, transformînd mașina instituției într un vehicul particular.Uneori, ca în cazul de mai sus, intră în foc cele mai directe și mai fără de scrupule Interese. Un abuz, o minciună, un simplu moment de slăbiciune pot „naște" un apărător al lor, care, în împrejurări similare, va acționa Cu conștiința că se apără pe sine însuși. Avocatul tuturor cauzelor este, în primul rind, avocatul propriei sale cauze, al propriilor sale slăbiciuni care-1 împing pe panta îngăduinței și a compromisurilor. Iar pledoaria nu este decît o răs- frîngere în aiară a carențelor sale lăuntrice, o justificare a lor. „Omul e om" proclamă el cui stă eă-1 asculte, răstălmăcind adevărul. în nădejdea că I se vor răsplăti, la momentul oportun, Investițiile. Dar l-am văzut mai zilele trecute pă- mîjitiu la față. T se imputase o sumă de bani pentru niște nereguli pe care le-a tolerat pe șantierul de care răspunde. Tuna și fulgera.Ciudat i El, omul care de obicei înțelegea orice, de astă dată nu mai înțelegea nimic l-am repetat expresia favorită : — Lasă, dom’le 1 M-a fixat cu o privire ucigașă Am înțeles că-1 părăsise și simțul u- morului...
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cooperatorii din „N. Bălcescu
ter foarte general și ineficace

FIECARE AN MAI BOGAȚ1

de construcție a navelor ?

Ce destinație au concluziile

PRIN EFORTURI PROPRII, la galați • Nu se poate scurta

Cooperativa agricolă de producție din comuna N. Bălcescu, regiunea cău, are o suprafață teren relativ mică, toate acestea, ea se unitățile regiunii, rezultatele coopera- în activi-

Bade Cu nu-printre■ alean, de aici producție și e- sînt superioare Răcăciuni, Le-

mără ] fruntașe An de obținute torii de tatea de conomică celor din tea, Valea Seacă și altor cooperative agricole de producție vecine. Grăitoare în această este următoarea 
valoarea 
la suta 
juns la cipala rire a o constituie acumulările. Cooperatorii din această comună au înțeles că nu
mai prin sporirea aloca
țiilor anuale la fondul de 
acumulare se pot obține 
producții și venituri din 
ce în ce mai mari. Ca urmare, ei au repartizat în acest scop, din veniturile realizate, un procent mereu în creștere. Dacă în Ui mă cu patru ani suma alocată pentru fondurile fixe reprezenta doar 15 la sută din veniturile nete obținute, în anul trecut a ajuns la 22 la sută. Și a- ceasta în condițiile creșterii considerabile a veniturilor realizate, fiecare procent reprezentînd deci o valoare mult mai mare. Faptul că banii din acumulări au fost investiți în obiective și sectoare direct productive a avut ca urmare creșterea continuă a veniturilor. în anul trecut, bunăoară, cooperativa din Nicolae Bălcescu a realizat un venit de aproape 
10 milioane lei, cu 2,6 
milioane lei mai mult 
decît s-a obținut în 1965. Cum era și firesc, a crescut și cîștigul membrilor cooperatori. De la 19 lei 
cît s-a repartizat pentru 
ziua-muncă în 1962, cînd 
a luat ființă cooperativa, 
s-a ajuns în anul trecut 
la 41 lei, din care 20 lei 
numai bani. Veniturile bănești au fost realizate prin valorificarea pe bază de contracte cu statul a unor cantități sporite de produse agricole. Cooperativa a vîndut în anul trecut statului 600 cereale, 4 795 tone plante tehnice, 450 legume, 2 296 hl lapte șl altele.Vorbind despre „secretele" acestor rezultate e- conomice, tov. Mihai Mi- titelu, președintele cooperativei agricole, spunea t „Faptul că avem pămînt puțin ne-a determinat să-l prețuim mai mult. Folosirea cît mai rațională a fiecărei bucăți de teren a constituit pentru noi o preocupare permanentă. Srau făcut studii de către specialiști, cooperatorii au venit cu numeroase propuneri, considerat pînă la că numai printr-o 
cultură intensivă smulge pămîntului te sporite. Ca de la un an la altul acordăm atenție mare amplasării cioase a culturilor, pregătirii și fertilizării solului, irigării pămîntului, folosirii de semințe de mare productivitate și executării la timp șl în condiții optime a tuturor lucrărilor".Cele spuse de președin-

direcție cifră : 
fondurilor fixe 

de hectare a a- 
357 188 lei. Prin- sursă de ■ șpo- fondurilor fixe

te sînt eonfirmate de fapte. Aici, la Nicolae Bălcescu, se acordă o atenție deosebită pămîntului. în se transportă mari cantități de grajd. în iarna aceasta, bunăoară, au fost depozitate în platforme la marginea tarlalelor peste 800 tone de gunoi. In a- fara îngrășămintelor naturale ei folosesc și îngrășăminte chimice. în anul treGut s-au administrat la fiecare hectar de sfeclă de zahăr 75— 100 kg îngrășăminte substanță activă.Un factor hotărîtor în sporirea producției la hectar îl constituie executarea la timp și de calitate a lucrărilor. în această recție cooperatorii din colae Bălcescu au fost totdeauna fruntași pe giune. Participarea lor cu regularitate la muncă și executarea unor lucrări de bună calitate este determinată de 
încă de la 
cooperativei, a 
suplimentare, trecut, pentru de producție cooperatorii au drept retribuție suplimentară suma de 243 000 lei. Și trebuie spus că la toate culturile producțiile au

fertilizării fiecare an pe cîmp de gunoi

di- Ni- în- re-
aplicarea, 

înființarea 
retribuției în anul depășirile obținute, primit

(Urmare din pag. I)

tone de tone

Am urmă agri- putem recol- urmare,tot mai judi-

fost mat mari decît cele 
prevăzute. La cultura 
griului, de pildă, s-au rea
lizat în medie cite 3 700 
kg la ha — cooperativa 
ocupînd locul I pe regiu
ne, la porumb 4 500 kg 
boabe la ha, iar la sfeclă 
de zahăr 31 000 kg la ha.Cooperatorii din comuna Nicolae Bălcescu sînt mîndri de roadele muncii lor dar, în același timp, sînt conștienți că au rezerve însemnate pentru a obține producții și venituri tot mai mari. Despre aceste rezerve vorbesc și diferențele de recoltă obținute pe terenurile irigate. Astfel, la 'cultura sfeclei de zahăr, ‘producția la ha a fost cu 12 000 kg mai mare decît cea de pe terenurile neirigate, iar la porumb cu 3 100 kg. Aceasta i-a convins mărească suprafața teren irigat cu încă hectare, ajungînd în cest an la 260 ha teren 
irigat.Situată în imediata a- propiere a Bacăului, cooperativa și-a dezvoltat încă două ramuri principale aducătoare de venituri : legumicultura și zootehnia. De la grădina 
de legume s-a obținut a- 
nul trecut un venit de 
540 000 lei. Cooperativa are în prezent 500 tau-

sâ de60a-

rine, din care 240 vaci juninci. Tot în anul trecut producția de lapte 
obținută de Ia o vacă a 
fost de 2 384 litri față de 
1 800 litri cît s-a realizat 
în 1963.Pentru anii care urmează, cooperatorii și-au propus să dezvolte în continuare averea obștească și să sporească producția în toate sectoarele. Planul de perspectivă prevede să se construiască un complex pentru 20 000 păsări și grajduri pentru animale. Numărul vacilor va ajunge la 700, iar producția de lapte Ta 3 500 litri pe cap de vacă furajată. Veniturile se vor’ridica la p&sie 15 milioane lei, iar valoarea zilei-muncă va fi de circa 50 lei. Problemele și sarcinile care stau a- cum pe agenda zilnică de lucru a consiliului de conducere, a tuturor cooperatorilor, au ca țel tocmai realizarea acestor cifre ; și cu siguranță eă totul se va înfăptui pentru că membrii cooperatori din comuna Nicolae Bălcescu sînt recunoscuți ca oameni harnici, buni gospodari, care se țin de cuvînt.

«I

Gh. BALTA
corespondentul „Scînteii

realizarea unei încărcături optime, ceea ce a făcut să existe diferențe mari în ce privește suprafețele ce revin pe tractor între diferitele unități din aceeași zonă. Actuala formă de organizare a muncii în gospodăriile de stat a împiedicat utilizarea rațională a mijloacelor mecanizate; nu a existat o cointeresare din partea conducerii acestora în vederea dotării cu numărul optim de tractoare și mașini agricole și folosirea capacității lor în- tr-o proporție cîb mai mare. Pro-

ductivitatea slabă a muncii cu mijloace mecanizate se datorește, în mare măsură, și faptului că nu a crescut în mod corespunzător pregătirea de specialitate a mecanizatorilor, nu s-a asigurat permanentizarea lor.Ca urmare a extinderii dotării gu mijloace mecanice, se constată că an de an în G.A.S. au crescut amortismentele și ponderea lor în prețul de cost al produselor. Dar, așa cum se vede din următorul tabel, producția globală care revine la fondurile fixe existente nu a crescut pe măsura dotării.
1961 1962 1963 1964 1965 1966Valoarea fondurilor fixeproductive 100 110,6 120,8 132,7 154 171,1Valoarea producțieiglobale agricole 100 109 116,5 136,5 150,9 155,6Deficiențele semnalate în utilizarea mijloacelor tehnice se dato- resc în mare măsură și faptului că în decursul anilor dotarea gospodăriilor de stat cu tractoare și mașini agricole nu a avut la bază întotdeauna cerințele reale ale unităților, acestea fiind repartizate de multe ori arbitrar de la Departament sau trusturile locale. Este ușor de închipuit unde a dus această practică. Unele unități s-au pomenit cu utilaje de care nu aveau nevoie, în timp ce altele erau lipsite de mijloacele absolut necesare procesului de producție. Ca urmare multe din mașinile agricole nu au fost folosite, degradîndu-se. După un studiu efectuat de Consiliul Superior al Agriculturii rezultă că anul trecut erau în gospodăriile de stat mijloace de producție nefolosite în valoare de 92 milioane lei.în unele cazuri, unitățile agricole de stat au fost dotate cu utilaje a căror tehnologie nu era pusă la punct și care prezentau defecțiuni, cum au fost plugurile P.R.P.-2—35, vindroverul tractat, mașina de recoltat mazăre etc. Asemenea mașini au fost trimise în unități fără a fi verificate ca cru nificativă este situația coltat porumb. în 1964 s-a fabricat un lot de 250 de combine, care executau operațiile de tăiere și focare a tulpinelor, detașarea și depă- nușarea știuleților. Aceste combine au prezentat o serie de defecțiuni

după o să stea în
în prealabil, pentru campanie de lu- nefolosite. Sem- această privință combinelor de re-

în exploatare, «eea ee a condus la un coeficient scăzut de siguranță în lucru. Ca urmare s-au luat măsuri pentru îmbunătățirea lor. Dar fără să se verifice serios dacă perfecționările aduse sînt corespunzătoare, în 1965 s-a trecut la fabricarea a 3 000 combine. Cu acestea a fost recoltată în 1965 o suprafață de numai 112 000 ha, iar în 1966 — 132 000 ha, față de circa 300 000 ha, cît era considerată capacitatea lor. Această productivitate extrem de slabă se datorește atît defecțiunilor de fabricație a combinelor, cît și neasigurării cu numărul necesar de remorci. îndeosebi pentru transportul tulpinilor tocate. Din aceste considerente Departamentul Gostat a propus trecerea în rezervă a unui număr de 1 000 combine de recoltat porumb, pentru a nu plăti amortismentele necesare. Iată deci unde duce lipsa de atenție și de răspundere în ultimă instanță, manifestate în producerea și în dotarea unităților atît de către organele de proiectare și de uzinele constructoare, cît mai ales de beneficiar — Consiliul Superior al Agriculturii.Sînt și alte cauze care fac ca utilajele din G.A.S. să stea nefolosite. în urma concentrării și specializării producției, în unele unități au rămas mașini agricole care nu aveau întrebuințare datorită ■ schimbării profilului producției. Departamentul și trusturile nu au luat măsuri în vederea redistribuirii lor operative și ca urmare ele se degradează, grevează cu amortis-

Ziarele au consemnat, în detaliu, primele două etape principale ale ■ realizării mineralierului de 10 200/ 12 500 tdw la Șantierul naval din Galați: introducerea în fabricație în vara anului 1965 și lansarea la apă de pe cală spre mijlocul anului trecut. Dar, evenimentul final — încheierea montării utilajului și echipamentului și plecarea în cursa de probă a mineralierului — va avea loc abia în prima jumătate a anului viitor. Așadar, cea mai mare navă în construcție azi la noi în țară va fi gata în aproximativ trei ani. A doua și a treia navă de același tip, introduse în fabricație de mai multă vreme, vor fi gata într-un timp aproape tot atlt da lung.Termenul este exagerat de mare. De aceea, mai înainte de a intra 
în fondul problemei, ne-am interesat dacă aici se cunoaște în cît timp șantierele de construcții navale din alte țări realizează nave de același tonaj. Directorul tehnic al șantierului, ing. Ștefan Druges- cu, ne-a relatat că nu poate exista o comparație între ritmul de execuție a vaselor la noi — destul de lent — și cel realizat în alte țări. Iată cum arată o astfel de comparație la navele de 4 500 tdw, construite la Galați și pe unul din șantierele navale din R. P. Polonă i 
Stetin (în zile).

• Preocuparea pentru organi
zarea științificii are un carac

de pe urma vizitelor în stră- 
jinatate

Faza Șantierul naval Stetin Șantierul naval Galați1. Montajul pe cală 120 1802. Armare, probe și finalizare ladana de armare 90 150Total 210 330
Dacă la cele două faze principale, adăugăm și perioada necesară pentru confecționarea detaliilor, subansamblelor și ansamble- lor, rezultă că vasele de acest tonaj se construiesc la Galați în cel puțin 18—20 de luni, timp aproape dublu față de cel realizat în Polonia și de peste 3 ori mai mare față de cel obținut în Japonia. Reți- nînd aceste date, .am cer/jataț la fața locului, ec organizare a proc.

•/rConducerea șantierului a avut și are în vedere, indiscutabil, scurtarea ciclului de fabricație a navelor, în ultimii ani s-au căutat soluții pentru coordonarea mai riguroasă a execuției diverselor repere, subansamble și utilaje, a diverselor faze de lucru, în așa fel ca termenele de livrare a navelor să fie reduse continuu. Punctul de plecare l-a constituit elaborarea unor grafice de eșalonare a lucrărilor. Construcția navelor a fost 
încadrată în mai multe etape teh
nologice, lansarea în fabricație a 
fiecărui reper și execuția diferite
lor operații fiind, cel puțin pe hîr-

, metodele ’ de ,iei.
s»

tle, bine coordonate. Ce se întîmplă însă mai departe cu graficele întocmite ? La o recentă plenară a comitetului de partid din ' șantier, maistrul Gheorghe Munteanu arăta că ele nu sînt respectate riguros, dereglîndu-se întregul mecanism al organizării producției. El critică'lipsă'de corelare între activitatea secțiilor, precum și între5' sarcinile stabilite prin planificarea operativă și asigurarea cu documentație de execuție și tehnologică, cu rile și tervin rului,Cîteva precizări. Este lăudabil că numeroase nave au fost lansate la apă înainte de termen. Intervine însă întrebarea : de ce după lansare ritmul de lucru scade extrem de mult ? Pe șantier circulă chiar o zicală : „Să facem repede vasele pe cală și să le lansăm la apă... să ruginească". Departe de a fi o simplă 
zicală, ea exprimă o realitate : toc
mai etapa de finalizare a construc
ției navelor se lungește în mod ne
justificat. Și aceasta, mai ales, da
torită gradului scăzut de cooperare

materiale. De aici — golu- perioadele de vîrf, care in- deseori în activitatea șantie- a unor secții.

cu alte întreprinderi, precum șl 
greutăților existente în asigurarea 
utilajului și aparaturii necesare va
selor. Tehnologul șef al întreprinderii, ing. Petre Bălăceanu, ne-a relevat că șantierului nu-i revine numai sarcina de a construi corpul navei, de a monta utilajul și echipamentul, ci și de a fabrica tot felul de piese și repere. Șantierele navale străine realizează un ritm intens de construcție tocmai pentru că activitatea lor se bazează pe o largă cooperare.Probabil că conducerea șantierului, refractară uneori la extinderea cooperării, cît și Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, urmăresc transformarea șantierului de la Galați într-o mare întreprindere integrată, care Să fabrice atît cearceafuri, cît și nave oceanice. O asemenea tendință ni se pare ineficientă și faptele de pînă acum o dovedesc. Nu este însă mai puțin adevărat că unele întreprinderi constructoare de mașini — „Progresul" Brăila, Uzina mecanică Timișoara, „Electroapara- taj“-București, Uzina mecanică Galați ș.a. — și-au făcut un obicei din a tărăgăna asimilarea și producerea anumitor instalații și sub- ansamble necesare confecționării navelor. Or, și aceasta este o cauză care duce la încetinirea ritmului de fabricație. în plus, șantierul naval este tributar într-o mare măsură importului de utilaje și a- paratură. Socotim absolut necesar ca ministerul, împreună cu condu-

mentele ce se plătesc asupra unor produse la realizarea cărora nu iau parte. Și nu e vorba numai de mașini agricole, ci și de diferite instalații.
Nu se va de
ține decît ceea 
ce este strict
necesar pro
ducțieiAșa cum prevede hotărîrea plenarei C.C. al partidului, noul sis

tem de conducere, planificare, fi
nanțare și organizare în agricul
tura de stat va lărgi atribuțiile, 
competența și răspunderea celor 
care lucrează în sfera nemijlocită 
a producției pentru gospodărirea 
cît mai eficientă a mijloacelor puse 
Ia dispoziție de către stat, pentru 
creșterea continuă a producției 
gricole, scăderea cheltuielilor 
sporirea rentabilității unității 
care lucrează. Conducătorul 
fermă este cel care va dispune 
tractoarele, mașinile, utilajele,
stalațiile și mijloacele financiare 
necesare realizării sarcinilor de 
producție. Cunoscînd de ce utilaje 
are nevoie, în raport cu întinderea 
fermei, cu volumul de lucrări ce 
trebuie executate, el va menține 
sau procura numai acele utilaje

a-
Și 
în 
de 
de 
in-

care să asigure o productivitate 
ridicată, să nu încarce nejustificat 
prețul de cost al produselor. Deci, încă din primele zile ale activității fermei pe noile principii, se va pune problema menținerii utilajelor necesare, procurării acelora pe care producția agricolă le «ere. Bineînțeles că acest lucru va impune ca industria 
să producă mașini agricole la un 
nivel calitativ superior, cu o efi
ciență economică cît mai ridicată. Altfel, ele vor rămîne în stoc, pentru că nici un conducător de fermă nu va fi dispus să se încarce cu un utilaj care nu-i trebuie sau care nu-i asigură un randament sporit.Hotărîrea prevede ca producția în fermă să se realizeze numai de lucrători permanenți, iar angajarea celor temporari să se limiteze la strictul necesar, fiind justificată numai de executarea lucrărilor a- gricole pentru care lipsește dotarea necesară. Aceasta presupune nu numai dotarea unităților agricole cu un număr suficient de tractoare și mașini agricole, ci și diversificarea lor.Introducerea în producție a unui singur tip de tractor universal pe roți, dictată de necesitatea de a asigura într-o perioadă scurtă ridicarea gradului de mecanizare a culturilor de bază, nu mai corespunde cerințelor actuale. După cum se știe, puterea actualelor tractoare de 65 CP, datorită diferențierii condițiilor de sol și a lucrărilor executate, este folosită în proporție de 15—95 la sută. Or, conducătorul de fermă nu va mai putea accepta să folosească un tractor puternic pentru o lucrare

care se poate efectua cu un consum de forță mai mic, deoarece în caz contrar puterea tractorului este utilizată incomplet. De aceea, prin planul cincinal se prevede producerea într-un timp scurt a unor tractoare de puteri diferite pe roți și șenile, fără a mai vorbi de tractoarele eu gabarit mic, cerute pentru legumicultură, viticultură și pomicultură. Este necesară, de asemenea, realizarea în timpul cel mai scurt a unor agregate care să asigure mecanizarea complexă a lucrărilor la toate culturile și gu precădere a acelor lucrări care necesită în prezent un consum mare de muncă manuală.Așa cum arată experiența multor țări cu agricultura avansată, fermele agricole ce asigură cel mai înalt nivel al producției, cu o productivitate și eficiență economică ridicată, sînt acelea în care mijloacele tehnice sînt utilizate din plin, cu o economie maximă de forță de muncă. Lucrul acesta se realizează ca urmare a faptului că fermierul lucrează cu un număr restrîns de oameni, dar care, începînd cu el și terminînd gu ultimul lucrător, cunosc toate profesiile impuse de procesul de producție agricolă vegetală și animală. Lucrătorii fermei, inclusiv fermierul, au o asemenea pregătire îneît ei pot să execute toate muncile, să lucreze cu toate utilajele din dotarea fermei și‘'în tot timpul anului. Acest mod de lucru, așa cum se arată și în Hotărîrea plenarei C.C. al P.C.R., trebuie să se impună și în fermele noastre agricole ce se vor crea. Toți lucrătorii din ferme, în frunte cu șeful fermei, trebuie să participe direct la executarea lucrărilor a- gricole, să lucreze pe toate mașinile cu care este dotată ferma, folosind din plin timpul de muncă în tot cursul anului, astfel ca să realizeze o înaltă productivitate a muncii, o eficiență economică cît mai ridicată. Realizarea acestui scop este condiționată de luarea măsurilor pentru îmbunătățirea substanțială a programului de pregătire a lucrătorilor din unitățile agricole de stat, pentru ca aceștia să devină stăpîni pe meseriile agricole de care este nevoie în unitatea în care lucrează.Procedîndu-se astfel, dezvoltarea bazei tehnico-materiale va duce în mod sigur la sporirea producției, creșterea productivității muncii, reducerea prețului de cost al produselor și rentabilizarea tuturor unităților agricole de stat.

