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La invitația Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Aus
tria, o delegație a Partidului Co
munist Român, compusă din tova
rășii Alexandru Drăghici, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R., Mihai Dalea, secretar al 
C.C. al P.C.R., Gheorghe Pană, 
prim-secretar al Comitetului

pra unor.probleme ale mișcării co* 
mUniste și muncitorești.

Reprezentanții celor două par* 
tide au subliniat creșterea în în
treaga lume a forțelor care luptă 
pentru pace, libertate, democrație 
și socialism, ■ împotriva politicii 
cercurilor imperialiste și în primul 
rînd a imperialismului american 
care constituie principala piedică 
în calea mișcării revoluționare, de
mocratice și naționale, se opune 
normalizării relațiilor dintre state, 
atentează la independența și suve
ranitatea popoarelor, 
război agresiv împotriva 
vietnamez.

In cursul schimbului 
privind problemele securității eu
ropene, reprezentanții celor două 
partide au relevat că forțe sociale 
de diferite convingeri politice, fi
lozofice și religioase, precum și fac
tori de răspundere ai vieții poli
tice, cercuri guvernamentale se 
pronunță pentru înlăturarea rezi
duurilor războiului rece și a barie
relor din relațiile interstatale, pen
tru crearea unui climat de pace și 
colaborare între popoarele din 
Europa, pentru zădărnicirea poli
ticii duse de imperialismul S.U.A., 
de cercurile reacționare din Eu
ropa, inclusiv cercurile neonaziste 
și revanșiste din Republica Fede-

gional Brașov al P.C.R., Andrei 
Ștefan, prim-adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., a făcut o vi
zită în Austria în perioada 6—13 
aprilie 1967.

. Cu acest prilej, delegația a vizi
tat orașele Viena, Graz, Linz, Salz
burg, obiective industriale și a- 
gricole din Landul Austria infe
rioară, așezăminte de cultură și 
artă, s-a întîlnit cu conducători ai 
organizațiilor locale ale Partidului 
Comunist din Austria și ai Frac
țiunii Unității Sindicale.

în timpul șederii în Austria, de
legația Partidului Comunist Ro
mân a avut convorbiri tovărășești 
cu o delegație. a. Partidului Comu
nist din Austria compusă din to
varășii Franz Muhri, președintele 
Comitetului Central al P.C. din 
Austria, Friedl- Furnberg, membru 
al Biroului Politic, secretar al C.C., 
Alfred Ruschitzka și Robert Du- 
bowsky, membri ai Biroului Poli
tic, Heinrich Fritz, membru al 
C.C., șeful secției externe.

Cele două părți au reafirmat 
întru totul pozițiile exprimate în 
Comunicatul comun adoptat la 
București în septembrie 1966 și au 
procedat la o informare reciprocă 
asupra activității desfășurate de 
cele două partide în ultima peri
oadă. In același timp, ele au făcut 
un schimb de păreri asupra situa
ției internaționale actuale și asu-ORGANIZĂRII (Continuare în pag. a VII-a)
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Vineri dimineață, la sediul Comi
tetului Central al P.C.R. au înce
put convorbirile între delegația 
Partidului Comunist Român și 
delegația Partidului Comunist Ma
rocan, care face o vizită în Repu
blica Socialistă România.

Din partea Comitetului 
al Partidului Comunist Rojnân 
au participat tovarășii '

Central

Nicolae

Ceaușescu, secretar general al C.C. 
al P.C.R., Mihai Gere, membru su
pleant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.d.R., Mihai Da- 
lea, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ghizela Vass, membru al C.C. al 
P.C.R., și Constantin Vasiliu, ad
junct de șef .de secție la C.C. al 
P.C.R,,'

Din partea Comitetului Central

al Partidului Comunist Marocan au 
luat parte tovarășii Aii Yata, secre
tar general al C.C. al Partidului Co
munist Marocan, și Abdallah La- 
yachi, membru al Biroului Politic, 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Marocan.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă tovărășească, de cal
dă prietenie.

Telegramă

Primiri la președintele
Consiliului de Miniștri

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit vineri dimineața pe dl. Paul 
Gray Hoffman, directorul Progra
mului Națiunilor Unite pentru Dez
voltare.

Oaspetele a fost însoțit de Ray
mond Etchats, reprezentantul pen
tru Europa al Programului, 
Guillaume de Spoelberch, 
tul special al directorului.

Și
asisten-

1 de Mi-
Socialiste

Președintele Consiliului 
niștri al Republicii 1 
România, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit vineri dimineața pe dl. 
Pinhas Sapir, ministrul finanțelor 
al Izraelului.

f De cîțiva ani, colectivul uzinei 
„Steagul roșu" din Brașov nu 
reușea să intre într-un ritm con
stant, normal de muncă, perioa
dele de sfîrșit de lună caracteri- 
zîjidu-se printr-o încordare a tu
turor forțelor pentru realizarea 
sarcinilor de plan. Firește, munca 
„în asalt" avea repercusiuni asu
pra calității produselor, influența

negativ rezultatele economice-fi- 
nanciare ale uzinei.

In primul trimestru al acestui 
an s-a produs un reviriment. Rit
micitatea producției, chiar dacă 
nu a ajuns să fie ideală, prezintă 
o îmbunătățire remarcabilă față 
de anul trecut. Este edificatoare 
evoluția producției marfă. Media 
trimestrială, pe decade, se prezin
tă astfel:

al Comitetului Central 
Muncii din Coreea

Decada I Decada II Decada III

Trimestrul I 1966 22,6 28,6 48,8
Trimestrul II 1966 12,6 26,2 61,2
Trimestrul III 1966 22,1 28,2 49,7
Trimestrul IV 1966 21,9 32,2 45,9
Trimestrul I 1967 35,1 29,7 35,2

Desfășurarea ritmică a activită
ții în secții, pe întreaga uzină, a 
asigurat îndeplinirea indicatorilor 
planului : producția globală 103,1 
la sută, producția marfă 108,5 la 
sută, productivitatea muncii 100,8 
la sută, indicatori care marchează 
creșteri însemnate față de realiză
rile anului trecut.

Ce anume a determinat acest 
reviriment ? Iată ce ne-a relatat

lng. Constantin Șuțu, secretarul 
comitetului de partid al uzinei:

— Situația existentă în cursul 
anului trecut în uzina noastră, 
cînd se lucra „în asalt" la fiecare 
sfîrșit de lună, a fost creată de 
mentalitatea unor cadre de condu-

Gheorgho RADEL

(Continuare în pag. a III-a)

La întrevedere, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordială, 
au luat parte Petre Blajovici, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Petre Lupu, președintele 
Comitetului de Stat pentru pro
blemele organizării muncii și pro
ducției și ale salarizării, Constan
tin Flitan, adjunct al ministrului 
afacerilor externe.

La întrevedere, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordială, au 
luat parte Gheorghe Cioară, minis
trul comerțului exterior, precum și 
Eliezer Doron, ministrul Izraelului 
la București. (Agerpres)

Tovarășului KIM IR SEN
secretar general 

al Partidului 
președintele Cabinetului de Miniștri.

al Republicii Populare Democrate Coreene
PHENIAN

Cu prilejul celei de-a 55-a aniversări a zilei dumneavoastră de naște
re, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al gu
vernului Republicii Socialiste România, al poporului român și al nostru 
personal, vă transmitem dv. dragă tovarășe Kim Ir Sen, eminent condu
cător de partid și de stat al poporului coreean, militant de seamă- âl miș
cării comuniste internaționale, un cordial salut frățesc și cele mai căldu
roase felicitări.

Vă urăm din toată inima multă sănătate, viață îndelungată și npi suc
cese în activitatea consacrată înfloririi Republicii Populare Democrate Co
reene, unificării patriei, cauzei socialismului și., păcii.

NICOLAE CEAUȘESCU 
secretar general 

al Comitetului Central 
Partidului Comunist Românal

ION GHEORGHE MAURER 
președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

Telegramă
Conducerea de partid și de stat a Republicii Socialiste România a 

primit din partea conducerii de partid și de stat a Republicii Populare 
Ungare o telegramă prin care, în numele Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Socialist Ungar, al Consiliului Prezidențial al Repu
blicii Populare Ungare, al guvernului și poporului ungar, mulțumește 
pentru felicitările și urările transmise cu ocazia celei de-a XXII-a ani? 
versări a eliberării Ungariei. (Agerpres)

Revoluția socialistă ne-a smuls dintr-o 
lume în care guverna cultul interesului 
personal. Fericirea părea să depindă în 
trecut de cit reușea fiecare să smulgă 
de la ceilalți. Azi, fericirea individului 
este condiționată de prosperitatea colec
tivității, la rindul ei tributară devotamen
tului conștient și activ al fiecăruia. Dai 
toți infeleg oare clar aceasta ? Relațiile 
de producție s-au schimbat, resorturile 
sociale noi acționează din plin, dar pe 
alocuri conștiința trenează. Simțul apar
tenenței la societate, la colectivitatea 
generală mai este uneori unilateral. 
Acționează la unii într-un singur sens • 
acela de a primi. Sînt indivizi care se 
înghesuie sub umbrela protectoare a 
colectivității și invocă neîncetat, uneori 
cu vehemență, obligațiile societății. Cite 
unul, plecînd de la aceeași premisă, se 
înfruptă abuziv.

Unii, pronunfind 
nu se gîndesc la

cuvîntul societate, 
nimic ; aceasta le 

apare ca o entitate abstractă, fără chip 
fără voce, fără individualitate. Ceva care 
nu poate suferi dacă e lovit, și deci 
nu se poale bucura dacă i se conferă 
afecțiune. Un delapidator poate fi un

hipersensibil ; atît de delicat îneît să 
poată privi cum se omoară o muscă, 
atît de milos îneît să nu poată suporta 
pălmuirea1 unui copil. Și totuși, apelul la 
interesele societății poate să nu-i pro
voace nici o emoție ; el își poate per
mite să o devalizeze, să o lovească în
fundat, să o hăcuiască cu briceagul, pen
tru că ea nu geme, nu' suferă, nu plînge. 
El nu o aude și nu o vede. Să fie sus
ceptibil pentru o... fantomă ?

Tipul acesta, ale cărui ipostaze nu se 
reduc la aceea de delapidator, în afară 
de viciile sale morale are o totală infir
mitate optică. In mod excepțional el ar 
putea înțelege că vecinul sau amicul se 
înglobează în societate, pe sine însă nu 
se poate vedea prin această prismă. Nu 
se simte parte componentă, celulară a 
societății. Se proclamă astfel, demago
gic, numai atunci cînd pretinde privi
legii. Dar este o ecuație simplă pe care 
se fundamentează întregul eșafod social. 
Dacă eu, gîndindu-mă la colectivitate, 
te însumez pe fine în ea în mod obliga
toriu, fu, la rîndul tău, faci același lucru 
cu privire la persoana mea. Dacă nu 
știu acest lucru și nu-1 iau în calcul

în fiecare împrejurare, orice referire la 
interesele generale este o ipocrizie. 
Cînd spune că este preocupat de intere
sele societății, omul lucid și rațional are 
în vedere două sensuri : .în primul rînd 
că se, consacră unui țel superior, 
care dă un conjinut demn întregii sale 
existențe, și, în al doilea rînd, că se 
consideră interesat direct în propă
șirea societății socialiste, în creșterea 
bogăției sociale — în afară de care nu 
există nici o sursă de demnă bunăstare 
personală. Amplificarea continuă a pro
ducției de bunuri materiale, in condițiile 
tehnico-științifice superioare ale epocii 
contemporane, sporirea venitului națio
nal, iată ce determină creșterea mijloa
celor de existență ale fiecărui membru 
al societății noastre și, paralel, ridicarea 
permanentă a gradului de civilizație a 
vieții sociale.

O chestiune opacă pentru unii 
este dubla calitate a individului în socie
tate : de producător și consumator 
(indiferent dacă lucrează în sfera pro
ducției de bunuri materiale, a 
spirituale, a serviciilor publice 
oricare compartiment). La cîte

hipertrofiază exigenta de consumator 
și se atrofiază aceea de producător. 
Un exemplu ipotetic, nu însă fără co
respondent în. realitate. Un cizmar, avînd 
nevoie de o anumită stofă și mer- 
gînd să și-o cumpere, este nemul
țumit, pe bună dreptate, de calitatea 
proastă a acesteia, de culoarea ei lipsită 
de gust, de țesătura ei defectuoasă. Se 
simte indignat și, în mod justificat, el 
acuză încălcarea obligațiilor sociale de 
către producător. Este însă posibil ca în 
aceeași clipă, (esătorul ce face obiectul 
nemulțumirii pantofarului să aibă exact 
aceleași reacții într-un magazin alăturat, 
în fafa unui produs al muncii primului. 
Iar ambii, seara, duși să se relaxeze 
după o zi de muncă la o grădină de 
vară, să fie indignați de munca proastă 
a unui chelner care, la rîndul său, în 
cursul zilei, avusese ocazia să se indig
neze de două ori în fata produsului 
muncii celorlalți. Să nu mai vorbim de 
împrejurarea în care pantofarul, trebu-

creației 
sau în 
unii se

Dumitru POPESCU

(Continuare în pag. a Il-a)
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mici si gra- 
lemn sculp- 
— poate — 
nunti, des-

Satul

CâBW

Pe valea Bistrel, între 
ransebeș și Oțelul Roșu, la 
km de prima localitate și la 3 
km de a doua, se află comuna 
Glimboca. Lingă vatra de azi se 
mai văd urmele așezării stră
vechi și locul acela ce se nu
mește „Satul bătrîn", amintit 
în izvoarele istorice încă de 
prin anul 1500. Vestigiile dru
mului roman ce ducea de la 
Tibiscu spre Sarmizegetusa se 
mai văd și azi în vecinătatea 
satului, semn neîndoios că viața 
pe aceste meleaguri cunoaște o 
istorie cu mari profunzimi în 
timp.

Poate că șl femeile dace din 
aceste locuri vor fi inspirat pe 
sculptorii columnei traiane. Pe 
urmașele lor le-am cunoscut și 
eu — în copilărie — purtîndu-și 
pruncii pe spate in 
tioase leagăne din 
tat; aci am văzut 
cele mai frumoase 
fășurate după tradiții străvechi, 
de o cuceritoare bogăție fol
clorică, de o frumusețe fără 
seamăn. Era totuși ceva care le 
umbrea — și anume tratativele 
premergătoare logodnei, pur
tate uneori luni de zile pentru 
stabilirea zestrei fetei.

în satele bănățene, logodna se 
numește „căpară". Căpătă se 
numește și „arvuna", adică su
ma de bani pe care o dai îna
inte, drept garanție, atunci cînd 
cumperi ceva. Cuvîntul „căpa-

(Continuare în pag. a VII-a)

anchetă 
socială

Vineri seara s-au înapoiat în Ca
pitală, venind de la Budapesta, to
varășul Emil Bodnaraș, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R., 
împreună cu Gheorghe Roșu, mem
bru al C.C. al P.C.R., șef de secție 
la C.C. al P.C.R., care au făcut o 
vizită de prietenie în R. P. Un
gară, la invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc So
cialist Ungar.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, erau de față tovarășii Ale
xandru Bîrlădeanu, Ilie Verdeț,

membri ai Comitetului Executiv, 
ai Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., Mihai Gere, membru su
pleant ai Comitetului Executiv, se
cretar ai C.C. al P.C.R., Virgil Tro
fin, secretar al C.C. al P.C.R., 
membri ai .C.C. al P.C.R., șefi de 
secție la C.C. al P.C.R., reprezen
tanți ai conducerii Ministerului A- 
facerilor Externe, activiști de 
partid.

Au fost de față Sandor Argye- 
lan, însărcinat cu afaceri ad-inte- 
rim al R. P. Ungare la București, 
și. membri ai ambasadei.

întoarcerea tovarășului

din R. S. Cehoslovacă
Vineri seara s-au înapoiat în Ca

pitală tovarășul Paul Niculescu- 
Mizil, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., împreună 
cu Mihai Florescu, membru al C.C. 
al P.C.R., șef de secție la C.C. al 
P.C.R., care au făcut o vizită în 
R. S. Cehoslovacă, la invitația C.C. 
al Partidului Comunist din Ceho
slovacia.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa erau prezenți tovarășii Gheor- 
ghe Apostol, Ilie Verdeț, membri

ai Comitetului Executiv, ai Pre
zidiului Permanent al C.C. al P.C.R., 
Mihai Gere, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Virgil Trofin, se
cretar al C.C. al P.C.R., membri ai 
C.C. al P.C.R., șefi de secție la C.C. 
al P.C.R., reprezentanți ai conduce
rii Ministerului Afacerilor Externe, 
activiști de partid.

Au fost de față Cestmir Cisar, 
ambasadorul R. S. Cehoslovace la 
București, și membri ai ambasadei. 

(Agerpres)
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VÎNTUL - EREDITATEA IESE DIN
SFERA FATALITĂȚII !

SI GENETICA VA CONTRI

PLOAIA
BUI LA PERFECȚIONA
REA SPECIEI UMANE ! -

Fragment din noul 
roman al lui 
ZMRIfl STOCU

0 DICTATURĂ MILITARĂ
PE UN VULCAN DE SĂ
RĂCIE
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carton, ori renumita 
scordolea de crap. Sînt, 
laolaltă, citeva- zeci de re
țete de preparate pescă-

tie. ci din pricepere 
foarte multă, pasiune.

Petre MAVROMAL1DI 
responsabilul 
res.faurantului „Pes.carul''- 
Constanța

Cînd se mișcă

n-ar avea

FAPTUL
I
I
CHEIA LOCALULUI RENTABIL

Orgoliul 
suporterilor

, Intre Turda, și Cîmpia Ttirzii 
sînt doar șase-șapte km. Ceea 
ce îi desparte însă în măsură mult 
mai mare pe locuitorii celor două 
orașe este pasiunea lor pen
tru echipa favorită de fotbal: 
„Arieșul" Turda, respectiv „In
dustria Sîrmei" Cîmpia Turzii. 
Adesea se produc încăierări. De 
aceea, se evită, pe cît posibil, 
întîlnirea dintre cele două echi
pe. Recent, turdenii au fost puși 
într-o situație dificilă. Stadionul 
lor a fost demolat. Se va 
construi altul. Fină atunci 
s-a stabilit ca meciurile de 
campionat ale „Arieșului" să se 
desfășoare pe terenul celor din 
Cîmpia Turzii. Numai că cei 
din Turda au refuzat ospitalita
tea „adversarului". Era în joc 
„mîndria" lor. Au renunțat la 
gazon, la cabine și dușuri pen
tru jucători și chiar la spectatori. 
Meciurile au loc pe un teren 
necorespunzător în comuna Mi
hai Viteazu. Acum sînt mulțu
miți. Un lucru însă a rămas 
neclar. Cine mai strigă „Hai 
Arieșul /“.

Sus în deal
Km. 63. Șoseaua Rm. Vîlcea — 

Tg. Jiu. Satul Ciuperceni. La curbă, 
sus, în pantă, apare autocamionul 
21—OL—1169 încărcat cu lemne 
de foc. Se oprește în vîrful dea
lului. Șoferul Elefferie Milea co
boară pentru a pune apă la ra
diator. Mașina,- neasigurată și cu 
frîna de mînă, pornește la vale. 
Pasagera Valeria Anton, aflată în 
cabină, sare din mers și își frac
turează piciorul drept. După alți 
cițiva metri mașina se răstoarnă. 
Sus, în vîrful dealului, șoferul 
pune mîinile în cap : „Vai 
punga fa, Elefferie 1",

Încet 
dar sigur

Combinatul de cauciuc Jilava 
s-a oferit să execute cauciucarea 
unui valț de la mașina de fabri
cat hîrtie a Combinatului de 
celuloză și hârtie din Suceava, 
înțelegerea dintre cele două com
binate a fost perfectată în august 
1964. Valțul a fost transportat 
(tot atunci) la combinatul de la 
Jilava. Nu-i gata nici acum. N-au 
trecut decît doi ani și opt luni. 
Or, secolul XX 
Va fi, desigur, 
cală.

Doriți 
fîs?»

Primăvară, 
fîș-fîș. Nu. Fără fîș. Totuși, do
riți unul ? Atunci adresați-vă 
secției nr. 5 a cooperativei- 
„Arta croitorilor" din Bacău. 
Este singura unitate din oraș 
specializată pentru asemenea 
confecții. Aici căutați-1 pe Va- 
sile Ciocan, el aranjează totul. 
Dacă unitatea nu are material, 
nu te lasă să pleci cu mina 
goală. Lui Constantin Pleșcan 
și Virgil Bercu le-a vîndut 
„propriul" său fîș-fîș. Trucul a 
fost descoperit (s-a constatat 
că, de fapt, vindea fîș-uri con
fecționate în cadrul cooperati
vei dar pentru care încasa 200 
lei în plus) iar Vasile Ciocan 
a fost sancționat. Aspru. Foar
te aspru : „muștiare scrisă cu 
avertisment". Așa că nu vă te
meți. Poate fi găsit tot la ve
chea adresă.

Rețineți
locuri

Sindicaful pentru personalul cas
nic (București str. Ilfpv) a pus în 
vînzare, de pe acum, biletele 
pentru un spectacol care va avea 
loc în memorabila zi de 22 iulie 
a.c. Toți membrii săi sînt obligați 
(prin metode străine organizației 
noastre sindicale), să cumpere un 
t>ilet (5 lei). Așadar, se distribuie 
bilete pentru un spectacol, care se 
va fine peste 4 luni. Cu Reve
lionul cum stați i

Ilva“ în trei 
picioare

Miezul nopții. In locuința Mă
riei Georgescu (Intr. Carotajului 
16 București) se aude un zgomot 
puternic. Alarmată, gospodina a- 
prinde lumina. Ce vede P Masa 
de televizor zăcea pe jos cu 
picioarele rupte. Alături, televi
zorul — țăndări. Masa (tip „Ilva", 
în valoare de 647 lei, produsă de 
C.I.L.-Sighetul Marmațici) abia 
fusese cumpărată. Bineînțeles 
a adresat o reclamație unității 
comerciale de unde a cumpărat 
masa. I s-a promis, că în scurt 
timp va fi reparată. Doar masa. 
De televizorul stricat, unitatea 
producătoare nu răspunde. Tova
răși de la C.I.L.-Sighetul Mar- 
mației, unde vă țineți televizoa
rele P Tot pe „llva" ?

Rubriqâ redactată de 
Stefan ZIDARITA 
Ștefan DINICÂ

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Șl AGREABIL

Deservirea cît mai corec
tă a consumatorilor tre
zește un legitim ecou mai 
ales în rîndul lucrătorilor 
din alimentația publică. 
Consider că cei aproape 20 
de ani, pe care i-am lucrat 
in acest domeniu. îmi în
găduie să-mi spun părerea 

. în legătură cu unele pro
bleme ăle muncii 1 noastre. 
De ani de- zile discutăm 
.despite profilarea, localuri- 
lor, specializarea lor, des
pre rentabilitate și bună 
deservire. Dar, consider eu, 
scăpăm din vedere un lu
cru esențial al rentabilită
ții : crearea unei ambianțe 
care să dea un, certificat de 
unicitate fiecărui local, să-i 
dea ceea ce numim perso
nalitate.

în trecut, diverși patroni 
,îșj puneau și ei asemenea 
probleme, evident în func
ție de interesele lor. O 
sumă de bani investită, tre
buia să se transforme nea
părat într-o sursă sigură de 
venituri, fiindcă . altfel a- 
jungeau la faliment. Res
taurantele noastre însă, ti
vind la dispoziție posibili
tăți incomparabile cu cele 
pe care le aveau cîndva 
negustorii, au descoperit 
ciudățenia ciudățeniilor : că 
pot funcționa cu pierdeți 
pc care, bineînțeles, trebuia 
să le suporte statul. Desi
gur că fenomenul nu este 
general. Dar existența lui 
în multe unități ale alimen
tației publice îl ridică la 
rangul de problemă.

Si la Constanta există 
unități care lucrează cu 
pierderi. Restaurantul „Ca
zino", de pildă, pierde a- 
nual sute de mii de lei din, 
motive pe care le consider 
nejustif-ieate. • Modul cum 
este înțeleasă profilarea lo
calului. prețiozitatea exce
sivă pe care organizatorii o 
consideră necesară — frac 
și „papillon". dar deservire 
defectuoasă — fac ca acest 
local să fie vizitat, mai ales

în lunile din 
lui cald, de 
consumatori.
Localul pe care-1 conduc 
eu, situat în centrul orașu
lui, era cu ani în urmă unul 
din cele mai rentabile. Ca 
urmare a „măsurilor" luate 
însă de către direcția co
mercială orășenească, ș-a 
transformat în local spe
cializat în , pescărie. D,ar, 
în realitate; s-a specializat 
în „pierderi" : într-un an 
am pierdut — făcînd doar 
un calcul sumar — circa 
500 000 lei. Impunerea sor
timentului minim obligato
riu, care niciodată- n-a fost 
respectat din cauza slabei 
aprovizionări, a constituit ' 

. doar o formă, generată, de 
modul birocratic cum. este 
înțeleasă noțiunea de spe
cializare. Cînd eu./șef de 
unitate, am sesizat — in șe
dințe și pri:n numeroase a- 
drese — faptul că localul 
realizează beneficii din, ce 
în ce mai mici, s-a iți.at 
măsura nejustificată. de re
ducere a planului de vin- 
zare. Ba mai mult, mi s-a 
atras atenția de către di
recția comercială a orașu
lui că „chiar dacă voi rea
liza o vînzare de numai 
2 000 lei pe. zi, să stau li
niștit, fiindcă asta este ho- 
tărîvea forurilor superioa- 

Oare ’asta înseamnă 
și. a existat

Este limpede bă eliberarea 
de întreg acest balast biro
cratic a devenit o necesi
tate imperioasă.

Aș vrea să mă refer în 
mod deosebit la bucătar, 
fiindcă de. el depinde in 
mare .măsură cheia succe
sului unui- local. în condi
țiile în care în unitatea 
mea s-au schimbat în trei, 
ani, din dispoziția T.A.P.L. 
Constanța, 5 bucătari — nu 
din motive de indisciplină 
sau ca necorespunzători 

..profesional — mă întreb : 
cum poate fi păstrat speci
ficul localului ? Căci gustul 
mîncării nu-1 dă numai sa-, 
rea și condimentele, ci în
demânarea, specializarea în 
local a bucătarului. Cu ani 
în urmă. în oraș erau, res
taurante eu renume, în care 
tradiția unui „specific bu
cătărese", dat de una și a- 
ceea.și mînă de specialist, 
era. păstrată ca o chezășie a 
renumelui.