cerea șantierului naval șl a altor uzine, să treacă la întocmirea unui plan concret de asimilare în țară a unui volum sporit de utilaje și a- parate pentru construcții navale.Evident, în activitatea Șantierului naval din Galați mai sînt și alte lucruri de pus la punct. Mai ales, în domeniul organizării propriu-zise, științifice a producției și a muncii. Cum și aici există indicații date de partid, ne-am interesat ce s-a întreprins concret ? Deocamdată, s-a întărit grupa de organizare a producției cu cîteva cadre și s-a difuzat în toate secțiile și serviciile un plan de teme de studiu. Dacă s-a pornit la studierea măsurilor respective — nu a mai controlat nimeni.Formalismul pleacă de la forul tutelar. Direcția generală construc
ții navale și material rulant din 
Ministerul Industriei Construcțiilor 
de Mașini s-a mărginit să trimită 
șantierului o tematică generală, 
privind îmbunătățirea organizării 
producției, fără s-o adapteze con
dițiilor specifice. La rîndul său, 
conducerea șantierului a întocmit 
un plan de măsuri, cu totul ge
neral, fără obiective concrete și 
localizate în diferitele compartimen
te ale unității. Iată cîteva asemenea teme: analiza structurii organizatorice a întreprinderii, a sistemului de informare economică, normarea muncii, analiza ritmicității producției. Ce secții, ce anume laturi ale procesului de producție sînt vizate organizării imediate se întrebări la încercat să pînă acum.Așadar, nimic nou în această acțiune de importanță covîrșitoare pentru șantier. Aminteam despre inițiativa programării producției pe baza graficelor de etapizare tehnologică. Această inițiativă nu a fost dusă mai departe, perfecționată, în sensul efectuării unor calcule de optimizare a producției, vi- zînd o durată de execuție a consum minim muncă și un preț de cost cît mai scăzut. Experiența șantierelor navale din procesul navelor aplicării cum este cunoscut la noi în forma sa simplificată — drumul critic — de organizare a producției, care asigură o înaltă eficiență economică. De ce nu se studiază aplicarea acestor metode și la Șantierul naval din Galați ? Cu atît mai greșită este o asemenea poziție, cu cît cadre de conducere de la acest șantier au vizitat diverse întreprinderi de construcții navale din alte țări. Inginerul șef, Paul Marinescu, chiar ne-a vorbit mult despre metodele înaintate, folosite pe alte șantiere.- Dar a ezitat să ne răspundă la întrebarea: cum se explică faptul că lucrările de modernizare a fluxului tehnologic primar-în. construirea navelor se tărăgănează de circa doi ani, astfel că nici azi nu funcționează toate mecanismele construite.Perfecționarea operațiilor de lansare a cargourilor de 4 500 tone, extinderea lucrului în schimburile doi și trei (coeficientul de schimburi este azi de numai 1,11), îmbunătățirea raportului între numărul muncitorilor de bază și auxiliari, sistematizarea și mecanizarea transportului intern, organizarea mai bună a depozitelor de materiale etc. — iată alte aspecte care se cer rezolvate în perioada imediat următoare. Și ele pot fi soluționate urgent. CU o condiție: 
cadrele tehnice și economice alo 
Șantierului naval din Galați — so 
înțelege, cu sprijinul mai eficace 
al forului tutelar — să abordeze 
cu răspundere problemele organi
zării științifice a producției și a 
muncii.

pentru îmbunătățirea producției, ce țeluri au în vedere — iată care pe șantier nu s-a se dea vreun răspuns

cît mai scurtă cargourilor, un de forță de
alte țări demonstrează că complex de construcție a se pretează foarte bine sistemului Pert sau, așa

Nicolae PANTîLIE
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REGIMUL
9 BĂTĂLIE PENTRU ȘANHAI : BUZEȘTI — 
15,30; 18,15; 20,45.

e RĂZBOI ȘI PACE — film pentru ecran pa
noramic (seria Il-a) : PATRIA (completare 
Nicolae Labiș) — 9; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45;
21,15. ■ - .
9 SĂRMANII FLĂCĂI i. REPUBLICA — 9,45; 
12; 14,15; 16,30; 18.45; 21.
9 RIO CONCHOS — cinemascop : BUCUREȘTI

' 11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 21, LUCEAFĂRUL 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, EXCELSIOR — 
12,30; 15; 17,30; 20, FEROVIAR — 9; 11,15; 
16; 18,30; 21, MODERN — 9,30; 11,45; 14; 
18,45; 21.

— 9;_  o-
10,15; 
13.30; 
16,30;
O DRAGĂ BRIGITTE — cinemascop : AURO
RA (completare Orașul interzis) — 8,30; 11; 
13,30, TOMIS (completare Despre noi) — 9; 
11,15; 13,30, FLOREASCA (completare Impru- 
denții) — 9; 11,30; 13,45; 16.
• ZORBA GRECUL : CAPITOL — 9,15; 12;
14,45; 17,45; 20,30.
« NUME STRĂIN : FESTIVAL (completare 
„1907") — 9; 11,15; 13,30; 16: 18,30; 21, MELODIA 
(completare Orizont științific mr. 1/1967) — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18.30; 21.
• CĂSĂTORIE ÎN ȘTII, ITALIAN : VICTORIA 
(completare Nicolae Labiș) — 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30: 21, BUCEGI (completare Comoara din 
Panagjurist) — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18.15; 20,30, 
GLORIA (completare ..1907") — 9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30, FLAMURA (completare Hierogli
fele pămîntului)— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• INAMICUL PUBLIC NR. 1 : — 10; 12; 14;
SOȚII ORBI, RAPACITATE — 16,30; 18,45; 21 — 
CINEMATECA.
• UNCHIUL MEU : CENTRAL — 9; 11,45; 14,45; 
17,45;

• OMUL DIN RIO : UNION (completare Orizont
științific nr. 1/1967) — 15; 17,45; 20,30. xu,ou, 10,10, zu,*<j.
O ÎMPĂRATUL CIOC DE STURZ : DOINA — • JANDARMUL DIN SAINT-TROPEZ — cine-
9; 10.
9 JUANA GALLO : DOINA — 11,30; 13,45; 16;
18,30; 20,45.
• OMUL CARE L-A UCIS PE LIBERTY VA
LANCE și EVADARE ÎN TĂCERE : LUMINA — 
9,30; 15; 19,30.
® LEAC CONTRA DRAGOSTEI : AURORA
(completare Orașul interzis) — 16; 18,30; 21, TO
MIS (completare Despre noi) — 16,15; 18,30; 20,45.

mascop : GRIVIȚA (completare Zece minute în 
lumea fluturilor) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
• TREIZECI ȘI TREI : UNIREA (completare 
Ritmuri și imagini) — 15,30; 18; 20,30.
• EL GRECO — cinemascop : FERENTARI 
(completare Umbra) — 15,30; 18; 20,30.
O MOSIII, MOSHI — ALO, JAPONIA !: CO- 
TROCENI (completare Cinci săptămîni în ba
lon) — 15,15; 18; 20,45.
• ÎNAINTE DE RĂZBOI : VITAN (completare
Prezintă pisica) — 15,30; 18; 20,30, PACEA
(completare Romanțe aspre) — 15,45; 18; 20,15.
9 SCARA CURAJULUI : ARTA (completare 
Campionii Europei) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, VOLGA (completare Bomboane muzicale) 
— 9,30; 11,45; 16; 18,15; 20.30.
9 UN FILM CU O FATĂ FERMECĂTOARE : 
MOȘILOR — 15,30; 18; 20,30.
© A FOST ClNDVA HOȚ — cinemascop : 
MUNCA — 16; 18,15; 20,30.
o DACII — cinemascop : POPULAR — 10,30; 
15,30; 18; 20,30; DRUMUL SĂRII — 11; 15,30; 18;
20.30. VIITORUL — 10; 15,30; 18; 20,30.
9 OGLINDA CU DOUĂ FEȚE : FLACĂRA 
(completare Surîsul sfinxului) — 15,30; 18; 20,30, 
COSMOS (completare Muntele) — 15,30; 18; 
20,30.
e INTRE DOI : COLENTINA (completare Po
veste pe un metru pătrat) — 15,30; 17,45; 20.
9 CARTEA DE LA SAN MICHELE : CRÎN- 
GASI — 15,30; 18; 20,30.
9 APELUL — cinemascop : RAHOVA — 15,30; 
18; 20.30.

Silvian IOSIFESCU

— Antena este a dumneavoastră !
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pen- criti-

și hope pă- cum a a CC.
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de prof. George MANOLIU
Decanul Facultății de interpretare 
la Conservatorul din București
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Obiwt de studiu:

9 ZILE RECI : FLOREASCA (completare Im- 
prudenții) — 18,30; 20,45.
® UN MARTOR ÎN ORAȘ : ÎNFRĂȚIREA ÎN
TRE POPOARE (completare Ideal) — 14; 16; 
18,20.
e OMUL CARE L-A UCIS PE LIBERTY VA
LANCE : GIULEȘTI — 15,30; 18; 20,30, MIORIȚA 
— 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, LIRA — 15,30; 18; 
20,30.
O PALLADY — PETROL — PROIECTE — LE
GENDA CIOCÎRLIEI — ORIZONT ȘTIINȚIFIC 
NR. 3/1967 : TIMPURI NOI — 9—21 în continuare.
• NU SÎNT DEMN DE TINE : DACIA — 8,45— 
13,30 în continuare ; 16; 18,30; 21, PROGRESUL

Nevoia sintezei
în critica de artă

Se vorbește destul de des despre stilul critic, se face distincția necesară între expresivitate și artificiu, intre nuanță și dansul în iuru ideii, între inevitabilul coeficient de tehnicitate și e- rudiția exterioară, ostentativă, turnată inutil, de parcă criticul și-ar turna bronzul pentru propria-i statuie, be discută mai puțin — Și e regretabil - despre cerințele etice minimale. Nu ma refer la invectivă. Ea nu are nimic comun cu critica. Dai ar trebui discutată suficienta cu care cîte un critic avînd uneori la activul lui o recenzie și trei note - face gol în jur și rostește sentințe definitive.Revenind la metode, ne înlîmpină astăzi o diversitate, care pentru unu poate deveni amețitoare. rnn- tre prejudecățile dogmatice defuncte este și conf“?ai între unitatea concepției marxiste despre lume și procedeu. Stadiul actual al criticii Și prezența unor discipline auxiliare, dar în multe probleme indispensabile, descoperă noi teritorii de cercetat, impun metode noi. De la Sainte-Beuve încoace. timp de aproape un secol, analiza stilului s-a tăcut pe bază de intuiție, cu mijloace metaforice adesea strălucite. Stilistica actuala își propune metode nguioa- Se și rămînînd stilistica literară, cu preocupări esențial diferite de cele ale lingvisticii, încearcă sa puna contribuție achiziții mai recente, cum e teoria informare pot distinge două atitudini situate ai criticii. Atenția îndreptată mai ales spre individualitatea operei sau artistului se sprijină pe intuiție 5» cauta în expresie asociația sau metafora îndrăzneață, dozează savant contrastul mo lent de tonuri și nuanțe. In cultura noastră, aceasta atitudine a beneficiat de personalitatea imitabilă a lui G. Calines cu Cealaltă atitudine caută precizie și rigoarea, transformarea necunoscu tuln mcunoscut. Tudor Viar •formulat acest punct de vedere încă din 1940, în citeva pagini introductive ale, „Altei prozatorilor romani , pagini care an substanța £ gravitatea unei profesii de credință: „Trebuie exprimat cu toată energia adevă- nr! că scopul esențial al lucrării critice este cunoștm- ta. Criticul este Șl el un om de știință, chiar daca știm a Ini aplicîndu-se asupra unor fenomene ale creației , , p; n turnare, ale vieții, c,te mai dificila, mai puțmsigu- ră si merită să rămina mai puțin completă decit aceea care se exercită asupra datelor naturii moarte... timp există putința., progres al cercetării,

de interese. Marile întrebări pe care și le pune critica cu privire la semnificația și la structura operei literare, cu privire la condiționarea ei istorică, socială și biografică sînt incluse în domenii separate. Fiecare domeniu comportă subdiviziuni de probleme și de metode. Critica psihanalitică privește raportul operă-autor în altă lumină decît vechea critică biografică, înlăturată de obicei din discuție cu o prea dezinvoltă ridicare din umeri. Structuralismul lasă

țializarea. Dar pînă la urmă actul critic tinde a fi integral. Operațiile auxiliare care cer reducerea cîmpului de cercetare sînt astăzi indispensabile. Dar criticul e interesat de ansamblul, de semnificația și de structura operei, de raporturile ei cu creatorul și cu epoca. Interesele se pot accentua diferit. Eliminarea sistematică a unuia riscă să transforme activitatea critică într-o etapă pregătitoare. Se face simțită nevoia unei sinteze.

care
IIUMI ■ H»U m

puncte de vedere

programatic la parte punctul de vedere istoric, deși nu-1 contestă principial. Stăruie însă o întrebare importantă : în ce măsură e posibilă renunțarea la optica istorică în discutarea faptelor de artă ? Dimensiunea istorică fiind intrinsecă, ignorarea ei nu deformează optica, dîndu-i iluzia imobilității în legătură cu un fenomen în mișcare, cu un moment al unui proces ? Tot astfel, structuralismul nu-și pune probleme de valoare.în gîndirea generală despre artă, plusul de cunoștințe, multiplicarea punctelor de vedere, maturizarea domeniilor mixte (critică stilistică, critică psihologică etc.) pretind specializarea și fac inevitabilă par-

O altă întrebare pe o ridică diversitatea modalităților critice e cea a compatibilității lor cu cei care se doresc marxiști. Faptul că la această întrebare s-a răspuns o vreme simplist și anti-științific nu-i scade importanța. E indispensabilă însă cercetarea caracterului științific și implicațiilor filozofice ale fiecăreia dintre direcțiile metodologice.Există nepotriviri bizare între modurile de a gîndi și între metodele de cercetare, nepotriviri nu numai în raport cu gîndirea marxistă, ci cu tonul general al criticii contemporane. Estetismul, fie că-1 denumim în termeni mai vechi de „artă pentru artă", fie

căutăm denumiri derne, află astăzi țini apărători. E rat ca o etapă E vorba, firește,nomismul estetic și nu de disocierea necesară a valorii estetice. Michel Butor vorbește îrftr-un volum recent, ca dc „o prejudecată... înrădăcinată... știți arta pentru artă și pă- . lăvrăgeala artistică (le radotage artistiquc) cu care e înconjurată". Întîlnim totuși texte în care ideea- fosilă e venerată ca o statuie. Curioasă e și ecuația ce se stabilește cîtcodată între sociologism și considerația sociologică elementară și necesară. Ea duce la evitarea termenilor fundamentali, cum sînt cei de clasă, de ideologie etp. S-ar părea că criticul se teme în asemenea cazuri ca an urni ți termeni să nu-1 împingă la simplificare — deși ei circulă curent chiar și în critica non-marxistă, Barthes vorbește de momentul din evoluția burgheziei pe care îl exprimă Voltaire.Există și nepotriviri puțin stridente, sau învecinări care nu se acordă parțial. Ele scot în relief necesitatea ca interesul tru noile drumuri în că să ia forma cercetării lor atente și lucide. S-au făcut în acest sens lucruri remarcabile în publicistică și în editură. S-ar putea cita, cu titlu de exemplu, culegerea de cercetări stilistice apărută acum un an, precum și multe traduceri din criticii contemporani. Diversitatea activității critice — devine astfel bogăție efec-

La Casa de cultură a tineretu
lui și studenfilor din lași s-a 
deschis expoziția cercului de 

pictură a Casei tineretului 
Foto : Gh. Vințilă

îmbunătățirea învățămîntului muzical special constituie o preocupare vie în momentul de față. Consfătuirile, sondajele în toate ciclurile, largile consultări organizate prin presă mărturisesc acest interes și aduc un real stimulent.In anul 1962, Ministerul învăță- mînțului a încredințat lucrările privind îmbunătățirea sistemului de în- vățămînt muzical special unei comisii de specialiști. în comisia condusă de președintele Uniunii compozitorilor și compusă din reprezentanți ai facultăților și catedrelor conservatorului, conducători muzicieni ai școlilor medii de muzică și ai Institutului pedagogic, s-au discutat (timp de cinci luni) toate problemele sistemului, lumina interdependenței celor cicluri de învățămînt.După părerea mea, e necesară bunățățirea planurilor și programelor de învățămînt. Am mai avut prilejul să insist asupra defecțiunilor de orga-

nizare a ciclului mediu care compromit cea mai importantă etapă a specializării, formarea temeinică a tehnicii. Avînd în vedere existența unor școli medii dc muzică, lipsite dc cadre didactice calificate, aș sugera desființarea acelor școli care nu pot asigura specializarea. Iată însă că, în ultimii ani, s-au înființat încă două școli medii de muzică, în două orașe (Sibiu și Bacău) care nu au întreg corpul profesoral calificat pentru învățămîntul de specialitate.Umil din principalele aspecte ale evoluției procesului instructiv-educa- țiv unic este problema armonizării culturii muzicale cu cea teoretică ge-

18,00 —
18,15 —
18.50 -
19,00 —
19,27 —
19.30 — Față-n față.
20,00 — Teleenciclopetlia.
21,00
21.30 — Filmul serial : „Sfîntul".
22,20 — Turneul melodiilor. Muzică ușoară românească.
22.50 — Telesport.
23,00 — Telejurnalul de noapte.

Pentru cei mici : Filmul „Sapa fermecata". 
Aventurile echipajului Val-Vîrtej : „Mirajul Ambrei". 
Publicitate.
Telejurnalul de seară. 
Buletinul meteorologic.

Cît unui r nucred că demisiunea criticii este admisibilă". Năzuința spre o mai mare rigoare în metodele și în expresia criticii l-a îndreptat pe Tudor Vianu, în ultimele două decenii dc viață, spre stilistica literară. Dar, chiar dacă ținem seama de specificul o- bieclului criticii — individualitatea artistică — năzuința spre rigoare nu se poate mărgini la obiectul limitat al stilisticii.Există critici răni tentați în ră de finețe și chiar dacă nu ția sintetică și între cei doi poli,O problemă principală pe care o ridică înmulțirea preocupărilor, procedeelor, interferențelor cu alte domenii se referă la justificarea obiectivă a parțializării în activitatea critică, a strictei separații de domenii și
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a rămas în urmă — chiar pe plan mondial — în ce privește organismele mici — microbi, ciuperci, alge. Și în acest domeniu cercetările au nu numai însemnătate teoretică, ci și practică, dat fiind uriașul rol al microorganismelor în circuitul materiei, în transformarea materiilor organice în anorganice, în procesele de fermentație, cu vaste aplicații în agricultură, în industrie, în formarea unor zăcăminte de minereuri. Ar fi de dorit, între altele, să 
trecem și în țara noastră la studiul 
mai aprofundat al algelor, deoarece 
aceste plante conturează perspec
tive de viitor din cele mai intere
sante pentru obținerea de valoroa
se substanțe nutritive, bogate în 
proteine și vitamine.Tendința de a contribui la mărirea productivității plantelor a dus, pe plan mondial, la intensificarea cercetărilor de ecologie, în vederea unei cunoașteri mai bune a relațiilor organism-mediu. Se află în obiectivul cercetărilor, îndeosebi, dezvoltarea plantelor spontane în pășuni și păduri. Se studiază aici, în special, interdependența între speciile de plante și animale (mai ales inferioare) din componența așa-ziselor asociații. în țara noastră sîntem abia la începutul acestor cercetări, care se desfășoară încă sub egida întîmplătorului — deși aceste lucrări, cu caracter fundamental, pot avea o mare însemnătate practică, soldîndu-se cu elaborarea unor măsuri de ameliorare a pășunilor, fînețelor și pădurilor. Ar trebui adoptată o metodă unică de cercetare și cartare, cu semne convenționale unitare, antre- nîndu-se cit mai mulți specialiști care să cuprindă în raza lor de acțiune întreg teritoriul țării. Viitoarea consfătuire pe țară a geobota- niștilor ar putea marca progrese substanțiale în aceste privințe.Ar trebui acordată atenție alcătuirii unor hărți de răspîndire a animalelor. Aceasta ne-ar permite, pe de o parte, să cunoaștem

răspîndirea unor specii care prezintă interes pentru economie, pentru vînătoare sau pescuit Cunos- 
cînd condițiile de trai 
respective, se poate 
componența floristică 
tică a unor regiuni,

ale speciilor 
interveni în 
sau faunis- 
în vederea 

favorizării speciilor valoroase și a 
restrîngerii celorlalte. Pe de altă parte, ar deveni evidente liniile de răspîndire ale unor animale dăunătoare.

în ce privește producția animaliera se studiază influența nutriției diferite, în vederea obținerii „optimului de creștere", a stabilirii precise a rației alimentare a animalelor, elemente componente importante ale problemei unor crescătorii de caracter industrial.practică a rezultatelor acestor cercetări revine agronomilor și inginerilor chemați să aplice pe teren principiile stabilite de cercetare.în ce privește apărarea plantelor în creștere și a celor recoltate, cred că interes studiile toare și
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în planul de lucru al U.N.E.SC.O. — fotosinteza. Se studiază în ce măsură poate fi mărit randamentul unor plante prin optimizarea tuturor factorilor implicați în obținerea unei maxime productivități vegetale.în institut se întreprind cercetări legate de studiul bazei fiziologice a măsurilor agrotehnice, a nevoilor plantelor în săruri minerale, în apă etc. Pe această linie se înscriu și cercetările privind stabilirea condițiilor optime de temperatură, lumină, sol etc. în vederea zonării culturilor agricole.