Anii de meserie m-au fă
cut să fiu atent la dorințele 
consumatorilor. Sînt bucu
ros cînd pe unii îi văd re
venind chiar după, ani și 
ani. Aceștia însă sînt pu
țini. Mă . gîndese cu ciudă 
la faptul că oamenii ne 
uită, din cauza modului de
fectuos în care sîntem obli
gați să lucrăm. De ce oare 
la Constanța nu. șe. mai gă
sește ehebabul, borșul pes
căresc cu toate tipicurile 
lui, gh.iudemul, vinatul, de 
baltă ? Cafeaua orientală 
— preparată în ibric de a- 
ramă, pe nisip. — nu se gă-

sește decît într-o singură 
unitate, tot timpul supraso
licitată. Și apoi, mă întreb : 
este greșit ea. în cafenele să 
existe, pe lîngă specialități 
caracteristice, table și bi
liard ? Consider că nu. Ex
periența de pînă acum a 
comerțului de pe litoral ne 
demonstrează că asemenea 
amănunte ar trebui avute 
în vedere atunci cînd pu
nem problema diversifică
rii, specializării si, mai cu 
seamă, a rentabilizării u- 
nităților.

Și încă ceva : în situația 
actuală, numărul chelneri
lor e prea mare. El ar fi 
justificat numai atunci cînd 
zi de zi localurile noastre 
ar avea o clientelă nume
roasă și permanentă. Ne-, 
ajun sul acesta se datorește 
și faptului că unitățile ce 
deservire publică sînt con
cepute ea niște cantine 
mari, cu saloane pentru 
sute de consumatori. Cred 
că în atenția organizațiilor 
comerciale trebuie să; stea 
în. primul; rînd crearea unor 
unitâti mici,, realmente pro
filate. care să-și creeze. o 
clientelă permanentă.. De-, 
sigur, toate acestea au ne
voie de o conducere com
petentă. de oameni care să 
rezolve problemele de co
merț nu numai din. obliga

și

fs

ES

re".. 
specializare 
vreodată o asemenea „hotâ- 
rîre" ?

Tot la Constanta s-a fă
cut mare vîlvă în jurul res
taurantului măcelăresc 
„Păltiniș". De fapt, acesta 
continuă să rămînă o uni
tate lipsită de personalitate, 
de orice notă distinctivă în 
afară de firmă. Aceleași 
fripturi, mititei și ciorbe, 
același „nu avem" cînd e 
vorba de diferite speciali
tăți de zahana. Avem, în 
schimb, un obsedant „mi
nim obligatoriu", stabilit 
nu de noi, care cunoaștem 
cerințele consumatorilor, ci 
de o comisie de la minister.

Sîntem. amîndoi sem
natarii acestor rînduri, de 
peste 40 de ani bucătari, 
meserie pe care am moș
tenit-o de la părinții 
noștri. O viată de om. în 
acest răstimp, am lucrat la 
cele mai mari restaurante 
din Galati și Brăila, iar a- 
cum. deși pensionari, lu
crăm în continuare.

Timpul ne-a îngăduit să

cunoaștem bine ceea ce în 
arta culinară se numește 
„specific local". Dar, spre 
regretul nostru și al con
sumatorilor, mîncăruri lo
cale, cu tradiție, precum 
și altele, adaptate de-a lun
gul anilor, au fost oriț date 
uitării,' ori încorsetate de 
ceea ce se numește astăzi 
„șablon" culinar. Intr-ade
văr, dacă intri în oricare

restaurant din Galați 
Brăila, nu ai să găsești la 
prîriz decît un meniu sărac 
,-r o s.upă... cel. mult, două 
feluri de ciorbe, din care rești, relativ ușor de pre- 
nu va lipsi universala cior
bă de perișoare și tot atitea 

.feluri II, cu eternul rasol 
‘'de văcuță. La bufete, mo
notonia gustărilor este ge
nerală : măsline, cașcaval, 
chiftele prăjite și. uneori, 
pește sau mici. Cauza ? 
Preparatele sînt realizate 
centralizat, pe orașe. în 
cite o singură unitate.

Alimentat și generalizat, 
cu perseverentă, șablonul 
culinar a devenit atotstăpî- 
nitor. lichidînd treptat per
sonalitatea unităților. Nu
mărul localurilor, ce-i 
drept, a crescut mult fată 
de trecut, sînt mai 
dotate, dar ce folos 
ele nu se deosebesc 
prin denumirea înscrisă pe 
firmă 1

Ce trebuie făcut pentru 
deșablonlzarea unităților 
de alimentație publică, 
pentru restabilirea perso
nalității restaurantelor 
noastre și repunerea în 
drepturi a specificului bu
cătăriei locale Ț Unete mo
dalități de deșablonizare au 
fost sugerate în articolele 
pe. această temă nublicate 
de curînd în. „.Scîn.teia". 
La Galati și la Brăila se 
vorbește din. nou despre 
necesitatea unei speciali
zări a unităților, se preco
nizează amenajarea și con
strucția unor localuri noi. 
cu specific national., pes
căresc etc. Noi nu ne gîn- 
dini însă atît la investiții 
pentru că. în fond, localuri 
sînt suficiente. Ci mai cn- 
rînd si în primul rînd la 
reprofilarea unora exis
tente, La Galați avem, de 
■exemplu, un restaurant 
pJ.u.titoA amen.aiat pe un 
vas ancorat la noua faleză 
de la. Dunăre. El nu. șe 
deosebește însă cu nimic 
de celelalte localuri din o- 
raș. Ar putea căpăta repede 
un specific aparte prin pro
filarea. exclusivă pe pre
parate pescărești. Așa dar, 
dună, părerea noastră, esen
țială acum nu este con
struirea de localuri în care 
să se investească sume 
mari de bani, ci înlătura
rea dogmelor retetarului, 
asigurarea unei aprovizio
nări ritmice, variate, iar 
bucătarii și personalul de 
deservire să-și facă mese
ria cinstit, cu pasiune.

în trecut, existau la Ga
lati și Ia Brăila localuri nu 
prea mari, dar cu renume, 
specializate în preparate 
pescărești. Rar ar fi trecut 
cineva prin aceste 
fără să fi fost 
guste o ciorbă 
că-, o, saramură 
de crap, crap la

parat, pe care noi, bucă
tarii vîrstnici, nu le-am 
uitat. Dar cu.regret trebuie 
să spunem ,că nimeni nu a 
mai avut nevoie de ele în 
ultimii ani. Astăzi, consu
matorul, fie el localnic sau 
turist, trebuie să se consi
dere norocos dacă găsește 
la un loca) preparate pes
cărești. Este invocată slaoa 
aprovizionare cu pește, lu- 
'cru ce nu corespunde în- 
trutotul realității. O.ricît de . 
puțin pește ar. fi, cantită
țile primite ar’fi totuși su- ’ 
ficiente pentru a aprovi
ziona continuu o unitate 
specializată. Se procedează 
însă altfel ; pentru ca ni
meni să nu-și bată capul, 
peștele este, de regulă, pră
jit și împărțit apoi bufe
telor și restaurantelor, 
drept gustări. Dar,, prost 
prezentat. servit numai 
Tece, în localuri dc multe 
ori necorespunzătoare, el 
nu este agreat și consu
mat.

Mai exista la Galati 
restaurant 
crat- și noi 
mîncăruri 
deosebi în 
pasăre. Se găteau sarmale 
■țărănești în vase de lut 
(carnea fiind tocată cu sa
tirul)., rasol de pasăre hai
ducesc cu mămăligută fiar
tă. în supă de pasăre, pui 
înăbușiți la ceaun, pui ță
rănești cu mujdei și altele. 
Localul era întotdeauna 
plin și consumatorii mul
țumiți, Răspîndite erau, de 
asemenea, preparatele din 
miel și berbec, urnele 
proveniență orientală, 
șa.șlîcul. chebabul. < 
nau.a și altele. Si ele 
fost date, nejustificat, 
tării.

Se manifestă astăzi o do
rință vizibilă de a aboli 
șablonul culinar statorni
cit în alimentația publică. 
Si lucrurile trebuie puse 
repede pe picioare ; o cer 
exigențele sporite ale con
sumatorilor. interesele e- 
conomiei naționale. Am fi 
bucuroși dacă am fi solici
tați șă sprijinim, după pu
terile' noastre, orice acțiune 
îndreptată în acest scop. 
Sîntem în posesia unor re
țete vechi, din care unele 
le-am putea reconstitui și 
experimenta ușor chiar și 
în bucătăriile restaurante
lor mari. Ceea ce știm 
noi ar putea fi mult îmbo
gății de experiența altor 
bucătari din regiune,. pa
sionați de meseria pe care 
și-au ales-o.

Nicolae CIOBOTARU 
și Aurelian GROSU 
bucătari la T.A.P.L. 
Galați

Am simțit niște înțepături în inimă. M-am dus la 
un cardiolog. Dumnealui, după un control minuțios, 
m-â întrebat: . •

— In familia dumitale a fost cineva fachir P
— Nu tovarășe, eu am origine sănătoasă, puteți 

să vă interesați. Dar de ce P
— Dumneata ai un cuțit în inimă.
— Ei, aș I Scoateți-l să-l văd și eu.
Mi-a scos din inimă un cuțit. Nu prea mare. Cu 

prăsele cu tot, dacă avea 0,300 m. Am luat cîteva 
picături de Davila cu zahăr de Bod', și am plecat 
spre casă, examinînd cuțitul. La un moment dat am 
descoperit pe lama Cuțitului gravată următoarea pro- 
pozițiune simplă: „Urmărește vagonul 202092“.

Deci cu acel cuțit,, cjneva a, vrut să-mi atragă aten
ția asupra sus-citatului - vagon. Dar unde se găsește 
vagonul ?

M-am dat peste cap (la figurat, că la propriu nu 
mai pot-, am și eu niște ani) fi l-am găsit. Era închi
riat de întreprinderea de produse din ceramică fină- 
București. 11 încărcau cu lavoare, portsăpuniere și tot 
felul de alte produse. Pentru că n-aveam la mine un 
cîine lup polițist, m-am uitat la vagon și la marfa 
din el cu o lupă. Nimic suspect.

Totuși m-am ținut după vagon pînă la Cluj. Adică, 
mai precis, pînă la magazia l.C.R.M.-ultii din Some- 
șeni. Cei de la I.C.R.M. cum au dat cu ochii de va
gon s-au luat cu mîinile de păr. (Unul din ei, fiind 
chel, și-a pus o perucă și a început să tragă). După ce 
au descărcat marfa m-am dus la omul cu perucă.

— Aș vrea să vă întreb ceva. De ce v-ați smuls 
părul din perucă ?

— Pentru că pe cel de pe cap l-am terminat.
— Cu ce ocazii P

, — Cu ocazia mărfurilor care ne sosesc.
— Dar ce au mărfurile ? Defecte ?
— Nu. Furnizorii ne trimit mărfurile cu „vagoane 

comune"'.
— Cum „comune" P
— Marfa asta pe care am descărcat-o nu e toată 

a noastră. Doar 20 la sută din ea ne aparține.
— Dacă nu vă aparține, de ce ați descărcat-o ?

ind s.ă se încalțe ca orice om, nu-și 
poate reține vehementa nemulțumire în
tr-un magazin, în fața obiectului propriei 
sale munci pe care, în clipa cînd a pro
dus-o, a. uitat că trebuie să o și con
sume. Viața este un maestru de sarcasm, , 

, Ce se întîmplă ? Cite un producător ' 
își face prost munca, avînd sentimentul 
că nu. produce pentru sine, ci pentru, 
alții. Și uită că toți ceilalți produc pen
tru el. Uită că dacă acest sentiment 
ar fi general, ar avea loc o profundă, 
viciere a mecanismelor societății, ale că
ror consecințe le va suporta și el, și 
toți ceilalți, fără excepție, lată efectul 
neînțelegerii unei ecuații simple care 
stă la baza vieții armonioase a socie
tății, la baza raportului dintre personal 
și general.

Dar oare contractul social, raportul 
dintre individ și colectivitate se poale 
baza numai pe benevolență ? Societa
tea noastră își îndeplinește cu conștiin
ciozitate matematică obligațiile ei fun
damentale față de individ. Dar indivi
dul l Desigur, spunem că îndeplinirea 
datoriei față de societate este o ches
tiune de onoare, un criteriu al nobleței 
etice. Dar trebuie să înțelegem numai 
atît? Putem reduce această esențială 
problemă socială exclusiv la sfera vir
tuților morale ? Cineva poate să spună : 
„Eu, fraților, trebuie să recunosc 
cinstit, nu sî.nt un virtuos. Eu sînl 
un om simplu, nu am nimic de a- 
postol în mine". Unde nu există vir
tute, trebuie să intervină constrîngerea 
societății. Așa a fost de-a lungul întregii 
istorii a umanității și niciodată nu va 
putea fi altfel (pînă cînd virtutea nu se 
va generaliza la scara întregii colectivi
tăți). Este bine dacă omul își face dato
ria dintr-un sentiment de nobilă con
vingere, dar dacă aceasta îi lipsește, 
trebuie să și-o facă din obligație. Pe 
alocuri, la noi s-a cam pierdut sensul 
clauzelor acestui contract al raporturilor 
dintre individual și general. Și-au făcut 
loc raționamente greșite, desprinse din 
faptul că noi am proferat și proferăm 
slujirea societății ca un deziderat etic 
major. Intr-adevăr,, o asemenea epocă 
grandioasă cere fiecăruia să pună mai 
presus de orice interesele generale ale 
societății. Dar nu e pentru nimeni un 
secret că. unii n-au atins înălțimea înțe
legerii și însușirii acestui principiu.. Ce 
trebuie făcut ? Cîte up „umanist" de du
zină spune : „Doar n-o; să-1 constrîn- 
gem s-o facă, n-o să-1 educăm: cu 
ciomagul. Doar este vorba de o 
chestiune de noblețe. Noi, tocmai 
aceasta îi reproșăm, că nu are un 
idea) etic nobil. Vreți să-i demon
străm altceva ? Doar trăim în so
cialism, unde omul este „cel mai 
prețios capital". în asemenea ca
zuri nu se poate lucra cu brutali
tate ; trebuie finețe, subtilitate. 
Poți să bați un cui în vioară ?“

Așa a. apărut în mintea unora strania 
,,noblfețe" și „galanterie" față de „pro
zaicii" chiulangii și profitori ai societății, 
față de cei care se sustrag în mod 
flagrant și deliberat obligațiilor sociale, 
care încalcă- fără jenă interesele socie-

tații, care promovează cultul sălbatic al 
interesului personal exclusivist. Așa se 
ajunge uneori la situația că răspunde
rea ca noțiune de drept se golește de 
conținutul ei concret, transformîndu-se 
într-o abstracțiune. Dacă un om, prin 
limitele și suficiența sa provoacă pagube 
economiei, în destule cazuri răspunde
rea materială o are în ultimă instanță 
stalul, iar el, omul, o are pe cea mo
rală. Cu o asemenea răspundere, omul) 
ființă prin excelență adaptabilă, se obiș
nuiește repede. Iar din două rele, critica 
i se pare, pe bună dreptate, cel mai 
mic. Critica exclusiv, orală.

Pe soclul dreptății, alături de

Socialismul nu poate fi sentimental față 
de un asemenea om.

Am auzit un om decăzut moralicește, 
care comisese un abuz intolerabil, decla- 
rînd: „Prin cele mai intime convingeri 
ale mele filozofice și ideologice eu am 
rămas de partea socialismului. Eu 
cred în superioritatea socialismului și 
sînt cu tot sufletul pentru el. Actele — 
recunosc, foarte grave, pe care le-am să- 
vîrșif — nu au subminat convingerile 
mele politice și ideologice, nu m-au 
făcut să încetez de a mai iubi idealu
rile socialismului. Cum mă puteți lovi ?“

Omul, desigur, era un ipocrit și un far
sor. El încerca însă o demagogie care

zeița serafică a conștiinței și a vir
tuții, trebuie să stea zeul vînjos al 
obligației și constrîngerii sociale.

Unii repetă un adevăr binecunoscut : ' 
socialismul nu lovește în prieteni, ci în 
dușmani în elemente ostile, reacționare 
care se opun construcției noii orînduirr. 
Dar iată, X nu a fost niciodată un duș
man declarat al socialismului, ba, poate, 
într-o împrejurare sau alta, s-a găsit pe 
baricada, alături de cei ce militau pentru 
socialism. Descoperim însă, într-o zi, ca 
nu-și respectă obligațiile sociale, că da
torită indolenței risipește partea din avu
ția societății care i s-a încredințat. Fap
tele lui au produs pagube și au slîrnit 
indignare. Societatea nu poate! să nu-i 
aplice o sancțiune drastică. Dar el se la
mentează : cum puteți să mă loviți ? 
Doar eu am luptat cu voi împolriva 
dușmanului... acum mă loviți voi pe 
mine ? Omul încearcă să atingă a 
coardă pentru care sîntem sensibili, spe- 
rînd că o să ne facă să încurcăm lucru
rile. El este de rea credință. Dar pe 
alocuri cîte unul îl „înțelege''’’ și... se 
miră. Interesele socialismului nu s-au 
apărat însă numai atunci, în clipa cînd 
X s-a găsti pe baricadă (dacă sra găsit). 
Ele se apără și? se slujesc neîncetat. 
Ele nu s-au apărat atunci o dat» pentru 
totdeauna. Ele trebuie apărate zi de 
zi, fără încetare, în prezent și în viitor. 
Socialismul s-a construit și ieri) se con- 
struieș*e și astăzi se va construi și 
mîine. Făcînd ce a făcut, X l-a trădat 
A ajutat socialismul o singură dată, 
și apoi l-a lovii de nenumărate ori.

poate deruta o minte confuză. In rea
litate, în pofida „convingerilor lui", prin 
actele comise, el a subminat socia
lismul într-una din laturile sale vitale. 
Căci socialismul este un tot inseparabil 
din punct de vedere economic, poli
tic, etic. El a acționat împotriva laturii 
etice a socialismului și, pe. o, zonă re- 
strînsă, el a compromis acest ideal în 
care pretindea că încă mai crede. Sau 
dacă, din neghiobie, a aruncat pe apa 
sîmbetei cîteva milioane din bugetul 
statuțui,- la-ce ne.folosește că el e. par
tizan al modului de producție: socialist ? 
Orînduirea socialistă nu-1 poate ierta.

Se întîmplă cîteodată să spui cuiva 
și să-i dovedești că lucrează prost. Iar 
el îți răspunde, că; lucrează de multă, 
vreme în această muncă. Atît opune 
el argumentelor și dovezilor tăie. Intr-a
devăr, lucrează de mult în, munca res
pectivă., Șe poate întîmplă ca altădată, 
în trecut, el să fi lucrat ceva mai bine, 
dar n-a mai învățat, n-a mai făcut efor
turi, n-a. mai progresat și viața, l-a depă
șit. Drapîndu-se în numărul de ani mun
ciți, el consideră că aceștia sînt un ca
pital suficient de valoros în sine ca 
să-l apere împotriva consecințelor rămî- 
nerii în urmă, împotriva, exigențelor 
vieții. Se poate însă întîmplă ca el să 
fi lucrat totdeauna la fel de prost. Mai 
de. mult, munca sa proastă se' poate să 
nu fi ieșit prea rău în evidență, volumul 
și complexitatea sarcinilor fiind pe a- 
tunci mai reduse, iar exigențele mai scă
zute. Lucrurile n-au stat însă pe loc, totul 
a evoluat în jur. Și necesitățile cantifa-

— Așa sînt instrucțiunile. Se descarcă toată la noi, 
că avem mai multă.

— Și P După ce-o descurcați, o încărcați la loc ?'A 
Ați descoperit un joc nou P

— A trebuit să creăm în cadrul întreprinderii 
noastre, un „serviciu special" pentru depistarea și avi
zarea celorlalți beneficiari.1 fi'.LIglA.

— Sînt foarte obosit. Explică-mi te rog, mai pe în
delete.

— S-o luăm de la început. Noi am comandat la 
întreprinderea de produse din ceramică fină din 
București niște lavoare și ce mai vezi dumneata aici.

— Asta am. înțeles. De-aici încolo să vedem.
— O dată cu noi, alte 8 întreprinderi din regiunea 

noastră au comandat și ele mărfuri la fel ca ale 
noastre. Furnizorul le-a urcat pe toate într-un „vagon 
comun" și... asta e.

— Asta e, ce ? Că iar nu înțeleg. De ce nu v-ați 
descărcat ce este al dumneavoastră, iar restul să 
meargă la ceilalți destinatari.

— Vagonul a sosit pe adresa noastră.
— Și-acum ce faceți cu celelalte mărfuri ? Știți 

ale cui sînt, unde trebuie să ajungă P
— Da, știm. La alte 8 întreprinderi din regiune, 

adică la Bistrița, Ocna Mureș, Turda, Zalău...
— Și cum vor ajunge P
— Intră în funcție serviciul special înființat. 

Se trimit telegrame, adrese, se dau telefoane : „Alo 
Bistrița, veniți de vă ridicați marfa" ; „Alo Zalău..." 
ș.a.m.d.

— Proastă organizare. Eu în locul lor aș crea un 
depozit, un dispecerat la Constanța. Mărfurile coman
date de întreprinderile din toate regiunile le-as tri
mite acolo. Constanța e cu totul altceva. Port la 
mare, litoral, Dunărea aproape... Dar ia spune-mi, în 
afară de „serviciul ăsta special" aveți și o gestiune 
a mărfurilor care nu vă aparțin P

— Și pază. Pe urmă încep să sosească autocamioa
nele închiriate de cele 8 întreprinderi în acest scop. 
Se scoate de la fiecare întreprindere cîte un om-doi 
din producție care vine să le ia în primire...

— Numai dumneavoastră aveți un astfel de „ser
viciu special* P

— Ei, numai noi! Se poate ? De pildă, am co
mandat la uzinele „Laminorul" din București 960 kg 
de oțel lat. A sosit oțelul cu vagonul nr. 3429'627, 
dar nu la noi.

— UndeP
— La Baza M.T.A.N.A.-Cluj.
— De ce P
— Comandaseră yi ei oțel. Mai mult decît noi. 

Vagonul s-a dus la ei. „Serviciul lor special" ne-a 
telefonat să ne ducem să-l ridicăm. Am închiriat un 
autocamion, o macara, am scos oameni din produc
ție și treaba s-a făcut.

— Așa obosit cum sînt, îmi trece prin cap o între- j 
bare bizară, parcă nici nu-mi vine s-o grăiesc. „De | 
ce furnizorul nu trimite mărfurile direct beneficia
rului, prin coletărie în niște containere ori..."

— Furnizorul are un plan de economii la rubrica 
transporturi. S-au angajat să realizeze planul și-l rea
lizează.

— Iau și prime, sînt lăudați în ședințele de analiza 
muncii. La prima zăpadă, le ia și măsură pentru 
statui... Și sînt multe cazuri din astea ?

— In ultimele luni, noi, I.C.B.M.-ul Cluj am avut 
40. Repet, numai noi...

Halal meserie mi-am ales. Unii fac harababură în 
aprovizionarea cu mărfuri, cheltuiesc bani anapoda, 
și eu primesc cuțite în inimă. Dumnealor, vinovății, 
n-or avea inimă P

five și calitative, și pretențiile societății. 
Și încet, încet, a început să. iasă toi. mai 
pregnant în evidență incompetența sa. 
Ce atitudine adopți față de un aseme
nea om care ridică și fîlfîie steagul ve
chimii sale pe postul respectiv, atunci 
cînd i se arată că nu mai poate face 
față sarcinilor ? Atitudinea impusă de 
cerințele societății pe care orice 
muncă proastă, în orice moment 
și în orice punct, o afectează di
rect. Vechimea devine blazon cînd, 
după ce distilează naivitatea juve
nilă și decantează experiențele, 
sporește boabele de aur ale înțe
lepciunii.

Omul din cazul nostru ar putea înde
plini o altă muncă, corespunzător capa
cității și competenței sale. Dar el nu 
vrea un loc mai potrivit. Pe el nu-l preo
cupă interesele generale ale societății. El 
este obsedat exclusiv de propria sa 
cauză, chiar dacă ea dăunează cauzei 
generale. Trebuie să existe un echilibru 
între individ și societate. Un raport just 
între cerințe și obligații, Respecți acest 
raport numai în măsura în care do
vedești că ești în stare să oferi so
cietății ceea ce ți-a cerut în mod ex
pres. Ți s-a dat o părticică din răs
punderea socială și fu ai acceptat-o, 
Trebuia să o acoperi integral. Nu
mai atunci respecți legile raportului 
tău cu societatea. Dacă nu o acoperi in
tegral înseamnă că în esență înșeli 
societatea. Deci o lovești pe ascuns. Un
deva, într-un anumit loc, ea suferă din 
cauza ta. Unul din miile și miile de echi- 
libruri care creează armonia societății 
este stricat. Ce se întîmplă dacă acest 
caz singular se multiplică ? Crește sufe
rința societății. Și a tuturor membrilor săi 
care resimt, mai devreme sau mai' tîr- 
ziu, cu mai mare sau mai mică intensi
tate, efectele dezechilibrului.

Cîte unul spune în ședințe fraze 
frumoase despre lupta pentru cauza 
intereselor generale. Dar în practică le 
tratează, cam nebulos. Există- și aci, ca și 
în matematici, o probă a soluției pro
blemei : cum își îndeplinește fiecare 
datoria sa. Dacă nu-ți admiți nici o 
clipă rabaturi de la îndeplinirea irepro
șabilă a trebii pe care o ai, și dacă nu 
admiți nici altora acest lucru, fraza ge
nerală capătă un conținut concret 
și sensul ei devine verificabil. Dar nu 
poți suporta să auzi vorbind despre „in
teresele generale" pe un om incapabil 
și incompetent, care-și maltratează pro
pria muncă;

Toți vedem ce se înfăptuiește în țară, 
vedem cum înflorește România, ne 
bucurăm și ne simjim mindri și feri
ciți. Dar, uneori, își arogă această mîn- 
drie și oamenii care muncesc prost, care 
nu-și fac datoria, care profită în mod 
abuziv de pe urma societății. Mîndria 
pentru progresul țării trebuie să aibă 
acoperire în propriul efort și în propria 
contribuție la. acest progres. Iată, după 
mine, esența raportului dintre per
sonal și general în sooietatea so
cialistă.

Pentru cei cu optica deformată, „fan
toma" trebuie să se facă simțită. Fan
toma trebuie să se miște...

Puține gospodine 
știu că ceapa deshi
dratată, care se găseș
te de vînzare in ma
gazinele de legume și 
fructe, are aceleași 
calități- la gătit ca și 
ceapa proaspăta, fo
losirea de către gos
podine a cepei deshi
dratate prezintă și 
citeva avantaje : eco
nomie de spațiu și la 
depozitare, economie 
de timp la gătit; nu 
necesită eforturi la

preparare, ceapa 
fiind curățată și tăia
tă. Deosebit de im
portant este și faptul 
că ceapa deshidratată 
poate fi păstrată în 
condiții igienice timp 
îndelungat. Prețul 
este convenabil, 100 
de g de ceapă deshi
dratată, ambalată in 
pungă de polietilenă, 
costă 3,25 lei și re
prezintă echivalentul 
a 1 200 g de ceapă 
proaspătă.
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Multe alte date, ca și 
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avantajele deoseb'te 
prezintă dezvoltarea in- 
nutrețuri combinate.

între numeroasele alte avantaje, 
folosirea nutrețurilor combinate în 
hrana animalelor și păsărilor re
duce substanțial consumul specific 
pe unitatea de produs. După un 
calcul făcut de specialiștii Departa
mentului Gostat, aceste economii, 
față de sistemul de furajare obiș
nuit, însumează 2 884 000 de lei la 
fiecare o mie de tone de carne de 
pasăre, 569 000 lei la mia de tone 
de carne de porc și 120 000 de lei la 
un milion de ouă. Este ușor de în
chipuit cît sînt de mari aceste eco
nomii dacă se ține seama de totalul 
efectivelor de animale și păsări hră
nite cu furaje combinate în cadrul 
gospodăriilor de stat. S-a ajuns la 
concluzia că la o cantitate de 1 150 
mii tone de furaje combinate, pro
ducție prevăzută a se realiza în 
1970, se vor economisi circa 300 000 
tone de porumb boabe, reprezen- 
tînd aproximativ recolta de cerea
le ce se poate obține într-un an 
de pe mai 
de hectare, 
experiența 
monstrează 
pe care le 
dustriei de

Tocmai de aceea la plenara C.C. 
al P.C.R. din decembrie 1966 s-a 
subliniat necesitatea elaborării, în
tr-un timp scurt, a unui program 
de perspectivă privind producția de 
nutrețuri combinate pentru a a- 
sigura satisfacerea nevoilor atît în 
gospodăriile de stat, cît și în co
operativele agricole. De asemenea, 
s-a subliniat că este necesar să se 
studieze oportunitatea preluării de 
către Consiliul Superior al Agri
culturii a fondurilor de investiții 
pentru crearea întreprinderilor de 
furaje prevăzute în plan și 
ducerii acestora.

Ce s-a făcut pînă acum și 
necesar să se întreprindă în 
Au. fost date în funcțiune 
află în construcție fabrici de nu
trețuri combinate de mare capaci
tate, care asigură cerințele pen
tru complexele industriale zooteh
nice și, parțial, pentru unele gos
podării de stat. în prezent, se pro
duce o cantitate de peste 500 000 
tone pe an, ceea ce înseamnă to
tuși puțin față de alte țări cu po
sibilități asemănătoare sau mult 
mai restrînse. Așadar, este firesc 
să ne punem întrebarea: se pot a- 
sigura într-o proporție mai mare 
'cerințele de astfel de nutrețuri, 
putem să beneficiem mai mult de 
avantajele utilizării lor?

Pînă în prezent cea mai mare 
cantitate de nutrețuri combinate s-a 
produs și se produce prin adapta
rea și modernizarea morilor exis
tente în 18 gospodării de stat, în 
special cele cu o pondere ridicată în 
creșterea și îngrășarea porcilor. Cu 
rezultate excelente se prepară și 
se folosesc furaje combinate la gos
podăriile de stat Prejmer, regiunea 
Brașov. Ceala, regiunea Banat, Io- 
șia, regiunea Cri.șana, unde au tost 
adaptate cu-«ingeniozitate utilaje 
locale. Pe această bază, la G.A.S.- 
Prejmer, s-au obținut anul trecut 
sporuri medii de creștere în greu
tate, la porcii puși la îngrășat, de 
peste 700 g zilnic, rezultat care 
depășește chiar și realizările din 
complexele industriale zootehnice.

Valoroase sînt și inițiativele unor 
consilii agricole și uniuni coopera
tiste din regiunile Banat, București, 

I Dobrogea și altele, care au organi
zat prepararea de amestecuri sau 
nutrețuri combinate în cooperati
vele agricole. în 13 cooperative din 
raza orașului Constanța, care au 
80 000 păsări matcă și cresc anual 
300 000 de pui, s-a amenajat, cu 
eforturi comune, o stație de pre
parare a acestor nutrețuri la coope
rativa agricolă din Costinești. Fie
care cooperativă aduce de două ori 

■pe lună furajele de bază, în func
ție de efectivele de păsări Coope
rativa agricolă Costinești cumpără, 
.cu fonduri puse la dispoziție de ce
lelalte unități, nutrețurile proteice 

. și biostimulatorii. Deși stația func
ționează de puțin timp, primele re
zultate sînt foarte bune. Dacă îna
inte de utilizarea acestor amestecuri 
produceau ouă zilnic numai 10 la 
sută din totalul găinilor, procentul 
acestora a crescut în scurt timp, ob- 
ținîndu-se în plus, cu aceeași can
titate de nutrețuri, sute de mii de 
ouă. Din păcate, inițiative de acest 
fel sînt prea puține.

. Măsurile luate, în acest, an, pen
tru adaptarea planului de cultură 
într-o serie de gospodării de stat și

• cooperative agricole în scopul pro
ducerii cantităților necesare de nu
trețuri leguminoase bogate în pro
teine și vitamine constituie un în
ceput bun.

Cu totul alta este situația în ce 
privește asigurarea unor componen

te, indispensabile în cadrul rețetelor 
de furaje combinate. Este vorba de 
diferiți biostimulatori, făinuri de 
origine animală, drojdie furajeră, 
lapte praf, șroturi de soia etc. Ală
turi de pregătirea unor specialiști- 
nutriționiști, asigurarea acestor 
componente ar fi trebuit, în mod 
logic,' să constituie punctele de 
plecare în organizarea producției 
de nutrețuri combinate. Numai că 
ordinea firească a fost schimbată, 
construindu-se mai întîi complexe 
industriale de porci și păsări și, 
numai după ce cuțitul a ajuns la os, 
cum se spune, s-a trecut la rezolva
rea unora dintre problemele care 
ar fi trebuit 
Tărăgănarea în
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rea bazei de materii prime din 
țară a creat necesitatea de a im
porta componente ale furajelor 
combinate. Pentru procurarea aces
tora, numai pe anul în curs se vor 
cheltui zeci de milioane lei-valută. 
Necesitatea
bleme esie deci de stringentă ac
tualitate. Un colectiv de specialiști 
din cadrul Consiliului Superior ai 
Agriculturii, Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Produc
ție și al unor ministere interesate 
au întocmit un amplu studiu care 
prevede concret ce trebuie să se 
facă pentru dezvoltarea industriei 
de furaje combinate. Astfel de stu
dii au mai fost întocmite și în anii 
trecuți, dar ele nu au avut decît o 
finalitate parțială. Care sînt cau
zele acestei situații ?

După părerea inginerului Mihai 
Cuțuhan, director în Departamentul 
Gostat, cauza amînărilor de la un 
an la altul în ce privește crearea 
de capacități pentru asigurarea ma
teriei prime necesare constă în 
faptul că nu s-au prevăzut de la 
început termene de plan, care să o- 
blige ministerele interesate în so
luționarea acestei probleme.

într-adevăr, la Zărnești—Brașov 
funcționează, de cîțiva ani, o fa
brică cu o capacitate de 3 500 tone 
de drojdii furajere pe an. Din pă
cate, cantitatea de drojdii furajere 
ce se produce este insuficientă, cu 
toate că materii prime sînt în can
tități foarte mari, ele constituind 
una din principalele resurse pro
teice din țară. Din cele relatate de 
tov. Anatolie Fuchs, directorul di
recției tehnice din Ministerul Eco
nomiei Forestiere, rezultă că nu
mai rumegușul și alte deșeuri lem
noase însumează peste 400 000 tone, 
din care s-ar putea produce 40 000 
tone drojdii furajere. în afara aces- 

• tora, reziduurile de la fabricile de 
plăci fibrolemnoase constituie o 
materie primă care, de fapt, nu 
costă nimic. Numai la C.I.L. Pitești 
se vor putea produce, pe această 
bază, 2 000 tone de drojdii furajere 
pe an. Alte trei fabrici cu aceeași 
capacitate vor intra în funcțiune 
pînă în anul 1970.

Așadar posibilități și proiecte 
există și nu numai pentru producția 
de drojdii furajere, ci și pentru alte 
componente ale furajelor combina
te, numai că valorificarea lor întîr- 
zie.

De asemenea, unitățile Ministe
rului Industriei Alimentare ar pu
tea contribui substanțial la redu
cerea importului de materii prime 
pentru furajele combinate.

— Avem mari necazuri cu valo
rificarea subproduselor lactate — 
ne spun tovarășii Elena Brateș și 
Teodor Palincaș, directori tehnici în 
acest
lapte praf degresat, dar avem ma
terie primă pentru cel puțin 10 000 
tone. Anul trecut, disponibilul de 
lapte degresat, zer și zară, din care 
se poate prepara lapte praf 
de zară, a fost de circa 1,5 
ne de hectolitri.

Rezultă că materia primă Foto : A. Cartojan

stituie o problemă. De ce totuși se i 
importă lapte praf, de ce din 1964 
și pînă acum cantitatea produsă în I 
țară nu a crescut cu nici un kilo- i 
gram ? „Am fost prinși pe picior 
greșit", ne spun interlocutorii. Un 
studiu întocmit prin 1963—1964 n-a 
avut nici o finalitate. Din ce cau
ză ? Primim un răspuns care nu 
poate să nu provoace nedumerire : 
„Nu s-ă I 
lapte va ( . ___
avut loc în realitate".

Aceasta este o consecință a lipsei 
de prevedere, de studiere atentă a 
posibilităților de valorificare supe
rioară a producției de lapte. Faptele 
arată că din cauza amînărilor, abia 
în anul viitor vor putea intra în 
funcțiune noi capacități de produc
ție a laptelui praf. Nici în acest an. 
nu se vor putea industrializa sute 
de mii de hectolitri de subproduse 
lactate. îndeosebi în perioada vîr- 
fului de producție din timpul verii, 
cînd se face o adevărată risipă.

Din cele relatate, rezultă necesita
tea ca Ministerul Industriei Ali
mentare să analizeze posibilității? 
de a urgenta rezolvarea probleme
lor privind producerea de materii 
prime pentru nutrețurile combi
nate. Aceasta cu atît mai mult cu 
cît dispune și de alte resurse, cum 
ar fi cele pentru producția de 
drojdii furajere din melasă, făină 
de origine animală, de pește, șro
turi.

Creșterea producției de furaje 
combinate este determinată și de, 
mărirea producției de biostimula
tori. Se simte nevoie ca studiile și 
proiectele întocmite care atestă 
posibilitățile mari existente în ca
drul unităților Ministerului Indus
triei Chimice pentru producerea 
biostimulatorilor necesari furajelor 
combinate să fie puse în valoare.

Asigurarea cerințelor privind ali
mentația științifică a animalelor, 
rentabilizarea acestei importante ra
muri a agriculturii depind în mare 
măsură de urgentarea lucrărilor pe 
șantierele fabricilor de nutrețuri 
combinate. Faptele arată că, în a- 
ceastă privință, lucrurile sînt de
parte de a fi puse la punct. Pe șan
tierele fabricilor de nutrețuri com
binate de la Băilești, Periș, Urleas- 
ca, Brăila și altele se perpetuează 
lipsuri, care nu sînt înlăturate cu 
operativitate, graficele de execuție 
a lucrărilor nu se respectă.

După cum se vede, creșterea pro
ducției de furaje combinate este 
condiționată de numeroși factori, de 
contribuția mai multor ministere, 
ceea ce impune coordonarea opera
tivă și urmărirea permanentă a ac
țiunilor pe toate filierele, astfel ca 
să se asigure reducerea importului 
de materii prime, sporirea substan
țială a acestor nutrețuri, într-un 
timp cît mai scurt.

Ing. Const BORDEIANU

O reeditare, în zilele noastre, 
a legendei meșterului Manole. 
In urma modificării soluțiilor 
inițiale prevăzute în proiect 
(șef de proiect arh. N. Sburcu), 
balcoanele din beton, executate 
la nivelele inferioare ale blocu
lui B. 1 de pe șantierul Bucu
reștii Noi al I.C.M. nr. 5 din 
Capitală, sînt dărîmate. Nu 
credem că proiectantul și șeful 
șantierului vor fi felicitați pen
tru această ispravă. Socotim 
însă că cei vinovați trebuie să 
suporte pagubele pricinuite.

■ MctSI
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în 1967 și în anii următori, la 
uzina „Industria sîrmei" din Cîm- 
pia Turzii sînt prevăzute impor
tante lucrări de investiții. Unele 
dintre obiectivele amintite urmea
ză să intre în funcțiune în acest 
an. După încheierea primului tri
mestru, se constată că nu s-a rea
lizat decît jumătate din volumul 
de construcții-montaj planificat, 
în fața aces’ei situații, relațiile din
tre beneficiar și constructor au 
devenit încordate, unul aruneînd 
vina pe celălalt.

Analizele efectuate de organele 
locale de partid și ale băncii de 
investiții, propriile constatări ara
tă că răspunzătoare de rămînerile 
în urmă pe acest șantier sînt am
bele părți. Beneficiarul și con
structorul au întocmit planuri co
mune de acțiune, și-au făcut pro
misiuni reciproce privind rezolva
rea unor probleme, dar nu le-au 
respectat.

De la început trebuie precizat 
că pentru lucrările planificate pe 
primul trimestru documentația nu 
a constituit o problemă. în acest 
caz, răspunderea cea mai mare re
vine constructorului. I.CiS.H. 
aici un șantier fantomă, 
picior în Hunedoara și cu 
Cîmpia Turzii. Șeful de 
contabilul șef, majoritatea 
rjlor și maiștrilor locuiesc 
nedoara, astfel 
timp cu transportul. Intr-o ase
menea situație nu este de mirare 
de ce pe șantier se muncește hao
tic, iar disciplina muncii lasă mult, 
de dorit. Pe șantier s-au făcut 
simțite și alte deficiențe :. stația 

fost aprovi- 
cti agrega- 

aducerea 

are 
cu un 

altul la 
șantier, 
ingine- 
la Hu- 

că ei pierd mult 
transportul. într-o

de betoane nu . a 
zionată tot timpul 
te, s-a tărăgănat mult 
utilajului de ridicat.

în legătură cu aceasta, iată ce 
ne-a relatat ing. Ion Olteanu, care 
se ocupă 
„Industria 
ment dat, 
Hunedoara 
sul investițiilor. La ședință ă par- 
ticipaț și tov.ibȘt. Constantinescu, 
adjunct al ministrului industriei 
metalurgice. Cu acest prilej s-a 
stabilit de unde să fie procurate 
construcțiile metalice. Printre al
tele, a fost solicitată și uzina noas
tră să confecționeze 200 de tone, 
întreprinderea de construcții a lan
sat o comandă în acest sens, iar 
noi am obținut fondul de salarii 
și materialele necesare. în scurt 
timp însă, I.C.S. Hunedoara a res-

în valoare. Dovadă 
în luna noiembrie 

cele 612 autocami- 
iar în decembrie 

planul anual. Ulti- 
ale anului trecut au 
perioadă de intense 

aces-

cere, profund greșită, că sarcinile 
de plan ar fi prea mari. Cînd însă 
s-a făcut o analiză minuțioasă a 
situației, s-a văzut că uzina noas
tră dispune de capacități, dar ele 
nu erau puse 
este faptul că 
am recuperat 
oane restante, 
am depășit și 
mele trei 
constituit 
pregătiri 
tui an.

Accentul deosebit s-a pus pe or
ganizarea științifică a producției 
și a muncii. în această acțiune 
s-au urmărit trei efecte principa
le : alinierea capacităților de pro
ducție la nivelul celor mai bune 
secții, optimizarea în ansamblu a 
fabricației de autocamioane, obți
nerea unor parametri tehnico-eco- 
nomici la nivelul celor mai bune 
produse similare de pe piața mon
dială.

Dintr-o discuție cu ing. Traian 
Nițulescu, șeful grupului de orga
nizare științifică a producției și a 

pins comanda pe motiv că a găsit 
alt furnizor".

Conducerea șantierului s-a an
gajat să recupereze în trimestrul 
II rămînerea în urmă în execuția 
lucrărilor. Dar, spuneau unii con
structori și beneficiarul, acest an
gajament va avea soarta unei vor
be goale, atâta timp cît pe șantier 
sînt doar doi ingineri șefi de lo
turi, cîțiva maiștri, care și.aceștia 
caută cu orice prilej să meargă cît ■ 
mai des la Hunedoara după... „in
strucțiuni". Conducerea I.C.S. Hu
nedoara i 
cum s-ar 
mari — și 
rămînerile 
lucrărilor.

Pentru ce 
beneficiarul 
primul rînd, pentru 

răspunzător
în

tărăgănarea

„mm ROȘU" BRAȘOV
muncii, am desprins metodele fo
losite și modul în care s-a acțio
nat pentru a se asigura o desfășu
rare normală a producției. Anul 
trecut secția transmisii și punți 
prezenta o serioasă strangulare. A- 
naliza a pornit de aici, de la toate 
liniile de fabricație. S-au determi
nat cu precizie capacitățile mașini
lor, s-a stabilit cum pot fi mărite 
■capacitățile la punctele strangulate. 
Prin reorganizare — adică prin am
plasarea judicioasă a mașinilor, in
troducerea unor tehnologii adec
vate, asigurarea unei circulații ra
ționale a pieselor și materialelor 
între diferitele faze de fabricație, 
înlocuirea mașinilor universale 
scumpe și neeficiente cu mașini 
specializate, realizate prin autouti- 
lare — s-a ridicat capacitatea de 
producție la transmisii și punți Ia 
nivelul sarcinilor de plan ale anu
lui 1969, cînd va intra în func
țiune o nouă secție.

Axele omocinetice de 
torul diferențial punte 
executau pe mașinile la 
prelucrate axele planetare. Aceste 
piese lipseau mereu la montaj. în 
urma analizei, s-a ajuns la con
cluzia că este necesar să se orga
nizeze o linie specială pentru axe 
omocinetice, uti!izîndu-se mașini 
de la linia de axe planetare și 
prin redistribuirea altor mașini, 
în urma organizării acestei linii, 
la care s-a montat și primul trans
portor suspendat de piese din u- 
zină, se asigură la montaj, ritmic, 
axele omocinetice.

La atelierul roți dințate, mași
nile erau grupate pe genuri de o- 
perații, astfel că era o mare miș
care a pieselor în flux. în reorga
nizare, ideea conducătoare a fost 
aceea de a se crea linii 
te în flux teh’nologic, 
toate mașinile necesare 
reperelor respective : 
freze, mașini de danturat și altele. 
S-au organizat fluxuri tehnologice 
pentru 6 repere distincte, pe trei 
linii tehnologice care sînt deservi
te de două transportoare suspen
date de piese. Da aceste linii s-au 
introdus dispozitive cu prindere 
pneumatică, dispozitive cu mai 
multe cuțite, s-a mecanizat trans
portul pieselor, care înainte se 
executa manual.

într-o uzină modernă, cu fluxuri 
bine organizate, ritmul de lucru 
este influențat în bună măsură de

punerii la dispoziția constructoru
lui a amplasamentului necesar 
extinderii trăgătoriei de oțel tare 
nr. 2 și drumurilor de acces. Apoi, 

. în prima lună a anului nu a asi
gurat. o parte, din documentație 
pentru lucrările noi. în general, 
beneficiarul nu a avut grijă să 
fixeze termene intermediare pen
tru lucrările planificate

Investițiile de la Uzina „Indus
tria sîrmei" trebuie privite și în 
perspectiva lor. în acest an și în 
1968. urmează să înceapă construc
ția unor noi capacități de pro
ducție. Pentru aceasta trebuie a- 
sigurată din vreme documentația 
și contractate utilajele. Cum stau 
lucrurile sub 
Ion Stanatiev, director general 
uzinei, este de părere că conduce
rea Ministerului Industriei Meta
lurgice își îndreaptă cu prioritate

mijloacele de transport uzinal folo
site. în cadrul acțiunii de organi
zare științifică a -producției, la a- 
ceastă uzină s-a acordat o mare a- 
tenție transportului în flux al pie
selor. Au fost reorganizate, ream- 
plasate și executate transportoare 
suspendate de piese la 10 linii teh
nologice de fabricație. Sînt în curs 
de execuție alte trei linii și tran
sportoare, care vor fi terminate 
pînă la sfîrșitul acestei luni. în 
secția punți, pînă la 1 mai, toate 
piesele vor fi ridicate de la sol, 
fiind „aeropurtate" de la o opera
ție la alta, aflîndu-se în continuă 
mișcare.

Sistemul acesta de transport al 
pieselor, aplicat pentru prima dată 
în țara noastră, prezintă mari a- 
vantaje : piesele ajung continuu 
.„la mîna" muncitorului, fără a-1 
obliga să forțeze ritmul ; el repre
zintă un depozit suspendat în miș
care, calculat să asigure piese de la 
minimum 3 schimburi, la 2 săptă- 
mîni ; se realizează o mare econo
mie de spațiu, deoarece dispar de
pozitele la sol. Transportul se face 
circular, cu o viteză de 5 metri pe 
minut. Tehnologia poate fi astfel 
oricînd modificată. îmbunătățită, 
deoarece fluxul nu mai trebuie or
donat după operații, iar mașina 
poate fi amplasată în orice loc al 
liniei tehnologice. Aceasta este o 
soluție care rezolvă transportul 
fără întoarceri a reperelor, în spe
cial la linii tehnologice polivalente.

Măsurile întreprinse în direcția 
organizării științifice a producției 
au avut efecte deosebit de favora
bile. Ele pot fi exemplificate, în 
special prin creșterea producției 
.— folosindu-se aceleași mașini și 
același număr de muncitori — la 
linia de axe planetare: la arbori 
planetari față stînga, de aproape 
trei ori, Ia arbori planetari față 
dreapta de peste două ori, la semi- 
cuplaj de 2,5 ori.

O problemă „cheie" a ritmicită
ții, care se rezolvă cu succes, este 
aceea a creării decalajului. Pe 
baza calculelor s-a stabilit că este 
necesar un decalaj de 15 zile între 
secțiile primare, prelucrări meca
nice și montaj, respectiv 1 000 se
turi minime între sectoarele pri
mare și cele prelucrătoare și 200 
seturi între sectoarele prelucrătoa
re și montaj. De asemenea, este 
necesar un decalaj de 800 autoca
mioane între montaj și livrare. 

atenția spre investițiile mai gran
dioase, care se fac în alte centre 
siderurgice. Ing. Petru Zîmbran, 
director general al Direcției gene
rale țevi trefilate și cabluri din 
minister, într-o recentă plenară a 
Comitetului regional Cluj al P.C.R. 
a încercat chiar să convingă asu
pra preponderenței unor investiții 
față de altele. Bineînțeles, „teoria" 
a fost combătută, ca fiind contrară 
indicațiilor date de partid în legă
tură cu atenția ce trebuie acordată 
tuturor obiectivelor de investiții.

în ce privește investițiile de la 
Cîmpia Turzii, ministerul trebuie 
să asigure la termenele stabilite 
documentația tehnică pentru mă
rirea capacității de laminare, să 
urgenteze definitivarea soluțiilor 
și întocmirea de către. 1PROMET 
a proiectelor de execuție pentru 
cuptoarele electrice de topit de la 
fabrica de flux de sudură. Spu
nem aceasta întrucît, deși con
strucția acestui ultim obiectiv 
este aproape gata, nu se cunoaște 
încă ce fel de cuptoare vor fi uti
lizate. Un îngrijorător dezinteres 
se manifestă față de asigurarea 
utilităților. Planul prevede intra
rea în funcțiune în trimestrul IV 
a unei capacități de 20 tone aburi 
pe oră și începerea lucrărilor de 
amplificare a actualei centrale ter
mice. Dar studiul tehnico-econo- 
mic pentru această lucrare se află 
încă la IPROMET.

O situație nesatisfăcătoare exis
tă și în ce privește contractarea 
utilajelor tehnologice. Pentru in
vestițiile din anul în curs nu s-au 
contractat utilaje decît în propor
ție de 60 la sută, iar pentru cele 
din anul următor doar 55 la sută. 
Se pai;e că nici beneficiarul, nici 
forul său de resort nu se grăbesc 
să rezolve aceste probleme în 
timp util. De pildă, s-a obținut a- 
cordul uzinei „Independența“-Si- 
biu pentru execuția a 420 tone de 
utilaje, dar direcția generală 
emis încă repartiții.

Este necesar ca Ministerul 
dustriei Metalurgice, ca for de 
sort atît al beneficiarului cît și al 
constructorului, să ia neîntârziat 
măsuri holărîte încit lucrările de 
investiții ce se execută la „Indus
tria sîrmei" Cîmpia Turzii să intre 
în șcțirt timp într-o cadență vie, 
normală, iar noile capacități de 
producție să fie date în funcțiune 
la termenele planificate.

Al. MUREȘAN 
corespondentul „Scinteii

Pîpă acum,- s-a reușit să se creeze 
un decalaj de 588 autocamioane, 
astfel că livrările pot fi efectuate 
la termenele stabilite în

— Ceea ce s-a făcut 
ing. Gheorghe Trică, 
general al uzinei —

contracte.
— arăta 
directorul 
reprezintă 

doar un început în acțiunea de or
ganizare științifică a producției și 
a muncii. Practic, s-au examinat 
tehnologiile, eliminîndu-se aba
terile grave care duceau la func
ționarea necorespunzătoare a au
tocamioanelor sau afectau durabi
litatea. S-a făcut o reexaminare 
de ansamblu a tehnologiilor, ad- 
mițîndu-se ca bună documentația 
tehnică de amănunt. Acest lucru 
era necesar — și așa se aplică în 
tehnica . modernă — pentru a se 
crea fluxuri tehnologice raționale, 
a se stabili cicluri de fabricație, 
a se crea stocuri în anumite faze 
și circulația produsului în ciclu, 
în luna mai se'va termina orga
nizarea privind circulația produ
selor — aprovizionarea cu semifa
bricate, transportul produselor și 
semifabricatelor — de la secțiile 
punți, transmisii și tratamente ter
mice la montaj. Odată terminată 
această treabă, ne vom ocupe 
de tehnologii pentru a obține c 
productivitate a muncii înaltă, 
constantă, un nivel calitativ supe
rior al producției.