Nou este faptul că, spre deosebire de clasicele insecticide, biologia preconizează astăzi combaterea lor prin metode biologice, adică prin alte animale — păsări, insecte carnivore — și ciuperci de rapidă răspîndire, în cadrul combaterii 
biologice a dăunătorilor ar trebui 
organizată, de pildă, creșterea lui 
bace.ilus (turingensis) un micro
organism care atacă omizile defo- 
liatoare, experimentat cil succes 

cercetări fo- lui nu nece- reduse. O pro- mare interes

reprezintă și utilizarea furnicilor 
în combaterea dăunătorilor pădurii. S-au obținut rezultate importante în această privință în unele țări (ca Italia și R.F, a Germaniei), aspectele științifice ale problemei au fost rezolvate și s-ar putea trece și la noi la aplicarea practică.Trebuie spus că există încă o discrepanță între rezultatele cercetării biologice și integrarea lor în practică. Adeseori valorificarea 
rezultatelor cercetării se reduce la 
publicarea în monografii sau re
viste de specialitate, fără a găsi 
ecou sau continuări corespunză
toare la institutele de cercetări 
departamentale sau în practica de 
pe teren. Nu și-au găsit aplicarea cuvenită cercetările hidrobiologice cu privire la realizarea unui hibrid rezistent, prolific și nepretențios în privința alimentării, între crapul de cultură și crapul sălbatic de Siut-ghiol. Experiențele făcute la 
C.A.P. Dridu (raionul Urziceni) care au demonsț.rat că prețul de cost al creșterii lui este mult mai redus, că se obține și un surplus pentru comercializare, nu au găsit sprijinul necesar și au rămas în părăsire.în țara noastră, unitățile de cercetare în biologie au fost înființate de puțini ani; totuși, ele au acumulat un material interesant gat privind viețuitoarele de mîntul patriei noastre. Așa relevat și recenta plenară al P.C.R. din 27—28 martie, soluționarea import antelor cerințe pe care le ridică dezvoltarea economiei naționale, a agriculturii in anii cincinalului implică strîngerea legal urilor unităților de cercetare biologică — atît cele cu preocupări fundamentale cît și cele departamentale — cu unitățile producție, în vederea aplicării scară largă și cu maximum de fjeiență a celor mai noi cuceriri rezultate ale științei și tehnicii actuale.

o Teatrul de operă și balet : 
RĂPIREA DIN SERAI - 19,30. 
® Teatrul de stat de operetă : 
LOGODNICUL DIN LUNĂ — 
19,30, (la Sala Palatului) : SIN
GE VIENEZ — 19,30.
® Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : VEDE
RE DE PE POD — 16, RĂZ- 
VAN ȘI VIDRA — 20, (sala 
Studio) : CASTILIANA — 15,30, 
DOMNII GLEMBAY — 20.
® Teatrul de Comedie ; UN 
HAMLET DE PROVINCIE — 20. 
e Teatrul „Lucia Sturdza Bu-
landra" (sala din Bd. Schitu 
Măgureanu nr. 1) : PROCESUL 
HORIA — 19,30, (sala din str. 
Al. Sahra nr. 76 A) : SF1NTUL 
MITICĂ BLAJINU — 16, CAN
DIDA — 20.
0 Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : PATIMI — 19,30,
(sala Studio) : SONET PENTRU 
O PĂPUȘĂ — 20.-
® Teatrul Muncitoresc C.F.R. 
(în sala Teatrului evreiesc de 
stat) : Cin-Cin — 19,30.
© Teatrul ,,Barbu Delavran- 
cea“ : TURCARET — 20.
9 Teatrul Mic : DOI PE UN 
BALANSOAR — 19,30.
o Teatrul „Ion Creangă" : 
MONSTRUL DIN SAMARCAND
— 15,30.
© Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : PĂCALĂ — 17, 
(sala Palatului Pionierilor) : 
AMNARUL — 17.
® Teatrul satiric-muzical „C. 
Tănase" (sala Savoy) : PARA
DA REVISTEI — 19,30, (sala
Victoria) : COLIBRI MUSIC- 
HALL — 19,30.
• Ansamblul artistic al Uni
unii Generale a Sindicatelor : 
CU PICIOARELE PE PĂMINT
— 20.
• Circul de stat : CAVALCA
DA CURAJULUI — 19,30.

După întoarcerea din turneul 
întreprins în Uniunea Sovietică, 
Filarmonica de stat „George 
Encscu" își reia azi activitatea 
în Capitală, cu concertul de la 
Ateneu. Programul cuprinde ; 
Rapsodia a Il-a în Re major de 
George Epescu ; Concertul pen
tru pian ș> orchestră în Ja mi
nor de Schumann. Solistă : Ali
cia de Larrocha din Spania ; 
Simfonia a Vll-a în La major 
de Beethoven. Concertul va fi 
dirijat de Mihai Brediceanu.

nerală. Este vorba tot de ciclul mediu, fiindcă ciclul elementar avînd un caracter de instruire general-muzicală, reprezentînd doar un fond de trieră a clementelor care pot urma specializarea, planul de învățămînt nu poată diferi de cel general al școlilor elementare. Astfel, absolvenții care pot aborda cariera muzicală nu au trecut spre specializare îndrepta spre oricare școală teoretică. Ciclul mediu însă, nînd îndreptarea definitivă a lui spre cariera muzicală, trebuie să aibă un plan dc învățămînt care să sprijine specializarea. Pînă în 1959, cultura generală avea un plan de trei ani, ultima clasă fiind rezervată numai pregătirii instrumcnlal-muzicale. Primii zece ani (1949—1959) au dat frumoase roade — la care a contribuit și un corp profesoral pătruns da specificul școlii, făcînd din cursurile ele cultură generală modele de instruire, de procedee înalt pedagogice, capabile să lărgească orizontul cultural al viitorului artist. Din 1959, ciclul mediu de cultură generală al școlilor de muzică este asimilat planului secției umanistice al școlilor teoretice. Apare suprasolicitarea, apoi sacrificarea studiului individual, „sine- qua-non“-ului culturii instrumental muzicale. Muzica rămîne în școala de muzică dexteritate. Totul a pornit de la o idee falsă, aceea a rebutului muzical, care s-ar găsi la ieșirea din școala de muzică în imposibilitatea de a urma o altă facultate decît conservatorul. Dar o școală de muzică nu poate, nu are dreptul să pornească de la această premisă. După trierile anuale din ciclul elementar, talentul îndreptat spre ciclul mediu dă un concurs sever de intrare în clasa a IX-a, care antrenează răspunderea profesorului de specialitate, răspunderea unei comisii și a direcției școlii. Dacă un accent face imposibilă cariera instrumentală, elementul pregătit 12 ani pentru muzică se îndreaptă spre conservator, la facultatea de pedagogie sau la compoziție. Unde s-ar mai putea ivi rebutul ? De ce s-ar permite risipirea unui fond investit 12 ani (pregătirea unui elev al școlii de muzică costă mult mai mult decît pregătirea uniri elev obișnuit) fără un motiv de forță majoră ? Cum a fost acceptată timp de zece ani forma unui examen de maturitate cu o programă specială pentru școlile de muzică și de ce a apărut brusc preocuparea de a oferi elementului educat 12 ani într-o direcție, posibilitatea abandonării acestui drum ?La înființarea liceelor speciale, școlile medii de muzică au devenit /licee muzicale, fără însă a depinde d direcția generală a liceelor speciale din Ministerul învățămîntului. Dacă muzica nu este o specialitate, de ce se mai numesc licee muzicale ? Titulatura nouă nu supără însă nici secțiile de învățămînt ale sfaturilor populare și nici pe profesorii de cultură generală. Directorii liceelor muzicale sprijină intimidați planuri de învățămînt care consfințesc ratarea talentului între 14—18 ani (atît prin suprasolicitare, cît și prin desființarea studiului individual). Iată proporția între cele două procese instructive : total ore cultură generală : 22 ore săptămînal. Total ore specialitate: 8 ore săptămînal. Total general : 30 ore săptămînal.Nu se înscriu în acest plan 24 ore săptămînal studiul individual la strument (și la celelalte materii cultură muzicală), precum și 18 ore săptămînal pentru pregătirea lecțiilor de cultură generală. Acest total nu se mai mărturisește, fiindcă se ridică la 72 ore săptămînal și înseamnă 12 ore dc solicitare zilnică a forței de muncă a copilului la vîrsta delicată a a- dolescenței. Cine răspunde de această suprasolicitare ? Conservatorului i se reproșează pierderile de studenți, dar aceste pierderi încep în ciclul mediu. Tînărul intrat în conservator vine obosit și cu o concepție specială despre munca individuală care, în liceu, a pendulat între un dopaj surme- nant și chiulul salvator. Facultatea, care are rolul dezvoltării personalității artistice, se găsește în situația de a se ocupa de redresarea absolventului liceului muzical. în noile propuneri de plan de învățămînt, conservatorul a nic dc , , -tanța și rolul acestui studiu în pregătirea la ---------- ------nii. Totalul de ore săptămînal nu trece de 48 ore.Întrucît conservatorul nu-șî poate asuma răspunderea — care de drept, ca ultimă etapă, i-ar reveni — în evoluția talentului, în condițiile actualului program al liceelor muzicale, propun să sc stabilească științific numărul de ore prin care poate fi solicitată forța de muncă și atenția unui elev între 14 și 18 ani. Din acest număr de ore. cred că 32 ore săptămînal trebuie să fie atribuite specialității (8 ore) și studiului individual (24 ore). Aș sugera, de asemenea, să se studieze posibilitatea scoaterii din planul ultimilor patru ani a materiilor care nu figurează în programa examenului de maturitate.Dacă liceele muzicale vor „deveni" licee speciale, muzicienii vor putea face propuneri privind proporția între elementele inteleclive si cele de pregătire profesională. în formarea orizontului viitorului artist Profesorii de cultură generală vor avea imensul rol a] calității predării și. prin aceasta, își vor dovedi prezența eficientă în acest important proces instructiv- educativ.

nu fiindcă se pot medie însem- elevu-

in- de

inserat studiul individual zil- cinci ore, impunînd impor-un nivel ridicat al profesiu-
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Nu e deloc o întîmplare ca Sibiul să fie 
trecut în rîndul meșterilor. Meșter a fost în
totdeauna. A fost aurar, a fost olar, a fost 
dulgher, a fost blănar, a fost fierar, a fost pîn- 
zar, a fost morar, a fost tipograf, a fost pietrar, 
între zidurile cetății sale, care nu s-au prăbușit 
niciodată în fața otomanilor, și-au aflat sălaș 
toate breslele, toate meșteșugurile. Oamenii 
au creat unelte iscusite, uneltele au creat 
orașul-fortăreată, orașul păstrează tot ceea ce 
i-a făcut faima de odinioară, iar astăzi nu e 
piatră care să nu aibă un însemn, o inscripție, 
o amintire dintr-un trecut bogat în fapte de 
arme și fapte de muncă și de cugetare.

Intrăm în Sibiu cu inima înfiorată. Pașii, 
noaptea, ne devin sfioși.' Timpul sună din 
clopotul turlelor, Turnuri vechi de aproape un 
mileniu, personaje însemnate ale citadelei, cu
tezătoarele care au durat peste veacuri în 
vreme ce rudele lor s-au năruit de mult, stau 
pe aceleași socluri din vechime, după ce și-au 
schimbat în furtuna epocilor doar clopotele de 
bronz, orologiul și veșmîntul de piatră sură, 
Luna le atinge cu lumina ei fină, face ca umbra 
lor să alunece pe acoperișuri de olane și de 
țiglă roșie și, în rotirea ei, arată orele nopfii 
pe un cadran viu, pe un cadran imens în care 
cifrele sînt încrustate în bolfi și ogive, în cre
neluri și portaluri de renaștere. Un zid roșu 
de cetate, prins în piulițele de piatră ale celor 
trei turnuri durate de olari, dulgheri, străbate 
burgul ca un viaduct, fiind scut orașului tăcut 
în care cu greu ai putea să-fi imaginezi pre
zența celor peste o sută de mii de locuitori.

Acoperișuri înalte depășesc măsura a doua 
caturi. Dealuri de figlă, piramide de figlă sînt 
așezate pe diferite zidiri geometrice. Toate 
fațadele ies direct la stradă. Străzile par săli, 
coridoare, terase și punfi. Casele, ca lăzile de 
zestre puse una alături de alta, arareori lasă 
în fafa lor cîte un șir de arbori. Vegetafia, 
în centru, e un simbol. Orașul poate fi asemuit 
cu un stup de case-fortărefe și de palate masive.

Cele mai multe urcușuri spre acropola Sibiu
lui duc prin tuneluri, pătrund pe furiș în piața 
principală, înaintează prin culise miniaturale. 
Zidul Ursulinelor cu grele contraforturi pare 
secfiunea unui pisc de munte. în Pasajul Scări
lor, de jos, turnul gotic măsoară înălțimi de 
zgîrie-nori și în gigantica alcătuire de bolfi și 
ogive, care la subsol par rădăcinile unui ar
bore, te miri cum își păstrează echilibrul spațial. 
Podul de fontă, cel mai vechi de acest fel 
din țară, unește în vecinătate' două terase și 
sub el frece în pantă drumul spre tîrgul de jos. 
Scheletul cetăfii feudale a rămas aproape in
tact și multe edificii îl folosesc drept temelie 
sau fundal. Arcuri, trepte, bolți, nervuri, cata
combe între care vegetafia măruntă și arbuștii 
năpădesc an de an, sprijină o clădire de alta, 
se urcă pe umerii unui turn, împodobesc o 
fațadă cu multe ferestre prevăzute cu obloane 
deschise asemenea unor ceasloave.^ Casele se 
unesc prin cîte o punte venefiana, printr-un 
coridor închis, printr-un șir de arce, prin scări 
și terase, toate căutînd o ieșire, un gang, o 
esplanadă.

Trec prin mii de metri de tuneluri. Deschid 
porfi uriașe, porfi pentru titani, care scot gemete 
înăbușite. Fiecare dintre ele pecetluiește o 
curte interioară, un grup de locuinfe izo£aț, 
închis, o fundătură, un mic cartier cu scări, 
cerdacuri, balcoane, mansarde și pivnițe. Jumă- 

v'șfate din oraș pare sfredelit de galerii de 
mină, galerii de piatră și cărămidă, avînd si
metria pînzei de păianjen. Orașul-fortăreață 
e adaptat ritmului nou de viață și civilizație. 
Prin coridoare trec conductele metalice de 
gaz metan. Hornuri lungi și creneluri sînt unite 
prin antene de radio și televiziune. Vechi 
pulberării sînt azi depozite de. lubrefianți. O 
stafie de transformatori s-a instalat înfr-un turn 
de veghe. Uși înzidite păstrează conturul unej 
foste fațade. Stoluri de porumbei populează 
mansarde și lucarne. Sub cîte un arc de poartă 
vezi la rînd motociclete. Curți interioare păs
trează în portale autoturisme. Prin bolta monu
mentală de la Turnul sfatului străbat autobuze, 
asemenea unor fluturi colorați ce se grăbesc 
să iasă din crisalidă.

Orașul cetate, orașul arhivă, Sibiul e în mare 
parte un muzeu viu care, armonizînd contras
tele, s-a adaptat ritmului modern, înfățișîndu-ne 
un rezumat al culturii europene pe o întindere 
ce se măsoară în timp de la așezările vechilor 
<raci și romani, pînă la citadela industrială a 
zilelor noastre.

Dar citadela industrială unde este?
Ca un arhipeleag, noile cartiere se ridică 

dincolo de malul Cibinului, spre Hipodrom, 
spre parcul Dumbrava, ca și cum o 
mișcare centrifugă ar fi scos orice edi
ficiu modern din raza vechiului burg, unde 
nu zărești nici coșuri de fum, nici ziduri stră
vezii de uzină, nici pasarele întinse între de
pozite și rezervoare. Un tramvai care trece din 
vreme în vreme pe artera principală e singu
rul mecanism strident ce tulbură sunetul pur al 
orologiului și desface mulțimea de oameni 
ieșită la promenadă în ceasurile de seară. 
Cele mai multe ateliere s-au grupat, s-au pre
făcut în secții industriale și au ieșit treptat din 
ganguri, de sub portaluri, stramutîndu-se o 
dată cu majoritatea meșterilor.

— Din douăzeci și trei de mii de elevi, 
peste1 cinci mii sînt fii ai salariaților de la 
Uzina „Independența".

— La noi s-au făurit utilajele pentru befo- 
narea tunelului de aducțiune al hidrocentralei 
de la Bicaz și s-au fabricat utilaje pentru com
binatul chimic de la Copșa Mică. Foarte mul
te mașini ce poartă marca fabricilor sibiene 
pot fi întîlnite în întreprinderile textile, în 
exploatările forestiere și miniere din țară.

— Douăzeci de unități textile, alimentare și 
metalurgice lucrează pentru export.

Sînt impresionat de larga gamă de produse 
ieșite din mina meșterilor din Sibiu. îmi sînt 
arătate multe tipuri de balanțe zecimale și 
bascule, stofe și tricotaje, ciorapi și stilouri, 
obiecte de marochinărie și covoare de iută, 
conserve de carne și biscuiți, piese de schimb 
auto, utilaje pentru industria petrolieră și mi
nerit. Comparațiile cu cei ce făureau odi
nioară podoabe de metal scump pentru voie
vozii de dincolo de Carpați, cu cei ce sco
teau din tiparnițe cărți de învățătură, cu cei 
ce știau să cioplească piatra și să realizeze 
acea unică galerie de artă funerară, ferula 
din biserica gotică, nu sînt deloc înfîm- 
plătoare și ele par menite să pună în evidență 
continuitatea unei tradiții seculare și virtuțile 
prezentului.

Cufreierînd uzinele din Sibiu, am fost im
presionat în primul rînd de capacitatea de 
creație, de programul vast și continuu de 
perfecționări, care dau aparatelor și agregate
lor un nou prestigiu și un aer de originalitate, 
Aparatele de măsură și control fabricate de 
Uzina „Balanța" capătă parcă însușiri ome
nești, iar cei ce le făuresc le împrumută ceva 
din sufletul lor. Li se subliniază „finețea”, 
sînt apreciate cu noțiuni din domeniul etic și 
se spune despre ele că sînt „cinstite" și 
„sincere". Balanța etalon de 2 kg capacitate, 
sensibilă la greutatea unui fir de păr, dă 
semne de „nervozitate" îndată ce se des
chide o fereastră și se produce în încăpere 
Un slab curent de aer. Aparatele sînt carac
terizate cu epitete și metafore ingenioase și 
elocvente, care trădează dragostea meșterilor 
sibieni pentru rodul muncii lor. Simțul de 
măsură și precizie, sensibilitatea celor ce 
construiesc aproape 250 de aparate poate fi 
distins în fiecare piesă, în grija cu care se des
fășoară munca de la detaliu la ansamblu. 
Balanțe comerciale, bascule semiautomate și 
automate pentru industrie, metrologie, apa
rate pentru încercarea durității cunosc specii 

noi și caractere perfecționate în cincinal. 
Comparativ cu anul 1965, la sfîrșitul cinci
nalului producția Uzinei „Balanța" va fi cu 
92 la sută mai mare, ceea ce presupune un 
ritm mediu anual de creștere de 14 la sută. 
O dinamică ascendentă pretinde performanțe 
și modernizări de la un an la altul.

—. Orice nouă perfecționare, mi se spune, 
este fundamentată pe studii tehnico-economice 
complexe, care vizează în principal reducerea 
gabaritelor, economisirea metalului prin intro
ducerea pe scară lot mai largă a maselor 
plastice, creșterea coeficientului de protecție 
împotriva intemperiilor; în scopul prelungirii 
duratei de exploatare a aparatelor.

Același eforț creator l-am remarcat la 
Uzina mecanică. Aici totul a fdst reconstruit, 
redlmensionat. In ultimii ani, pește .optzeci 
la sută din muncitori au urcat noi trepte 
de calificare. Mașinile produse de ei pot 
beneficia astfel de acel aport notabil ce 
ține de talent, de inteligență, de spiritul de 
invenție. Asimilarea în cincinal a peste două
zeci de produse noi, menite să sporească 
avuția industriei noastre, pretind o continuă 
specializare, o lărgire a ariei de cultură gene
rală, o mare finețe a ochiului și a mîinii, ce
rută de exigența micronilor. Multe agregate 
pentru export, grație studiilor, se adaptează 
condițiilor geografice de pe alte meridiane, 
preluînd în componența ideală a mecanisme
lor un nou flux de cunoștințe tehnice.

„Unicatele" fabricate de Uzina „Indepen
dența” ne dă din capul locului ideea de 
creație, de originalitate a furnizorilor de uti
laje. Marca acestei uzine, pe care o întîl- 
nim în multe instalații din dotarea între
prinderilor din Borzești, Slatina, Craiova, Tg. 
Mureș, Copșa Mică, Baia Mare, conține ex
presia cea mai elocventă a noului spirit ani
mator de care dă dovadă colectivul sibian 
în realizarea utilajelor complexe. Cea mai 
mare întreprindere industrială din Sibiu, Uzina

„Independența’, produce de 40 de ori mai 
mult ca în 1948 (cifră în continuă creștere), 
iar faptul că, în zece zile, deține capaci
tatea de a realiza producția echivalentă cu 
cea a anului 1938, exprimă în mod conclu
dent pașii mari făcuți de colectivul acestei 
întreprinderi în anii noștri.

Vorbim despre estetica industrială, despre 
creația tehnică, despre noile perspective, nu 
fără să urmărim cu sinceră emoție strun
gurile automate, semiautomate și cu coman- 
dă-program, nu fără să notăm ca pe un 
punct de merit faptul că, în prezent, peste 
optzeci la sută din operațiile de strunjire ale 
reperelor la betoniere se execută cu aceste 
utilaje de mare randament. Trenurile 
de marfă care pornesc zilnic pe magistralele 
de oțel ale țării, purtînd agregate, cazane, 
tuburi de presiune din fontă, ne dau o ima
gine vie și plastică a contribuției pe care 
măiestria și puterea de invenție a meșterilor 
sibieni o aduc la opera de înfăptuire a 
programului general de industrializare.

Sibiul care a păstrat între zidurile fortărețe! 
sale un tezaur de arfă ca cel din palatul 
Brukenthal cunoaște un efort emoționant în 
acțiunea de mărire a avuțiilor materiale și 
spirituale.