Trebuie arătat, că colectivul u- 
zinei, conducerea tehnico-adminis- 
trativă nu au limitat acțiunea df 
organizare științifică a producție 
și a muncii la secțiile care prezen
tau „strangulări" și care acum ai 
un plus ’ de capacitate. S-au în. 
ceput lucrări în șase secții și pon 
derea cea mai mare în creștere; 
productivității muncii o va ave; 
modernizarea turnătoriei de oțet 
Tendința este de a se corela stric, 
capacitățile tuturor secțiilor, pentn 
a se evita locurile înguste.

Firește, în uzină se mențin înc! 
unele neajunsuri. Productivitate, 
muncii nu a crescut încă pe mă 
sura posibilităților, timpul de lu 
cru nu este suficient de bine folo 
sit; la turnătorie se înregistreazî 
multe, rebuturi. Apreciem totuși ci 
s-a pornit pe un drum bun și tre 
buie perseverat în continuare pen 
tru a spori eficiența întregii acti 
vități economice a uzinei.
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DE

14,a

puncte de vedereCRISTOFOR !

— 19,30, (sala

Sala Palatu-

5.

x. 
%

de prof. dr. Pefre VANCEA 
membru corespondent al Academiei 

Republicii Socialiste România

„Viforul" de Delavrancea la Teatrul Maghiar de Stat din Cluj. Regia : Ottâ Rappaport. Sceno
grafia : Mircea Marosin

9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, TOMIS — 8,45; 11,15; 
...... . ......................... ....................... 16;• Teatrul de operă și balet : BOEMA 

— 19,30.
• Teatrul de stat de operetă : PRIN
ȚESA CIRCULUI — 19,30.
0 Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
(sala Comedia) : DIN JALE SE ÎNTRU
PEAZĂ ELECTRA — 19, (sala Studio) : 
CASTILIANA - 15,30, TARTUFFE - 20. 

O Teatrul de comedie : TROILUS ȘI CRESIDA (spectacol amînat din 1 aprilie) — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : MOARTEA
LUI DANTON — 19,30, (sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : FII CUMINTE,------------- '
— 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : O NOAPTE FURTUNOASĂ 
Studio) : SONET PENTRU O PĂPUȘĂ — 20.
« Teatrul „Barbu Delavrancea" : INELUL LUI JUPITER — 20, (la 
lui) : TURCARET — 19,30.
• Teatrul Mic : RICHARD AL II-LEA — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : SINZIANA ȘI PEPELEA — 19,30.
• Studioul Institutului de artă teatrală și cinematografică „I. L. Caragiale" : ROMU
LUS CEL MARE — 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : PĂCALĂ — 17, (sala Palatului 
pionierilor) : TIGRIȘORUL PETRE — 17.
A Teatrul satiric-muzical „C. Tănase' (sala Savoy) : PARADA REVISTEI — 19,30. 
(sala Victoria) : COLIBRI MUSIC-HALL — 19,30.
• Ansamblul artistic al Uniunii Generale a Sindicatelor ; CU PICIOARELE PE 
PĂM1NT — 20.
• Circul de stat : CAVALCADA CURAJULUI — 19,30.

18,00 — Pentru cei mici : Ecra
nul cu păpuși „Isprăvile 
lui Perurimă". Prezintă 
Teatrul de marionete 
din Arad.

18,25 — Pentru tineretul școlar s 
La șase pași de o ex
cursie. Emisiune con
curs pentru pionieri și 
școlari.

19,00 — Telejurnalul de seară 
— Agenda economică.

19,27 — Buletin meteorologic.
19.30 — Ancheta TV.
20,00 — Teleenciclopedia. Din 

cuprins : Arta Nilului 
(II) ; Pilotaj, Andre 
Maurois, Porto.

21,00 — Film serial : „Sfîntul".
21,50 — Interpret! de seamă ai 

scenelor noastre lirice.
22,05 — „Scoica" — producție a 

studioului cinematogra
fic „Al. Sahia".

22.15 — Concursul de muzică
ușoara al Euroviziunii 
(Viena — 1967). înre
gistrare din transmi
siune.

23.15 — Telesport.
23.30 — Telejurnalul de noapte.
23,40 — închiderea emisiunii.

CĂRȚI
EXPEDIATE 
LA DOMICILIU 
PRIN COLET 
POȘTAL

Librăria „Cartea prin poștă" 
din București, Calea Șerban 
Vodă nr. 43, raionul N. Băl- 
cescu, expediază, la cerere, 
căr[i din diferite domenii de 
specialitate la domiciliu. Scri
ind acestei librării, se pot reți
ne, de asemenea, cărți in curs 
de apariție. Librăria deserveș
te solicitanți de la orașe.

; Expoziție 
[de artă 
plastică

IAȘI (corespondentul „Scîn- 
teii"). — In sala „Victoria" din 
Iași s-a deschis o expoziție de 
artă plastică. La realizarea ei 
au participat cu circa 60 lu
crări recent realizate pictorii 
Dan Hatmanu, Petru Hîrtopea- 
nu și Ion. Petrovici.

CE IMPUNE ȘCOLII NOASTRE

In ultimii ani, la noi și 
pretutindeni se confruntă 
numeroase puncte de ve
dere privind perfecționa
rea învățămîntului me
dical. Chiar dacă unele 
sau o bună parte sînt dis
cutabile în esență, ele 
prezintă un mare interes 
deoarece, după părerea 
mea, într-un fel sau altul, 
pregătirea medicilor tre
buie îmbunătățită, adusă 
la nivelul impus de ce
rințele actuale. în ceea 
ce mă privește, cred că a- 
cest deziderat se poate 
realiza prin asigurarea 
însușirii de către studenți 
a unei concepții teoretice 
globale asupra întregului 
domeniu de cercetare me
dicală, pornind de la prin
cipiul că specializarea lor 
temeinică poate fi realiza
tă doar după încheierea 
studiilor universitare.

Ce argumente pledează 
în favoarea unui aseme
nea punct de vedere ? în 
primul rînd, experiența 
care indică fără echivoc 
că alegerea profilului de 
specializare trebuie să fie 
lăsată la latitudinea fie
cărui medic și făcută în 
concordanță cu aspirații
le, aptitudinile și înclina
țiile lui individuale, de 
care nu-și poate da pe 
deplin seama decît după 
ce a dobîndit o formație 
teoretică și practică. Nu 
cred că un student de 
anul III și în nici un caz

un 
facultate poate opta, așa 
cum se cere în prezent, 
în cunoștință de cauză.

Dar care ar putea fi o 
formulă mai perfecționată 
a învățămîntului medical ? 
După părerea mea, așa- 
zisele studii preclinice, 
mai exact studiile de me
dicină teoretică generală 
și experimentală ar trebui 
să dureze trei ani, primii 
doi ani fiind consacrați 
studiului organismului 
normal (anatomie, biolo
gie, biochimie, fiziologie,

aceasta Insă, accesul 
candidaților în anul pre
parator ar trebui să fie cît 
mai larg cu putință). în 
anul al IlI-lea al pregătirii 
preclinice ar trebui, cred, 
să se predea așa-zisele 
discipline paraclinice : 
bacteriologia, parazitolo- 
gia, farmacologia, anato
mia patologică și prope
deutică medico-chirurgi- 
cală. La sfîrșitul studiilor 
preclinice s-ar putea face 
o nouă selecție pe bază 
de concurs. Primii reușiți 
în funcție de locurile pla-

histologic etc.) și disci
plinelor auxiliare studiu
lui medicinei : chimie ge
nerală, fizică medicală, 
științele naturii, științe 
sociale etc. (Aceste ultime 
discipline ar putea consti
tui și materiile unui an 
preparator, la sfîrșitul că
ruia o selecție riguroasă 
ar asigura promovarea în 
facultăți a elementelor ce
lor mai valoroase. Pentrucultural r-

s

g

Drumurile m-au purtat în comuna 
Tămașcla, raionul Criș, al cărei nume 
îmi era asociat cu existența u- 
nui turn ce străjuia de secole 
așezarea. Voiam să-l văd și să aflu a- 
mănunte. Am cerut relații cîtorva lo
calnici. Ridicau din umeri cu modes
tie. Indicîndu-mi pe cineva din loca
litate, precizau : „Știe tot despre ce 
întrebați 1"

Un țăran m-a condus la adresa in
dicată. Am ascultat aproape două cea
suri o veritabilă prelegere în care isto
ria, geografia, lingvistica și alte disci
pline își dădeau mina spre a ridica 
vălul uitării de pe acest vestigiu 
al trecutului. Rînd pe rînd, calda evo
care mi-a trecut prin față pe cei care 
au construit și apărat fortificația, mis
terioase legende medievale și-au des
lușit tîlcurile reale ; am aflat cine a 
botezat localitatea, evoluția ei social- 
istorică. Dar nu numai atît ; prezen
tarea unor ipoteze a căror verificare 
era în curs demonstra continuarea unei 
asidue cercetări.

„Povestea" aceasta — sinteză 
de documentare — bilanțul unei vieți 
de studiu, o ascultam din gura unei 
învățătoare în pragul pensionării. Pu
ținele clipe libere și le dedicase — cu 
pasiune — cunoașterii locurilor unde 
și-a făcut apostolatul și împărtășea cu 
înflăcărare tot ce aflase.

îmi povestea un prieten că ascul
tase o conferință foarte frumoasă ți
nută de un specialist. I s-a adresat vor
bitorului spre a-i cere lămuriri în stu
diul unei epoci. S-a dus în vizită la 
respectivul. Avea o bogăție de docu
mente : fișe, microfilme, tăieturi din 
presă, fotocopii rînduite sistematic. 
Le-a așezat pe birou în fața sa, le-a 
frunzărit ca să mărească apetitul inter
locutorului, apoi i-a spus o scurtă, 
foarte scurtă poveste — despre un cer
cetător care cheltuiește multi bani pen
tru documentarea sa. Cînd prietenul 
meu a întins mîna să ia ceva de pe 
masă, un gest sigur a îndepărtat tean
cul de hîrtii care au reintrat cuminți 
în sertare. A încercat să explice că hu-i 
vorba de a publica, ci pur și simplu de 
a astîmpăra o curiozitate. Zadarnic I 
în aceste cazuri, refuzîndu-li-se vali
darea publică, cunoștințele rămîn 
niște simple dale statistice, fără nici 
o valoare practică, care nu mai pot 
conferi posesorului lor prestigiul și 
autoritatea veritabilului animator cul
tural.

A sosit un conferențiar de la centru. 
Orașul de provincie freamătă: tele
foane. intervenții pentru o invitație, un 
loc. Sala plină pînă la refuz. E în a- 
ccastă animație o sete de nou, chiar de. 
spectacol. Dar vorbitorul nu e spec
taculos. Se interesează de componența 
sălii. E sobru, se exprimă simplu, clar, 
face apel din cînd în cînd la text, la 
mijloace obișnuite ale bunului simț 
pentru înțelegerea temei. Nu obosește 
auditoriul cu termeni tehnici, iar cînd 
e absolută nevoie de ei, îi dublează cu 
expresii familiare. Modest, fără osten
tație, explicațiile, raționamentele, fap
tele expuse devin un bun al sutelor de 
spectatori.

A venit alt vorbitor, Declară din 
capul locului că va vorbi la sugestiile 
sălii... Publicul e, avid. Se pun între
bări : multe, diferite, cu un grad mai 
mic sau mai mare de dificultate. Im
provizatorul ia poză. Pune coatele pe 
pupitru, într-o atitudine de negli-

jentă relaxare. Se ascultă pe sine. Ur
mărește efecte spectaculare. Dar 
vîsleșle anevoie printre probleme. Și 
cuvintele se preling încet, dar sigur, 
printre scândurile scenei, 
improvizația pe marginea 
biect cvasi-necunoscut, 
spectaculoasă cu vorbe care nu spun 
nimic, vidul de idei conduc în 
dlil cel mai sigur la 
unei misiuni culturale 
pundere : răspîndirea 
culturale în mase.

Desprind din Goethe 
a căror actualitate m-a 
gînd și înfăptuirea lui este o cale 
lungă. Este ușor să-ți faci planuri. Mai 
greu lucru este să muncești așa cum 
ți-ai făcut planul".

Am reîntîlnit un director de cămin 
cultural pe nume Vasilc Gligor după 
cîțiva ani. între timp se mutase în 
comuna Chier, raionul Ineu. Venise 
spre locul de baștină. în vechea co
mună avusese o prodigioasă activitate 
artistică. L-am întrebat dacă mai con
tinuă. Mi-a întins un album : imagini 
ale noilor sale succese. Fotografii, tă
ieturi din ziare, diplome, scrisori, a- 
testau o muncă susținută. Mi-a reți
nut atenția o scrisoare. Un fost „dis
cipol" al orchestrei căminului cultu
ral mulțumea în cuvinte simple, sin
cere, tovarășului director pentru că 
„l-a învățat să eînte" și-l asigura 
că-și continuă „cariera de artist ama
tor" în uzina în care muncește. Și nu 
este singura scrisoare de acest

M-am oprit într-un sat de 
răspîndit pe zeci de kilometri 
(Tusa, din raionul Șimleu). 
răslețite — „vecinii" nu se văd cu zi
lele. O dată pe săptămînă, duminica 
— tot satul se adună în „centru". Cen
trul : o școală cochetă, un cămin cul
tural curat ca o farmacie, cu draperii, 
scaune, tablouri, flori — o ambiantă 
de o decentă eleganță. învățătorul, di
rector al căminului cultural, mi-a 
povestit că venise de la șes cu 
puțini ani în urmă. S-a izbit la început 
de unele manifestări de obscurantism, 
de atitudini refractare. N-a fost ușor : 
școală nouă, cămin nou, flori. Se
măna, în strădania lui, cu „Popa Tan- 
da" al lui Slavici.

L-am întrebat dacă n-arc nostalgia 
șesurilor natale. „Mai am multe de 
realizat. E abia o etapă ce-ați văzut ! 
Nu le-am făcut singur acestea toate ; 
cu ajutorul lor. Mai au încă nevoie de 
mine. Și eu de ei. Aici mi-am putut 
culege roadele palpabile ale muncii 
mele : respectul și încrederea, ome
nia 1“

A venit un „critic" de la centru. 
Nu-i place „lîncezeala" provincială. — 
„Ați rămas în urmă cu jumătate de 
secol. Să vedeți la Sao Paolo, dar la 
Veneția, dar la..." (și itinerarul său se 
profilează pe un mapamond invizibil).

I se arată experimente, încercări, 
căutări — mai firave sau mai contu
rate. Se lovesc de zidul doctelor apre
cieri : „Seamănă cu...“, „E în maniera 
lui...“, „Așa se făcea la sfîrșitul secolu
lui trecut în...“. Formule livrești, eti- 
chcte-tip se lipesc implacabil jre ten
dințele afirmate. Nici o rază de spe
ranță.

A sosit un altul —■ de aceeași spe
cialitate. Știe multe, dar nu pune în 
vitrină. Atent, cu tact, încurajator — 
fără a pierde simțul valorilor — com-

Iată cum 
unui su- 
jonglarea

mo-
compromitcrea 
de mare răs- 

cunoștințelor

fel.
munte 
patra fi 
Casele

pară, sfătuiește, deschide porți. II țin 
minte oamenii...

Am fost găzduit lă un secretar de 
sfat comunal în raionul Ineu, la He
liu. Ocupat pînă ‘.peste cap ; acte, 
referate, decizii, rftpoarte -— „bi
rocrație necesară" cum o numea el. La 
terminarea slujbei băga mînecuțele 
negre în dulap și se-ndrepta spre cămi
nul cultural. Omul „hîrțoagelor" se în
viora, se deschidea, devenea artist — 
de teatru, solist, creator de texte, in
terpret de brigadă și mai ales animator, 
înflăcăra oamenii, era elementul de 
coeziune •— care adeseori lipsește. Co
munele vecine, care primesc turneele 
acestor formații, se miră de rezultatele 
lor. Doar an aceleași condiții, aceleași 
posibilități 
un singur 
ziast care 
comună întreagă, antrenînd-o cu pa
siune’ în activitatea culturală numai 
prin puterea exemplului personal, 
prin prestigiul creat de acesta.

Un metodist de la raion asistă la 
repetiție. Dirijorul-amator se descurcă 
anevoie în partitură. A adunat, ce-i 
drept, ceva cunoștințe de solfegiu de 
prin școală, de la cursuri, dar nu-i așa 
simplu. „Tovarășul de la raion" pri
vește ochii rugători care imploră aju
tor, dar nu poate interveni. Nu e de 
speciajitate. Are în sectorul său șapte 
comune. Ieri a fost la o brigadă, azi 
la cor, mîine la teatru, poimîine... cine 
știe... E greu să te pricepi la toate 1...

Desigur, dar adevăratul animator 
cultural, cel care răspîndește cultura 
în mase este un pasionat, adversar 
declarat al inerției și pasivității. El 
învață tot timpul ; se perfecționează 
permanent , iar cunoștințele și le 
pune cu generozitate la dispoziția 
marelui public. Toate aceste etape 
ale perfecționării personale sînt de 
fapt tot atîtea trepte spre o calitate 
ridicată a muncii culturale în rîndul 
maselor.

și totuși... Le lipsește 
lucru : animatorul entu- 

reușește să însuflețească o

Emanoil ENGHEL 
secretarul Comitetului 
pentru cultură și artă 
al regiunii Crisana
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trebui ca stu- 
să i se asigure 

timp liber, iar 
de la catedră să

niiicate de minister ai in
tra în învățămîntul me
dical clinic, adică în anul 
IV medicină generală, iar 
ceilalți ar ii numiți asis
tenți medicali, deci trecuți 
în categoria cadrelor me
dii sanitare.

Totodată cred Că ar ii 
necesar ca în timpul stu
diilor universitare rapor
tul dintre învățămîntul 
teoretic și activitatea 
practică să se caracteri
zeze mai ales în primii 
trei ani prin punerea ac
centului pe pregătirea 
teoretică. Activității prac
tice în această perioadă 
i-aș rezerva doar rolul de 
a transmite elemente de 

t bază necesare verificării 
’ și înțelegerii noțiunilor 
teoretice. O excepție ar 
putea-o iace laboratorul 
de anatomie, unde studen
ții ar avea mai mult de 
profitat în sala de disec
ție decît în cea de curs.

în coordonatele pe care 
le sugerez, pregătirea 
teoretică s-ar baza, în 
primul rînd, pe studiul in
dividual. Pentru aceasta 
însă ar 
denlului 
suficient 
cursurile
fie reduse la maximum, 
urmînd ca profesorul sau 
conferențiarul să dea nu
mai directive generale și 
indicații, modul de co
municare integrală a cu
noștințelor teoretice ale u- 
nei discipline trebuind 
să-l constituie tratatul. 
Unul din dascălii mei de 
la Universitatea din Cluj 
numea compendiile tele
grame științifice. Compen
diile, rezumatele, notițele 
luate la cursuri didactice 
nu pot fi asimilate decît 
prin învățarea pe dinafa
ră deoarece ele constituie 
de la început, în cel mai 
bun caz, o prezentare 
sintetică și sistematizată 
a unei sume de noțiuni 
fundamentale, care toate 
trebuie să facă parte 
neapărat din bagajul de 
cunoștințe al studentului. 
Primind astfel de-a gata 
adevărate „pilule științi
fice", studentul se mulțu
mește să le memoreze, re- 
nunțînd implicit la opera 
de prelucrare și de sinte
ză cerebrală. Iată de ce 
ele îndeamnă la lene in
telectuală.

Lucrările practice tre
buie să fie într-adevăr 
practice pentru a se putea 
folosi judicios și la maxi
mum timpul consacrat lor. 
Dar pregătirea teoretică a 
acestor lucrări trebuie fă
cută tot prin studiu indi
vidual, în afara orelor 
consacrate practicii. Asis
tentul e chemat să contro
leze activitatea practică 
efectivă, să dea îndrumări

la masa de lucru și cu a- 
ceastă ocazie 3ă clarifice 
studentului, cînd se simte 
nevoia, noțiunile pe care 
acesta singur nu le-a în
țeles. Orele de lucrări 
practice nu trebuie trans
formate în ore de seminar. 
Seminarizarea colectivă a 
grupei de studenți echiva
lează cu pierderea unui 
timp prețios și nu dă re
zultate. Seminarizarea e 
realizabilă cu fiecare stu
dent în parte, la masa de 
lucru, prin cîteva întrebări 
de control legate de lu
crarea în curs.

Consider că este ne
cesar să asigurăm și o 
eficacitate maximă a 
examenelor. Pentru a- 
ceasta poate că ar fi . sa
lutară fixarea unor se
siuni mai lungi ca du
rată, nu pentru a da posi
bilitate studentului să pre
gătească examenul în se
siune ci pentru a permite 
examinatorului o cît mai 
judicioasă și mai amă
nunțită verificare a cuno
ștințelor. Cred că este 
ilogic să se ceară exami
narea unui număr de 
20—30 de studenți pe zi. 
Aceasta, precum și limi
tarea întrebărilor la 2—3 
probleme, transformă exa
menul uneori într-o forma
litate.

în ceea ce privește ul
timii țrei ani (perioada 
studiilor clinice) în pro
blema raportului dintre 
învățămîntul teoretic și 
cel practic, accentul ar 
trebui pus pe partea prac
tică. Aceasta însă nu în
seamnă neglijarea pregă
tirii teoretice, care rămî- 
ne trăsătura dominantă a 
învățămîntului medical. 
Să nu uităm că prin adop
tarea sistemului preconi
zat mai sus vom avea 
de-a face în anii IV, V și 
VI cu elemente bine pre
gătite teoretic, judicios 
triate, obișnuite cu munca 
intelectuală de elaborare 
și sinteză și care prin în
săși rutina primilor ani de 
facultate vor avea o altă 
atitudine față de procesul 
de învățămînt. O siimula- 

' re a pregătirii individuale 
a fiecărui student și a 
eforturilor personale ar 
constitui-o acordarea prin 
concurs 
internat

Și, în 
aspect 
recrutarea și promovarea 
cadrelor didactice. Con
sider că trebuie rezol
vată problema fluctuației 
posturilor de la an la an ; 
pentru 
catedre 
bine să 
număr 
funcție 
științifice 
ale 
laboratoare, 
se la 
funcție de numărul 
studenți.

Pentru calificarea 
drelor didactice, docto
rantura, cred, este forma 
de validare a elemente
lor care aspiră către cer
cetarea științifică. Acest 
titlu nu trebuie însă 
bagatelizat, promovarea 
în această direcție tre
buind să se facă cu o 
extremă exigență. Nici 
perfecționările în străină
tate nu pot fi neglijate. A 
observa direct modul de 
lucru al diferiților oameni 

știință, a învăța 
fața locului dife- 
tehnici noi de lucru 

însușirea în-

a posturilor de 
și externat.
sfîrșit, un ultim 
al problemei :

laboratoare 
teoretice 

se 
de 
de

Și
acestor

Și 
fi 

un 
în

ar 
fixeze 

posturi 
necesitățile

didactice 
catedre și 
renunțîndu- 

normarea în 
de

ca-

de 
la 
rite 
înseamnă 
tr-un timp minim a tuturor 
progreselor înregistrate 
de știință. Schimbul de ex
periență și de concepție, 
informarea directă și la 
timp, precum și o largă 
documentare științifică 
nu pot decît să asigure 
oamenilor noștri de știință 
condiții excepționale de 
lucru.