— In curînd, îmi spune Otto Czekelius, ar- 
hifectul-șef al orașului, clădirea care a adăpos
tit primăria timp de trei secole va fi restau
rată. Proiectul e aproape gata și în toamnă 
se va trece la organizarea șantierului. în curs 
de restaurare se află casa de pe strada Avram 
lancu, tip de locuință nobiliară din veacul al 
XVIII, care a aparținut lui Michail von Bruken- 
thal. Casa din Avram lancu precizează tendin
țele spre compoziții simetrice, caracteristice 
Renașterii. O altă lucrare amplă va fi reface
rea Casei Cojocarilor din preajma podului de 
fontă. Această casă, folosită ca depozite și 
magazii ale I.R.V.A., a fost construită în seco
lul XV și adaptată pentru teatru (primul teatru 
al orașului) de Martin de Hochmeisfer, editor 
și tipograf, la sfîrșitul secolului XVIII. In locul 
galeriei deschise s-au alcătuit spații pentru 
opt prăvălii După restaurare, Casa Cojocarilor 
își va recăpăta înfățișarea inițială. Se va redes
chide loggia, unde vor fi amplasate mici 
magazine de artizanat, iar sus se vor amenaja 
săli de expoziții pentru Fondul Plastic.

Arhitectul Otto Czekelius supraveghează, în 
acest moment, restaurarea turnurilor de pe 
strada Cetății, unde se fac rostuiri de cără
midă, se reface o scară interioară, se înlo
cuiește țigla și se așază olane, iar între 
turnurile dulgherilor și olarijor, la partea 
superioară a vechiului zid de fortăreață, se 
va adăuga un coridor de legătură, un ver- 
gang, care va oferi turiștilor sentimentul că 
străbat un fragment din zona de pază. Pen
tru el, ca vechi sibian, ideea de a participa 
la reconstruirea unor părți din vechiul burg 
medieval pare a fi înțeleasă ca o misiune, ca 
o dalorie. Deschizînd un incunabul care da
tează din secolul XV, un volum edi

tat la Veneția, în care se poate vedea 
imaginea de atunci a fostei primării din 
Sibiu, arhitectul îmi arată turnul de intrare, 
zidul cetății și grătarul metalic care pecetluia 
poarta azi obturată. Memoria cetăfii pare a 
fi tot atît de fidelă ca și cea a gravurilor 
de odinioară din care, prin muncă atentă și 
plină de stăruitoare studii, se desprinde trep
tat chipul de odinioară al edificiilor de seamă. 
Menirea prezentului este nu numai de a păstra 
fondul de bază al trecutului, ci și de a-l 
pune cit mai bine în valoare, de a „deșcoji” 
tot ceea ce refacerile grabnice din decursul 
secolelor au adăugat și au stricat, dînd alte 
aspecte și alte atribuții clădirilor originale. 
Turnurile împresurate de clădiri, locuite, își 
vor recăpăta vechea suplețe și, fără să devină 
depozite de pulbere, vor adăposti colecții 
de arme (așa cum adăpostește deja Turnul 
sfatului), recăpătîndu-și porțile mobile, pode
țele puse pe scripeți, meterezele agere.

O recentă discuție la comitetul executiv 
al sfatului popular orășenesc, privitoare la 
restaurări și îpfrumusețare, a pus în evidență 
necesitatea refacerii fîntînii turcești din piața 
principală, a unor scări și portaluri, dar mai 
cu seamă utilizarea judicioasă a vechilor clă
diri, care nu vor căpăta un rol activ în com
plexul orașului modern atîta vreme cît vor 
rămîne depozite de mărfuri sau spații pentru 
parcarea automobilelor.

Cu gîndul la moara de hîrfie și străvechile 
ateliere tipografice ale lui Theobaldus Orif- 
fius din Reutlingen (1528), Luca Trapoldner, 
Barfh, Closius, Drolleff, la numeroasele tipări
turi scoase la Sibiu de-a lungul secolelor 
(aproape o sută de publicații periodice în ul
timele două sute de ani), la Tribuna, la Lu
ceafărul — am străbătut secțiile întreprinderii 
poligrafice cu un real sentiment de satisfacție.

— Despre noi, mi-a spus inginerul-șef Sass 
losif, se scrie foarte puțin și numai întîmplă- 
tor. Este o realitate pe care nu mi-o pot 
explica. Arta grafică românească a cunoscut 
încă din vechime o largă apreciere pretu
tindeni, iar acum cărțile scoase la Sibiu întru
nesc aprecieri elogioase nu numai în (ară, 
ci și la Upsala, la Copenhaga, la Bruxelles, 
la Frankfurt pe Main, la Leipzig, la New 
York.

— Din 1948 pînă în prezent, adaugă Mircea 
Oprișiu, directorul întreprinderii poligrafice, 
producția noastră a crescut de peste treispre
zece ori. Cu toate acestea, la sfîrșitul cinci
nalului volumul nostru de lucrări față de cel 
prezent se va dubla. în curînd va fi gata 
proiectul noii noastre clădiri, care va fi ampla
sată lîngă podul Cibinului. Deocamdată, mai 
sîntem răspîndiți în diferite puncte ale orașu
lui, în cîteva ateliere. Așa stînd situația, sîn-
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tem totuși în măsură să realizăm lucrări de 
mare complexitate : albume de arfă, cataloage, 
lexicoane, cărți științifice în cinci și șase 
limbi străine. Patruzeci la sută din producția 
poligrafică din Sibiu este destinată exportu
lui și nu o dată primim mulțumiri șf felicitări 
pentru calitatea execuției din Franța, India, 
Iran, Egipt, Brazilia.

In atelierele tipografice instalate în clădiri 
improprii, de cînd s-au introdus mașini puter
nice și tehnici moderne, și mai cu seamă 
de cînd producția de carte s-a mărit consi
derabil, spațiul s-a restrîns, fluxul tehnologic 
cunoaște impedimente și un circuit încîlcit. 
Multe instalații și utilaje moderne au fost 
montate, în ciuda acestor condiții, mai întîi 
la Sibiu și apoi în alte centre din țară. Noile 
tehnici au cerul cadre cu calificare superioară, 
dar formarea noilor promoții de tipografi s-a 
făcut din mers și de la culegerea manuală 
repede s-a trecut la linotip, la tastere, la 
monotip, la mașinile cu viteză mărită.

Din exterior, nici n-aș fi putut bănui că 
fațada pașnică, purtind o inscripție prin care 
se arată că aici a poposit, în drum spre exil, 
domnitorul Alexandru loan Cuza, ar adăposti 
o întreagă întreprindere cu mașini violente 
suite la etaj, cu secții dispuse ca fagurii 

într-un stup, cu depozite, cu zumzet de tas- 
tere, cu rafale de monotip, cu aburi de plumb. 
Cărțile imaculate, cărțile pe care le prinzi 
în mînă cu un sentiment pios, pe care le 
admiri ca pe niște opere de arfă, cunosc 
lumina chiar în centrul orașului, într-o veche 
clădire care datează de secole, în încăperi 
modeste de atelier, nu în hale de întreprin
dere modernă, și asta spre fala celor care 
au înțeles demult că meseria lor este în 
primul rînd o artă care ține de finețea ochiu
lui, de îndemînarea îndelung exersată, de 
cultura minții și agerimea spiritului,

In atelierele din Sibiu lucrează familii 
întregi. Numele de Pelger, de pildă, poate fi 
înțîlnit în scripte încă din secolul XVII. Sînt 
șase persoane din familia Simtion, zețari și 
mașiniști. Aceeași situație e și în familia re- 
tușorului Vladimir Nițescu. Tatăl său e cromoli- 
tograf, el retușor, soția zincograf.

Vladimir Nițescu m-ja condus prin secții care 
au aparținut odinioară lui Neuzii Franz, cerce- 
tînd cu lupa nuanțe de culori și imagini pe 
sticlă.

— In momentul de față, îmi explică el, 
aplicăm metode de reproducere de nivel mon
dial, Multimask și Panmask. Un retușor tre
buie să cunoască desenul, să facă acuarelă, 
să fie cunoscător al picturii, să-și dea seama 
cu precizie de compoziția culorilor. Am creat 
și eu, ca și alții, desene colorate și acuarele, 
pentru a-mi face ochiul sensibil la variația și 
îmbinarea nuanțelor. După cum vedeți, re
producem aspecte din natură sau opere de 
pictură. Pentru albumul Ghiafă am lucrat sub 
supravegherea piciorului. Acestuia i-a plăcut 
retușul nostru, faptul că noul veșmînt al ta
blourilor sale se apropie foarte mult de ori
ginal. In momentul de față pregătim Vermeer 
van Delft și Bruegel cel Băfrîn.

O înlănțuire vie și neîntreruptă între gene- 

rafii, o cooperare asupra căreia nu se poate 
să nu înfîr?ii meditativ, ni se face remarcată 
de tipografi de valoare ca Richard Wagner, 
Mihai Popa, Ion Moise, Susana Pesec, Walter 
Melmer, lancu Popescu, mașiniști, specialiști 
în tipar înalt, linotipișfi, legători, din mîna 
cărora ies lucrări de înaltă calitate grafică, 
ceea ce îi face să păstreze, an de an, în 
dreptul locului lor de muncă, triunghiul de 
purpură al fruntașilor.

Citesc, la Brukenthal, următoarele rînduri 
scrise de Bernet Kempers, directorul muzeului 
din Arnhem :

Rezumîndu-mi impresiile despre această pri

mă cunoștință cu muzeele etnografice în aer 
liber din România, mă. simt stăpînit de un 
sentiment de admirație. Admirație pentru 
munca temeinică depusă de colectivele de 
cercetători, admirație pentru alegerea tere
nurilor, pentru seriozitatea cu care sînt selec
ționate unitățile, adeseori adevărate monu
mente ale tehnicii șl artei, admirație pentru 
pregătirea multilaterală premergătoare remon
tării unei unități. Sînt convins că această admi
rație este împărtășită de toți colegii de la 
diferite muzee în aer liber și că toți se bucu
ră de realizările înregistrate aici în domeniul 
activității noastre.

Muzeograful belgian, oaspefe al Sibiului, se 
referă la una din cele mai originale așezări 
sătești din țara noastră, la muzeul în aer liber 
intitulat Muzeul tehnicii populare din Dumbrava 
Sibiului. Acest muzeu al morilor, cum a mai 
fost denumit, se află in imediata vecinătate a 
orașului, sub cetățile naturale ale Munților Ci
binului, într-un cadru cu multă chibzuință 
ales. Terenul relativ accidentat înfățișează lucii 
de apă, vegetafie abundentă, poieni și tufișuri, 
fragmente din păduri de pin și stejar, un curs 
de apă cu debit dirijat, într-un cuvînt o am
bianță ideală pentru plasarea unităților aduse 
de pe tot cuprinsul țării noastre. Studii amă- 

nunfife de sistematizare și arhitectură au de
terminat crearea condițiilor pentru funcționa
rea normală a instalațiilor, o rețea de alei, 
un pavilion central, curți gospodărești, în așa 
fel ca vizitatorului să i se înfățișeze totul fără 
ostentație, cu multă fantezie.

O localitate a industriei populare, a tehni
cii țărănești nu se poate să nu prezinte un 
interes cît se poate de viu. Vechiul Cibinium, 
care a pus în mișcare de-a lungul mileniilor 
mori, joagăre, pive, și-a reluat — simbolic — 
îndeletnicirea in această zonă folclorică, în a- 
cest complex menit să reprezinte o perspecti
vă de sinteză asupra creației omului din popor. 
O istorie a tehnicii populare se va referi, desi
gur, la multe aspecte-cheie ale etnografiei con
temporane. Atelierele meșteșugarilor sătești, 
instalațiile ingenios construite și mînuiie de 
țărani, instalații pentru măcinat cereale, pen
tru preparat uleiul, pive, dîrsfe, viitori, darace 
pentru textile, instalații de fasonat lemnul, 
joagăre, gatere, circulare, reunite într-un parc 
natural, constituie un amplu mijloc de com
parație, de analiză a spiritului plin de inge
niozitate al țăranului român, care s-a dovedit 
a fi arhitect, inginer și artist deopotrivă de 
dotat. Pe distanță de secole, urmărim originali
tatea unei culturi, puterea tradiției, continui
tatea neîntreruptă a existenței și activității pro
ductive a poporului, uneltele și secretele teh
nice care s-au transmis din generație în gene
rație, totdeauna cu adăugiri în spiritul locului, 
trădînd felul de a simți, de a judeca, de a in
venta al poporului. Morile cu dube și ciutură, 
morile de vînt de la Dunavăț și Enisala, mo
rile plutitoare și cele așezate pe cursul nenu
măratelor rîuri din țara noastră, joagărul din

Gura Rîului, șteampurile pentru sfărîmat roca 
auriferă din Munții Apuseni aduse în Dumbrava 
Sibiului definesc ființa și vechimea milenară 
a poporului nostru și au ceea ce se numește 
de regulă culoare locală, chiar atunci cînd 
„invenția" a fost împrumutată, adaptată con
dițiilor de la noi.

Mii de meșteri anonimi sînt întruniți în 
Dumbrava Sibiului, la un colocviu al geniului 
popular, și acest lucru constituie pentru co
lectivul Muzeului Brukenthal unui din meritele 
de căpetenie și o preocupare pasionantă, 
reflectată nu numai în munca de teren ci și 
în publicațiile care însoțesc și explică fiecare 
fază a activității de identificare, studiere, pre
gătire și remontare a pieselor. Pe cele o sută 
de hectare, Sibiul își întinde sfăpînirea cu 
autoritate, așa încît în prezent noua unitate 
muzeală capătă, în special prin publicația 
Cibinium, cu studii și material privind con
cepția, sțadiul. lucrărilor, diferite opinii ale 
oamenilor de știință de peste hotare, un act 
de identitate personal și de nivel.

Pornind pe malul lacului, pe povîrnișurile 
acoperite cu pini, care păstrează sunetul mun
ților, prin grădina zoologică populată cu lei, 
antilope, lebede negre, păuni și rîși, vizitînd 
campingul și cabana pitorească de pe Valea 
Aurie, Victor Molnar, directorul adjunct al 
Muzeului Brukenthal, îmi vorbește despre noul 
complex muzeal ca despre o prelungire a 
Sibiului, a gîndirii și atmosferei lui atît de 
specifice, nu fără să facă referiri la celelalte 
secții și colecții, unele încă năpăstuite.

— Ceea ce ne nemulțumește, accentuează 
yictor Molnar, este faptul că în galeriile 
de pictură, artă populară, istorie, lumina este 
improprie. Celebre picturi recent identificate, 
de Tizian, Rubens, Van Dyck, despre care s-a 
scris o întreagă literatură, nu pot fi privite 
în bune condiții, Sînt ore ale zilei cînd gale
riile par cufundate în semiobscuritate. Trebuie 
remediat sistemul de iluminare și de trei 
ani ne căznim să facem acest lucru. Proiectele 
întocmite cu mare întîrziere de D.S.A.P.C.- 
Brașov sînt încă discutate. Ținînd seama de nu
mărul mare de vizitatori — peste o sută optzeci 
de mii în anul trecut — ne dăm seama lesne 
cît de necesară este o asemenea instalație, 
menită să sporească puterea de recepție a 
lucrărilor de artă și să pună, la propriu, în 
adevărata lumină capodopere ale plasticii 
naționale și universale. In afară de asta, un 
alt motiv de mîhnire îl constituie faptul că 
unele colecții, de pildă cea care privește 
Istoria Farmaciei, stau împachetate în depozit.

Subliniind aportul tinerilor cercetători ca 
luliu Paul, Herbert Hoffmann, Thomas și Doina 
Năgler, Paul Niedermaier, Mihai Sofronie, 
care și-au adus o frumoasă contribuție fie în 
domeniul arheologic, fie prin studii de artă 

și etnografie, trebuie să arVăm că ei com
pletează armonios activitatea desfășurată mai 
de demult in acest domeniu do N. Lupu, 
Cornel Irimia, Teodor lonescu și alții.

Acțiuni largi de muncă patriotică au făcut 
ca peste șaptezeci de mii de metri cuci de 
pămînt să fie deplasat, taluzat și nivelat pfl 
malul Cibinului, ceea ce a dus la crearea unei 
platforme și a unui drum nou, destinat să des
congestioneze o arteră foarte circulată. Ua 
larg program de înfrumusețare, care cers 
plantarea a zeci de mii de arbori și arbuști, 
este înfăptuit prin contribuția voluntară a 
tineretului. In noile cartiere, Terezianum, Hipo
drom, Gh. Gheorghiu-Dej, virtuțile gospodă
rești ale sibienilor se fac simțite în asanări, 
plantații și amenajări. Privirea lor se îndreaptă 
fot mai stăruitor spre zona construcțiilor indus
triale, desemnată de-a lungul Cibinului și al 
căii derate, unde vor lua .loc în curînd uzine 
de mare amploare și randament.

— Ce v-a plăcut mai mult în munca pe 
care ați depus-o la Sibiu, pentru edificarea 
lui socialistă î — l-am întrebat pe tovarășul 
Jean Popescu, secretar cu problemele de pro
pagandă al comitetului orășenesc al P.C.R.

— Ce mi-a plăcut? N-ar fi ușor de spus. 
Sibiul ridică probleme cu totul deosebite, 
mereu noi. Nimic nu se repetă, pentru a-ți 
da sentimentul de monotonie și plictiseală. 
Totdeauna ți se cere o idee nouă, o rezol
vare diferită, o soluție mai ingenioasă. Orașul 
are particularitățile lui. O structură economică 
amplă. Diverse ramuri industriale : metalurgice, 
textile, alimentare. Un comerț dezvoltat. 
Sibiul este un puternic centru cultural. Are 
multe instituții, de cultură, multe școli. Apei, 
o populație cu peste optzeci de mii de 
români și în jur de treizeci de mii de sași 
și maghiari. Munca mea' cere o pregătire 
continuă în sectoare diferite.

— Oamenii din Sibiu au o fire mai blîndă 
și înclinată spre meditație.

— Așa este. Sibienii țin mult la orașul lor, 
își au mîndria lor, patriotismul lor local. Acest 
atașament al lor pentru urbea natală are de 
cele mai multe ori Un aspect pozitiv, tonic. 
Pentru onoare sînt în stare să muncească 
zi-noapte, ca să-și dovedească priceperea și 
hărnicia, li întrebăm : „Facem ce n-a mai 
făcut nimeni ?“ Răspunsul e sigur : „Facem I" 
Adevărul e că nu poți fi patriot, dacă nu ții 
la orașul tău, la unitatea ta. Sibienii sînt 
oameni de acțiune. Mi se pare frumoasă 
munca înfr-un oraș în care fiecare om e plin 
de inițiative, gata să pornească într-un nou 
domeniu de tehnică și cercetare, cu îndrăz
neală și curaj. A conduce înseamnă a asculta 
glasul acestor oameni, a nota ceea ce e mai 
interesant, a selecționa ideile valoroase din 
noianul de probleme ivite în conlucrarea cu 
masele.

In acest sens, ni s-au relatat măsurile între
prinse de comitetul orășenesc de partid în ve
derea concentrării eforturilor Intr-o direcție 
unică și pentru lichidarea paralelismelor în 
munca culturală.

Pe linia semnalării unor deficiențe în acti
vitatea de ansamblu a Sibiului, mi-a fost dat 
să remarc unele măsuri nepotrivite, care n-au 
ținut seama de realitatea concretă, de speci
ficul locului, de valoarea unor tradiții, de con
tinuitatea logică a unor activități.

•— Sînt două pasaje de nivel : unul pe 
șoseaua Sibiu-Agnifa, altul pe șoseaua Sibiu- 
Mediaș, îmi spune un inginer din secția de 
sistematizare și arhitectură a raionului. Cele 
două bariere sînt închise opt ore din două
zeci și patru, datorită circulației intense pe 
calea ferată și a trenurilor de manevră. Fiind 
vorba de o șosea națională, sfatul popular a 
cerut C.F.R.-ului să facă două viaducte. C.F.R.-ul 
a cerut Sfatului popular al raionului Sibiu să 
construiască aceste pasaje superioare de nivel. 
Rezultatul ? In loc să se investească sumele 
necesare construirii acestor lucrări de arfă 
industrială, se pierd anual, prin orele de sta
ționare a mașinilor, cel puțin cîte un milion 
de lei la fiecare barieră.

— Sîntem nemulțumiți de tratamentul pe 
care Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă 
îi acordă Bibliotecii Asfra, ne mărturisește to
varășul Jean Popescu. O bibliotecă valoroasă, 
cu o vechime de o sută de ani, un tezaur. 
Biblioteca posedă peste două sute de mii de 
volume, manuscrise rare, ca prima enciclope
die românească, o bogată corespondență,- pa
gini din Eminescu, din Coșbuc. Și această 
bibliotecă trece cînd la oraș, cînd la raion. 
De fiecare dată cînd se ia o măsură cu pri
vire la bibliotecile sătești, știm că aceasta vi
zează și soarta Astrei. Cînd casa de cultură 
e a orașului, biblioteca trece la raion. Cînd 
casa de cultură devine raională, biblioteca 
frece la oraș. Acum, de cîteva zile, am aflat 
că biblioteca devine raională. O construcție 
frumoasă, un local spațios, potrivit pentru săli 
de lectură și activități cullural-științifice, se 
preface treptat în sediu de întrunire a coope
rației meșteșugărești. Dorința noastră fermă 
este ca Biblioteca Astra, cu întregul ei fond, 
să-și recapete vechea denumire, să i se acorde 
un regim potrivit, să-și obțină astfel prestigiul 
pe care l-a avut și pe care poate să-l aibă.

Am mai aflat, de pildă, că vestitul salam de 
Sibiu continuă să fie fabricat la Sinaia și 
Mediaș. „Produsul a fost transferat", mi s-a 
explicat. De ce oare ? Nu este acesta un semn 
de pripeală și superficialitate ? Mi s-a cerut să 
nu mă mir că asemenea lucruri se mai întîmplă 
și în alte sectoare. Astfel, la întreprinderea 

. poligrafică mi s-a spus :
Siegfried Peșec( maistru la secția culegere 

manuală și mecanică : Deși nu avem dreptul, 
ni s-a îngăduit, din lipsă de cadre, să cali
ficăm un om. la locul de muncă. In trei luni de 
zile, Dumitra Șerban, legătoreasă, și-a însușit 
specialitatea de tasteristă în mod desăvîrșit. 
Părerea mea este că elevii școlii profesionale 
capătă o bună pregătire teoretică, dar pregă
tirea practică lasă mult de dorit.