• RĂZBOI ȘI PACE — film pentru ecran pa
noramic (seria a Il-a) : PATRIA (conipletare 
Petrol — cinemascop) — 9; 11,15; 13,45; 16,15; 
18;45; 21,15.
• ROBII : REPUBLICA — 9; 11,30; 14; '16,15; 
18,45; 21,15, CAPITOL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; . 
21, MODERN — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21 (la 
toate completarea Legenda ciocîrliei).
• RIO CONCHOS — cinemascop : BUCUREȘTI
—8,45;_ 11; 13,30; 16; 18,30; 21,„LUCEAFĂRUL — 
S, 11,15, i3,ou, 16, 16,36, 
13,45; 20,45, MELODIA — 8,30; 11; 13,30;
18,30; 21 (la toate completarea Pallady).
« SINGURĂTATEA ALERGĂTORULUI 
CURSA LUNGĂ — 9; 11,45, TOM JONES 
14,45; 17,45; 20,45 : CENTRAL.
• INAMICUL PUBLIC NR. 1 — 10; 12; 
VĂDUVĂ VESELA — 16.30; 18.45; NEBUNII FE
MEIEȘTI — 21 : CINEMATECA.e BUMERANGUL — cinemascop : FESTIVAL 
(completare Petrol) — 9.15; 11.30; 13,45; 16; 18.45; 
21, GRIV1ȚA (completare Șase mii de ani) — 
9.30: 12; 15.45; 18; 20.30.
O CAVALERUL FĂRĂ ZALE : UNION (com
pletare Zece minute în lumea fluluriîor) — 
15,30; 18; 20,30.
» DACII — cinemascop : LUMINA — 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21, MIORIȚA — 9.45; 12.15; 14.45; 
17.30; 20. PROGRESUL — 11; 15,30; 18; 20,30, CO- 
TROCENI — 15,15; 18; 20,45, FLAMURA — 9,30; 
12.
• PROGRAM PENTRU COPII : DOINA — 9; 10.
• SECRETUL CIERULUI: DOINA — 11,30;
13,15; 16,15; 18.30; 20.45.O LEAC CONTRA DRAGOSTEI : GIULEȘTI 
(completare Despre noi) — 15.30: 18; 20.30.
• CĂSĂTORIE ÎN STIL ITALIAN : AURORA
(completate Pâlladj-) — 9,15: 13.30; 15,45, BU-
ZEȘTI (completare Pe urinele lui 1907) — 15.30; 
18.15; 20,45.
• DIMINEAȚA DEVREME : AURORA (comple
tare Pallady) — ,19.15; 20-".0.
• PERSPECTIVA ÎN PICTURĂ — DE LA 
ATOM LA CRISTAL — MĂNUȘA — HRĂPĂ
REȚUL — HATMED — ADAM ȘI EVA : TIM
PURI NOI — 9—21 în continuare.
• ÎMPĂRATUL CIOC DE STURZ și JUANA 
GALLO : DACIA (completare Ritmuri și ima
gini) — 9—19.30 în continuare.
• ÎNAINTE DE RĂZBOI : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POPOARE (completare Imprudeiiții) — 14; 16; 
20. VIITORUL (completare Romanțe aspre) — 
15.30; 18; 20.30.
• SCARA CURAJULUI : EXCELSIOR (comple
tare Nicolae Lalliș) — 9,45; 12; 14; 16,15; 18,30; 
20,45, FLAMURA (completare Petrol) — 16; 18,15;
20.30.
• OMUL CARE L-A UCIS PE LIBERTY VA
LANCE :BUCEGI — 8,30; 11; 13.30; 16; 18,30; 21. 
ARTA — 9: 11.15; 13.30; 15.45; 18,30; 20,45.
• NUME STRĂIN : GLORIA (completare Le
genda Ciocîrliei) — 9,15; 11.30; 13.45; 16: 18,15;
20.30. FEROVIAR — 9; 11.15; 13.30; 16: 18,30: 21.
• UN FILM CU O FATA FERMECĂTOARE : 
UNIREA (completare Orizont știirițific nr. 1) — 
11; 15.30; 18; 20.30.
• SĂRMANII FLĂCĂI : TOMIS (completare 
Pallady) — 10.15; 18,30.
« INSPECTORUL DE POLITIE : FLOREASCA 
(completare Pe urmele Iul 1907) — 9; 11,âO; 14; 
16.1.5.
• TREIZECI ȘI TREI : FLOREASCA (comple
tare Pe urmele lui 1907) — 18,30; 20,45.
© MONDO CANE (ambele serii) : VITAN — 
15.30; 19.0 NU SÎNT DEMN DE TINE : MOȘII,OR — 
15,30: 18; 20.30.
» APELUL — cinemascop : MUNCA — 16; 18.15;
20.30.0 ACEI OAMENI MINUNAȚI ÎN MAȘINILE 
LOR ZBURĂTOARE — cinemascop : POPULAR 
— 10.3(1: 15: 17.45: 20.30.
« ÎMPĂRATUL CIOC DF. STURZ : FLACĂRA 
(completare Campionii Europei) — 15,30; 18;
20.30.
• WEEK-END LA ZutDCOOTF. - cinemascop: 
COLF.NTINA — 15.30; 17.45: 20.
• DRAGĂ BRIGITTE : CRÎNGAȘI (completare 
Umbra) — 15.15; 18; 20.30.
« RÎDEM CU STAN ȘI BRAN : FERENTARI 
(completare Poveste pe un metru pătrat) — 
16.30: 13: 20.30.
• OGLINDA CU DOUA FEȚE : PACEA (com
pletare Hieroglifele pămîntuliii) — 11; 15,30; 18; 
20.30.
• TIIERESE DESQUEYROUX: RAHOVA — 
15.30; 18; 20,30.
© BĂTĂLIE PENTRU ȘANIIAI : LIRA — 15,30; 
13; 20.30.
• JANDARMUL DIN SATNT-TROPEZ — cine
mascop : VOLGA (completare NicoJae Labiș) — 
8.30: 10,45; 13.15; 15,45;’13.15: 20/5. DRUMUL
S\RII (completare Orizont științific nr. 1) —
11; 15.30: 18; 20.30
• DILIGENTA : COSMOS — 10; 12.
• ÎNTRE DOI : COSMOS (completare Expoziția 
„Dezvoltarea științei in România") — 17; 19.

concerte
Filarmonica de Stat „George Enercu" prezintă 

astă seară, sub bagheta lui Coirstantin Bobescu, 
un concert simfonic. Programul cuprinde : Trei 
schițe simfonice de Constantin Bobescu ; Con
certul pentru pian și orchestră nr. 2 de Liszt. 
Solist : Alexandru Demetriad ; Simfonia a III-a 
de Brahms. Concertul are loc în sala Ateneului 
Republicii Socialiste România.

in regia lui

IN PREMIERA PE ECRANE

ADEVĂRULUI

1 1

Săptămina viitoare va fi 
prezentat in premieră, la cine
matografele Patria și Festival, 
filmul în culori „Momentul a- 
devărului", Este o coproducție 
italo-spaniolă, 
Francesco Roși, nume cunoscut 
in vremea din urmă datorită 
unor producții inspirase din 
realitățile actuale. Cineastul, 
născut la Neapole, in 1922, a 
lucrat mai iutii ca asistent al 
lui Luchino Visconti. Mai tir- 
ziu a colaborat și cu Antonioni, 
cu Luciano Emmer și Vittorio 
Grossman, realizând o serie de 
producții valoroase. Producțiile

sale, intre care filmul „Cu mîi- 
nile pe oraș", distins cu Mare
le premiu la Veneția, au atras 
atenția criticii și a cinefililor 
prin ascuțimea observațiilor a- 
siipra vieții sociale contempo
rane.

lh „Momentul adevărului1' 
Francesco Roși iși propune să 
dezvăluie adevărata existență 
a toreadorilor. în rolul prin
cipal apare Miguel Mateo Mi- 
guelin, un toreador spaniol cu 
faimă. Alți interpret!: Jose 
Gomez Sevillano, Pedro Bă- 
sauri Pedrucho, Linda Chris
tian.
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război, de secetă, de sabotajul capitaliștilor.

nostru își încetă

nimic

și eu

sal-
tre-

111

Linsă 
îl în-

De
pădurea. Dar cum 
vale cum o trans-

înaintam cît puteam de repede către 
miazănoapte. Mașina scrîșnea, gîfîia, se 
lupta cu marea de horoi, dar continua să. 
alerge. Peisajul se schimbă. Acum, la 
dreapta și la stînga noastră se înălțau 
dealuri sparte, rupte și spintecate de șu
voaiele apelor, pămînturi răscolite și să
race pe care crescuseră o sumedenie de 
arbuști strîmbi și stranii. Drumul, sfărî- 
mat pe vremea războiului de tancuri și de 
'camioane militare și nereparat încă, șer
puia printre aceste ridicături pustii și sin
guratice, uneori urca un povîrniș, alteori 
cobora o rîpă, îngust de numai cîțiva pași, 
printre adîncituri. Atît eu cît și Oroș și 
Gînjul smead, care se agățase de noi la 
plecare și care ne însoțea, eram peste mă
sură de plictisiți de chinul la care ne su
puneau drumul prost și mașina cu care 
călătoream. Numai păcătosul de șofer era 
bucuros. Nenorocirea noastră îi dădea pri
lejul să-și arate întregul meșteșug. Clăn
țăni :

— V-am făgăduit, tovarăși, că vă voi 
duce teferi la Osica...

Licu Oroș îl întrebă cu oarecare îngri
jorare :

— Și, cumva, te-ai răzgîndit ?
— Nu, nu m-am răzgîndit. Am să vă 

duc. Numai să aveți grijă să vă țineți 
bine.

Mai departe... Mereu mai departe... Mai 
departe.... Peisajul se schimba mereu. 
După o trecere de timp mai lungă, vă
zurăm spînzurate pe povîrnișuri căsuțe de 
lemn. Cele mai de departe se asemuiau 
cu niște căsuțe pentru păpuși. Impresia 
aceasta mi-o dădea și mi-o întărea faptul 
că multe dintre ele erau viu și puternic 
colorate cu culori tari, aproape violente.

îl întrebai pe Oroș cam din ce trăiesc 
băștinașii aceia care păreau uitați — pe

nu oameni. Au Izbutit să ajungă pînă la 
noi...

îi dădeau ocol Gazului nostru, îl pipăiau 
și parcă tot nu le venea să creadă.

îl întrebai pe Oroș i
— De ce se miră atît de mult că am 

ajuns pînă aici cu mașina ?
— Pentru că pînă acum nici o mașină 

n-a izbutit să ajungă la Osica. Nici măcar 
mașina Iui Țăpoiu.

— Dar ce ? Țăpoiu S-a gîndit să se os
tenească pînă aci ?

— S-a ostenit. AcUm trei zile. A venit 
călare. II însoțeau doisprezece flăcăi din 
Temeiu, călări și ei pe cai albi tot unul și 
unul.

— De aceea'ai crezut că trebuie șă ve
nim și noi ?

— Poate da, poate nu.
Zîmbi. Nu-1 mai întrebai nimic. Acum 

știam că oricît l-aș fi sucălit n-aș fi putut 
scoate de la el mai mult.

Nu trecu mult și în jurul nostru se a- 
dună aproape întregul sat. Toți îl cunoș
teau pe Licu Oroș. Tot atît de bine îl cu
noșteau și pe Gînjul smead. Nici figura 
șoferului nostru nu le era străină. Știură 
cu . toții, așadar, din prima clipă, și cine 
sîntem și ce căutăm la Osica. După ce își 
astîmpăraseră curiozitatea privind mașina 
și unii dintre ei chiar pipăind-o, deveniră 
indiferenți. Nu se bucurară de venirea 
noastră, însă nici nu se întristară. Cîțiva 
se uitară la noi chiondărîș, iar unul mai 
clonțos ne întrebă cam răstit :

— Dar pentru ce v-ați ostenit dum
neavoastră pînă la noi ?

Licu Oroș nu luă în seamă tonul omu
lui necăjit. îi răspunse calm :

— Ca să mai stăm de vorbă.
— Păi... Atunci ar fi bine ca înainte de 

a vorbi dumneavoastră, să vorbim noi...

— A fost. Și dacă a fost, ce? N-are 
dreptul să vie ? răspunse unul din ei. 
Boier Tăpoiu are dreptul să vie pe la noi, 
cum aveți și voi dreptul să veniți. Țara e 
liberă.

Altul, tot atît de arțăgos, adăugă :
— Ne mirăm că ne întrebi. Dumneata 

știi c-a fost. Ți s-a raportat. Dumitale ți Se 
raportează tot ce se întîmplă prin sate. Ți 
se raportează tot ce fac și tot ce vorbesc 
oamenii.

Licu Oroș zîmbi. Și dintr-o dată i se 
limpezi fața. Zise : ;

— E dreptul lui Tăpoiu să colinde sa
tele. Asta e adevărat. Și noi nu-1 împie
dicăm să umble pe unde vrea și să vor
bească tot ce poftește: și cu cine poftește, 
pentru că, țara e, într-adevăr, liberă. Dar 
tot atît de adevărat este că eu, ca secretar 
al Județenei, trebuie să știu totul. Și chiar 
știu.

Unii rîseră tare. Cîțiva pufniră. Cei mai 
mulți rămaseră tăcuți, cu același chip ne
gru, uscat, de pămînt. Careva grăi :

— Dacă partidul ar cunoaște adevărul, 
ar fi bine. Dar mulți dintre noi se tem 
că partidul nU cunoaște chiar tot adevă
rul.

— Da, Zise Oroș. Nu neg. S-ar putea ca 
unii dintre oameni să-i strecoare partidu
lui și ceva neadevăruri. însă partidul știe 
să aleagă adevărul de neadevăr, așa cum 
știți dumneavoastră alege grîul de ne
ghină.

— Grîul de neghină ! De mult n-am mai 
văzut bob de grîu, scînci unul. Iar acum... 
Acum dacă am avea grîu amestecat cu 
neghină, nici nu l-am mai alege. L-am 
mîhca așa cum l-am avea.

Altul, numai piele și os, clătină din cap :
— Grîul îl vezi cu ochii. Și neghina tot 

cu ochii o vezi. Dar adevărul ?... Să deose
bești adevărul de minciună e mai greu...

— E mai greu, spuse Oroș, dar nu cu 
neputință. Tăpoiu, după cîte am aflat, v-a 
făgăduit vite, v-a făgăduit chiar bani. A- 
cum Iui Tăpoiu i-a cam ajuns cuțitul la 
os. E în stare să vă tăgăduiască orice, nu
mai să-i dați voturile.

Sătenii lăsară capetele în jos. Unul zise :
— Așa este. Ne-a făgăduit. Multe ne-a 

făgăduit domnul Tăpoiu...
— Și dumneavoastră 1-ați crezut ?
— Unii l-am crezut. Alții nu l-am cre

zut. După cum ne-a ajutat mintea pe fie
care.

Acum se făcuse tăcere deplină. Fiecare 
voia să afle ce întrebări se pun acolo, în 
adunare și, mai ales, ce răspunsuri se dau. 
Oroș îi întrebă pe cei din jurul său :

— De ce nu l-au crezut pe Țăpoiu aceia 
care nu l-au crezut ?

— Pentru că boier Tăpoiu ne-a mai fă
găduit și altădată multe și de toate. Și noi 
i-am dat voturile. Și după ce domnul Tă
poiu s-a văzut deputat și ministru nu s-a 
ținut de făgăduială.

— Acum, strigă altul, acum domnul Tă
poiu o să-și țină toate făgăduielile. O să-și 
țină toate făgăduielile tocmai pentru că 
l-a ajuns cuțitul la os. De altfel... De 
altfel, domnul Tăpoiu s-a și jurat că o să

— Dar pînă acum pentru cine ați mun
cit ?

— Ctim pentru cine, tovarășe Oroș ? 
Parcă nU se știe ? Am muncit îh primul 
rind pentru boieri. Și pe urmă.., Mai pe 
urmă, am mai muncit cîte ceva și pentru 
noi.

— De acum înainte veți munci numai 
pentru voi. Numai pentru voi și pentru 
țară I

— De !... Bine-ar fi dacă așa ar fi I Dar 
dacă o să fie altfel ? A ? Dacă o să fie 
altfel ? Cine ne asigură pe noi că vorbele 
dumitale sînt- adevărate și nu ca ale lui 
Țăpoiu, mincinoase ?
i— O să fie ășa cum vă spun, zise Oroș 

ușor tulburat, o să fie întocmai așa cum 
vă spun.

Mă uitai încă o dată în jur — cu o mie 
de ochi parcă mă uitai — cu dorința 
adine arzătoare de a ține minte pentru 
totdeauna oamenii aceia, satul acela atît 
de prăpădit și de nenorocit și întreaga 
priveliște golașă, țipînd toată a sărăcie 
lucie, pînă Ia îndepărtata și vînăta mar
gine a zării.

Doamne ! Mărunte și ticăloase la înfă
țișare erau bordeiele. Arborii, goi și 
stîrciți și negri erau. Noroiul îneca șo
seaua, îneca ulițele cotite și îneca și 
curțile strîmbe din jurul prăpăditelor de 
bordeie. Acum, vîntul vuia iarăși aprig, 
ne izbea fără milă și ne usca obrajii. Stăm 
cu Oroș, cu Gînjul cel smead, care se 
luase după noi și cu șoferul Dincă zgribu
liți lîngă mașina zgomotoasă și urîtă cu 
care venisem și, în șoseaua care nu mai 
fusese pietruită de mult, picioarele ni se 
afundară pînă mai sus de glezne în 
mocirlă. Localnicii erau îmbrăcați rău. 
Mulți dintre ei purtau nu numai urmele 
vechii exploatări moșierești, ci și urmele 
cumplitului război abia stins : aveau 
chipurile scofîlcite și smochinite, însă și 
pe acele chipuri scofîlcite și smochinite 
se mai deslușeau urme de frumusețe — 
frumusețea neamului — trecută de Ia un 
rînd de oameni la alt rînd de oameni, din 
cea mai veche vechime pînă la noi. 
Copiii purtau pe trupurile lor puține 
numai rupturi și se năpustiseră spre ma
șină desculți, dar, în ciuda sărăciei fără 
margini în care erau nevoiți să-și 
zilele, păreau destul de vioi iar 
dintre ei chiar plini de veselie... Se 
și ei la noi cu ochi mari, holbați 
uitau mai ales Ia mașină. Cîțiva, 
mărișori,

ducă 
unii 

uitau 
și se 

mai 
mărișori, se apropiară de mine și-mi 
pipăiră mantaua de piele.

— E bună, spuse Unul.
— Bună, dar cam jagardită, șopti altul. 
Un blond, cu părul ciufulit, mă întrebă :
— O porți de mult, nene ?
— De vreo douăzeci de ani, răspunsei. 
Copiii se mirară.
— Strașnică !... O s-o mai porți zece.
— Poate. Dacă mai trăiesc zece ani.
— De ce să nu trăiești ? Ești de la 

oraș. Mănînci pîine. Muncești intr-o odaie 
caldă. Nu te bate vîntul... De ce să 
trăiești...

nu

In momentul de față, scriitorul Zaharia Stancu lucrează la definitivarea romanului „Vîntul și ploaia", în care revine, 
amplificînd anumite momente, asupra unor locuri și personaje cunoscute din paginile ciclului său epic „Rădăcinile sînt 
amare".

Fragmentul pe care-1 publicăm evocă momentul istoric în care clasa muncitoare sub conducerea Partidului Comu- 
luptă pentru înfrîngerea puterii politice a partidelor „istorice" și, totodată, pentru înlăturarea imenselor dificul- 
lăsate moștenire de

nist

sterpele lor meleaguri — și de Dumnezeu 
și de oameni.

— Bărbații coboară la Dunăre. Muncesc 
prin porturi. Femeile și copiii rămîn a- 
casă și hrănesc sărăcii de vite.

Pe crestele mai depărtate se vedeau ca 
prin ceață păduri bătrîne. Aflai, nu fără 
mirare, că toporul nu intrase niciodată în 
ele.

— De ce nu sînt date în exploatare 7
— Simplu. Din lipsă de drumuri, 

tăiat nu e greu să tai 
o cari devale ? Și din 
porți la calea ferată ?

Către amiază Gazul 
alergarea. Oprind mașina, plin de mîndrie 
și luîndu-ne ușor peste picior, șoferul zise 
întoreîndu-și fața spre noi :

— Ați vrut să vedeți Osica, tovarăși.
Iată ! Am ajuns la Osica. Poftiți și desfă- 
tați-vă ochii la Osica...........

Dorii să deschid ușa, să mă dau jos din 
mașină și să privesc, de pe golașul vîrf al 
dealului, satul. Oroș prinse de veste ce in
tenții am și mă avertiză :

— Dacă ieși din mașină, ai să te afunzi 
în noroi pînă mai sus de genunchi. Mulțu- 
mește-te cu ce poți vedea de aici.

Privii. Doamne-Dumnezeule !... Pe un 
fund larg de oală și pe povîrnișurile roase 
adînc de ape, brăzdate de rîpi pătate cînd 
cu alb, cînd cu roșu, se ridicau, ca la un 
stat de om deasupra pămîntului, cîteva 
sute de bordeie sărăcăcioase. Ceva mai la 
o parte își înălța cu sfială turla spre slăvi 
o bisericuță învelită cu șindrilă, și în a- 
propierea ei un obișnuit conac boieresc 
împrejmuit cu țepoaie. Casa, spoită cu var, 
avea și turn.

— îți place ? mă întrebă Oroș.
— îmi place, îi răspunsei, rînjind, șl nu 

văd de ce nu mi-ar place.
— Sate ca acesta, pe care îl privești și 

drumuri Că acesta, pe care am venit, ne-au 
lăsat „oamenii de onoare" ai domnului in
spector general Alistar Mînzu. Sate ca 
acesta și drumuri ca acesta — și 
altceva, nimic altceva...

închisei, trîntind-o, ușa mașinii, 
șofer, Gînjul smead mormăia ceva, 
trebai :

— Ce vrei să ne spui ?
— Eu ? Mai nimic. Mă gîndeam .

așa, ca prostul, că oamenii aceștia trăiesc 
aici cam cum s-o fi trăit la puțină vreme 
după începutul lumii.

— Țineți-vă bine ! ne strigă șoferul. Co- 
borîm.

Mașina începu iarăși să sforăie și să 
înoate prin oceanul de noroi. Șofe
rul, care cunoștea bine și locurile 
și oamenii, începu să clacsoneze. A- 
tunci, din toate bordeiele începură să 
iasă bărbați, femei și mai ales copii. Stri- 
gînd cît îi țineau puterile.

— Mașina... Mașina... Au izbutit să ajun
gă pînă la noi cu mașina... Ăștia sînt draci,

Să vorbim și să vă arătăm păsurile noas
tre... Să vă arătăm păsurile noastre pentru 
că avem multe păsuri...

Unul țîfnos sări cu gura :
— La sfîrșit o să vedem noi dacă e bine 

sau dacă nu e bine... Pînă atunci...
Interveni o femeie între două vîrste :
— Să nu ne sfădim.
— Da, da, să nu ne sfădim, strigară 

cîțiva.
Mulți zîmbiră. Cel mal multi însă își 

păstrară chipurile de pămînt.
Soarele se ascunsese după un petic gros 

de nori. Vîntul suflă și ne îngheță. Sătenii 
începură să vorbească. Nu se înghesuiră 
să-și ia unul altuia cuvintele din gură. 
Vorbiră unul după altul, pe rînd. Și fie
care ni se plînse de lipsurile pe care le 
îndurau. Amintiră de birurile grele pe 
care încă le plăteau, li mulțumiră lui Oroș 
pentru că se încumetase să ajungă pînă la 
ei înotînd prin marea de noroi. După 
aceea, iar începură să ni se plîngă de să
răcia lor și să ne mustre.

— Ne-ați dat pămînt. Vă mulțumim. 
Insă aflați că mulțumirea noastră e ros
tită cu gura pe jumătate. De ce cu gura 
pe jumătate ? Pentru că n-avem cu ce 
munci pămîntul. Și dacă n-ai cu ce munci 
pămîntul este ca și cum n-ai avea pămînt. 
Iar voi, comuniștii, voi știți că noi n-avem 
cu ce ne munci pămîntul, pe care ni l-ați 
dat. N-avem vite de plug și voi știți că 
n-avem vite de plug. Dar pluguri ? 
N-avem nici pluguri. Voi știți ca n-avem 
pluguri bune... Multe ar fi de spus, o să 
vi le mai spună și alții.

Mulți strigară :
i— Așa e ! Așa e ! Așa e, întocmai așa e 

cum spune Tomșa.
Se găsiră destui care holbară ochii mî- 

nioși și se răstiră la noi într-un singur 
glas, poruncindu-ne :

— Auziți? Să ne dați pluguri bune. Și o 
dată cu plugurile să ne dați și cai. Și o 
dată cu caii să ne dați și hamuri. Și o 
dată cu hamurile Să ne dați și...

— Ba mai bine să he trimiteți tractoare, 
spuse încet un țăran care purta șapcă. 
Tractoarele sînt mai bune decît plugurile 
cu boi, tractoarele ară mai adînc.

— Da, da, să ne trimiteți tractoare ! 
Avem printre noi cîțiva care au făcut 
războiul la tancuri. Băieții — pe unii îi 
cunoaște șoferul vostru — se pricep la 
mașini. Să ne dati mașini. Să ne dați cît 
mai multe mașini !

— Ce tractoare ? Parcă numai de trac
toare avem noi nevoie ? Să ne dați, to
varăși, tot ce ne trebuie. Dacă, într-ade- 
văr, sînteți tovarăși cu noi, să ne dați ce 
ne trebuie, tot ce ne trebuie. Tractoare. 
Semănători. Grape. Secerători. De ce ? 
Pentru că acum voi aveți puterea.

Licu Oroș le făcu semn să tacă. Tăcură. 
Secretarul Județenei le aruncă o între
bare :

— Parcă spuneați că zilele astea a fost 
pe la dumneavoastră Tăpoiu ?

se țină de cuvînt. Pe cruce s-a jurat dom
nul Țăpoiu.

Unul, al cărui obraz nu apucai să-l ză
resc, suspină :

— Jurămîntul boierului 1 Jurămîntul 
boierului îl risipește vîntul.

Osicenii își lăsară iarăși capetele în jos. 
Cîțiva însă ținură fruntea sus și pîndiră 
cu urechile ciulite să asculte ce spune se
cretarul județenei. Licu Oroș nu se îm
piedică în vorbe, ci începu limpede :

— Noi, comuniștii, acum n-avem vite, 
n-avem pluguri, n-avem hamuri, n-avem 
încălțăminte. Și nici îmbrăcăminte n-avem. 
Și, ca să vă spun totul, cinstit, pînă la 
capăt, trebuie să vă spun că n-avem — și 
deci nu vă putem pune la dispoziție — 
nici un fel de mărfuri. Știm bine de tot că 
suferiți de foame. Știm bine de tot că s-ar 
cuveni să vă trimitem măcar grîu sau po
rumb, ca să vă hrăniți, ca să nu mai su- 
feriți foamea, dumneavoastră și copiii 
dumneavoastră. Dar nu vă trimitem nimic, 
pentru că nu avem nimic,..

— Carevasăzică, sînteți tot atît de săraci 
ca și noi ?!

— Da, sîntem săraci. Sîntem tot atît de 
săraci ca și dumneavoastră, îi răspunse 
Oroș, ori poate și mai săraci.

— Atunci de ce v-ați mai apucat de po
litică ? Politica se face cu bani. Pînă acum 
numai oamenii cu bani au făcut politică !

Oroș, care aștepta întrebarea (se mai 
întîlnise cu ea și prin alte sate) răspunse 
răspicat :

— Și cu ce V-ați ales dumneavoastră — 
oamenii de aici, din Osica, din faptul că 
pînă acum n-au făcut politică decît oa
menii cu bani ?

— Păi, cu nimic, murmură unul, cu ni
mic...

Altul adăugă suspinînd : ' .
— Cu sărăcia.
Iarăși căzu între noi tăcerea. Zbură pe 

deasupra un stol de ciori. Cîrîiră ciorile.
— Atunci, voi, comuniștii, ce ne făgă- 

duiți ? Nu se poate să ne cereți voturile 
și să nu ne făgăduiți nimic.

— Vă făgăduim că vom guverna cu cin
ste și cu dreptate, spuse limpede Licu 
Oroș, și că vom face din țara noastră, care 
pînă acum a trecut prin atltea grele încer
cări și prin atîtea suferințe, o țară nouă, 
cu o viață nouă, îh care fiecare dintre voi 
să-și găsească bunăstarea și fericirea.

Sătenii din Osica își ascuțiră și mai mult 
auzul. Vîntul rece clătină încă 0 dată 
cîmii negri și goi. Oroș continuă :

— Dar asta, fraților și tovarășilor, 
buie să vă intre bine de tot în cap, asta 
n-o putem face singuri. La această uriașă 
muncă, de schimbare la față a tării, tre
buie să ne ajutăm cu toții, trebuie să pu
nem cu toții mîna.

— Cu alte cuvinte, zise unul, cu alte cu
vinte, voi ne făgăduiți c-o să ne înhămați 
la muncă ? Păi și domnii care ne-au stă- 
pînit pînă acum, tot la muncă ne-au în
hămat, — la muncă și la dări.

în pîine pe săturatele, în posibilitatea de 
a munci și a trăi iarna într-o odaie 
caldă, ferit de vîntul aspru, — în toate 
acestea consta, pentru băiețandrul din 
Osica, fericirea...