Oraș al surprizelor, în ceasul despărțirii, 
Sibiul mi-a oferit o mirifică schimbare de 
decor. Ca într-o poveste de Frații Grimm, 
într-o singură oră de primăvară, dealurile de 
țiglă ale acoperișurilor, cu lucarne și mansarde, 
cu frontoane în contur sinuos, cu portaluri 
desfășurate în serii, s-au acoperit cu nămeți 
de zăpadă. Iarba s-a albit, copacii au devenit 
candelabre, statuile și-au pus veșminte de 
hermină pe umeri, treptele din Pasajul Scărilor 
au primit lustru de marmură, zidul de ceiate 
s-a poleit cu arginl și o liniște ciudată și 
blinda a învăluit bolțile și turlele, turlele care, 
la vibrarea sinceră a clopotelor, își scuturau 
zăpada de pe creștet, ca o beteală. Culoarea 
de carmin a țiglei și cărămizii, care a făcut 
Sibiul să binemerite denumirea de Orașul Roșu, 
s-au albit ca prin farmec și impresia de puri
tate și dărnicie m-a urmărit pînă departe, pe 
malul Oltului, care a săpat în granit o trecă
toare milenară prin inima Munților Carpați.
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Reportaj scris pentru „Sclnteia"

de ziarista GEORGIE ANNE GEYER

prin tre
insurgenții
guatemalezi
în munții liniștiți și pă

răsiți dinspre răsăritul 
Guatemalei, Sierra de las 
Minas, trăiește un grup de 
luptători de guerillă. Acești 
studenți, țărani și munci
tori visează să unească lao
laltă pe țăranii răsfirați în- 
tr-o armată țărănească ce 
ar putea coborî din Sierra 
pentru a lichida cu trecutul 
feudal al țării.

împreună cu Henry Gill, 
fotoreporter de la „Chicago

TRAG LADESCOPERIREA

TĂRII
CĂLĂTORIE INNECUNOSCUTE.
ȚARA MORȚILORVlNTUL

este

dumbrava sacră, 
marginea drumu-

ei nu există aproape nicio
dată ceartă. Femeii îi apar
ține cuvîntul hotărîtor care 
este lege pentru fiecare din 
soții ei.

în- 
ni- 
r-e- 
că 

te

Toda? 
ce

, .CIVILIZAȚIEI11

scîn- 
Una 

după 
a u-

La poalele stîncii de gra
nit doi preoți încercau să 
obțină focul. Desculți, cu o 
togă neagră prinsă pe unul 
din umeri, cu bărbi lungi 
încîlcite. stăteau aplecați 
asupra unui bețișor negru, 
în acest bețișor se vedea 
un orificiu cu marginile 
carbonizate. Unul din 
preoți introduse în orificiu 
un alt bețișor și începu 
Să-1 rotească repede între 
palme. Peste cîteva minute 
bețișorul trecu în mîinile 
celuilalt care continuă să-1 
rotească la fel de concen
trat. La un moment dat, 
din orificiu ieși o dîră sub
țire și albastră de fum. Bu
cățele mici de lemn carbo
nizat începură să ardă mol
com, cu o flacără roșiatică.

— Amma *), spuse celălalt 
preot, noi am aprins focul 
sacru pentru zeița Tekerzși.

— Dar unde e zeița, am 
întrebat eu.

— Acolo, arătă el cu de
getul slab și costeliv spre 
vîrful Mukurthi. Deasupra 
vîrfului și a culmilor înve
cinate pluteau nori albăs
trui. Mai departe se îngră
mădeau nori întunecați de 
furtună, sfîșiați din cînd în 
cînd de fulgere strălucitoa
re. Soarele apusese dincolo 
de Mukurthi și o lumină 
străvezie, colorată de ulti
mele raze, inunda vîrfurile 
munților și îngustele văi 
abrupte dintre ei. în întu
nericul ce cobora brusc 
stînca de granit începu 
să-și schimbe în mod ciudat 
forma și numai coliba-tem- 
plu apărea distinct pe fon
dul cerului întunecat. Prin
tre nori se aprindeau 
teile primelor stele, 
dintre ele apăru de 
marginea întunecoasă 
nui nor și, depășindu-le pe 
toate celelalte, se îndreptă 
spre Mukurthi. „Sputni- 
kul !" mă fulgeră gîndul. 
Alături de mine răsună vo
cea puțin răgușită a preo
tului :

— Ce vezi acolo, Amma î 
Pe zeița noastră ?

Cei doi preoți mă pri
veau țintă.

— Nu, pur și simplu... 
M-am oprit la timp, n-am 
vrut să spun „pur și simplu 
sputnikul”. Pentru ei sput- 
nikul nu era ceva „simplu". 
Tot așa cum pentru mine 
nu erau ceva „simplu" nici 
acești preoți pe jumătate 
goi, nici zeița Tekerzși și 
nici focul sacru dobîndit cu 
ajutorul bețișoarelor. Tot ce 
mă înconjura în acel mo
ment era straniu și neobiș
nuit, ștergînd aproape în 
întregime senzația realită
ții. Pentru mine era reală 
doar acea mică stea miș
cătoare de pe cer care mă 
lega de lumea de unde ve
neam și pe care o despăr
țeau milenii întregi de lu
mea în care mă aflam.

...Din valea Koimbatura, 
situată în vestul statului 
Madras, se văd munții. De 
aici ei par albaștri. De a- 
ceea au fost denumiți Mun
ții Albaștri sau Milghiri. Pe 
platoul înalt de 2 000— 2800 
m, trăiește din timpuri stră
vechi tribul Toda. Am pe
trecut printre toda trei luni 
și am descoperit aici o lume 
uimitoare, fără seamăn.

l) Anima, în limba toda, 
înseamnă mamă.

Daily News", am pătruns 
în octombrie 1966 în regiu
nea partizanilor din Guate
mala. Am vrut să relatăm 
viața acestor guerilleros 
și să-i vedem acționînd în 
regiunea muntoasă unde, 
pînă recent, cuvîntul lor 
era literă de lege.

Știam că acțiunea noastră 
este delicată și periculoasă, 
dar nu ne dădeam seama 
cit de delicată a devenit, 
într-adevăr, pină cînd am

Lumea civilizată a aflat 
despre toda relativ recent. 
Compania engleză a In- 
diilor de vest a început, 
încă la sfîrșitul secolului al 
XVIII-lea, să „asimileze" 
intensiv sudul Indiei. Nu 
a constituit nici o greutate 
să studieze valea Koimba
tura, să-i stabilească resur
sele naturale și să înceapă 
exploatarea ei regulată. 
Milghiri, egre se înălța pe 
versantul vestic al văii, a 
rămas însă necercetat și de 
fapt nedescoperit. Jungle de 
nepătruns în care bîntuia 
malaria înconjurau munții 
și nimeni dintre localnici 
nu știa drumul spre culmile 
lor albastre. Rămînea o e- 
nigmă cine locuiește în a- 
cești munți. în anul 1806, 
colonelul scoțian Mackenzi 
a fost însărcinat de autori
tățile coloniale să întoc
mească o hartă topografică 
a munților Milghiri. A tre
cut un an, apoi încă unul 
și harta nu era gata. Nici 
colonelul și nici ajutoarele 
sale n-au îndrăznit să trea
că prin junglă. La cîțiva 
ani după misiunea nereușită 
a lui Mackenzi, în Milghiri 
a fost trimis topograful 
.William Kase.

Toda au făcut o primire 
ospitalieră lui Kase și oa
menilor săi, fără să bănu
iască că omul alb venit din 
vale era un sol al nenoro
cirii pentru întregul lor 
trib. Autoritățile engleze 
stabilite în Milghiri au por
nit să jefuiască tribul. Pă- 
mîntul și pășunile le-au 
fost luate. Pe munții sacri 
apărură plantații și vile eu
ropene. Tribul a fost izgo
nit din locurile sale de baș
tină care aparținuseră de 
secole strămoșilor lor.

în apropiere de Uta- 
kamanda s-a stabilit o 
garnizoană militară. Sea
ra, înnebuniți de inac
tivitate și plictiseală, sol- 
dații englezi se duceau în 
satele toda să se distreze. 
Pe femeile care se împo
triveau le răpeau cu sila. 
Tribul a fost lovit de o boa
lă necunoscută pînă atunci: 
sifilisul. Aproape întregul 
trib se trezi contaminat. 
Apoi civilizația aruncă cu o 
mină darnică în satele toda 
sticle de wisky cu etichete 
colorate. Foametea, bolile, 
alcoolul începură să secere 
acest trib care fusese pe 
vremuri numeros și avuse
se din belșug tot ce-i tre
buia.
piilor 
mult 
meile

Independența cucerită de 
India a salvat de fapt tri
bul Toda de la pieire. S-au 
luat măsuri urgente pentru 
vindecarea tribului de sifi
lis. Toda începu să aibe din 

■ nou urmași.

In sate numărul co
se împuțina foarte 

Sifilisul făcuse ca fe
să devină sterpe.

sosit într-o duminică seara 
în Guatemala City.'

Primele noastre vești au 
fost proaste. Armata gua
temaleză, care în ultimii 
șase ani abia se interesa de 
guerilleros, tocmai cu o săp
tămînă în urmă trimisese 
cîteva mii de soldați să-i 
înconjoare. Știam că parti
zanii vor ezita să ne ia cu 
ei în munți; în această si
tuație totuși am făcut în
cercări. Aceasta este o o- 
perație delicată-care se e- 
fectuează, de obicei, prin
tr-o persoană de legătură 
și presupune o așteptare 
fără sfîrșit în camera de 
hotel pînă primești un te
lefon... A fost extrem 
de greu să-i găsesc, lu
cru care nu m-a mirat. 
Am așteptat și am așteptat. 
Telefonul n-a sosit. După o 
săptămînă am luat legătura 
cu o altă persoană și din 
nou am așteptat.

Atunci s-a întîmplat ceea 
ce ni s-a părut, un nenoroc 
de nesuportat. După a doua 
săptămînă de așteptare, po
liția a aflat că sîntem acolo 
și într-o dimineață — exact

în care am aflatîn ziua 
că partizanii vor lua legă
tura cu noi — am constatat 
că sîntem urmăriți de doi 
detectivi.

Ne-au urmărit pretutin
deni și într-un mod foarte 
vizibil. Unul flirta cu mine, 
nepăsător, mergeau acasă 
să ia masa, apoi se întor
ceau să ne supravegheze. 
Latino-americanii, chiar 
polițiștii, sînt „ușori" în a- 
ceste lucruri și știam că

Lîngă 
chiar la 
lui, păștea o cireadă de bi
voli. Auzind zgomotul mo
torului automobilului nos
tru, animalele și-au întors 
capetele spre noi, încreme
nind în așteptare.

— Amma, privește ce bi
voli frumoși au toda, mi-a 
spus Mutiken. Am coborît 
din mașini și ne-am apro
piat de bivoli. Erau în
tr-adevăr minunați, mari,

URMAȘII NEGUSTORILOR
ROMANI S-AU ÎNTORS

Reportaj scris pentru „Scînteia" 
de LIUDMILA ȘAPOȘNIKOVA, docent, 

cercetător Ia Universitatea 
din Moscova

cunoaște 
tribului

adevă-

cu părul sur și coarnele 
lungi, frumos arcuite.

— Mașk, Mașk ! chemă 
Mutiken o bivoliță, care în
toarse capul spre noi și se 
apropie.

— Mutiken, l-am între
bat eu pe toda, această ci
readă nu aparține satului 
tău, nu-i așa ?

— Nu, Amma, este din 
Mullimanda.

— în acest caz de unde 
cunoști numele bivolilor ?

— Fiecare toda 
numele bivolilor 
său.

Mutiken spunea 
rul. Toda își cunosc bivolii 
pe nume și îi recunosc ca 
și pe oameni. în jurul bivo
lilor s-a concentrat întrea
ga viață a tribului în de
cursul multor ani. Așa a 
fost pe vremea strămoși
lor lui Mutiken, așa este și 
astăzi. La începutul secolu
lui al XIX-lea, cirezile 
care aparțineau tribului 
numărau peste 10 000 de a- 
nimale. Astăzi au cîte
va mii. Bivolii constituie 
principalul mijloc de pro
ducție al tribului. împreună 
cu bivolii, toda pribegesc 
prin munții Milghiri, mu- 
tîndu-se din loc în loc. încă 
acum o sută de ani bivolii 
constituiau proprietatea co
mună a tribului. în rîndu
rile toda nu exista pe a- 
tunci noțiunea de proprie
tate particulară. Numai in 
ultimele decenii a apărut 
proprietatea particulară a- 
supra bivolilor, mai ales 
sub influența relațiilor cu 
lumea exterioară. Și astăzi 
membrilor acestui trib le 
este străină tendința spre 

putem să-i pierdem în ori
care moment. Știam, de a- 
semenea, că atîta timp cit 
detectivii vor fi acolo, 
partizanii nu vor lua legă-, 
tura cu noi. Noi continuam 
să pretindem că ne aflăm 
acolo pentru a scrie repor
taje despre indienii din re
giunile mărginașe, așa că 
am plecat pentru cîteva zile 
într-un mic oraș indian, iar 
cind ne-am înapoiat, poliția 
nu ne mai aștepta.

A venit însă un alt supli
ciu — eu am primit o scri
soare anonimă din partea 
unei grupări de dreapta 
care se intitula „Mîna albă“ 
și fusese creată pentru a 
lupta împotriva partizani
lor. Era o scrisoare vul
gară și o amenințare la 
viata mea.

Cîteva zile mai tîrziu — 
exact la trei săptămîni de 
la sosirea noastră în țară — 
partizanii au luat pentru 
prima oară legătura cu 
mine. Cineva mi-a telefonat 
la hotel și mi-a spus să mă 
prezint la o anumită clădi
re în dimineața următoare. 
Am așteptat acolo și doi 

J

studenți au venit și m-au 
întrebat: „Vreți să luați o 
ceașcă de cafea ?“ M-am 
dus cu ei și am stat o ju
mătate de oră într-o cafe
nea. „Sîntem aici pentru a 
afla ce doriți", mi-au spus 
ei. Le-am spus că dorim 
să mergem în munți cu ei. 
„Va fi foarte greu", au 
spus.

Ne-am înțeles să ne ve
dem din nou peste două 
zile și între timp am hotă- 
rît să părăsim țara, să ple- 

Trei ziariști (ale căror fețe au fost acoperite pentru a nu fi recunoscuji) în mijlocul 
unui grup de partizani guatemalezi

acumularea de bani sau bi
voli. Dacă se întîmplă ca un 
toda să aibă mai multe a- 
nimale decît altul, primul 
dă în folosință celuilalt o 
parte din cireada sa, fără 
să ceară în schimb servicii 
sau bani. De regulă, pro
prietarul cirezii este omul 
cel mai vîrstnic din neam 
sau din familie. După 
moartea lui bivolii sînt îm- 
părțiți în mod egal între 
fiii săi. Femeile n-au drept 
de proprietate. Există însă 
o categorie de bivoli sau 
mai curînd de bivolițe care 
se află ., .și în prezent în 
proprietatea comună a tri
bului sau a satului. Sînt bi
volițele sacre. De-a lungul 
secolelor, în rîndurile toda, 
a luat naștere un cult al 
bivolilor. Aceste animale au 
devenit parte componentă a 
religiei primitive a tribu
lui. Toda au ferme sacre, 
care sînt denumite temple. 
Pe lîngă.- fiecare templu- 
fermâ de acest fel există o 
cireadă de bivolițe sacre, 
în spatele templului sînt 
amenajate pășuni. Pe lîn
gă fiecare templu-fer- 
ma există un preot. Obli
gația sa cea mai de sea
mă este de a îngriji bivoli
țe sacre. în rîndurile toda 
nu s-a format încă o castă 
a preoților, de aceea prac
tic toți bărbații, în special 
cei care sînt mai pricepuți 
la îngrijirea animalelor, pot 
deveni preoți.

Toda își au zeii lor. Dar 
aceștia se deosebesc prea 
puțin de membrii tribului. 
Zeii trăiesc la fel ca oame
nii : mănîncă, îngrijesc bi
volii, iubesc, au copii, dorm 
și se distrează. Cea mai a- 

cam in Salvador (țară ime
diat vecină — n.ns.) cu a- 
vionul și să ne întoarcem a 
doua zi cu mașina pentru a 
scăpa de poliție, de „Mîna 
albă" și de toți cei care 
începuseră să se intereseze 
de noi. Cînd ne-am întors, 
am stat ascunși, ieșind nu
mai ca să ne întîlnim cu 
„băieții". Aceasta a durat o 
săptămînă și jumătate după 
care, tocmai cînd eram pe 
punctul de a renunța, Da
nilo și Miguel (numele lor 
conspirative) au apărut din- 
tr-odată. „A sosit timpul" 
— a spus Miguel. „Plecăm 
la noapte".

Am pornit la 10 seara, 
mergînd cu mașina spre est 
pe șoseaua principală dintre 
Guatemala City și Puerto 
Barrios. Nu numai că tru
pele erau încă în căutarea 
lor în Sierra, dar în țară 
era și „stare excepțională", 
ceea ce dădea dreptul poli
ției să percheziționeze și să 
aresteze pe oricine. Dar 
Danilo, un student zvelt, cu 
părul negru, care ne înso
țea, era calm și sigur de 
sine. Mai tîrziu mi-am dat 

A S

tei. 
pe 
de

ore distanță 
oprit mașina 

șoselei. Toți trei

seama că toți erau la 
Niciodată n-am văzut 
vreunul din ei lipsit 
calm.
.La trei 

oraș am 
marginea 
ne-am dat jos, iar un alt 
băiat a dus mașina mai de
parte, în timp ce noi am 
pornit într-o „excursie" pe 
un drum lateral. După o 
oră eram „depuși" în
tr-un bordei țărănesc a- 
coperit cu paie, iar ghi

de 
la

■

dorată este zeița Tekerzși, 
care a creat pe primii toda 
și pe bivoli. Toda se închi
nă totodată la soare și la 
foc.

Organizarea tribală, pusă 
tot pe seama zeiței Te
kerzși, se menține și astăzi 
în rîndurile toda. Tribul 
este împărțit în două fra- 
trii. între ele nu se pot 
face căsătorii oficiale. Din 
Tartar fac parte 13 nea
muri, din Teivili-7. Fiecare 
neam își are un strămoș al 
său — patriarh. în fiecare 
sat trăiesc reprezentanții 
unui singur neam. După că
sătorie, femeia se stabilește 
în satul soțului, iar copiii ei 
aparțin neamului soțului. 
După toate aparențele însă, 
tribul Toda a fost, într-un 
trecut nu prea îndepărtat, 
matriarhal. Pină în prezent 
s-au păstrat un șir de ră-

LA VIAȚA
TRIBALA
IN MUNȚII
ALBAȘTRI?

dul mi-a spus : „Trebuie 
să rămîneți aici pînă mîine 
noapte și să nu faceți nici 
un zgomot deoarece există 
oameni care lucrează în 
jur, în cursul zilei. Apoi o 
să venim să vă luăm“.

A doua seară am pornit 
în întuneric spre un cîmp 
de cereale, la numai doi 
kilometri de șoseaua prin
cipală. Acolo — ca. o dova
dă a curajului partizanilor 
— se afla Cesar Montes, un 
comandant, împreună cu 
cîtiva colaboratori ai săi. 
Se aflau la numai doi 
kilometri de șoseaua prin
cipală, care era tot
deauna patrulată de tru
pe. De aici am mers toată 
noaptea, trecînd peste două 
șiruri de munți sălbatici, 
fără a folosi vreo trecătoa
re, pînă am ajuns la des
tinație.

Acolo, pe munte, lîngă 
mine ședea Cesar Montes, 
tînăr, avînd numai 25 de 
ani, scund, șiret, cu aspect 
de băietandru. El preluase 
comanda, cu puțin timp 
înainte, cînd conducătorul 
inițial, Luis Turcios, fusese 
ucis.

Am aflat că F.A.R.-ul 
(inițialele folosite pentru 
Forțele Armate Rebele — 
mișcarea lor) nu este un 
partid politic, ci o mișcare 
largă. „Noi vrem să repre
zentăm dorințele întregului 
popor" — mi-a spus Mon
tes. „Ne aflăm în faza de 
organizare, de pregătire a 
țăranilor pentru momentul 
cînd vor putea lupta îm
potriva armatei" — a adău
gat el. „Cît va dura lupta ? 
— Nu putem ști. Părerea 
noastră este. că va dura 
mult".

într-o zi am asistat la in
struirea trupelor de către 
Danilo, vechea noastră cu
noștință, în timp ce razele 
soarelui străbăteau printre 
pomii imenși de pe panta 
muntelui pe care ne aflam. 
Danilo era însărcinat și cu 
organizarea „celulelor” de 
luptători în satele din vale.

„în fiecare sat — mi-a 
spus el — în timp ce ca
marazii lui îl ascultau cu 
atenție — trebuie mai în- 

. tîi să vezi de ce au nevoie 
țăranii și apoi să-i ajuți 
să-și rezolve problemele. 
Dacă îi ajuți să-și constru
iască, de exemplu, o școa
lă pe care autoritățile le-o 
refuză, atunci ei trec de 
partea noastră mult mai 
repede".

mășițe ale .. orînduirii ma
triarhale.

VESTIGII ALE MA

TRIARHATULUI
La toda există un obicei 

străvechi, potrivit căruia 
între reprezentanții diferi
telor fratrii se pot contrac
ta căsătorii neoficiale. Rela
țiile de acest fel se pot 
menține numai pînă în mo
mentul cînd l'emeia rămîne 
gravidă. După aceasta ea 
trebuie să se întoarcă la 
fratria ei și să-și aleagă a- 
colo un soț oficial. Iată de 
ce am adresat lui Mutiken 
întrebarea „dar dacă el 
fuză“, atît de firească 
punctul meu de vedere.

re- 
din 
în-

In afara unităților 
luptă din munți, există gue- 
rille care activează în o- 
rașe și luptă împotriva „te
rorismului urban". Muniții
le de care dispun le-au 
capturat în majoritate de 
la trupele guvernamentale.

Membrii trupelor de gue
rillă sînt recrutați din a- 
proape toate păturile popu
lației. Ei au fost îndreptați 
spre lupta de partizani de 
abuzurile sociale care se 
fac în Guatemala.