Zîmbii și-l întrebai:
— De ce crezi că trebuie să trăiesc ?
— Pentru că bunicul a mîncat numai 

mămăligă și tot a trăit o sută de ani. 
Dacă nu-1 sleia și nu-1 usca de tot seceta 
de anul trecut, poate că mai trăia și acum. 
Știi cum l-a uscat seceta ? Ca pe un 
copac tăiat din rădăcină l-a uscat.

— Au murit multi oameni de foame ?
— Oho !... Au murit mai cu seamă 

bătrînii și copiii..,
între timp, Licu Oroș se deslipi și se 

depărtă de noi, se vîrî printre oameni, 
vorbi, glumi, îi mai desgheță. Se sfătui 
prietenește cu ei cum să facem ca boier 
Țăpoiu, principalul nostru dușman în 
alegeri, să nu capete voturi.

— Dar dumneata, tovarășe Oroș pe cine 
ne povățuiești să votăm ?

Secretarul Județenei de partid mă arătă 
cu mina.

— Pe dumnealui. Dumnealui este can
didatul nostru. Tovarășul...

îmi rosti numele cu claritate și tare. 
Ca la comandă privirile se îndreptară 
spre mine. Acum numai de zîmbet nu-mi 
ardea. Crezui totuși că ar fi potrivit să 
zîmbesc și zîmbii. Zîmbiră și oamenii. 
Oroș mai spuse :

— Tovarășul e fecior de țărani, de pe 
lingă Dunăre.

Parcă puse, gaz peste foc. Puțina bună
voință a oamenilor, pe care mi se păruse 
că o cîșțigasem. se topi ca prin farmec. 
Osicanii, și cei scofîlciți cu totul și cei 
mai piițin scofîlciți, își dădură coate, se 
foiră și se posomoriră.

Posomoriți unii, alții de-a dreptul mî- 
niațî, îmi , căutară cu privirile obrazul. 
Cei care se aflau mai aproape de mine 
îmi căutară cu ochii și mîinile. Obrazul 
mi-1 văzură tras de osteneală și tăbăcit 
de vînt însă înfățișarea mîinilor mele nu 
le plăcu ; erau subțiri, fără bătături și cu 
degete lungi. Atunci se întunecară și mai 
tare la față, își țuguiară buzele și clătinară 
îndelung dih cap, a neîncredere, pînă ce 
unul, nemaiizbutind să rabde, răbufni :

— O fi ! O fi și fecior de țărani, dacă-mi 
spui dumneata, tovarășe Oroș, dar mie, 
unuia, nu-mi prea vine să cred.

— De ce nu-ți vine să crezi ? îl întrebă 
Oroș.

— Cum de ce ? Dumneata i-ai văzut 
mîinile ? Are mîini de domnișor, candida
tul dumneavoastră, al comuniștilor, mîini 
de domnișor, care nu s-a ostenit niciodată 
nici' cU sapa, nici cu lopata și nici cu 
coarnele plugului. Cunoaștem și noi la 
oameni... Ne pricepem și noi la oameni...

— N-am spus că e țăran, preciza Oroș, 
am spus că e fecior de țărani.

— Se poate. Se poate să fie și fecior 
de țărani, dar se poate să fie și fecior de 
cioclovine. Nu putem ști. Pentru că acum, 
tovarășe secretar, acum multe cioclovine 
își pun pe cap. șapcă și fac pe fecibrii de 
țărani ori chiar pe muncitorii. Dar pe noi 
nu ne pot înșela.. Noi ne uităm ,1a mîinile 
lor și ne dăm de îndată cu socoteala că 
avem de-a face cu niște înșelători. Dar, 
dacă în cazul de față este așa cum spui 
dumneata, de ce n-a candidat dumnealui 
acolo, în satele de pe lîngă Dunăre, 
unde-1 cunosc oamenii ? De ce nit l-a 
trimis partidul pe' dumnealui să candi
deze acolo ? Că, slavă domnului, sînt 
destule sate și pe lîngă Dunăre. Noi nu 
știm nimic despre dumnealui. Și dacă* nu', 
știm nimic despre dumnealui cum o să-i 
dăm voturile ? Ar fi ca și cum le-am 
arunca. în baltă.,. • ,

— Daj da... Așa e. Are dreptate. Dacă 
i-am da voturile dumnealui ar fi ca’și cum 
le-ani arunca în baltă.

Iarăși își dădură cu coatele. Iarăși 
rîseră. Un singur țăran încercă să-mi ia 
apărarea. Zise, moale :

— Dacă pe dumnealui — că numele de 
ținut minte nu i-1 țin îl cunoaște tova
rășul Licu Oroș, înseamnă că-I cunoaște 
și partidul. Nouă, ăstora care credem în 
partid, ne ajunge.

— Ba nu ne ajunge de loc, cumnate. 
Acum însă, că tovarășul Oroș a ve
nit aici cu dumnealui de mînă, tre
buie să ne spunem părerea. Cerem candi
datului aci de față să ne spună cine e, de 
unde e și cam ce-a făcut pînă acum. Să-l 
auzim.

Vrusei să vorbesc — nu-mi lipsea darul 
— și să le împlinesc voia. Tovarășul 
Oroș mă sfătui să mai aștept. Poate că 
oamenii mai aveau de ridicat și alte pro
bleme. Careva, destul de înțepat, spuse : 

— Să zicem că astăzi dumnealui ne-a 
cîștigat încrederea și că duminică îl vo
tăm. Luni dimineața dumnealui pleacă la 
București cu mandatul de deputat în 
buzunar. Știm noi dacă după aceea mai 
găsește timp pentru noi și mai calcă din 
cînd în cînd pe la Osica ? Atunci noi ce 
facem ? Vorba ceea : prinde orbul, scoate-i 
ochii... Atunci, noi, dacă avem nevoie de 
deputat să ne scoată din vreun necaz la 
cine ne ducem ? A ? La cine ne ducem ?

— Așa e... Noi la cine ne ducem ?
Cînd larma se potoli, unul spuse :
— Să nu te superi, tovarășe secretar, 

însă noi credem că aici am fi avut nevoie 
de un om al nostru, pe care să-1 cu
noaștem și care să ne cunoască și Care să 
ne sară în ajutor la nevoie... Pînă la 
București... Pînă la București — cale 
lungă, mai ales pentru noi,

Văzînd că unii sînt porniți pe sîcîială 
iar cei mai mulți ascultă și privesc fără să 
intervină, Oroș îmi șopti:

— Ia cuvîntul.
Nu mai aveam poftă de vorbă, însă, în 

situația care se crease îmi dădui seama 
că cel mai nepotrivit lucru ar fi fost 
să tac.

— Abia astăzi m-ați văzut cum arăt Ia 
față. îndoiala voastră o înțeleg. Poate 
că, dacă aș fi în locul vostru, și eu m-aș 
îndoi. Vreți să aflați cine sînt ? O să vă 
spun. Totul. Pînă atunci, eu văd în voi 
toți numai niște oameni necăjiți și cu 
inimile îngreunate și înegrite de sufe
rință. Să vedem de unde vin necazurile 
voastre și. de unde izvorăște suferința 
voastră, care nu e numai a voastră ci 
aproape a întregului nostru popor. Parti
dul va căuta împreună cu voi toți leacul 
cel mai bun. Vom proiecta și zidi îm
preună o țară nouă și o lume nouă...

Le deșirai pe scurt, dar cu adîncă 
sinceritate, viața mea. Ascultară. Unii se 
înduioșară. Alții însă rămaseră tot cu 
chipuri nemișcate, ca de pămînt. După 
aceea, le înfățișai pe cît mă pricepui mai 
bine și pe înțelegerea lor, programul 
partidului și le cerui să-1 sprijine. Cum 
oamenii devenită din ce în ce mai intere
sați de cele ce spuneam, mă înflăcărai.

Mai departe le vorbii despre satele de 
de lîngă Dunăre și de oamenii care trăi
seră și care trăiau pe acolo. Evocai cîmpu- 
rile nemărginite, cu pămînt negru și gras, 
acoperite de înalte lanuri de grîu. Sătenii 
flămînziseră acolo. în Teleorman, cum 
flămînziseră și ei aci, în Moldova, între 
dealurile lor roșcate și rîpoase. Le amintii 
de răscoalele țărănești înecate în sînge 
la 1907. Le amintii de războaiele prin 
care trecusem cu toții și care goliseră 
satele de bărbați. Suferințele pe care ei 
și toți cei ca ei le îndurau, lipsurile că
rora încă nu 16 puteam face față nu erau 
oare urmările atîtor guvernări de mai 
înainte și ale cumplitului și pustiitorului 
război din care abia ieșisem ? Și mai 
întrebai :

— Cine au fost vinovății pentru toate 
acestea ?

îmi răspunseră ca un singur om :
—■ Ei, cine ? ! Aceia care au condus 

țara și au aruncat-o în război... Aceia și 
numai aceia...

începurăm să ne înțelegem. încheiai, 
făgăduindu-le că, în cazul in care voi fi 
ales deputat de Teliu, voi veni cît mai 
des în mijlocul lor... Că nu-i voi uita... 
Că voi căuta să-i ajut să-și rezolve pro
blemele. în sfîrșit răsuflai ușurat și 
aproape mulțumit că mi-am dus cuvîn- 
tarea pînă la capăt.

Mă pripisem. Se auzi un murmur ge
neral iar un glas dur mi-o 
răspicat:

— Aici nu prea te credem.
— Dar după ce judecați voi ?
— Judecăm după tovarășii din 

nostru. Cum vedeți tot satul a venit aici 
să vă vadă și să vă audă, afară de primar 
și de secretarul de partid. Au plecat, 
amîndoi, din zori la Mîișa. Țin ședință 
cu tovarășii de acolo.

Licu Oroș zise :
— Nu i-am anunțat că venim. De altfel 

și noi ne-am hotărît să venim încoace în 
ultimul moment.

— Totuși, puteau să afle și să fie și ei 
aici, între noi. Telefoanele merg, n-a rupt 
nimeni firele — cel puțin pînă acuma.

Mă băgai iarăși în vorbă.
— Ia gîndiți-vă adînc și cinstit. în orga- 

nizația de bază a partidului ar trebui să 
se înscrie cei mai buni dintre voi. cei mai 
harnici, cei mai pricepuți, cei mai de 
treabă. Iar dintre aceștia să fie aleși în 
posturile de răspundere cei mai buni din 
toate punctele de vedere.

— Ședințele fură timp cu vorbăria. Și, 
ca să spunem adevărul pînă la capăt, tre
buie să adaug că ne temem nu numai de 
ședințe, ne mai temem și de altceva.

— De ce anume ?
— Lasă, că știi dumneata foarte bine, nu 

te mai preface că nu știi.
— Ne temem și de 

le cere comuniștilor să 
mai mult decît ceilalți 
vrednici de a fi dați drept exemplu. Ei ! 
Și toate astea sînt greu de îndeplinit.

— Dar atunci, zisei, ce putem face 
noi ? De unde să găsim, cît ai bate din 
palme, comuniști buni pentru toate satele 
și pentru toate orașele tării ? Oamenii 
buni de care aveți nevoie trebuie să-i 
găsiți între voi și să-i scoateți la iveală.

— Așa e... Așa e...
— Criticați-ne, le spusei. Vrem să învă

țăm din critica voastră. Vrem să ne în
dreptăm greșelile.

Rostind aceste fraze credeam adînc în 
conținutul lor, eram cu totul sincer, totuși 
unul întreabă :

— N-o' Să ni se întîmple nimic după 
ce plecați dumneavoastră ? Tovarășii de 
la conducerea de partid din Osica nu 
prea rabdă critica. Ba, drept să vă spun, 
n-o rabdă de loc.

Licu Oroș încercă să le întărească 
inima :

— Dar noi unde sîntem ?! O să ținem 
bună legătură cu satele și n-o să în
găduim nimănui să se dedea la abuzuri, 
n-o să îngăduim nimănui să asuprească 
lumea.

trînti

r

satul

muncă. Partidul 
muncească mult 
și să fie mereu

Licu Oroș e par-
nici tovarășul
Gînjul smead,

tăcere

■ ■ ■ ’ I '
. — O să țineți legătură și eu Osica, în 
care pînă astăzi n-ați călcat ?

Oroș nu luă în seamă îndreptățită Iro
nie și răspunse clar.

— Chiar cu Osica.
— Să vă ajute Dumnezeu, tovarășe se

cretar, să vă ajute Dumnezeu...
Vîntul rece se repezi iarăși asupra 

noastră și ne îngheță și mai mult. Sal- 
cîmii negri și uscați vuiră. Larma cres
cu. Mă uitai cu ochi mari — să cuprind1 
totul în raia lor și să văd totul — și 
mă întrebai în gînd : „Oare unde am 
mai văzut chipurile acestea, aspre, plfi- 
ne de mînie și ură •?“ Și-mi adusei tie 
îndată aminte. „Pe lunga, îngusta , și 
săracă Vale a Călmățuiului în primă
vara lui 1907, în martie 1907...“

Luai iarăși cuvîntul. De data aceasta 
le vorbii despre partid, despre îndelun
gata și continua lui luptă dusă cu, greU 
în anii negri ai ilegalității, despire su
ferințele și jertfele comuniștilor.Le a- 
mintii de tovarășii schingiuiți și,' de cei 
uciși prin închisori. Le spusei,* că par
tidul are fruntași de seamă și multe 
cadre sănătoase. Să nu ne judece pe toți 
după greșelile imora sau nepregătirea 
altora. Acum, în țara noastră nouă, par
tidul crește necontenit și-și curăță mereu 
rîndurile de elementele necorespunzătoare 
care au izbutit, datorită unor anumite 
împrejurări, să se strecoare în casa noas
tră în care, pe drept cuvînt, nici nu 
aveau ce căuta. La urmă, îi sfătuii să-i 
încurajeze pe cei mai buni dintre ei să 
se înscrie în partid, ajutînd astfel par
tidul să crească și să se întărească.

— Să trăiască partidul 1 Spuseră cîțiva. 
Alții tăcură. îi întrebai :
— Vreți dumneavoastră să-i vota$ pe 

boier Țăpoiu și pe cioclovina de Tîrnavu ? 
Vreți să jucați încă o dată cum vă cîntă 
vechii politicieni ? Sînteți cumva hotă- 
rîți să Ie ascultați îndemnurile criminale ? 
Sînteți cumva doritori să se întoarcă 
iarăși vremurile care au fost ?

— Glumești, tovarășe. Ba chiar, te în- 
treci cu gluma. Nici unul dintre, noi nu 
vrea așa ceva.

Acum peste noi toți se lăsă o 
grozav de adîncă, o tăcere care începu 
să ne sperie. Vrusei să aud iarăși glas 
de om, indiferent de ce cuvinte, ar fi spus 
glasul acela. întinsei gîtul și ciulii ure
chile, însă nu auzii decît vuiedul crîncen 
al vîntului rece, de primăvară. îmi dă
dui seama că, vorbind, mă înfierbînta- 
sem mai mult decît trebuia și scăpasem 
caii. Mă uitai la tovarășul Licu Oroș. 
Secretarul Județenei mă mustră din ochi. 
Și tot din ochi mă povățui să nu-rai 
pierd răbdarea. în sfîrșit, careva zise :

— Să ne ferească Dumnezeu, tovarășe, 
să dorim să mai fie ce-a fost și cum a 
fost. Cît despre alegeri, n-aveți teamă. 
Mai bine s-ar usca mîna cu care am 
aruncat buletinul în urnă, decît să nu-i 
votăm pe comuniști.

Altul adăugă :
— Dacă 

blestema 
blestema 
nu uitați, 
sînt mult 
vedeți dumneavoastră, s-au tot adunat 
acolo de la începutul lumii pînă azi. 
Și e cam multișor de la începutul lumii 
pînă* acum...

Licu Oroș se bucură. Mă bucurai și 
eu, însă nu deplin. Mulți dintre oamenii 
aceia adunați acolo, mîncați de boli și 
mîncați de sărăcie rămăseseră tot tăcuți, 
tot indiferenți, cu toate că puțin mai îna
inte se încălziseră) se agitaseră. Vrusei să 
mai spun ceva, să mai încerc încă o 
dată să mi-i apropii, să le simt inima 
lîngă inima mea; însă nu mă pricepui 
ce să mai spun și cum să mai spun. Din
tr-o dată mă cuprinse o mare osteneală. 
Mă gîndii că ar fi bine să intre în joc 
tovarășul Oroș. însă tocmai cînd întor
ceam capul spre el și mă pregăteam 
să-i fac în șogptă această propunere, un 
bărbat cu față scofîlcită, cu barbă rară 
și galbenă și cu plete pe umeri, ieși din 
mulțime, se sprijini în ciomag, mă sfredeli 
cu ochii și mă întrebă :

— Spune-mi, tovarășe, dumneata ești 
partidul ?

—' Nu, îi răspunsei, eu nu sînt partidul. 
Omul tăcu cîteva clipe, mă pătrunse 

iarăși cu ochii lui mari și-mi aruncă încă

n-am merge cu voi, ne-ar 
nu numai copiii noștri, ne-ar 
și morții din morminte. Și... 
tovarăși, morții din morminte 

mai mulți decît viii, pentru că,

iarăși cu ochii lui mari și-mi aruncă 
o întrebare :

— Atunci tovarășul 
tidul ?

— Nu, zisei moale, 
Oroș nu e partidul.

— Și poate că nici 
v-a însoțit pînă aici nu e partidul...

— Nu, rostii tot atît de moale, 
tovarășul Ginj nu e partidul.

Cu toate că dam răspuns după răspuns, 
era vădit că mă aflu în încurcătură. în 
asemenea împrejurări mulțimile sînt ne
cruțătoare. Cîțiva dintre bărbații care se 
aflau acolo rîseră acru. Cei mai mulți însă 
tăcură. Omul cu barbă rară se scărpină la 
ceafă și se supără de-a binelea. Strigă :

— Dumneata nu ești partidul. Licu Oroș 
nu e partidul. Gînjul smead nu e par
tidul. Atunci cine e partidul ăsta despre 
care toți vorbiți, și pe care nimeni nu-1 
vede ? Cine ? Cînd Tăpoiu își dă oste
neala să vină pe la noi, ne spune : „Eu 
sînt partidul liberal". Cînd vine Tîrnavu, 
ne spune : „Eu sînt partidul liberal". Cînd 
vine părintele Lăstărescu, ne spune : „Eu 
sînt partidul țărănesc"... A ? Răspunde-mi 
tovarășe : cine e partidul comunist despre 
care toți vorbiți, și pe care nici unul din
tre noi nu-1 vede ?

Tăcui. Nu pentru că m-aș fi fîstîcit. 
Tăcui pentru că așteptai să-mi sară în 
ajutor Licu Oroș. Secretarul Județenei 
tăcu și el. îmi luai ihima-n dinți și-i 
răspunsei răspicat :

— Voi sînteți partidul. Voi toți sînteți 
partidul. Voi. Și milioanele de oameni 
asemănători vouă din această țară. Voi, 
țăranii. Și muncitorii. Și toți cărturarii 
cinstiți care ni s-au alăturat.

— Nu se poate, zise omul, nu se poa
te să fim noi toți partidul. De munci
torii, de țăranii de prin aîte sate, de 
cărturarii pomeniți de dumneata nu știu 
nimic și nici nu vreau să vorbesc nimic. 
Mă mărginesc la cei de aici, de lă noi, 
din Osica. Și-ți spun,- domnule și tovă
rășiile. că n-ai dreptate. Și ca să-ți do
vedesc că n-ai dreptate o să-ți dau un 
singur caz, o să mă leg de unul singur 
deși m-aș putea lega de mai mulți. O 
să mă leg, de pildă, de domnul Ionescu- 
Gălbează. Și el trăiește aici. Odată cu noi 
a venit și el să vă asculte. Pe dumnea
ta chiar te-a sucălit de la început și 
te-a întrebat ce cauți de lîngă Dunăre, 
dacă ești de lîngă Dunăre, tocmai aici, 
la noi. Eu socotesc că el, Gălbează, nu 
poate fi partid. E bogătan. Are pămînturi. 
Are vite. Are acareturi. Nu-i lipsește 
banul din pungă. Și pînă mai anțărț a 
fost vechil la moșiereasă, la domnișoara 
Teta Angheliu. Cum o să fie el partid 
cu noi ? El e partid cu Tăpoiu și Tîr
navu. Cînd puterea s-a aflat în mîinile 
legionarilor, domnul Ionescu-Gălbează a 
fost partid cu tîlharul de Bosoancă. Cum 
o să fie el acum partid cu noi ? Lupul... 
Lupul își schimbă părul clar năravul ba.

— Voi toți, — zisei — voi toți care sîn- 
teți săraci, sînteți partidul.

Așa da. Așa mai înțeleg și eu. Va 
să zică partidul sîntem noi, săracii. Așa, 
da. Așa mai înțeleg și eu.

Unul înalt, care purta pe capul lun
guieț o căciulă tocită, spuse :

— Dacă noi sîntem partidul. • apoi ca 
noi sînt mulți în tara asta, cită frunză 
și cită iarbă și nimeni nu o să ne mai 
clatine de la putere, niciodată.

Careva zise :
—- De ce să 

ne clatine ?
— Dacă nu 

ne vom sfădi 
unii spre hăis și 
ne clatine cu toate că sîntem mulți.

— Asta n-o să se întîmple niciodată, 
niciodată.

Licu

ne clatine ? A ? De ce să

ne vom ține strînși, dacă 
intre noi, dacă vom trage 

,i alții spre cea, au Să
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| EREDITATEA iese 
I din sfera fatalității! 
GENETICA va contribui
la perfecționarea 
speciei umane!

O întrebare veche de cînd omenirea: Cum se face câ descendenții se aseamănă cu 
ascendenții, fiind totuși diferiți de ei ? Care sînl mecanismele secrete ale naturii ce acțio
nează ?

Cu un secol în urmâ, Gregor Mendel a dedus, prin observații migăloase, continuate 
de-a lungul multor ani, legile eredității. Dar prin aceasta el a dat doar un răspuns parțial aces
tor întrebări. Mai rămînea să se descopere și „purtătorii" caracterelor ereditare : cromozomi, 
gene, acizi nucleici scoși la iveală abia în ultimele decenii.

Astăzi, genetica își continuă evoluția ei inedită și spectaculoasă, urmărind să elucideze 
structura, funcțiile și compoziția materialului ereditar, modul de transmitere a informației 
ereditare. Deși limitate, rezultatele deschid încă de pe acum perspective de nebănuit, în 
special privind modificarea - în sensul dorit de om - a mesajului ereditar.

Din multitudinea problemelor abordate azi în laboratoarele de genetică, ne-am oprit 
asupra cîtorva, soiicitînd unor reputați savanți, geneticieni de prestigiu pe plan internațional, 
să ne prezinte unele aspecte actuale, mai interesante, ale acestor cercetări

Prof. Arne MONTZING - 
Lund (Suedia)

Alfabetul genetic 
dezleagă tainele...

Una dintre trăsăturile caracteristice actualei 
evoluții a geneticii este împletirea ei strînsă cu 
biochimia, biofizica, microbiologia — în scopul 
cunoașterii directe și cît mai aprofundate a ge
nelor. S-a dovedit că materialul din care sînt 
constituite genele este reprezentat de acizii 
nucleici.

Natura deosebirilor dintre feluriții acizi nu
cleici este astăzi destul de bine cunoscută, căci 
ș-a ajuns la detectarea unui adevărat „cod“ 
sau „alfabet" genetic — unul singur pentru 
toate speciile — alcătuit în principal din pa
tru „litere" chimice (acestea deosebindu-se în
tre ele prin numărul și dispoziția elementelor 
■constitutive).

Cea mai importantă funcție a genelor este 
dirijarea și controlul procesului de formare a 
proteinelor, atît de importante pentru viata 
oricărui organism, compuse din aminoacizi. 
Există aproximativ douăzeci de feluri de 
aminoacizi, dispuși în proteine într-o secven
ță liniară precisă, „dictată" cu rigurozitate, de 
fiecare dată, de succesiunea a trei litere din 
alfabetul genetic din cromozomi.

Se pare că odată însușit temeinic, acest cod 
care desigur' mai prezintă încă multe aspecte 
nelămurite, omul va avea posibilitatea să-și 
explice și să intervină, „corectînd" cît se poate 
de eficient, unele imperfecțiuni ale naturii. Ca 
urmare a unor asemenea cercetări, s-ar putea 
chiar ca în viitor omul să determine și să 
dirijeze schimbările dorite în constituția eredi
tară : întîi, desigur, la microorganisme, iar mai 
târziu, poate și la plantele și animalele superi
oare, inclusiv omul.

în 1956, colegul meu, profesorul Levan, și cola
boratorul său Tjio, au demonstrat că oamenii 
au in celulele lor 46 de cromozomi și nu 48, 
cum s-a crezut mai înainte. După această des
coperire și după perfecționări importante ale 
tehnicii de investigație s-a dezvoltat cu repe
ziciune un nou domeniu al cercetărilor — cito- 
genetica umană — ce studiază stările clinice 
anormale, cauzate de devierile de la numărul 
(structura) normală a fondului cromozomial 
uman.

Primul caz de acest fel a fost fenomenul așa- 
numiților „idioți mongoloizi", indivizii pose- 
dind în celulele lor în loc de 46 de cromozomi 
— 47.

Aceasta este doar una dintre direcțiile cele mal 
interesante și mai importante spre care sînt 
îndreptate astăzi în cea mai mare măsură atenția 
și eforturile geneticienilor, dornici să stăpînească 
cît mai complet și mai rapid resorturile cele mal 
intime ale acestui complicat și fragil mecanism 
vital — ereditatea.

Prof. Boris EPHRUSSI - 
Cleveland (S. U. A.)

Mecanismele geneti
ce din celulă explică 
boala canceroasă

Pînă nu de mult se considera că acidul des- 
oxiribonucleic (ADN) — purtătorul material al 
eredității — poate fi găsit numai în cromozomii 
nucleelor celulare, structurat într-un număr e- 
norm de unități diferite — genele. Astfel, se 
vorbea pe bună dreptate de existența unui sin
gur sistem ereditar, cel cromozomial, care ex
plica, în cele mai multe cazuri, deosebirile ce 
apar între, indivizii, de aceeași specie, prin mo
dificări petrecute la nivelul genelor.