Problemele sociale și po
litice ale Guatemalei care 
au făcut ca mulți bărbați 
să se refugieze în munți se 
aseamănă în multe privințe 
cu cele din Haiti, unde pă
turile majoritare au situația 
cea mai proastă din toată 
emisfera. Cîteva date sta
tistice pot ilustra în mod 
concret situația. 80 la sută 
din copiii de la sate nu 
merg la școală. Opt din 
zece guatemalezi nu au în
vățat să scrie și să citeas
că. într-o climă în care se 
poate cultiva aproape ori
ce, într-o țară cu o popu
lație de numai 4,5 milioa
ne de oameni, numai unul 
din trei locuitori poate să 
mănînce suficient. Un ra
port al comisiei de plani
ficare arată că, în timp ce 
în 1950 șaptezeci la sută din 
oameni trăiau la limita 
subzistentei, în 1963 cifra 
a crescut la 73 la sută.

Cel mai numeros grup et
nic este cel al indienilor 
care însumează peste 55 la 
sută din populație, fiind al
cătuit din descendenți ai 
cunoscutului imperiu Maia, 
distrus de spanioli după cu
cerirea Guatemalei în 1529. 
Astăzi, ^indienii trăiesc în
tr-o sărăcie îngrozitoare, 
fără a fi cel puțin conști- 
enti că lumea modernă a 
depășit de mult nivelul lor. 
Și ei trăiesc într-una din 
cele mai bogate șl mai fru
moase țări din lume, în
tr-un peisaj de munți mi
nunați, de lacuri cristaline, 
înconjurate de vulcani 
negri și cu coaste tropicale, 

în vîrful societății se a- 
flă aproximativ 10 la sută 
din populație. Bine edu
cați, cu o cultură frumoa
să și adesea foarte cruzi, 
acești guatemalezi conduc 
tara dar consumă puțin 
timp pentru interesele ei, 
fiind mai mult preocupați 
de Europa și Statele Unite, 
unde își desfășoară o par
te din viată.

între aceste două grupuri 
se află o populație numită 
„ladino", care reprezintă 35 
la sută din total. Această 
grupare este activă, nesa
tisfăcută și este acea parte 
a populației care va fi, de
sigur, atrasă într-o vii
toare mișcare de reîn-

trebarea s-a dovedit a fl 
neobișnuită și chiar profa
natoare pentru toda. 
tr-adevăr, în acest trib 
meni nu îndrăznește să 
fuze o mamă pentru 
aici există un cult al 
meii-mame. Limba tribului 
nici nu cunoaște cuvîntul 
„femeie", ci numai acela de 
„mamă" — „Amma". Lipsa 
de respect fată de mamă 
este aspru pedepsită.

Dacă o familie toda 
pleacă undeva pe jos, fe
meile nu cară nici un fel 
de greutăți. Acest lucru îl 
fac numai bărbații. Pe co
pii îi duc de asemenea băr
bații. Muncile pe lîngă casă 
ca îngrijirea bivolilor, mul
sul, bătutul untului și ade

E drept că pen- 
acestea femeile 

nevoite să plă- 
un șir de îngră- 
de pildă, femeile 
apropia de bivo- 

nu pot păși

seori pregătirea hranei, toa
te acestea sînt treaba băr
batului. Femeile îngrijesc 
copiii, iar în timpul liber 
(pe care-l_au din belșug) 
brodează, 
tru toate 
toda sînt 
tească cu 
diri. Așa, 
nu se pot 
lițele sacre, 
pragul templului, averea nu 
le aparține, și, totodată, nu 
pot participa la unele cere
monii etc.

La toda există un obicei 
foarte vechi : soția fratelui 
celui mai vîrstnic este și 
soția celorlalți frați ai săi. 
Poliandria este un element 
al matriarhatului. în mod 
firesc mi-am pus întreba
rea : cum conviețuiesc lao
laltă 3—4 frați care au a- 
ceeași soție ? Am aflat că în 
modul cel mai pașnic. între 

noiri economice și socia
le. „Ladino" 
mai 
Este, 
men 
fică 
la indieni, îmbrăcarea hai
nelor de tip occidental și, 
în general, adaptarea la o- 
biceiuri moderne. Un in
dian „pur sînge" poate fi 
un „ladino" dacă trăiește 
ca atare. Cei care aparțin 
grupului „ladino" sînt în
deosebi muncitori urbani și 
lucrători pe marile „fincas" 
(moșii) sau ferme.

Autoritățile Guatemalei 
au căutat să servească 
totdeauna pe cei 10 la sută 
care s-au aflat în vîrful 
piramidei și, din această 
cauză, Guatemala a avut 
una din cele mai tulburate 
istorii politice din Ame
rica Latină.

Vreme îndelungată Gua
temala a fost condusă de 
dictatori. în 1944, forțe pro
gresiste l-au răsturnat pe 
dictatorul Jorge Ubico și 
un profesor cu concepții li
berale, Juan Jose Arevalo, 
a devenit președinte. Are
valo a făcut mai multe re
forme decît orice alt preșe
dinte din istoria Guatema
lei și în 1951 a predat pu
terea colonelului Jacobo 
Arbenz, un ofițer cu vederi 
progresiste. Sub Arbenz, 
Guatemala era pe cale de 
a soluționa multiple pro
bleme economice și sociale. 
Dar în 1954, o invazie spri
jinită de S.U.A. și condusă 
de colonelul Castillo Armas 
l-a răsturnat pe Arbenz. 
Armas, un om cu vederi de 
dreapta, a domnit pînă 
cînd a fost asasinat, trei 
ani mai tîrziu. în 1958 Mi
guel Ydigoras Fuentes a 
fost ales președinte și a 
stat la putere pînă cînd a 
fost răsturnat printr-o lo
vitură de stat armată în 
1963. Armata s-a menținut 
la putere pînă în martie 
1966, cînd a permis ținerea 
de alegeri șl, ca urmare, 
președintele Mendez Mon- 
tenegoro, profesor în drept, 
a fost ales cu o mare ma
joritate față de candidatul 
militarilor.

Principala problemă pen
tru guvernul Mendez este 
aceea că, deși dorește să 
înfăptuiască unele reforme, 
el este foarte mult împie
dicat de militarii guatema
lezi care au tendința de a 
considera orice reformă ca 
fiind „comunistă". înainte 
ca Mendez să fi preluât 
puterea, se încheiase un a- 
cord cu militarii prin care 
acesta s-a obligat să nu se 
amestece în problemele mi
litarilor, iar militarii, la 
rîndul lor, au căzut de a- 
cord să nu-1 răstoarne.

Militarii guatemalezi sînt

)

și azi acest 
iată că peste o 

am pornit spre

nostru era alcă- 
Mutiken, fratele

adeseori în apele 
izvoarelor de

cum o fi pentru

I

într-o zi bătrînul Neldodi 
mi-a povestit o legendă in
teresantă din care reieșea 
că, pe vremuri, oamenii vii 
mergeau în Amanodr (țara 
morții) și reveneau de a- 
colo. Mi-a venit atunci 
ideea că această legendă 
trebuie să conțină un sîm- 
bure rațional. Dacă în tre
cut oamenii vii mergeau în 
țara morților de ce nu pot 
s-o facă și acum. Am în
ceput să pun întrebări 'pri
vitoare la drumul ce duce 
acolo și am stabilit că toda 
mai cunosc 
drum. Și 
săptămînă 
Amanodr.

Grupul 
tuit din 
său Najodț, și eu. La în
ceput am luat autobuzul și 
am plecat în direcția Ke
rala, spre izvoarele rîului 
Bhani de Sus. Nu-i o plă
cere prea mare să călăto
rești cu autobuzul spre țara 
morților. Dar iată că șo
seaua s-a terminat, autobu
zul a făcut cale întoarsă și 
s-a înapoiat, iar noi am ră
mas la poalele unui munte 
nu prea înalt.

Mergeam peste munți, 
ne cățăram și coboram, ne 
strecuram printre desișuri 
și Mutiken tăia tufișurile 
cu cuțitul său ascuțit. Nu 
existau nici cărări și nici 
măcar poteci. Urcam mun
ții pieptiș, iar la coborîre 
alunecam 
reci ale 
munte.

Nu știu 
morți, dar pentru cei vii 
drumul spre Amanodr este 
foarte obositor. Femeile 
merg pe un drum, bărbații 
pe altul. Dincolo de pădure 
curge un pîrîiaș și noi ne 
oprim pe malul său. 
pe cele două maluri 
sale, stau față în fată 
bolovani de granit, 
zeul morții, trage între 
doi bolovani un fir _ _ 
lungul căruia pășesc mor
ții. Cel care a greșit, a u- 
cis, a furat, nu și-a stimat 
mama, a fost mincinos sau 
josnic nu poate păși de-a 
lungul firului și cade în 
apă. Acolo tabără asupra 
lui lipitori și-i sug sîngele. 
Păcătosul rămîne aici pînă 
cînd En îl iartă. Atunci vin 
două bivolițe : Ojun și Po- 
jun și sorb toată apa din 
rîu, scotîndu-1 pe păcătos 
la mal. De aici el își poate 
continua drumul.

Privesc în jur. E o vale 
îngustă, liniștită, în fundul 
căreia clipocește un pîrîiaș. 
Povîrnișurile munților ce 
o înconjoară sînt acoperiti 
cu iarbă verde și proas
pătă. în vale e cald, soa
rele luminează și numai 
cîntecul păsărilor întrerupe 
liniștea adîncă din jur.

De obicei, popoarele pri
mitive plasează țara morți- 
lor în locurile de unde pro
vin strămoșii lor. în această 
privință toda nu sînt o ex-

Aici, 
ale 
doi 
En, 
cei 

de-a

un grup de vreo 11 000 <la 
oameni, dintre care o zeci
me sînt colonei. Armata se 
aliază cu grupurile politice 
de extremă dreaptă. Apro
ximativ jumătate din ofițe
rii guatemalezi au fost in- 
struiți în S.U.A. care au a- 
cordat un ajutor militar so
lid în scopul întreținerii a- 
cestei armate. Luptătorii da 
guerillă mi-au spus că Sta
tele Unite sînt din ce în ca 
mai mult implicate în pro
blemele militare ale Guate
malei. Au venit 
rete verzi" (forțele ame
ricane speciale care 
antrenate

,,be-

sint 
----------- anume pentru 
lupta antiguerillă) și unul 
din membrii detașamentu
lui de partizani, Miguel, 
mi-a spus : „Avem infor
mații că o mie de «berete 
verzi» au venit deja în. 
țară. Pe măsură ce armata 
guatemaleză va pierde spe
ranța, ei vor fi forțați să 
preia luptele. Iar cei care 
sînt acum nedeciși vor a- 
junge să lupte de partea 
noastră împotriva interven
ției din afară".

După trei zile petrecute 
cu luptătorii din guerillă am 
hotărît că este timpul să 
plecăm. Noi ne-am plim
bat cu ei prin munți noap
tea, am dormit în adăpos
turile lor, am împărțit tor
tilla (un fel de mămăligă 
— n. ns.) cu ei, ca și faso
lea pe care o primeau de 
la țărani, și adesea am și 
rîs cu ei. Acum ei aveau 
de gînd să pătrundă mai a- 
dînc în Sierra de las Minas 
și noi eram epuizați; ne 
puteam gîndi numai cum 
să ajungem înapoi.

Din nou am fost impre
sionați de marele lor siinț 
de organizare, căci într-un 
timp scurt el au reușit să 
trimită înainte iscoade, au 
aranjat să ne putem întîlni 
cu mașina noastră la un 
punct anume, și au luat 
toate măsurile necesare ca 
să fim în siguranță, pe tot 
drumul...

Ulterior, m-am gîndit că 
dacă guvernul nu va fi în 
stare să facă reforme și să 
ușureze suferința maselor, 
F.A.R.-ul va continua să 
crească.

Se poate spune că Gua
temala este una din țările 
cele mai zbuciumate din 
America Latină. Ea consti
tuie un exemplu al anacro
nismului unui regim care 
continuă să bareze și 
împiedice dezvoltarea, 
constituie un exemplu în 
ceea ce privește nemulțu
mirile populației, în special 
ale tineretului care caută 
noi căi de a moderniza 
viața socială, politică și e- 
conomică a țării și care 
pentru a o face recurge Ia 
lupte.

să 
Ea

De unde au venit 
în Malabar deocam- 
nu se știe. în mod fi
se naște întrebarea de 
autorul caută intens 
strămoșilor 

începe ceea

cepțle. Călătoria în Ama- 
nodr m-a ajutat să resta
bilesc o, parte din drumul 
făcut de strămoșii toda. 
Aceștia au venit din Apus. 
Pentru mine rămîne neîn
doielnic faptul că toda au 
venit în_Milghiri din Ma
labar, 
însă 
dată 
resc 
ce 
țara 
Aici 
mai interesant.

O ENIGMĂ

ISTORICĂ

un ob-Nu trebuie să fii 
servator prea fin pentru ca 
să observi deosebirea; ce 
există între toda și popu
lația de bază a Indiei de 
sud — dravidienii. Toda 
sînt oameni înalți, bine fă- 
cuți, cu o piele de culoare 
relativ deschisă. Nasul lor 
se aseamănă cu cel al euro
penilor, iar ochii lor sînt 
adeseori căprui sau verzi. 
Toate acestea deosebesc 
mult pe toda de dravidieni 
care sînt de statură mică 
și cu pielea mai întune
cată. Din momentul des
coperirii tribului Toda s-a 
născut în mod firesc între
barea : cine sînt ei și de 
unde provin. Toda se deo
sebesc de restul popu
lației nu numai prin înfă
țișarea lor fizică. Obiceiu
rile, tradițiile lor și în
deosebi religia sînt de fapt 
unice în India. Locuințele 
și îmbrăcămintea toda 
nu-și au egal nici în nor
dul și nici în sudul țării. 
Un interes deosebit îl pre
zintă limba tribului. în pre
zent ea nu-și mai păstrea
ză puritatea inițială. Dar 
limba veche toda a existat 
și parțial se mai păstrează 
și astăzi.

Există numeroase presu
puneri, ipoteze adeseori 
chiar fantastice privitoare la 
originea tribului. Unii sus
țin că toda au fost la ori
gine dravidieni. O altă 
ipoteză presupune că toda 
au venit în India din Pa
lestina antică, alții consi
deră că ei sînt urmașii ne
gustorilor romani. O a treia 
categorie de oameni de 
știință consideră că ei sînt 
scandinavi și celți, iar unii 
că toda sînt legați de 
Caucaz. Din păcate toate a- 
ceste teorii și ipoteze nu șe 
bazează pe dovezi temei
nice.

Se naște întrebarea dacă 
e chiar atît de importantă 
dezlegarea enigmei unui 
trib care nu ocupă un loc 
deosebit în lumea contem
porană. După părerea mea 
este important. Este vorba 
de faptul că de toda este 
legat un șir întreg de alte 
probleme importante. Si în 
primul rînd problema 
populării Indiei. în acest 
domeniu există, de aseme
nea, multe teorii și ipoteze, 
dar prea puține dovezi. 
Poate că micul dar uimito
rul trib va constitui acel 
fir care ne va duce cîndva 
la soluționarea uneia din 
enigmele istoriei — aceea 
a originii popoarelor dra- 
vidiene.
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PRIMIREA LA C. C. AL P. C. R.
A DELEGATES DE ACTIVIȘTI

Al P. C. BULGAR
între guvernele Republicii Socialiste România .■trc' î

Vineri, 7 aprilie, tovarășul Leonte Răutu, membru al Comitetului E- xecutiv, secretar al C.C. al P.C.R., a primit delegația de activiști ai P.C. Bulgar, condusă de tovarășul Gorân Angheldv, membru al C.C. al P.C. Bulgar, șeful Secției Comerț și tndustrie Alimentară a C.C. al P.C.B., care la invitația C.C. al P.C.R. ne-a vizitat țara în cadrul unui schimb de experiență.La primire au luat parte tova-
, •«

rășii Simion Bughici și Ene Țur- canu, membri ai C.C. al P.C.R., Nicolae Ionescu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.A participat Gheorghi Bogdanov, ambasadorul R. P. Bulgaria lă București.Primirea s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească.în aceeași zi, delegația a părăsit Capitala, îndreptîndu-se spre patrie.

și Republicii Italiene
La 7 aprilie a avut loc la Ministerul Afacerilor Externe parafarea Acordului de colaborare culturală între guvernul cialiste România și- publicii Italiene.Cu aceeași ocazieProgramul de schimburi între cele

Republicii So- guvernul Re-a fost semnat
1

r î n d u r iIn cîteva

SPORT
DIMINEflȚI, rugbi pe stadionul Dinamo
DUPfi-SMIftZă, fotbal pe stadionul „23 AugustDin nou cuplaj rugbistic pe unul din stadioanele centrale ale Capitalei. Mîine, pe sta
dionul Dinamo — ora 9 : Pro
gresul București—Precizia Sa
dele ; ora 10,30 : Dinamo Bucu
rești—Agronomia Clu]. Cel de-al treilea meci ce se desfășoară mîine în Capitală (Ra
pid—Politehnica Iași) are loc pe stadionul Glulești de la ora 16,30.Campionatul categoriei A de fotbal programează duminică

etapa a XlX-a. în Capitală, pe stadionul „23 August", se vor desfășura în program cuplat următoarele meciuri: Steaua— 
Dlnamo Pitești (ora 14,30) și 
Rapid—Jiul Petroșeni (ora 16,30). întîlnirile din țară se dispută astfel : Petrolul Plo
iești—Farul; U. T. Arad— 
C.S.M.S. Iași; Politehnica Ti
mișoara—Progresul; Steagul 
Roșu Brașov—Dihamo Bucu
rești și Universitatea Craio
va—Universitatea Cluj.

două țări în domeniul culturii, științei și învățămîntului pe anii 1967— 1968.Programul cuprinde vizite și schimburi reciproce de oameni de știință Și cultură, profesori,, cercetători și artiști, organizarea de expoziții de zile ale culturii și filmului, schimburi de materiale și publicații din diferite domenii ale culturii, științei și învățămîntului.Din partea română, Programul a fost semnat de Constantin Oancea, directorul Direcției relații culturale din Ministerul Afacerilor Externe, iar din partea italiană de Luigi Valdettaro, ministru plenipotențiar, director general adjunct al Direcției relații culturale din Ministerul Afacerilor Externe.La semnare au asistat Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, prof. dr. docent Alexandru Bălăci, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Niccolo Moscato, ambasadorul Italiei la București, precum și membrii celor două delegații care au dus tratative. (Agerpres)

La Biblioteca centrală universitară din Cluj a avut loc vineri primul simpozion național de știința polenh- lui. Evenimentul a coincis cu aniversarea a 70 de ani de la nașterea acad. Emil Pop, om de știință emerit, președintele secției de biologie a Academiei, fondatorul școlii românești de palinologie.Lucrările simpozionului au fost deschise de acad. Ștefan Peterfi, care a vorbit despre dezvoltarea științei polenului și aplicațiile ei, despre meritele deosebite în acest domeniu ale acad. prof. Emil Pop. în continuare, prof. dr. docent Ion Ciobanu a subliniat contribuția sărbătoritului la studiul condițiilor paleoclimatice din regiunea Carpaților orientali și sudici, la elucidarea variantei est-carpalice a evoluției silvestre în cadrul procesului evolutiv general al pădurilor din Europa centrală. Opera acad. Emil Pdp, care numără pînă acum peste 300 de lucrări științifice, se bucură de aprecierea specialiștilor din lumea întreagă.Participant» la primul simpozion național de știința polenului au dezbătut probleme privind cercetările morfopalinologice la plantele spontane și cultivate din flora României, rezultatele unor analize de polen din Masivul Paring, din complexul mlăștinos Volșlăbeni, din mlaștinile alpine ale Făgărașului etc. (Agerpres)
ADUNARE CONSACRATĂ CELEI DE-A XXII-A

ANIVERSĂRI A ELIBERĂRII UNGARIEI

.■i •*

s

41

șireasăși esențaconsolidare .. ______ - . ___nentul nostru. Comunicatul subliniază că la promovarea cauzei securității europene ar contribui aplicarea unor măsuri, chiar par- . Aia le, de ■ Mezaiimare,-.. de. creare a liîmor' zondFdeiitîcieiîri'zat^,' exclude- • >ea sMb "orice forma a

vieții politice în Europa, în- politicii de asigurare și a securit^rif pe conti- îftk

ÎNTÎLNIREA DE POLO PE APA dintre reprezentativele României și Italiei a avut loc aseară, în noua piscină clujeană. Victoria a revenit echipei României cu scorul de 8—5 (3—3, 2—1, 1—0, 2—1).
ILXE NASTASE l-a învins cu 6—1, 6—4 pe Rainer- Kuhlemy (R. F. a Germaniei), în cadrul tur- neu.ui internațional de tenis de la Cannes. Ken Andersen (Suedia) l-a întrecut cu 6—2, 2—6, 8—6 pe Petre I.iărmureanu.

linia de sosire Busch (R. D. Germană) în 2 h 20’40”, urmat de Toth (Ungaria) 2 h 22’17” și Kantorek (Cehoslovacia) 2 h 23’17”.
S-A ÎNCHEIAT ETAPA FI

NALA a turneului masculin de volei pentru calificarea lâ viitoarele campionate europene. In jocul decisiv, echipa Olandei a învins cu 3—2 echipa Izraelului și a ocupat primul loc în clasamentul general.

Meciurile campionatului repu
blican masculin de baschet (tur
neul interbucureștean), disputa
te aseară în sala Floreasca din 
Capitală s-au soldat cu urmă
toarele rezultate : Dinamo — 
Rapid 90—78 (47—39); Steaua 
— Politehnica 81—69 (42—31). 
în fotografie : O fază din me

ciul Steaua — Politehnica.Foto : M. Cioc

I
I
I
I
I

La Casa de cultură din orașul Gheorghe loc, vineri consacrată versări a participat muncii din unitățile industriale ale orașului, reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat și ai organizațiilor obșteștii precum și membri ai Ambasadei R. P. Ungare la ’ București. 'Au luat cuvîntul Ion Coteț, pre-

Gheorghiu-Dej a avut după-amiază, o adunare celei de-a XXII-a ani- eliberării Ungariei. Au numeroși oameni ai
ședințele Comitetului sindicatului de la Combinatul chimic Borzești, și Săndor Argyelăn, consilier al Ambasadei R. P. Ungare. Vorbitorii au relevat însemnătatea acestei sărbători, succesele obținute de poporul vecin și prieten în construcția socialistă și prietenia cafe leagă cele două popoare. In încheiere, formații de artiști amatori ale sindicatelor din oraș au prezentat un program artistic. (Agerpres)

LA SAN JUAN au continuat întrecerile ' concursului internațional de tenis din cadrul „Circuitului Caraibilor". în proba - de simplu mas-, culin, Charles Pasarell (Porto Rico) l-a eliminat cu 6—4, 6—2 pe Istvan Gulyas (Ungaria). La dublu masculin, Cuplul Tiriac (România), Gulyas (Ungaria) a pierdut cu 6—3, 3—6, 6—4 m fața perechii Roche, Newcombe (Australia).
FINALA „CUPEI CAMPIONI

LOR EUROPENI" LA HANDBAL FEMININ s-a disputat la Bratislava, între echipele Jalgiris Kaunas (tl.R.S.S.) și S. K. Leipzig (R. D. Germană). La capătul unei partide deosebit de pasionante, soviet! ele au obținut victoria cu 8—7 
(3—U?

SERBĂRILE „ZILEI OLIMPI
CE", organizate cu prilejul celei de-a 71-a aniversări de la desfășurarea primelor Jocuri Olimpice, au avut loc la Atena. Cu această ocazie s-a disputat cea de-a 7-a ediție a Maratonului internațional de la Atena (42,912 km). Primul a trecut

W COMPETIȚII INTERNAȚIONALE

Cronica zilei
O DELEGAȚIE citară, Reprezentanța

Ă UNIUNli ZIARIȘTILOR ’ â Republicii Federale 
DIN R. S. CEHOSLOVACA

NE VIZITEAZĂ ȚARA

7 comercială a Germa- seara, un
în meci retur pentru semifinalele „Cupei campionilor europeni" la volei masculin, echipa Dinamo București întîlnește azi la Leipzig formația S.C. Leipzig. în primul meci, di- namoviștii au obținut victoria cu scorul de 3—1. Jocul începe la ora 19 (ora București).

întîlni în finală pe câștigătoarea dublei întîlniri Gummersbach—Trud Moscova. în primul meci, handbăliȘtii de la Gummersbach (R. F. a Germaniei) au terminat învingători cu 15—11.
Astăzi este așteptată să sosească în Capitală echipa masculină de handbal Dukla Praga. Handbaliștii cehoslovaci vor întîlni duminică, de Ia ora 19, în sala Floreasca. echipa Dinamo București, în cadrul semifinalelor „C.C.E.". Returul va avea lot: la 16 aprilie la Fraga,. învingătoarpa .va

Marți, la Stockholm, încep campionatele mondiale de tenis de masă. La această ediție a campionatelor, țara noastră va fi reprezentată de D. Giurgiucă, R. Negulescu, Gh. Cobîrzan, A. Rethi, Eleonora Mihal- ca, Maria Alexandru și Carmen Cri- șan. Echipa noastră va pleca astăzi la amiază în Suedia.

| La invitația Uniunii Ziariștilor I ne vizitează țara o delegație a conducerii Uniunii Ziariștilor din R. S. Cehoslovacă, condusă de Adolf IHradecki, secretar general al Uniunii. La aeroport, oaspeții au fost întîmpinăți de Nestor Ignat, . pre- 1 ședințele Uniunii ziariștilor din Republica Socialistă România, și Aurelian Nestor, secretar general a) (uniunii. în cursul zilei de vineri, delegația a făcut o vizită la Uniunea ziariștilor, unde a avut con- I vorbiri cu privire la relațiile dintre cele două uniuni.
*

ICu prilejul deschiderii la București a Expoziției de grafică publi-

niei a oferit,' vineri cocteil. Au luat parte reprezentanți ai Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, artiști plastici, graficieni.
★Vineri seara, Teatrul de Operă și Balet a prezentat pe scena Sălii Palatului Republicii Socialiste România un spectacol cu opera „Lucia di La- mermoor". Spectacolul, care a avut la pupitrul dirijoral pe Constantin Petro- vici, a cuprins în distribuție pe cunoscuta soprană sovietică Evghenia Mi- roșnicenko, Nicolae Herlea, Octavian Naghiu, Nicolae Rafael, Marcel An- gelescu, Victoria Drăgănescu, Vasile Diaconescu.

- I" (Agerpres)
fCa vechi și pasionat jucător de șah, am trăit e- voluția și progresele înregistrate în ullimele două decenii de șahul românesc. Am luat parte la multe competiții în țară și în străinătate și de a- ceea cred că poate fi util dacă, în lumina unei îndelungate experiențe și cu obiectivitatea pe care ea 0 generează, aș încerca să exprim cîteva păreri despre situația actuală a șahului nostru și despre perspectivele lui de viitor.Putem constata cu satisfacție că jucătoarele noastre sînt printre primele din lume, cum s-a văzut de altfel și la Campionatul mondial feminin de la Oberhausen (R.F.G.), la care au ocupat locul ai II-lea.Unele meciuri, pe e- chipe sau individuale, la care jucătorii români au luat parte, au demonstrat existența unui potențial ridicat al șahului nostru ; el ar trebui insă să spună un cuvînt din ce în ce mai greu în arena internațională. într-adevăr, printre altele, victoria înregistrată acum cîtva timp la echipa letonă, deși la un scor minim, este suficient de semnificativă, deoarece se știe că, de multă vreme, republicile baltice sini centre șahiste de prim ordin. Riga l-a dat pe Nimzovici, iar astăzi acolo trăiește fostul campion mondial Mihail Tal : la Tallin îl găsim pe celebrul Paul Ke- res, iar la Vilnius pe cunoscutul Mikenas. Tradiția șahistă în aceste orașe este puternică, numărul cluburilor de șah este mare, iar organizația lor este printre cele mai bune din lume Lă Riga, de exemplu, funcționează un club central de șah unde există o carlotecă pe deschideri și pe jucători,

conținînd nu mai puțin de 150 000 fișe.Din studiul diferitelor partide jucate în ultima perioadă se poate afla că avem in persoana tînărului mare maestru Florin Gheorghiu un jucător de anvergură, care totuși nu și-a atins încă plafonul .posibilităților. La nivelul lui, fiecare pas în sus se face greu și numai cu o enormă cantitate de muncă. De ase-

(Panlazi, Zara, Wolf ș.a.), cu calități reale. Același lucru despre elevii Ghiz- davu. Urzică, Ghindă ș.a., care, cu Siguranță, în scurtă vreme vor figura printre finaliștii campionatelor republicane.Ne bucură succesele pe care le obținem, dar a- ceasta nu ne împiedică să observăm că ele ar putea fi și mai mari dacă am înlătura unele deficiențe și greșeli care mai dăinuie

lui trebuie însă multă muncă și atenție.Cele afirmate mai sus sînt confirmate de altfel și de rezultatele de la O- limpiada de la Havana. In meciurile „lari", jucătorii noștri au scos rezultate excepționale : 2—2 cu Statele Unite (cu o victorie rerharcabilă a lui Gheorghiu asupra lui Fischer), 2f/s—IV2 contra Argentinei. în schimb, tot 2—2 cu Norvegia, Islanda

Șahul nostru poate aiea 
un cuvînt mai hotărît 
în arena internaționala t=9
menea, falanga maeștrilor noștri internaționali — V. Ciociltea, T. Ghi- țescu D. Drimer — ca și unii maeștri, ca Partos de exemplu, au atins un nivel ridicat. Lucrul acesta a fost confirmat de altfel de evoluția echipei noastre la toate Olimpiadele din ultimii ani. la care ne-am clasat, în mod constant, între primele opt țări, numărul formațiilor participante variind între . 35 și 50Un lucru mai puțin îmbucurător : nu stăm prea bine la juniori. Performanțele echipelor studențești la ultimele întîlniri internaționale nu sini pe măsura nivelului actual al șahului nostru, cu toate că în rîndul studenților e- xistă elemente valoroase

dr. Oclav 
TROIANESCU 

maestru internațional 
de șah

în șahul nostru. Numeroși jucători au o tendință, individualistă, urmăresc numai un succes personal. Ei consideră că un rezultat de 50 la sută — prin remize „onorabile" — este satisfăcător ; „nimeni nu poate spune nimic". Deși gur, nu susținem teza jocului cu orice risc. Dar nu strică deloc un plus de ambiție în pozițiile în care există chiar și avantaj minim ; pentru valorificarea

și Spania, echipe care n-au reușit să reziste nici uneia dintre echipele cu care noi am jucat în condiții de egalitate (R. D. Germană, clasată în urma noastră, a întrecut cele trei formații menționate cu 4—0, 3>/2—'A și respectiv 3—1).Lotul nostru reprezentativ rămîne uneori dator atît în ceea ce privește „spiritul de echipă", cit și simțul de răspundere. Este bine să se știe că, în- tr-o întrecere pe echipe, obligațiile fiecărui coechipier sînt aceleași și, aș zice, unice : aportul maxim trebuie dat și în „zilele grele" (in întîlniri cu echipe puternice), și în „zilele ușoare", cu adversari mai modești.Procesul de pregătire și

ridicare a unui maestru de șah este lung și laborios. Afirmația nu-i o noutate. Tocmai de aceea este cît se poate de necesar ca inițierea și apoi continua pregătire a viitorilor șahiști să aibă un cadru organizat temeinic. După părerea mea, atenția trebuie îndreptată cu predilecție spre activitatea șahistă din școli și universități. In acest sens, o propunere : organizarea anuală a unui campionat școlar care, fără doar și poate, ar prilejui afirmarea numeroaselor elemente talentate, care acum practică șahul mai mult în mod empiric. Totodată, se impune participarea juniorilor noștri la toate competițiile internaționale ce le sînt rezervate. Editarea unui bun manual de. șah pentru începători, care să le îndrume de la bun început gîndirea șahistă,.ar fi bine primită de îjiarele public, în special de tineret.Pentru dezvoltarea viitoare a șahului nostru este necesară înființarea în București a unui club central de șah. Majoritatea capitalelor europene (toate țările soc'iâliăfă, fără excepție) au astfel de cluburi. Utilitatea lor este indiscutabilă ; ele constituie un fel de for metodologic care dirijează activitatea șahistă lă nivelul cel mai înalt, permițînd un continuu și valoros schimb de idei între jucători, o activitate organizată și fructuoasă a antrenorilor. Faptul este cu atît. mai surprinzător cu cît organizarea și amenajarea unui asemenea club este legată de prea î sacrificii materiale, ducerea U.C.F.S. ar să treacă în sfîrșit zolvarea acestui vechi de- zidera’, ceea ce va contribui desigur la un serios salt înainte al șahului românesc.

nu multe Contre bui la re-

G

vremea
Ieri în țară : Vremea a fost schimbătoare. Cerul a fost mai mult noros în jumătatea de vest a țării, unde au căzut ploi locale și sub formă de averse. în rest, cerul a fost variabil. Vîn- tul a suflat potrivit prezehtînd intensificări în Banat, Moldova și Dobrogea. Temperatura aerului la ora 14 oscila între 6 grade la îritohsura Buzăului și' 20 de grade la București. în București : Vremea s-a încălzit ușor. Cerul a fost variabil. Vîn- tul a suflat potrivit. Temperatura maximă a fost de 20 de grade.Timpul probabil pentru zilele de 9, 10 și 11 aprilie. In tară : Vremea Va fi în general instabilă. cu cerul temporar noros. Vor cădea ploi mai ales sub formă de averse. Vîntul va sufla slab pînă la potrivit. Temperaturile minime vor fi cuprinse . între minus 1 grad și plus 9 grade, iar maximele între 7 și 17 grade. în București : Vremea va fi schimbătoare, cu cerul temporar noros. Ploaie sub formă de averse. Vint slab pînă la potrivit. Temperatura ușor variabilă.

4 AUTOTUmSME
RENAULT 16
LA CONCURSURILE 
„PRONOSPORT" ALE 
LUNII APRILIEConcursurile Pronosport din 9, 16, 23, 30 aprilie 1967 voi beneficia, în afara premiilor obișnuite în bani, în cadrul premiului excepțional, de cîte un autoturism Renault 16.De asemenea, participant la Pronosport vor mai putea obține importante premii în bani pentru 13, 12, 11 și 10 rezultate exacte.

Joi s-a încheiat vizita pe care a 
I făcutro în - țara noastră tovarășul Luigi Longo, secretar general ăl Partidului.Comunist Italian, la invitația tovarășu'lui Nicolae Ceaușes- cu, secretar, general al Comitetului Central, al Partidului Comunist Român. Comuniștii, poporul român, au salutat cu » deosebită Satisfacție sosirea’ în România a oaspetelui;j- prea siib 'orice formă a - accesului dă Părtiduh Comunist tțaliăți, . .Ger.rrfhniei,federale,jă arma nUclea- pa.rtidul nostru tradiționale nie și[ nalistă. care au desfășurate într-o atmosferă rășeasdâț, s-a’ făcut un schimb păreri asupra situației internaționale, asupra unor probleme ale nilș- cării muncitorești, precum și asupra relațiilor dintre cele două partide.După cum este cunoscut, partidul nostru, pornind de la interesele fundamentale ale poporului român și de la cauza generală a socialismului, desfășoară o intensă activitate în spiritul solidarității cu partidele frățești, dezvoltă i raporturile tovărășești cu partidele marxist-leninis- te frățești, activează îni vederea consolidării unității mișcării comuniste internaționale. Acestui țel, îi sînt consacrate numeroase întîlniri, contacte, schimburi de vederi, purtate în ultima vreme de conducerea partidului nostru cu reprezentanții partidelor frățești din țările socialiste, cît și cu,..'reprezentanții partidelor comuniste șr,mun-r citorești din numeroase țări ale lumii. Pe aceeași linie, se înscriu și convorbirile cu secretarul’ general al Partidului Comunist Italian. Rezultatele Vizitei, ale discuțiilor care au avut loc sînt consemnate în Comunicatul dat publicității în presa de joi dimineață.Subliniind creșterea în întreaga lume a uriașelor forțe sociale care ~ luptă pentru .pace, eliberare socială și hățională, cele două partide au evidențiat îh același timp activizarea cercurilor imperialiste, în primul rînd a imperialismului american, ale căror comploturi și intervenții agresive pun în pericol pacea lțțrnii ; .acțiunile periculoase ale cercurifbr reacționare din" Eurdpa, inclusiv a cercurilor neonaziste și -revanșarde-* vest-germațiș„ care se. opun destinderii internaționale'. Cele două partide și-au reafirmat sprijinul șl'solidaritatea lor deplină cu lupta dreaptă a poporului vietnamez cesitatea' americane și orice alte acțiuni agresive împotriva R. D. Vietnam să înceteze în mod definitiv și necondiționat, să fie respectat dreptul poporului vietnamez de a-și hotărî singur soarta. «șConvorbirile la nivel înalt dintre cele două partide au acordat toată însemnătatea securității europene — una din cele mai important te probleme ale actualității politice și în care sînt direct interesate popoarele Europei, toate popoarele lumii. Viața, evoluția evenimentelor îndeosebi în perioada ce s-a scurs de la-Declarația Consfătuirii de la București din iulie 1966, a țărilor socialiste, învederează că înfăptuirea seciirității europene este o necesitate obiectivă stringentă a vieții internaționale, o cerință a popoarelor. In Europa se dezvoltă și se. intensifică rentele, care tru schimbări politică internațională, pentru înlăturarea reziduurilor războiului rece, a piedicilor și barierelor anacronice din relațiile interstatale, pentru o largă cooperare intereu- ropeană. Pentru o asemenea polit.i- . că mijitează partidele comuniste și muncitorești. Aceste tendințe înglobează, de asemenea, forțe sociale . din ce în ce mai largi care cuprind organizații democratice, personalități de diferite convingeri filozofice și religioase.' Este deosebit de semnificativ pentru ecoul pe care îl are în opinia publică occidentală ideea securității europene că cercuri guvernante dintr-un număr de. țări vest,-europene îșiaduc contribuția la găsirea căilor pentru întărirea înțelegerii, coope- internaționale. acestor de

este relații solidaritate în cadrul convorbirilor avut loc cu acest prilej, tovă- de

Și■ ca

legat prin de priete- iri tetnațio-

au subliniat ne- bombardamentele

tot mai mult cu- se pronunță pen- radicale în viața

rării și securitățiiAcțiunea tuturor favorizează procesul■de îmbunătățire politic în înregistrate în dezvoltarea
forțe dest.in- a cli- Europa, ' pro- în ultima contacte-

a dere și 
I matului 
9 greSelevreme lor și relațiilor economice, politice, culturale dintre statele europene, fără deosebire de orînduire socială. Aceasta relevă tot mai pregnant posibilitatea abordării problemei securității într-un mod nou, pe baze acceptabile pentru toate si ațele europene.Cele două partide și-au reafirmat convingerea că în abordarea constructivă a problemelor securității europene trebuie să se pornească de la recunoașterea realităților, în primul rind a existenței celor două State germane, de la inviolabilitatea frontierelor stabilite după cel de-al doilea război mondial, ca și de la . necesitatea normalizării relațiilor între toate statele europene, inclusiv stabilirea de relații normale cu • ambele state germane. Statornicirea unor raporturi de bună-vecină- tate între toate țările europene., pe baza principiilor independenței și suveranității naționale, egalității în i drepturi, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc constituie — așa cum se spune și îh comunicat — un factor de cea mai mare importanță pentru însănăto-

ră, lichidarea împărțirii Europei in blocuri, opuse.In cursul convorbirilor s-a acordat cea mai mare atenție problemelor actuale ale mișcării comuniste și muncitorești. în condiții'e actuale, cerința fundarnenlală •> internaționalismului proletar, datoria supremă a fiecărui partid marxist- leninist este grija și eforturile pentru întărirea unității și coeziunii mișcării comuniste și muncitorești — temelie de nădejde a unității întregului front de luptă împotriva imperialismului, pentru pace, pentru eliberare socială și națională, pentru democrație și progres. Partidele comuniste își desfășoară activitatea într-o tot mai mare diversitate de condiții determinată de gradul diferit de dezvoltare economică și politică a unor țări, de regimul social diferit, de particularități istorice și naționale. Aceasta este o realitate istorică de care nu se poate să nu se țină seama și de la care trebuie să plece la stabilirea raporturilor dintre ele, în întărirea unității lor. în aceste condiții, așa cum arată însăși experiența istorică, unitatea partidelor comuniste nu poate să se întemeieze decît pe respectarea normelor de bază ale internaționalismului proletar, pe egalitatea în drepturi și neamestecul în treburile interne. Numai asemenea relații pot garanta o unitate trainică, viabilă, a mișcării comuniste, o unitate care să fie armă puternică în lupta pentru cauza celor ce. muncesc, pentru pace.întărirea solidarității frățești între partidele comuniste și muricită- rești face necesare contacte și consultări, în forme diferite, desfășurarea unui permanent schimb de păreri și experiență, discuții prie- . tenșști principiale asupra tuturor problemelor de interes comun.Experiența mișcării muncitorești arată că asemenea “contacte își pot atinge scopul, pot fi utile pentru o mai -bună cunoaștere reciprocă, pentru găsirea căilor căle mai bune de întărire a unității de acțiune, numai dacă se desfășoară înt.r-Un spirit de încredere, stimă și respect reciproc, pe bază principiilor marxism-leninismului, dacă constituie realmente un schimb sincer și deschis de păreri, în cadrul căruia fiecare parte manifestă cea mai deplină receptivitate și solicitudine. Dimpotrivă, așa cum a arătat tendința de a impune altui partid o anumită părere, orientare, un abordare sau nor probleme în mod direct poate aduce numai daune. De aici trebuie pornească — după părerea partidului nostru — eforturile pentru găsirea căilor de întărire a unității part idelor comuniste ; poate fi cu adevărat trainică numai unitatea între partide egale în drepturi care-și asumă deplina răspundere a activității lor politice.Așa cum se arată și în comunicatul dat publicității, deosebirile de păreri, divergențele nu trebuie să afecteze sub nici o formă prietenia și solidaritatea, raporturile de colaborare între partidele frățești, nu trebuie să dăuneze intereselor reciproce, După cum a petale rînduri între partidele păreri diferite sau alta. Esențial asemenea probleme calate în spirit de stimă pect reciproc, cOnsemnîndu-se concluziile asupra cărora se cade de acord și manifestîndu-se răbdare în legătură cu celelalte, lăsînd să se pronunțe timpul, viata. Cea mai imperioasă cerință în momentul de față este să nu se întreprindă nimic de natură să agraveze divergențele din mișcarea comunistă, să adîncească sciziunea. ■în comunicat este reafirmată ho- tărîrea celor’ două partide de a acționa în vederea lărgirii înțelegerii și ’ colaborării între partidele frățești, căutării oricăror posibilități în acest scop, de a-și ăduce contribuția la depășirea dificultăților existente în mișcarea comunistă, la continua întărire a unității și coeziunii sale.Comunicatul relevă cu satisfacție relațiile tovărășești existente între Partidul Comunist Român și Parti* dul Comunist Italian, năzuință comună de a acțiopa pentru dezvoltarea lor continuă, în interesul reciproc, ca și jn interesul unității comuniștilor din .întreaga lume. Cele două partide apreciază în mod pozitiv evoluția favorabilă a raporturilor politice, economice, Științifice și culturale dintre România si Italia.Comuniștii, opinia publică din țara noastră dau o înaltă apreciere vizitei tovarășului Luigi Longo în România, considerînd convorbirile avute cu conducătorii P.C.R. ca o contribuție la adîncirea prieteniei dintre partidele noastre, dintre popoarele român și italian, la cauza păcii și socialismului.
V. ILIESCU
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cauzei comune, subliniat în re- pârțidul nostru, frățești, pot exista într-o problemă este însă ca să fie dis- și res-



>
t

conferinței
africane

încheierea

Joi seara s-a încheiat reuniunea la 
nivel inalt a celor cinci țări africane 
— R.A.U., Algeria, Tanzania, Mauri
tania și Guineea.In comunicatul comun dat publicității, parțicipanții și-au reafirmat hotărîrea de a continua 
lupta în vederea lichidării domi
nației colonialiste de pe conti
nentul african, a rasismului și 
exploatării străine.Referitor la situația din Rhodesia, una dintre problemele care au stat în centrul discuțiilor, comunicatul relevă că șefii celor cinci state s-au declarat în, spri-.. jinul luptei juste a poporului Zimbabwe împotriva dominației minorității albe. Ei au condamnat politica guvernului britanic, pe care îl consideră răspunzător de actuala situație din Rhodesia, și au cerut măsuri mai eficace pentru a se pune capăt regimului rasist. Comunicatul cere tuturor 
statelor să boicoteze regimul de 
la Salisbury, precum și alianța 
dintre acesta și forțele colonia
lismului și rasismului din R.S.A. 
și cu autoritățile din coloniile 
portugheze. Parțicipanții s-au declarat, de asemenea, gata să sprijine în continuare mișcările de eliberare din Africa, în conformitate cu prevederile Cartei O.U.A.Subliniind că agresiunea împotriva poporului vietnamez constituie o amenințare pentru pacea mondială, parțicipanții au 
cerut încetarea imediată și ne
condiționată a bombardamentelor 
asupra teritoriului R. D. Viet
nam, retragerea forțelor armate 
imperialiste și recunoașterea 
Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud drept sin
gurul interlocutor valabil.A fost reafirmat sprijinul tal față de lupta popoarelor Arabia de sud, cerîndu-se vernului britanic să aplice n luțiile O.N.U. și să-și retragă trupele din această regiune. Au fost abordate, potrivit comunicatului, și unele probleme economice, cărora trebuie să le facă față țările în curs de dezvoltare. Comunicatul se pronunță pentru acordarea unui mare acestor laborare mai tele membre

to- din gu- ezo-

sprijin economic mai țări, pentru o co- intensă între sta- ale O.U.A.
C. OPRICĂCairo, 7 aprilie.