Unele cercetări recente ale noastre ne-au per
mis totuși să constatăm și anumite excepții de 
la această regulă generală : deosebiri ereditare' 
'ce nu par a fi determinate și explicate de gene 
cromozomiale. Am descoperit și studiat 
o specie de microorganisme (o anumită 
drojdie) care, în anumite condiții, crește mult 
mai lent decit normal ; odată dobîndită, această 
creștere modificată a devenit ereditară, dar 
cauza ei nu a putut fi descoperită în genele 
cromozomilor. După toate aparențele, înclinăm 
să credem că sursa acestei transformări pare să 
fie mai de grabă mitocondriile, minusculele for
mațiuni din celule care furnizează acestora ener
gia necesară.-De altfel, rezultate obținute ulte
rior confirmă această concluzie a noastră, do
vedind că mitocondriile conțin ca și cromozomii 
acid desoxiribonucleic. Aceasta ne îndreptățește 
să vorbim cu certitudine aproape despre existen
ța unui ăl doilea sistem ereditar — necromozo- 
mial și anume mitocondrial.

Descoperirea are o considerabilă însemnătate 
și pentru soluționarea altor cerințe științifice și 
practice importante.

încă cu multi ani în urmă, savantul german 
Otto Warburg a susținut că procesul de canceri- 
zare'a unor celule s-ar datora alterării respira
ției acestora. Or, tocmai mitocondriile re
prezintă factorii responsabili în cea mai mare 
măsuri pentru respirația celulei. Astfel că, în

prezent, mulțl biologi, între care mă număr și eu, 
sîntem de părere că apariția celulelor canceroase 
se datorează destrămării acelor mecanisme gene
tice din celulă cu ajutorul cărora ea își contro
lează în mod obișnuit propria ei activitate com
plexă.

Savanții francezi Jacob și Monod, distinși acum 
doi ani cu Premiul Nobel pentru cercetările lor 
din domeniul geneticii, au descoperit la bacterii 
gene cu funcții de reglare a activității celulare 
ceea ce întărește ideea potrivit căreia și celulele 
organismelor animale sînt dotate cu asemenea 
mecanisme regulatoare, ce le dirijează creșterea 
și dezvoltarea normală și a căror dereglare poate 
conduce la creșteri neînfrînate de celule can
ceroase.

Deocamdată, cele mal multe dintre cunoștin
țele și datele cu privire la mecanismele regla
toare genetice provin din studii și experiențe 
asupra bacteriilor. Totuși, s-a pus la punct de 
curînd o tehnică care permite efectuarea de stu
dii similare și asupra proceselor de reglare din 
celulele mamiferelor. Mă refer la fenomenul de 
„hibridizare a celulelor somatice" — împreuna
rea de celule provenite din diverse țesuturi ale 
organismului care nu iau parte la reproducția 
sexuală — prezentînd posibilități noi în ceea ce 
privește studiul genetic al celulelor de mami
fere.

Aceste investigații și experiențe reprezintă 
doar primii pași în direcția cunoașterii cît mai 
cuprinzătoare și adîncite a complexității meca
nismelor celulare la mamifere. Rezultatele obți
nute ne fac să sperăm că nu peste multă vreme 
vom obține noi elemente prețioase privind căile 
prin care celulele organismului nostru își exer
cită autocontrolul, cauzele care produc pierderea 
acestui control, și, cine știe, poate chiar posibili
tăți de preîntâmpinare a unor astfel de dereglări.

Dr. M. S. SWAMINATHAN - 
New Delhi (India)

Schimbarea eredității 
plantelor —o soluție 
a problemei alimen
tare

Pentru noi, indienii, progresele geneticii 
capătă o însemnătate sporită, oarecum par
ticulară, deoarece aceasta ne permite să re
zolvăm una dintre problemele de cea mai mare 
însemnătate pentru evoluția noastră economică.

în regiunile tropicale și subtropicale ale țării, 
deși agricultura se bucură de un avantaj unic 
— lumină și căldură solară abundență în tot 
cursul anului, ceea ce ar asigura ca de pe su
prafețele irigate să se poată obține două, dacă 
nu chiar mai multe recolte pe an — totuși, pa
radoxal, există aici o foamete endemică. Unul 
dintre factorii care concură la perpetuarea aces
tei situații îl constituie faptul că plantele agri
cole cultivate în aceste zone ale Indiei nu sînt 
în stare să valorifice din plin condițiile natu
rale favorabile. Orezul, de pildă, dă numai 1,1 
tone la hectar, ceea ce este destul de puțin, de 
vină fiind în principal soiul care se cultivă — 
cu paiul înalt, subțire, supus foarte ușor căde
rii, cu frunze multe, cele superioare umbrind 
pe cele de jos și împiedicînd fotosinteza.

Cunoștințele actuale de genetică ne permit 
însă să nu ne mai împăcăm cu soarta și să nu 
acceptăm planta așa cum ne-a furnizat-o natura. 
Pentru remedierea acestei situații facem astăzi 
apel îr. mod frecvent la metodele și rezultatele 
geneticii pentru a îmbunătăți unele dintre roiu
rile de plante cultivate tradițional și a adapta 
la condițiile noastre unele soiuri noi de plante. 
Scopul final este obținerea unei sporiri consi
derabile a producției agricole. Astfel, o mutantă 
spontană a orezului descoperită cu cîțiva ani 
în urmă, are frunze țepene și drepte, ceea ce 
permite interceptarea maximă a luminii solare 
în tot cursul zilei. Cred că această plantă ar per
mite, o dată aclimatizată, o sporire considera
bilă a producției de orez. De asemenea, soiul 
de grîu denumit „Norin" — descoperit în Japo
nia — ce poartă în cromozomii lui gene care 
transmit plantelor cu care este încrucișat ca
ractere ereditare valoroase (înălțime mică, pro
ductivitate mare), îmbunătățește deja producția 
noastră de grîu ; s-au și realizat, cu acest soi de 
grîu, 6—7 tone la hectar, fată de 3—4 tone, cît 
se obținea înainte, chiar și în condițiile cele mai 
bune. De asemenea, printre speciile de plante 
foarte productive, obținute pe baze genetice, 
merită menționată și trestia de zahăr „Cimba- 
tore" foarte productivă și cu un înalt procent 
de zahăr, care a permis ca India să se transfor
me, în scurtă vreme, dintr-o țară importatoare 
de zahăr. într-una exportatoare.

în activitatea lor de ameliorare a plantelor 
de cultură, geneticienii indieni utilizează o gamă 
largă de radiații și substanțe chimice, cu aju
torul cărora se induc în cromozomii plantelor 
de experiență mutații favorabile ale genelor, 
care, o dată fixate, se transmit apoi ereditar. 
Pe această cale au fost eliminate, într-un timp 
relativ scurt, anumite deficiente prezente la 
unele soiuri de grîu (de pildă, culoarea roșie 
a semințelor, a putut fi schimbată în albă), iar la 
altele nearistate (fără „mustăți”) s-au indus 
aristele, în vederea protejării lor de atacul 
păsărilor. Mutații importante s-au realizat 
pe cale chimică și la unele plante furajere 
din regiunile muntoase : sub acțiunea colchici-

nei, de exemplu, la trifoi (Trifolium alexandri- 
num) s-a dublat numărul de cromozomi și plan
tele au devenit mai rezistente la ger, ceea ce 
este deosebit de important pentru iernile aspre, 
cînd nutrețurile devin rare și extrem de căutate.

Dar preocupările geneticienilor includ nu nu
mai cercetări vizînd sporirea cantitativă a pro
ducției agricole, ci și îmbunătățiri din punct de 
vedere calitativ, cum este creșterea conținutului 
de proteine în produsele agricole. în multe ca
zuri, culturile noastre prezintă serioase defi
ciențe din acest punct de vedere. De aceea, unul 
dintre obiectivele studiilor noastre se referă la 
crearea unor soiuri de cereale și legume, care să 
aibă un conținut bogat de aminoacizi, elementele 
constitutive ale proteinelor. Pentru început, prin 
iradieri s-au și obținut mutante de grîu și orz 
care au cu 30—40 la sută mai multe proteine 
decît soiurile inițiale.

Cercetările de genetică înaintează rapid, adău
gind. firește, alături de alte metode, o nouă di
mensiune potențialului de producție a agricul
turii indiene.

Prof. unlv. D. KLEIN - 
Geneva (Elveția) 

Genetica va preîntâm

pina bolile incurabile?
Caracterul spectaculos al cercetărilor șl rezul

tatelor geneticii iese cu pregnanță la iveală mai 
ales cînd se referă la adîncirea cunoașterii fe
nomenelor ereditare la om — etapa cea mai 
evoluată, complexă, dar și cea mai puțin 
clarificată din întreaga „serie" biologică. 
Darwin a arătat că, datorită selecției naturale, 
au șanse de a supraviețui numai acele specii 
care se adaptează mai bine condițiilor naturale. 
Fără a nega valoarea reală a acțiunii acestui 
factor natural — selecția — asupra plantelor și 
animalelor, trebuie să remarcăm totuși că în 
ceea ce-1 privește pe om, civilizația modernă a 
determinat nu o sporire, ci o reducere a forței 
ei. Prin realizările șl sporirea neîncetată a 
eficacității medicine!, societatea modernă con
tribuie la supraviețuirea unui număr sporit de 
oameni suferinzi de anumite deficiențe, care nu 
mai sînt lăsați pradă crudei șl neînduplecatei 
naturi (orbi, surdo-muțl, debili mintali etc.),

Există însă astăzi, afecțiuni și maladii eredi
tare (cum sînt „buza de iepure", „gura de lup" 
etc.) pe care, de mai multe decenii, medicii Îs 
vindecă destul de repede și definitiv, iar altele 
(ca diabetul), a căror apariție poate fi mult în
târziată. Cu toate acestea, deși crește numărul 
celor vindecați totuși sînt numeroși și acei care 
suferă de diferite afecțiuni ereditare. Să ne 
alarmăm oare că purtătorii acestor boli se 
căsătoresc șl procreează normal ? Se contribuie 
astfel la difuzarea, în sinul populației, a gene
lor anormale, vinovate de bolile respective ?

Răspunsurile pe care le dă genetica unor 
astfel de întrebări sînt liniștitoare. So posedă, în 
momentul de față, indicii certe privind tendin
țele de neîndoloasă ameliorare a oonstituțiel 
genetice a unor vaste populații din lume. Un 
fenomen interesant a putut fi observat, de 
pildă, în regiunile mediteraneene și în Africa 
tropicală, unde restrîngerea unei boli ereditare 
merge mînă în mînă cu acțiunea de eradicare 
a... malariei. Pînă nu de mult, se credea că 
malaria afectează doar rezistența fizică a omului. 
Dar unele cercetări efectuate recent indică 
influențarea în egală măsură și a potențialului 
genetic : există, de pildă, un mecanism de 
strînsă interdependență între malarie și o anu
mită boală sanguină ereditară, care se caracte
rizează prin forma de coasă pe care o iau globu
lele roșii (anemia cu „celule falciforme’’).

Avem motivo temeinice să presupunem că 
există și alte mecanisme asemănătoare care an 
un rol important în protejarea noastră față de 
anumite boli infecțioase. Unele din aceste me
canisme sînt legate — într-un proces foarte 
complex — de grupele sanguine. S-a observat 
de exemplu, că persoane din grupa sanguină 0 
(zero) prezintă o anumită predispoziție pentru 
ulcerul duodenal, în timp ce cei din grupa A mai 
ales pentru cancerul gastric etc.

Deoarece, după cum am arătat, unele afecțiuni 
ereditare, ca urmare a progresului medicinii, ar 
putea să se prolifereze, trebuie totuși, conform 
vechiului dicton „mai bine să previi, decît să 
vindeci", să împiedicăm apariția lor. Se poate 
presupune deci o creștere considerabilă a însem
nătății contribuției medicului genetician în viitor, 
care prin activitatea sa va permite preîntâmpina
rea și vindecarea acestor maladii considerate 
pînă nu de mult, în totalitatea lor, incurabile, 
fatale.

Unul dintre mijloacele aflate la dispoziția 
medicului din această specialitate este sfatul 
genetic, dat în special părinților, care au de 
acum un copil atins de asemenea afecțiuni, 
pentru a preîntâmpina riscul de reapariție a ace
lorași tulburări la cel de-al doilea copil.

Ar trebui, de asemenea, acceptat și încurajat 
obiceiul consultărilor prenupțiale pentru 
evitarea pe cît posibil a căsătoriilor consanguine 
din care pot rezulta descendenți anormali.

Socotim că medicului genetician, fără a uita 
nici o clipă normele eticii medicale, îi revine 
un rol deosebit de important in fondarea fericirii 
omului și familiei sale.

0 DICTATURA
Călătorul care sosește la 

Bangkok rămîne surprins, 
îl învăluie' o căldură grea, 
un aer umed. Capitala Tai- 
landei, imensă și tentacu
lară, se întinde pe 30 de 
km șl are 3 milioane de 
locuitori. E plină de viață 
și culoare. Orașul este pre
lungit de mari periferii a- 
cuatlce.

în capitala tailandeză, tu
rismul începe în zorii zilei, 
dar merită să te ostenești 
atît de devreme. La ora 7 
dimineața temperatura se 
ridică deja la 30 de grade 
și, peste două ore, soarele 
prea puternic distruge cu
lorile. Străbătînd bruma 
albăstruie, razele lui oblice 
luminează acoperișurile ro- 
șietlce, se agață de coarne
le de aur ale pagodelor și 
fixează pe ape reflexe dem
ne de un pictor impre
sionist.

Fluviul Menam este arte
ra principală a Bangkoku- 
lui ; pe apele lui se pot ve
dea tot atâtea ambarcațiuni 
cîte automobile circulă pe 
străzile orașului. Locuitorul 
care reușește să-și constru
iască bordeiul de paie pe 
un mal rezolvă problema 
crucială a Asiei : cea a ca
nalizării. Ne cutremurăm 
gîndindu-ne ce-ar dezvă
lui o analiză a apei 
gălbui și stătute pe care 
navigam. Cufundate pînă 
la jumătatea corpului 
în acest mediu infecțios, 
familii întregi se spală; 
unii își spală dinții cu de
getul sau cu o periuță și 
curentul transportă scuipa
tul lor pînă la ulciorul ve
cinei, care ia apă pentru 
masa de dimineață.

De pe scările de lemn 
ale caselor, care coboară 
direct în fluviu, copii goi, 
bronzați șiroind de apă se 
agață de șampanele cu mo
tor care trec încet, îngreu
nate de încărcătura pe care 
o transportă : saci cu ce
reale, nuci de cocos sau 
lemn de tek. La provele 
bărcilor se pot vedea dra
gon!, demoni sau șerpi 
naga cu șapte capete, cu 
maxilarele vopsite în alb 
și gurile în verde.

vră abilă, prezentată ca o 
garanție de stabilitate poli
tică, a dus în curînd la ab
dicarea regelui în favoarea 
nepotului său Ananda. Isto
ria va vorbi despre această 
lovitură de stat ca despre 
o revoluție într-un ceainic. 
Ea a fost organizată de 
aproximativ 100 de militari 
și civili. Cît despre popu
lație, părerea ei nu a fost 
solicitată.

Guvernul vorbește despre 
democrație, dar în realitate 
constituie o dictatură mili
tară așezată pe vulcanul pe 
care-1 formează sărăcia ex
tremă a țăranilor, animozi
tățile tribale și rivalitățile 
politico-militare. De altfel, 
forțele vieții politice ofi
ciale respectă regula jocu
lui. în felul acesta ele au 
totul de cîștigat. Poliția 
conduce propriile ei bănci 
șl birouri de import-export; 
armata are monopolurile 
ei, iar taxele pe care le 
percepe intră în casele el 
de bani. Inutil să precizăm 
că marina șl aviația au ți 
ele avantajele lor. Altfel ar 
exista riscul unei... „revo
luții".

Ce se va

întîmpla

țăranii

vor afla?
Conducătorii tailandezi ie 

preocupă înainte de toate 
de dezvoltarea Bangkoku- 
lui. Investițiile particulare

Oameni

care se

nasc si
9 ■

mor m

barcă
Tinerele tailaddeze irfnt 

întruchiparea feminității. 
Trebuie să le vezi intrînd 
pînă la talie în apa fluviu
lui, cu părul lor lins și ne
gru care atinge aproape 
apa, pieptănîndu-se cu ne
păsare, cu capul plecat pe 
umăr. Și cînd ies din apă 
ude, cu o pudlcitate plină 
de îndemînare, după ce 
s-au spălat fără să dezvă
luie nimic din persoana 
lor, sarongul multicolor li
pit de piele sculptează for
mele unor antice frumuseți 
grecești. în picioare, în 
partea din spate a sampa- 
nelor lor. vîslașele se lasă 
pe vîslă cu toată greutatea 
corpurilor lor sinuoase, a- 
poi se ridică din nou, scot 
vîsla din apă și o afundă 
iar, potrivit unui ritm mar
cat de picioarele lor goale 
balansîndu-se. De departe, 
s-ar spune că aceste ființe 
aeriene pășesc pe apă. Și, 
după ce au trecut, desco
peri, agățat de spatele lor, 
un copilaș adormit. O mare 
parte a populației își pe
trece viața în barcă. în 
mijlocul unei ambarcațiuni, 
o încăpere acoperită cu ro
gojini servește drept maga
zin. Gospodina face bucă
tăria în partea din spate a 
vasului. Locuitorii bărcii, 
contopiți cu ambarcațiu
nea, se nasc și mor pe bor
dul ei, sub un cer albastru- 
verzui. La marginile bărcii 
se sfîrșește patria. Oamenii 
își iubesc barca șl nu în
cearcă să-și lărgească exis
tența ; dar ar putea oare 
s-o facă ? Numai o împre
jurare extraordinară îi 
poate determina să coboare 
pe uscat, Adevărați comis- 
voiajori ai apei, ei nu cu
nosc locurile și satele care 
nu sînt scăldate de fluviu, 
și își cîștigă existența 
schimbîn.d mărunțișuri chi
nezești sau europene pe 
produsele locale.

Tailandezul este destul 
de frumos ; vîslitul îi face 
umeri rotunzi și musculoși. 
Este, de asemenea, un om 
prietenos și plăcut ; veci
nii lui, indieni și vietna
mezi, vă vor spune că a- 
ceasta se explică prin fap
tul că tailandezul nu a fost 
niciodată colonizat.

Totuși, influenta britani
că se face încă simțită în 
fațadele victoriene ale băn
cilor, în vechile locuințe 
din lemn, în „stil colonial", 
situate mai departe de 
malul fluviului în mijlocul 
unui gazon de un verde 
viu.

După cum se știe sau nu. 
actuala dinastie a Tailandei 
datează din 1782 și, ca atâ
tea altele, este de origine 
militară, de vreme ce pri
mul ei suveran era general, 
în 1933, un puci militar a 
pus capăt monarhiei abso
lute și a obținut o nouă 
constituție din partea rege
lui Prajadhipok. Atunci a 
fost înființat un parlament: 
jumătate din membrii săi 
trebuiau să fie aleși prin 
vot universal, iar cealaltă 
jumătate să fie desemnați 
de guvern. Această mane

MILITARĂ

PE UN
VULCAN
DE

SĂRĂCIE
Post" a scris, eu rftva timp 
în urmă, că „majoritatea 
țăranilor sînt sclavi al pro
prietarilor funciari. Ei lu
crează în condiții înspăl- 
mîntătoare șl trebuie să 
dea proprietarilor jumătate 
din recoltă". Concentrarea 
pămînturllor în mîinile pro-

Reportaj din Tail and a scris 

pentru „Scinteia" de ziaristul 
francez BERNARD COURET

Pe malurile fluviului Menam, tailandezii învață de mici 
să mînuie barca

și publice sînt destinate de 
preferință capitalei și îm
prejurimilor ei imediate. 
Aici sînt înființate uzine, 
iar industria construcțiilor 
ia amploare. Rezultatul 
este că, în mod potențial 
azi, în mod practic mîine, 
deosebirea dintre nivelul 
de trai al orașului și cel al 
satului, unde trăiește 85 la 
sută din populație, va de
veni tot mai mare. în cu
rînd, cu contribuția radiou
lui și a televiziunii în curs 
de dezvoltare, masele ru
rale își vor da seama de 
rămînerea lor în urmă față 
de orașe ; atunci guvernul 
va trebui să se aștepte la 
un val de nemulțumire, la 
o criză socială a agricultu
rii.

O prevestire a celor ce 
s-ar putea întîmpla atunci 
ne-o oferă situația din pro
vinciile nord-estice. înapo
ierea economică și mizeria 
populației sînt mai accen
tuate aici decît în alte re
giuni. Nemulțumirea e și 
ea mare. Frontul patriotic 
tailandez, creat în 1964, nu
mără aici majoritatea ade
renților săi. Frontul este o 
organizație de luptă patrio
tică atît împotriva guvernu
lui de la Bangkok, cît și a 
prietenilor săi americani. 
Sub conducerea sa și cu con
cursul puținilor intelectuali 
locali. îndeosebi învățători, 
apar cîteva ziare, trase la 
roneotip. Frontul a alcătuit 
de asemenea, grupe de par
tizani care duc lupta arma
tă, ciocnirile cu trupele 
guvernului fiind tot mai 
frecvente în ultimele luni. 
Acțiunea trupelor guverna
mentale este practic inefi
cientă, : deoarece căile de 
comunicații sînt de fapt 
absente din această re
giune, fiind înlocuite de 
simple poteci sau drumuri 
de care.

Dar nu numai în nord- 
est. ci și în întreaga țară 
agricultura se zbate într-o 
criză permanentă, pricinui
tă de particularitățile re
partiției proprietății agra
re : țăranii fără pămînt si 
cei care posedă un petec 
de pămînt sînt nevoiți să 
lucreze pentru moșieri. în 
această categorie intră trei 
sferturi dintre țăranii tai
landezi. Ziarul „Bangkok

prietarllor funciari e de
parte de a favoriza trecerea 
la noi metode de lucru în 
agricultură. Economistul a- 
merican Ingram a remarcat 
că „în producția orezului, 
țăranii tailandezi folosesc 
încă uneltele de care se 
serveau strămoșii lor".

Fortăreață
9

a Pentago

nului

Cele mai frumoase vitri
ne din oraș sînt acelea ale 
agențiilor de voiaj. Aici 
lucrează tinere vînzătoare 
foarte emancipate : poartă 
fuste strimte, tocuri de o 
înălțime amețitoare, sînt 
fardate discret și au un
ghiile lăcuite cu roșu, 
ceea ce scoate și mai mult 
în evidentă mîinile lor în
guste și fragile. Sintem 
departe de lumea pluti
toare !...

Seara, aceste domnișoa
re zgomotoase pot fi vă
zute luînd aperitivul în 
grădina hotelului „Era- 
wan", unde un Buda din 
stuc alb, luminat de pro
iectoare verzi, asistă la 
zbenguielile înotătorilor din 
piscina în formă de inimă, 
în timp ce murmurul fin- 
tinilor arteziene fluores
cente se îmbină armonios 
cu sunetele unei muzici 
dulci emise de difuzoarele
în formă de scoică ma-
rină.

Creație a „ajutorului"
american (866 de milioane
de dolari cu începere din
1946, sub formă de subsidii 
militare și economice), „E- 
rawan" reprezintă culmea 
luxului. Oamenji de condi
ție mai modestă se distrea
ză cu meciurile de box în 
manieră tailandeză, în care 
sînt permise toate loviturile 
posibile și imaginabile, 
sau cu „western“-urile

holywoodiene prezentat» 
Îie cele două canale ale te- 
eviziunii în limba tai.

„Ajutorul" american a 
adus Tailandei nu numai 
„Erawan“-uri. Din pricina 
poziției sale geografice, 
Bangkokul constituie o 
importantă răscruce stra
tegică, îndeosebi pentru na
vigația aeriană. La Duom- 
Mang, ca și pe celelalte ae
roporturi civile ale țării, 
mari zone sînt rezervate ar
matei americane a aerului. 
Pe măsură ce-și intensifică 
acțiunile militare în Viet
nam, americanii tind să 
transforme Tailanda într-o 
veritabilă fortăreață în 
subordinele Pentagonului. 
O mare parte din avioane
le care aruncă zilnic bom
be asupra Vietnamului de 
nord și Laosului își iau 
zborul de la bazele tailan- 
deze Khorat, Ubon, TakhU, 
Long Khai șl altele. De cu
rînd, au fost aduse la a- 
ceste baze, șl îndeosebi la 
noua bază de la Utapao, 
bombardierele uriașe de tip 
B 52, care participă la a- 
gresiunea împotriva Viet
namului. Pe de altă parte, 
forțele americane din Tai
landa au trecut, în 1956, de 
la 12 000 la 20 000 de oa
meni, în iulie 1966 au atins 
30 000, iar în prezent au de
pășit efectivul de 40 000 de 
oameni.

Dansa-

toarele
Ce belșug de pagode! 

Ce mulțime de monumen
te mari și mici, vechi și 
noi, înălțate oriunde s-a gă
sit un loc liber, fără nici 
o preocupare pentru per
spectivă,- de acoperișuri din 
faianță aurită și de pereți 
lăcuiți cu aur, de genii 
monstruoase, care' păzesc 
porțile, de animale din 
gresie, de colonade...

Mă adresez unui bonz 
care își întrerupe rugăciu
nea pentru a mă călăuzi. 
Mă conduce la o uriașă sta
tuie înfățișîndu-1 pe Buda 
adormit. E culcat pe par
tea dreaptă, susținîndu-și 
capul cu mîna. Statuia este 
construită din cărămizi de 
ciment lăcuit și împodobit 
cu foi de aur și are o 
înălțime de 58 de metri.

Preoți, drapați în galben, 
citesc faimoasele inscripții 
de pe statuie ; femeile 
tailandeze care își doresc 
copii, vin să lipească rugă
ciuni pe capul zeului.

Nicăieri în Asia budis
mul nu prosperă mai mult 
decît în Tailanda. Tinerii 
de familie bună fac de 
multe ori un stagiu de că
lugăr și renunță, pentru a- 
ceastă perioadă, la rangul 
și demnitățile lor. Chiar și 
regele trebuie să se supună 
acestui obicei.

Dansatoarele sfinte nu 
pot lipsi de la nici o săr
bătoare religioasă impor
tantă. Fetițele înzestrate 
pentru dans au o șansă de 
a scăpa de mizerie. Arta lor 
le deschide porțile temple
lor și teatrelor. Sint alese 
foarte tinere și provin din 
toate mediile, de la orașe 
și de la sate. între 8 și 
10 ani, urmează școli de 
specialitate. Dansatoare 
bătrîne, cu obrazul ridat, 
cu privirea stinsă și cu de
getele țepene, le- predau 
pașii și atitudinile ce
rute de coregrafia siame
ză. Aceste dansuri religioa
se atrag numeroși specta
tori, in special turiști. Nu 
te saturi admirînd tinere
le fete asemănătoare zîne- 
lor. în hainele lor aurite, 
violent-fardate, ele înfăți
șează luptele milenare d’n- 
tre Vichnu și zeii budiști. 
Ele alcătuiesc o castă spe
cială, consacrată menține
rii frumuseții, gratiei și 
dansului.