în Austria

avut de suferit pierderi.
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Noutăți tehnice

S. U. A. Reducerea taxei de scont

COLUMBIA

VENEZUELA

între 11 și 13 aprilie va avea loc la Palatul Nafiunilor 
din Geneva o sesiune jubiliară consacrată împlinirii a 20 de

pașnice a energiei nucleare, 
din țările europene.

tuirea bazei, dar S.U.A. au refuzat 
pe motiv că ea „este .vitală pentru 
securitatea ambelor țări".

Ce atmosferă grea am găsit 
Europa I 
Desen de Eugen TARU

ani de la înființarea Comisiei Economice a O.N.U. pentru 
Europa. Ea va prilejui trecerea în revistă a activității de
puse de la crearea organismului, în 1947, cit și abordarea 
unor probleme de actualitate care figurează pe ordinea de 
zi : dezvoltarea industrială, turismul, automatizarea, coope
rarea economică și tehnico-știinfifică, problemele energiei în 
Europa, folosirea în scopuri 
Vor lua parte 20 de miniștri

matic în ultimii cîțiva ani. Europa 
se îndreaptă într-o direcție proprie, 
nu împotriva Statelor Unite, dar di
ferit de ele și în pofida lor".

Consiliul guvernatorilor Băncii federale de rezerve a S.U.A. 
a hotărît joi să reducă taxa de scont de la 4,5 la sută la 
4 la sută. Taxa de scont a fost majorată în S.U.A. de la 4 
la 4,5 la sută la 5 decembrie 1965.

In urma unui afront din partea „guvernului federal11

dorește
C.E.E. 

francez 
sesiune a

SESIUNE JUBILIARĂ

Association" sînt au- unui nou pi’ocedeu 
elaborare a oțelului, 
pulverizare. Se aș-

în Piața comună"

A PĂRĂSIT PRECIPITAT ADENUL

Franța nu dorește intrarea Angliei

agențiile de presă transmit

/

I

Vicepreședintele S.U.A., Hubert Humphrey, a sosit vineri la Paris într-o vizită, în cadrul turneului pe care îl întreprinde în Europa occidentală. El a fost întîmpinat la aeroportul Orly de Couve de Mur- ville, ministrul afacerilor externe.Humphrey a avut o întrevedere cu președintele de Gaulle. Cu acest prilej, i-a remis acestuia un mesaj din partea președintelui Johnson.După întrevedere, Hubert Humphrey s-a îndreptat spre Arcul de Triumf pentru a participa la o ceremonie la Mormîntul eroului necunoscut. Ca și la sosirea pe aeroportul Orly, pe tot parcursul pînă la Arcul de Triumf, sute de mani- festanți au demonstrat împotriva războiului din Vietnam, condam- nînd politica dusă de S.U.A. în a- ceastă regiune. In timpul ceremoniei s-au produs. ciocniri între ma- nifestanți și poliție. Au fost efectuate arestări..
*

In legătură cu sosirea lui Hum
phrey, iată ce' scrie „COMBAT". 
„Eșecul încoronează- misiunea sa. 
Aceasta reflectă prăpastia tot mai 
adîncă ce separă aspirațiile, moti
vele și interesele Statelor Unite de 
cele ale aliaților lor occidentali".

Aceeași idee apare și într-un ar
ticol al lui WALTER LIPMANN : 
„Influența politică și morală a Sta
telor Unite a scăzut în mod dra-

Misiunea specială a O.N.U. a părăsit vineri dimineață Adenul, ple- cînd pe calea aerului spre Londra. 
„Nu ne-am bucurat de colaborarea 
la care ne așteptam din partea 
Marii Britanii" — a declarat la aeroport Manuel Perez Guerrero, conducătorul misiunii O.N.U. Hotărîrea privind plecarea subită a misiunii a intervenit după ce joi seara guvernul așa-zisei „Federații a Ara- biei de Sud" a interzis televiziunii din Aden să-i prezinte pe membrii misiunii.Hotărîrea „guvernului federal" a fost anunțată printr-un discurs radiodifuzat al ministrului federal al informațiilor, Bayoomi, care a de-

ir.

în aceste zile pe străzile Adenului

La Paris, ca și în celelalte capi
tale vizitate, Humphrey a fost întâm
pinat cu proteste . împotriva agre
siunii S.U.A. în Vietnam.

clarat că „interdicția a intervenit datorită faptului că membrii misiunii OiN.U. au făcut' cunoscut1 că nu intenționează să trateze cu acest guvern". Șeful misiunii, Guerrero, declarase anterior că misiunea nu recunoaște decît Marea Britanie în calitatea acesteia de „putere administrativă". Declarația misiunii, ce urma să fie citită în fața posturilor de televiziune și radio din Aden, a fost difuzată presei. Potrivit relatărilor corespondenților de presă, în declarație se afirma, între altele, că vizita întreprinsă miercuri de 
membrii misiunii la închisoarea 
centrală din Aden — unde sînt de
ținute 112 persoane, fără a fi jude
cate — a dovedit, încă o dată, „cît 
de necesară este eliberarea acestui 
teritoriu de sub regimul colonial".Sosită la Roma, misiunea a avut la cererea sa, o întrevedere cu secretarul general al O.N.U., U Thant. Pe de altă parte, din Londra se a- nunță că ministrul de externe britanic a invitat misiunea O.N.U. la Londra pentru a examina situația.într-o declarație, acesta a exprimat regretul guvernului britanic față de faptul că misiunea a plecat fără a-și îndeplini sarcina.

★
Referindu-se la acest fapt, agenția 

FRANCE PRESSE scrie.:
„Plecarea precipitată din. Aden a 

misiunii O.N.U. a făcut senzație la 
Londra, unde se manifestă teama ca 
acest fapt să nu antreneze noi tul
burări în Arabia de sud.’Pe plan in
tern, guvernul se așteaptă la o nouă 
ofensivă a opoziției conservatoare în 
această problemă’.

LISTA NOULUI
CABINET FRANCEZPARIS 7 (Agerpres). — La propunerea primului ministru Georges Pompidou, președintele Republicii Franceze, generalul de Gaulle, a. aprobat lista noului cabinet francez. Titularii principalelor ministere sînt: Maurice Couve de Mur- ville — ministru al afacerilor externe ; Christian Fouchet — ministru de interne ; Pierre Messmer —- ministrul armatelor; Michel De- bre — ministrul economiei și finanțelor ; Alain Peyrefitteeducației naționale; Andre raux — ministrul afacerilor rale ; Maurice Schumann — trul cercetărilor științifice ; Frey — secretar de stat peprimul ministru pentru .relații cu parlamentul, Edgar Faure — ministrul agriculturii ; Olivier Guichard — ministrul industriei ; generalul Billotte — ministru de stat însărcinat cu teritoriile de peste mări ; Louis Joxe — ministrul- justiției.în general, noul guvern nu prezintă schimbări esențiale.

ministrulMal- cultu- minis- Roger lîngă

Vizita delegației 

C. C. al P. C. R.

VIENA 7. —■ Corespondentul Agerpres, P. Stăncescu, transmite: Delegația Comitetului Central al Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Alexandru Dră- ghici, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., care se află în Austria la invitația C.C. al P.C. din Austria, a făcut vineri dimineața o vizită la Camera agricolă a landului Niederosterreich. Președintele Alois Scheibenreif ■ a prezentat oaspeților români aspecte din activitatea Camerei a- gricole. Vizitînd localitatea Prosbt- dorf, din apropierea Vienei, membrii delegației s-au oprit la întreprinderea producătoare de semințe selecționate de cereale, unde prof. Hamsel Hermann a vorbit oaspeților despre activitatea întreprinderii. Tovarășul Alexandru Drăghici s-a interesat de modul de organizare a întreprinderii și de rolul ei în agricultura landului. La Obersiebenbrunn, unde au fost întîmpinați de Hanz Zeger, consilier în guvernul landului, oaspeții români au vizitat școala agricolă din localitate, precum . și sectoarele de creștere a animalelor.In cursul vizitei în landul Niederosterreich, oaspeții români au fost însoțiți de Robert Dubov- sky, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. din Austria, și de specialiști ai Camerei agricole a landului.

MONTEVIDEO 7 (Agerpres). — Ambasadorul Boliviei la Montevideo, Oscar Cerruto, a informat oficial Ministerul Afacerilor Externe al Uruguayului că președintele bolivian, Rene Barrientos, nu va participa la conferința șefilor de state ai țărilor membre ale O.S.A., care urmează să se desfășoare între 12 și 14 aprilie în stațiunea balneară uruguayană Punta del Este.
★Peste 150 de muncitori și stu- denți din capitala Uruguay-ului au început joi un marș de la Montevideo spre Punta del Este (128 km), pentru a exprima protestul față de organizarea conferinței șefilor de state ai țărilor membre ale O.S.A. Această acțiune este denumită „Marșul pentru demnitate".

• Demonstrație la Delhi împotriva amestecului GI. A,
în treburile Indiei ® Bazele militare străine indezi
rabile în Filipine ® expediția „plaisted" spre polul nord

IN LEGĂTURĂ CU INCIDENTUL DIN ZONA LINIEI DE DE 
MARCAȚIE DINTRE R.P.D. COREEANĂ ȘI COREEA DE SUD. La Ministerul Afacerilor Externe al R.P.D. Coreene a avut loc joi o conferință de presă în legătură cu omorîrea de către personalul părții americane a celor cinci soldați care se aflau în patrulă în zona liniei de demarcație militară provizorie. Purtătorul de cu- vînt al Ministerului de Externe a arătat că acest incident este considerat a fi cel mai serios de la semnarea armistițiului în anul 1953. Denunțînd încercarea S.U.A. de a pune pe seama R.P.D. Coreene acest incident, el a arătat că nu a fost vorba de un schimb de focuri, așa cum au pretins reprezentanții părții americane, în- trucît numai partea coreeană a

ÎNTREVEDERE tito—bock.Președintele R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz Tito, a primit vineri pe dr. Fritz Bock, vicecancelar al Austriei, ministrul comerțului, care se află într-o vizită oficială în această țară.
O DEMONSTRAȚIE ÎM

POTRIVA AMESTECULUI 
C.I.A. ÎN TREBURILE IN
TERNE ALE INDIEI a avui 
loc la Delhi, In fața clădirii Cen
trului american de informații. De
monstranții purtau placarde cu lo
zinci prin care se cerea retrage
rea agenfilor C.I.A. din India. In 
fafa demonstranților a luat cuvîn- 
tul Divan Chaman Lall, unul din 
conducătorii Consiliului păcii pe 
întreaga Indie, care a cerut ple
carea din India a tuturor membri
lor așa-zisului „Corp al păcii" 
american.

EXPEDIȚIA „PLAISTED" plecată la 28 martie din Insula Ellesmere (Canada) pentru a încerca să atingă Polul Nord, a stabilit joi după- amiază primul contact prin radio cu baza sa de la Eureka. Cei cinci exploratori au comunicat că sînt sănătoși, beneficiază de o temperatură relativ suportabilă (minus 23 grade) și o vizibilitate foarte bună. Singura dificultate este împuținarea rezervelor de carburanți pentru cele patru automobile pe șenile, folosite în această călătorie.

OPT PUNCTE PE SUPRAFA
ȚA LUNII, care reprezintă e- 
ventuale locuri de aselenizare 
pentru viitorii cosmonauți ame
ricani, ■ au fost alese de Admi
nistrația națională pentru pro
blemele aeronauticii și cerceta
rea spațiului cosmic (N.A.S.A.). 
Pehtru selecționarea lor, specia
liștii agenției spațiale america- 
neu au avut la dispoziție un nu
măr însemnat de fotografii ale 
suprafeței lunare, realizate cu 
ajutorul vehiculelor spațiale 
,,Orbiter-l, 2 și 3“ (de la aproxi
mativ 50 kilometri altitudine) și 
„Surveyor-1" (care a aselenizat 
lin și a transmis prin televi
ziune imagini de o deosebită 
claritate).

OPOZIȚIA FAȚĂ DE BA
ZELE MILITARE ÎN FILIPI- 

Narciso Ramos, ministrul afa- 
exferne al Filipinelor, a recu- 
vineri, într-o conferință de 
că în fiecare lună de la baza 
americană „Sangley Point", 
la sud de Manila, sînt efec-

NE.
cerilor 
noscut 
presă, 
navală 
situată
tuate peste 1 000 de misiuni aero- 
navale. Ministrul de externe filipinez 
a declarat că guvernul său intențio
nează să ceară unele lămuriri auto
rităților americane asupra naturii și 
scopului operațiunilor efectuate, (In 
virtutea unui acord americano-filipi- 
nez, bazele americane din Filipine 
nu pot fi utilizate pentru misiuni o- 
fensive decît cu acordul guvernului 
filipinez — n. r.). Guvernul filipinez 
a cerut în mai multe rînduri resti-

Un comentariu al agenției U.P. I

Franța a avertizat 
Anglia în termeni ne
echivoci că, în cazul 
în care aceasta va în
cerca din nou să cea
ră intrarea în Piața 
comună, va întîmpi- 
na un refuz și mai 
categoric decît cu pa
tru ani în urmă — 
transmite într-un co
mentariu corespon
dentul U.P.I. la Lon
dra. Rupînd tăcerea 
diplomatică, Franța a 
făcut cunoscuț clar

Angliei că nu 
intrarea ei în 
Reprezentantul 
la recenta
Consiliului ministerial 
al U.E.O. de la Roma a 
apreciat că problemele 
litigioase în calea ade
rării Angliei sînt «for
midabile» și că nici una 
dintre ele nu a fost 
încă soluționată. Cu 
alte cuvinte aceasta în
seamnă un avertisment 
dat premierului Wilson 
că atît în prezent cît și

în viitorul previzibil nu 
există nici o șansă pen
tru ca Anglia să devină 
membră a Pieței comu
ne. Liderii britanici au 
fost în permanență la 
curent cu împotrivirea 
Franței, dar, cu toate 
acestea, ei au nutrit 
speranța că președinte
le de Gaulle ar putea 
să-și schimbe această 
atitudine, determinat, 
mai ales, de presiunile 
crescînde ale parteneri
lor Franței din C.E.E.

AGENDA ECONOMICĂ

Scăderea taxei de scont 
este interpretată de obser
vatorii economici și finan
ciari ca o măsură menită să 
dea un impuls economiei 

. americane, care în primul 
trimestru al anului și, în 
special în ianuarie și fe
bruarie, a dat semne evi
dente de încetinire. Astfel, 
ea urmărește să activizeze 
ramura construcțiilor, cea 
mai lovită anul trecut de 
restricțiile de credit. De

asemenea, se consideră că 
pe această cale investițiile 
întreprinderilor vor deveni 
mai puțin costisitoare și că 
vor fi stimulate vînzările pe 

termen, care fuseseră plafo
nate de cîteva luni.

Măsura va avea repercu
siuni asupra problemelor de 
credit din alte țări occiden
tale. Astfel, Banca Canadei 
a anunțat reducerea taxei de scont de la 5 la 4,5 la brutală", ținută în. fața sută. participanților la Congresul extraordinar al producătorilor de cafea, reunit la Bogota. Subliniind că datoriile Federației producătorilor, de cafea se ridică la suma de 150 milioane dolari, pre-

„Țara trece printr-o 
gravă criză economică", a declarat președintele Columbiei, Carlos Lleras Restrepo, într-o cuvînta- re, pe care a califical-o singur drept „sinceră și

ședințele columbian a declarat că guvernul său nu are intenția să procedeze la o devalorizare a monedei, deoarece acest lucru ar putea avea „consecințe dramatice".
In Congresul Național al Venezuelei, mai mulți 

deputați au cerut revizui
rea imediată a tratatului 
comercial cu S.U.A. Moti- vînd această cerere, deputatul Ramon Tenorio Ci- iontes a subliniat că tra-

tatul îngreunează dezvoltarea industrială a Ve- nezuelei.
• Oamenii de știință de la firma „British Iron and torii 

de 
printeaptă ca aplicarea acestui procedeu să permită’ o reducere fără precedent a investițiilor, necesitate de construirea de noi o- țelării — poate chiar pînă la 80 la sută.• La uzina metalurgică de oțeluri superioare din Freital (R.D.G.) a început 
producția titanului prin 
retopirea într-un cuptor 
cu mai multe camere cu 
raze electronice, sub o presiune mai mică decît o milionime din cea normală. Ca urmare, R.D.G. a intrat în rîndul țărilor care elaborează acest metal, prin procedeele metalurgice cele mai derne.

„SfiPTĂMÎNfl PRIETENIEI ITAL0-R0MANE 
organizată de „Centrul emilian pentru relații culturale cu străinătatea" a fost 
inaugurată în orașul Bologna, din regiunea italiană Emilia. In cadrul acestei 
săptămîni’ vor avea loc conferințe despre „Aspecte și probleme ale econo
miei României" și despre poeții români de după cel de-al doilea război 
mondial, se vor prezenta un nou volum apărut recent — o antologie de 
poezie românească — precum și filme documentare ■ de arfă, turism și 
folclor, (Agerpres),

In fotografie : standul românesc de la Tîrgul cărții din Bologna,

Doi medici at clinicii uni
versitare din Freiburg (R.F.G.) 
au întocmit un studiu privitor 
la influența fumatului asupra 
femeilor gravide. Timp de cir
ca 14 luni ei au cercetat starea 
a 1 700 de femei gravide.

lată rezultatele:
Din numărul femeilor 

cetate 85 la sută erau nefumă
toare sau încetaseră să fumeze 
în timpul sarcinii. In 
dintre tinerele mame 
toare numai fiecare a 
20-a suferise de vomi- 
tări violente sau de 
simptome asemănă
toare de intoxicare, 
la fumătoare propor
ția a fost de una la 
șase. Dintre 
mătoarele 
mai mulți 
avuseseră o pierdere de sarci
nă, în timp ce la fumătoare a- 
proape fiecare a treia. Aceeași 
proporție s-a înregistrat in ce 
privește nașterile premature. 
Foarte clar apare deosebirea 
dintre cele două grupuri de 
femei cind se compară greu 
tatea .și mărimea noilor năs- 
cuți. In medie, copiii fumătoa
relor cîntăreau cu jumătate de 
kilogram mai puțin și erau cu 
2 cm mai scurți. Mai mult 
de 50 la sută din copiii fumă
toarelor nu cîntăreau decit 
2.5—3 kg. Greutatea la naștere 
depinde evident de consu
mul zilnic de țigări. In 
medie, copiii femeilor care în 
timpul sarcinii consumau zil
nic pînă la 5 țigări cîntăreau 
cu 600 g mai mult decit a- 
cele mame care fumau zilnic 
peste 15 țigări. Deci, viitoare 
mame, stingeți țigara I

timp ce 
nefumă-

nefu- 
care au 
copii 10

avut 
la sută

Presa britanică se ocupă în 
ultimul timp sub diverse titluri de 
noul plan de „însănătoșire" a 
căilor ferate britanice, prezentat 
recent în Camera Comunelor de 
ministrul transporturilor, Barba
ra Castle. Acest plan prevede 
reducerea cu încă 2 500 mile a 
căilor ferate engleze.

Căile ferate britanice se zbat 
de mai mulți ani în serioase difi
cultăți, generate între altele, de 
existența unor linii secundare 

construite la întîmplare, 
un parc de vagoane în
vechit, precum fi de 
concurența dintre trans
portul feroviar naționa
lizat și cel auto inter
urban, proprietate par
ticulară. în urmă cu 

cîțiva ani, dr. Beeching, pc atunci 
ministru al căilor ferate, a propus 
un plan drastic de reducere a li
niilor de cale ferată, închidere a 
unui număr mare de gări și impli
cit micșorarea numărului de lucră
tori din acest sector, ceea ce a 
atras la timpul său vii proteste din 
partea muncitorilor. „Chirurgia 
Beeching" nu a reușit să soluțio
neze dificultățile căilor ferate en
gleze.

Actualul plan este mai „indul
gent" decît planul precedent căci 
prevede amputarea unor linii de 
cale ferată neînsemnate. Ziarul 
„Financial Times" arată însă că 
el „nu soluționează nici una din 
marile probleme financiare care 
au planat din anii 1950 deasupra 
sistemului feroviar englez". Pentru 
redresarea situației rețelei fero
viare — opiniază unele ziare en
gleze — sînt necesare măsuri fi
nanciare, nu chirurgicale.
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