Din Tailanda, tara ele
fantului alb, am plecat cu 
imaginea dansatoarelor, care 
așteaptă un prinț pentru a 
transforma basmul cu zîne 
în realitate.
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CU PRIVIRE EA VIZITA DELEGAIEEI 
UDULUI COMUNIST ROMÂN II AUSTRIA

(Urmare din pag. I)

rală a Germaniei, care se opun 
procesului de destindere interna
țională.

Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Austria con
sideră că în abordarea probleme
lor securității europene trebuie să 
se pornească de la recunoașterea 
realităților actuale și în primul 
rînd a existenței celor două state 
germane — Republica Democrată 
Germană și Republica Federală a 
Germaniei, de la intangibilitatea 
frontierelor create pe acest conti
nent în urma celui de-al doilea 
război mondial, de la necesitatea 
ca toate statele europene să nor
malizeze relațiile între ele, inclu
siv stabilirea de relații normale cu 
cele două state germane.

Cele două partide se pronunță 
pentru lichidarea bazelor militare 
străine pe teritoriul altor state, re
tragerea tuturor trupelor de pe te
ritoriul altor state, împiedicarea 
accesului R.F. a Germaniei la arma 
nucleară, desființarea Pactului a- 
gresiv N.A.T.O. și concomitent a 
Tratatului de la Varșovia.

P.C.R. și P.C. din Austria și-au 
reafirmat solidaritatea cu popoare
le care luptă împotriva coloniălis- 
niului și neocolonialismului pentru 
eliberare și independență, pentru 
înfăptuirea aspirațiilor naționale,

de progres social, economic, știin
țific, cultural.

Cele două delegații au exprimat 
sprijinul și solidaritatea lor deplină 
cu lupta eroică a poporului vietna
mez împotriva agresiunii S.U.A. și 
au subliniat necesitatea încetării 
definitive și necondiționate a bom
bardamentelor americane asupra
R. D. Vietnam, a retragerii trupelor
S. U.A. și a celorlalte trupe străine 
din Vietnamul de sud; poporul 
vietnamez să fie lăsat sâ-și rezol
ve singur, fără nici un amestec din 
afară, problemele vieții sale in
terne, ale unității și construcției vie
ții noi.

Reprezentanții celor două parti
de au reliefat uriașa însemnătate a 
unității mișcării comuniste și mun
citorești internaționale pentru mer
sul înainte al omenirii, pentru lup
ta întregului front antiimperialist, 
a tuturor forțelor care militează în 
întreaga lume pentru pace, elibe
rare națională și socială, pentru de
mocrație și progres.

în timpul convorbirilor cele două 
părți au subliniat că unitatea miș
cării comuniste și muncitorești tre
buie să se întemeieze pe respectarea 
consecventă a normelor de bază ale 
raporturilor dintre partide, a prin
cipiilor internaționalismului prole
tar, independenței, egalității în 
drepturi și neamestecului în trebu
rile interne ale altor partide.

P.C.R. și P.C. din Austria își ex? 
primă hotărîrea de a acționa cu 
consecvență pentru restabilirea uni
tății și solidarității internaționale, 
considerînd că orice pas, orice ac
țiune de natură să contribuie la sta
tornicirea unor relații normale în
tre partide, servesc celor mai pro
funde interese ale clasei mun
citoare de pretutindeni, ale tuturor 
popoarelor.

Subliniind importanța deosebită 
pe care o are pentru securitatea 
europeană intensificarea schimburi
lor dintre state, indiferent de orîn- 
duirea socială, pe baza respectării 
principiilor suveranității și inde
pendenței naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în treburile 
interne ale altor țări și avantajului 
reciproc, cele două partide își ex
primă satisfacția pentru evoluția 
relațiilor economice, politice, teh- 
nico-științifice și culturale dintre 
România și Austria, se pronunță 
pentru dezvoltarea continuă a co
laborării româno-austriece în inte
resul celor două țări, al cauzei pă
cii și înțelegerii între popoarele din 
Europa și din întreaga lume.

Vizita delegației Partidului Co
munist Român în Austria a consti
tuit un nou prilej de consolidare 
și dezvoltare a legăturilor de prie
tenie dintre cele două partide, din
tre poporul român și poporul aus
triac, o contribuție importantă la 
cauza păcii și socialismului.

Telegramă SOSIREA MINISTRULUI

Vizitele delegației Partidului

Comunist Marocan
SPORT

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Populare Ungare a tri
mis ministrului afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România o 
telegramă prin care mulțumește 
pentru felicitările transmise cu 
ocazia celei de-a XXII-a aniver
sări a eliberării Ungariei.

INDUSTRIEI Șl COMERȚULUI AL SOMALIEI

Cronica zilei

Vineri la amiază a sosit în Capi
tală ministrul industriei și comer
țului al Somaliei, Abdullahi Issa 
Mohamud, împreună cu un grup de 
specialiști.

în timpul șederii în țara noastră, 
ministrul somalez va vizita unități 
industriale și obiective social-cul- 
turale.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, oaspetele a fost salutat de Ale
xandru Boabă, ministrul petrolu
lui, Traian Bîrsan, adjunct al mi
nistrului minelor, de funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe.

(Agerpres)

în cursul după-amiezii de vineri, 
delegația Partidului Comunist Ma
rocan, condusă de tovarășul Aii 
Yata, secretar general al C.C. al 
P.C. Marocan, însoțită de tovarășul 
Mihai Gere, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., a făcut o vizită la 
Muzeul de istorie a partidului co
munist, a mișcării revoluționare și 
democratice din România.

Oaspeții au fost întîmpinați, la 
sosirea în muzeu, de tovarășii Ni
colae Cioroiu, directorul muzeului, 
și Ion Ardeleanu, director adjunct.

După încheierea vizitei, tovarășul 
Aii Yata a semnat în cartea de aur 
a muzeului.

Directorul Programului Națiuni
lor Unite pentru Dezvoltare, Paul 
Gray Hoffman, împreună cu 
perții care îl însoțesc în vizita sa 
în țara noastră, s-a întîlnit vineri 
dimineața, la Consiliul Superior al- 
Agriculturii, cu membri ai Comi
tetului Național al Republicii So
cialiste România pentru F.A.O.

La întîlnire au participat func
ționari superiori din Consiliul Su
perior al Agriculturii, precum ' și 
directorii proiectului stațiunii pilot 
pentru irigații Băneasa-Giurgiu.

ex-

Vizitarea muzeului — se spune, 
printre altele, în însemnarea făcută 
— a permis delegației noastre să-și 
facă o imagine asupra luptelor duse 
de poporul român de-a lungul se
colelor pențru cucerirea indepen
denței sale naționale, precum și a- 
supra luptelor conduse de Partidul 
Comunist Român și de celelalte 
forțe progresiste și democratice, 
pentru cucerirea puterii și con
struirea socialismului. Ne expri
măm întreaga admirație față de 
poporul român și față de forța sa 
de avangardă și adresăm felicită
rile noastre Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român.

Cu acest prilej au fost abordate 
probleme privind cooperarea între 
România și Programul Națiunilor 
Unite pentru Dezvoltare, în dome
niul îmbunătățirilor funciare, ame
liorării plantelor și producerii se
mințelor.

„Mondialele" de tenis de masă
Ieri la Stockholm au început în

tîlnirile din grupele semifinale ale 
campionatelor mondiale de tenis 
de masă. In competiția feminină 
(pentru cupa „Corbillon"), echipa 
U.R.S.S. a învins cu 3—0 echipa 
României. Rezultatele. tehnice ale 
acestei partide : Grinberg-Alexan
dru 9—21. 24—22, 21—18; Rudno- 
va—Mihalca 21—18, 21—14; Rud- 
nova, Balaișite—Alexandru, Mihal
ca 21—12, 21—10. Alte rezultate:

0. KOIEV (Bulgaria) A 
CiȘTiGAT Șl ETAPA A DOUA 
A „CUPEI F.R.C."

Japonia—R.D. Germană 3—0; Un
garia—R. F. a Germaniei 3—2; 
Cehoslovacia—Anglia 3—1.

Iată rezultatele din grupele semi
finale,'pentru „Cupa Swaythling" 
(masculin): R.P.D. Coreeană—An
glia. 5—1; U.R.S.S.—Iugoslavia 
5—3 ; 'Japonia—R. F. a Germaniei 
5—1 ; Suedia—Cehoslovacia 5—4. 
In meciul masculin, pentru stabili
rea clasamentului de la 9 la 16, Ro
mânia a învins Polonia cu 5—1.

TENIS
• România-U.R.S.S. 
(tineret)

PRIMIRE LA MINISTERUL 
AFACERILOR EXTERNE

La 14 aprilie a.c. ministrul afa- 
.cerilor externe, Corneliu Mânes- 
cu, a primit în audiență pe Sir 

- John Chadwick, K. C. M. G., în le
gătură cu apropiata prezentare a 
scrisorilor sale de acreditare în ca
litate de ambasador extraordinar1 
șj plenipotențiar al Marii Britanii 
în Republica Socialistă România.

A
Ambasadorul Republicii Socia

liste Cehoslovace la București, 
Cestmir Cisar, a oferit vineri la 
amiază un cocteil cu prilejul vizi
tei în țara noastră a delegației 
conducerii .Uniunii Ziariștilor din 
R. S. Cehoslovacă, condusă de 
Adolf Hradecki, secretar general 
al Uniunii.

Printre invitați se aflau Nestor 
Ignat, președintele Uniunii Zia- 
jrișliior din tara noastră, -membri 
ai conduce'fii Uniunii, redactori 
șefi ai unor ziare și publicații, 
ziariști români și străini, precum 
și funcționari superiori din Minis
terul Afacerilor Externe.

(Agerpres)

întoarcerea din Iran a delegației 
conduse de tovarășul Nicolae Giosan

Vineri după-amiază s-a înapoiat 
de la Teheran delegația condusă 
de Nicolae Giosan, președintele 
Consiliului' Superior ăl Agricul
turii, care, la invitația generalului 
Ismail Riahi, ministrul agricultu
rii al Iranului, a făcut o vizită o- 
ficială în această țară.

La soșire, pe aeroportul, Bărțea-

sa, au fost prezenți Mihai Bălănes- 
cu, ministrul poștelor și telecomu
nicațiilor, Angelo Miculescu și Pe
tre Moldovan, prim-vicepreședinți 
ai Consiliului Superior ăl Agricul
turii, și alte persoane oficiale. A 
fost de față Soltan H. V. Sanandaji, 
ambasadorul Iranului la București.

(Agerpres)

Delegația Partidului Socialist Popular 
din Norvegia a părăsit Capitala

Delegația Partidului Socialist 
Popular din Norvegia, formată 
din ■ Kriut Lofsnes, președintele 
partidului, F. Gustavsen, lider al 
grupului parlamentar al . acestui 
partid, și K. G. Resi, redactor șef 
ai ziarului „Oriențering" din Oslo, 
care a făcut o vizită în țara noastră

la invitația Institutului român pen
tru relațiile culturale. cu străină
tatea, a părăsit Capitala.

La plecare, pe ăeroportul Bă- 
neasa, membrii delegației au fost 
conduși de Ion Pas, președintele 
I.R.R.C.S., și de membri ai con
ducerii institutului.

0 nouă formulă 
la tragerea 
autoturismelor Loto 
din 18 aprilie

După cum s-a mai anunțat, 
Administrația de stat Loto- 
Pronosport organizează la 18 
aprilie 1967 tragerea autoturis
melor Loto după o nouă for
mulă. Se vor efectua 20 extra
geri : 80 numere, în loc de 12 
extrageri (36 numere) după 
formula anterioară. Fiecare 
din cele 20 extrageri este for
mată din cîte 4 numere din 
90. Se atribuie premii pe 6 ca
tegorii în loc de 5 categorii, ca 
pînă acum. Ca urmare a creș
terii șanselor de cîștig, se va 
atribui un număr dublu de 
premii, față de formula ante
rioară. Se atribuie autoturisme ■ 
de diferite mărci și capacități 
in număr nelimitat: Renault 
16, Renault 10 Major cu scau
ne rabatabile, Renault Daup
hine și Trabant 601.

La această tragere se mai a- 
tribuie premii în bani de va
loare variabilă pentru 3 nu
mere cîștigătoare din 4 extrase 
și de valoare fixă pentru 2 nu
mere cîștigătoare din 4 extrase.

In afara acestor premii se 
mai acordă 100 de excursii, 
prin tragere la sorți, „Turul 
capitalelor", pentru variantele 
cu 2 numere cîștigătoare din 4 
extrase.

Cu 40 
la toate 
numere.

Luni, 
ultima zi cînd se mai vînd bi
lete.

★

Consiliul Superior al Agriculturii 
și Comitetul Național al Republi
cii Socialiste România pentru 
F.A.O. au oferit în cinstea oaspe
ților un dejun.

★
Cu același prilej, vicepreședinte

le Consiliului de Miniștri, Petre 
Blajovici, a oferit un dineu.

Au luat parte Petre Lupu, pre
ședintele Comitetului de Stat pen
tru Problemele Organizării Muncii 
și Producției și ale Salarizării, 
Constantin Flitan, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Costin 
Nădejde, adjunct al ministrului în- 
vățămîntului, David Davidescu, 
vicepreședinte al Consiliului Su
perior al Agriculturii, și alte per
soane oficiale.

(Agerpres)

AZI Șl MIINE

VOLEI, în sala FIo- 
reasca.

Astăzi (ora 18,30), în sala Flo- 
reasca rivalele și fruntașele tra
diționale ale voleiului românesc, 
Rapid și Dinamo, vor fi din nou 
față în față. întîlnirea are loc în 
cadrul campionatului intern. Der
biul Rapid-Dinamo precede 
și anul trecut — 
meciuri ale finalei 
„Cupei campionilor europeni 
nală pe care, spre meritul lor, și-o 
vor disputa iarăși cele două apre
ciate echipe bucureștene.

, VI bl I . II. V.

Competijia ciclistă pentru „Cupa 
F.R.C.“ a continuat vineri după-amiază 
cu desfășurarea etapei a ll-a, care a 
purtat caravana sportivă pe șoseaua 
București-Giurgiu, de-a lungul unui tra
seu de 99 km. Din nou lupta pentru 
victorie a fost deosebit de spectaculoa
să, învingătorul fiind cunoscut numai la 
sprintul final. După o plecare rapidă, 
în frunte s-a instalat un pluton de 14 
alergători. Aceștia s-au în)eles la trenă 
și la punctul de întoarcere au avut un 
serios avans. In urma unei bariere de 
cale ferată la Daia plutonul urmăritor 
a putut face jonefiune cu cel al fugari
lor. Totuși, datorită trenei rapide impri
mate, fruntașii cursei au reușit din nou 
să se detașeze. La sprintul final ciclistul 
bulgar D. Kotev, învingător și în prima 
etapă, s-a impus în fața lui Cosma, A. 
Savcev, A. Kirilov, I. Bobekov,.G. Moi- 
ceanu, Gh. Moldoveanu, C. Dumitrescu 
și altor 6 rutieri, trecînd primul linia 
de sosire cu timpul de 2h31’20” (me
die orară 41,4 km).

în clasamentul general individual con
duce D. Kotev cu 4h46'56”, urmat în or
dine de A. Savcev, A. Kirilov, I. Bo- 
bekov, G. Moiceanu și Gh. Moldovea
nu, toți în același timp cu liderul.

Azi, etapa a lll-a, București-Ploiești și 
retur (varianta Buftea, 135 km). Mîine, 
ultima etapă : circuit în Capitală.

Vineri, pe terenurile clubului spor
tiv Progresul din Capitală a începui 
meciul de tenis dintre echipele de ti
neret ale României și U.R.S.S. După 
prima zi, scorul este de 2—0 în fa
voarea românilor. Rezultate : Sântei— 
Kakulea 6—3, 6—4 ; Marcu—Egorov 
6—4, 6—1. întîlnirea Volkbv—Mure- 
șari a fost întreruptă din cauza întune-' 
ticului. Primul set a fost cîștigat de ju
cătorul sovietic cu 12—10.

în meciul feminin București— 
U.R.S.S. (tineret), scorul este egal : 
1—1. Rezultate : Cealko—Dibar 6—4,
6— 1: Horșia—Islanova 6—2, 3—6,
7— 5.

Întîlnirile continuă astăzi după- 
amiază.

continuă turneul

Campionul 
Ion Țiriac, 
probei de simplu bărbați din cadrul 
concursului internațional de la St. Pe- 
tersbourg (Florida), a obținut o nouă 
victorie. El l-a învins pe indianul 
Premjit Lall, în două seturi : 7—5,
7—5.

Dintre celelalte rezultate, remarcăm 
victoria cu 7—9, 6—3, 9—7 a tenis- 
manului grec Kalogheiopoulos asupra 
brazilianului Mandarino și înfrînge- 
rea lui Gisbert (Spania) cu 6—3, 5—7, 
4—6 de către Fillol (S.U.A.).

de tenis al României, 
calificat în turul III al

• Năstase și Mărmureanu 
în Franța

lei se poate participa 
cele 20 extrageri : 80

17 aprilie 1967, este

viștilor, speră să treacă și de 
Steaua. Vor putea ? Răspunsul de
pinde și de adversari...

FOTBAL, pe stadionul 
,,23 August".

ca
seria de două 

românești a 
", fi-

RUGBI, pe stadionul 
Progresul.

Deși se află la început, campio
natul republican- de rugbi este în 
bună parte legat de partida dintre 
Grivița Roșie și Steaua progra
mată mîine, pe stadionul Progresul 
(str. Dr. Staicovici), începînd de la 
ora 10,30. Grivijenii, învingătorii de 
acum două săptămîni ai dinamo-

Rapid sau Dinamo București? 
Meciul de mîine al celor două 
binecunoscute formajii fruntașe ale 
fotbalului nostru suscită un inte
res cu totul special ; angajați în 
lupta directă pentru titlul de cam
pioni, fotbaliștii respectivi știu că 
de rezultatul acestui meci poate 
depinde însăși soarta campiona
tului. Victorioși, rapidișfii s-ar dis
tanța la cinci puncte de dinamo- 
viști și, normal, titlul le-ar părea 
ușor accesibil. Un succes al dina- 
moviștilor sau un scor egal ar lăsa 
deschisă lupta pentru supremație, 
în care, la această oră, este an
gajată și Universitatea Craiova.

Meciul Rapid-Dinamo începe la 
ora 16,30. în deschidere, ora 14,30 
un alt meci mult așteptat : Progre- 
sul-Steaua.

La Cannes se desfășoară în aceste 
zile turneul clubului Carlton, ultimul 
mare concurs internațional de primă
vară de pe Coasta de Azur.

în sferturile de finală ale probei 
de simplu, Năstase l-a eliminat cu 
6—1, 6—2 pe austriacul Schultheiss, 
iar Mărmureanu l-a învins, într-un 
meci spectaculos, cu 7—5, 9—7, pe 
australianul A. Brown. La dublu, 
Năstase și Mănnureanu s-au calificat 
de asemenea în semifinale, întrecînd 
cu 6—1, 6—1 cuplul Streker (R.F.G.), 
Udzic (Luxemburg).

viata
9

internațională
9

ADUNARE FESTIVA
(Urmare din pag. I) 
ră“ a rămas și azi să desig
neze momentul solemn al 
logodnei, deși logodna a în
cetat să mai fie rezultatul 
unei simple și penibile 
tranzacții comerciale. Nu 
mai cerc nimeni pămint 
ele zestre, nici vite și nici 
unelte de muncă. Zestrea 
a căpătat acum o semnifi
cație nouă, un simbol fără 
precedent, de o frumoasă, 
țipară și modernă umanita
te. Fata să fie frumoasă, 
cinstită și harnică — aceas
ta este expresia pe care o 
auzi astăzi la Glimboca a-, 
tunci cînd rudele și viitorii 
nănași discută despre înte
meierea unei noi căsnicii.

Făcind o anchetă pe tema 
vieții de familie la sat, am 
înregistrat o serie de opinii 
din cele mai interesante. 
Am început cu învățătorul 
Gheorghe Secheli, care este 
totodată și secretarul orga
nizației P.C.R. din Glimbo
ca și autorul unei lucrări 
monografice asupra comu
nei. (Monografia reprezintă 
un volum de aproape 200 
de pagini dactilografiate 
și constituie lucrarea pen
tru examenul de gradul II 
a învățătorului). El este un 
bun cunoscător al satului în 
care lucrează de multi ani 
și de care s-a atașat ca de 
propriul său loc natal. Iată 
ce ne-a declarat:

— Zestrea. în accepția 
ei veche, de bază materia
lă unică și fără alternati
va necesară pentru înte
meierea unei noi căsnicii, 
a dispărut. Pămîntul. vite
le, uneltele de muncă atît 
de imperios necesare odi
nioară unei familii tinere, 
aflată la începutul vieții 
conjugale, au căpătat în 
urma cooperativizării un 
nou rost social, mai bogat 
și mai generos, legat nu de 
individ, ci de colectivitate. 
Comuna noastră, deși așe
zată într-o regiune delu
roasă, deși ave puțin pă- 
m;nt grăbii (387 hectare 
dintr-un total de 1 871 hec
tare) înregistrează azi prin 
cooperativa agricolă de 
producție venituri de 
peste 4 ori mai mari de- 
cît obțineau localnicii îna
inte de război. Mica gospo
dărie țărănească însemna 

pentru mulți, fără drept de 
apel, o condamnaie defini
tivă la sărăcie. Se înțelege 
că în astfel de condi
ții grele pentru orice 
pereche de tineri căsătoriți 
porniți să întemeieze o 
nouă căsnicie, zestrea nu 
era un amănunt de etno
grafie și folclor, ci o cerin
ță de însemnătate primor
dială. Prin cooperativizarea 
agriculturii, zestrea — așa 
cum ,era concepută odinioa
ră — a căzut în desuetudi
ne. Ea se reduce acum la 
casă, la mobilier, la mașina 
de cusut sau la alte aseme
nea lucruri gospodărești. 
Interesant de subliniat este 
că, spre deosebire de tre
cut, „zestre" aduce acum 
nu numai fata, ci și flă
căul. Zestre este, în obiceiul 
locului și dulapul cu haine 
al feciorului, carnetul său 
cu economii la C.E.C. — 
deși toate aceste amănun
te materiale nu mai intră 
cu ostentația veche în su
biectul de discuție al rude
lor și nașilor care perfec
tează logodna. Se laudă 
în schimb hărnicia flăcău
lui, frumusețea și hărnicia 
fetei, sănătatea lor înflori
toare și în primul rînd ca
litățile lor morale. „E vred
nic și cinstit" se spune 
acum despre viitorul logod
nic.

în continuarea celor rela
tate de învățătorul mono- 
grafist, Avram Simeria, se
cretarul comitetului execu
tiv al sfatului popular co
munal, ne-a spus :

„în comuna noastră sînt 
542 de case. Din acestea. 
470 de case sînt noi, con
struite în ultimii ani. A- 
ceasta reflectă starea ma
terială a locuitorilor (care 
mai au 250 aparate de ra
dio. 48 televizoare, 320 bi
ciclete, 6 motorete și 35 
motociclete). însăși comu
na noastră are înfățișarea 
unui orășel. Avem două 
parcuri de 5 000 metri pă- 
trați, iar mai toate străzile 
au trotuare din dale de be
ton și sînt plantate cu ar
bori decorativi. Odată cu a- 
ceasta, s-au petrecut schim
bări importante și în ce 
privește viața de familie. 
Ca secretar al sfatului 
popular, deci în calitate de 
ofițer al stării civile, sînt 

în măsură să remarc serio
zitatea și spiritul de răs
pundere cu care sînt con
tractate căsătoriile".

Continuînd ideea, învă
țătoarea Maria Lascu ne 
spune :

Odinioară, în comuna 
noastră fetele se căsătoreau 
foarte de timpuriu, de la 
13—14 ani. Multe căsătorii 
se făceau chiar cu dispensă 
de vîrstă. De asemenea și 
băieții se căsătoreau de la 
17, ba chiar și de la 16 
ani. Ce s-a schimbat acum 
și datorită căror factori ? 
Situată în imediata vecină
tate a două orașe, dintre 
care unul (Oțelul Roșu) 
este un important centru 

SATUL Șl CĂMINUL
industrial, comuna noastră 
înregistrează un interesant 
„metabolism" social. Aș pu
tea afirma că tineretul să
tesc, în sensul său pastoral 
de odinioară, a dispărut a- 
proape cu desăvîrșire în co
muna noastră. Ca învăță
toare, am putut să remarc, 
că anul trecut din 48 de ab
solvenți ai școlii generale 
de 8 ani, 42 au plecat la 
oraș pentru a urma studii
le în școli profesionale, 
tehnice și licee de speciali
tate. în anul 1926, erau an
gajați ca muncitori la fos
tele uzine Ferdinand (Oțelul 
Roșu) numai 3 bărbați din 
Glimboca. Azi, acolo lu
crează peste 300 de glim- 
boceni și numărul lor este 
în neîncetată creștere. în 
clipa de față avem peste 
150 de adolescenți din co
mună plecați în orașe pen
tru studii liceale și univer
sitare.

Profesorul Gheorghe Bis- 
trean de la școala generală 
de 8 ani, adaugă :

— în ciuda procesului de 
citadinizare a satului, am 
observat că, în ce privește 

folclorul nupțial, el se păs
trează aproape nealterat. 
Nu știu dacă va dispărea 
cîndva, iar dacă acest lucru 
s-ar întîmpla, l-aș deplînge 
nu numai dintr-un legitim 
sentiment nostalgic, dar și 
mîhnil pentru dispariția 
unor obiceiuri de o profun
dă valoare estetică și isto
rică. Repet însă faptul ca 
și azi nunțile de la Glim
boca (chiar dacă e vorba 
de tineri intelectuali din sat 
sau de „gineri" venit! de 
la oraș) se desfășoară după 
străvechea solemnitate care 
face din nuntă un prilej de 
afirmare a celor mai bune 
tradiții legate de întemeie
rea unui nou cămin, de 

înalte virtuți etice. Asta 
este de natură să mar
cheze importanta momen
tului respectiv, a „pa
sului" pe care tinerii că
sătoriți îl fac în viată și 
este, intr-un fel, o ceremo
nie care antrenează întrea
ga comună. Și, după păre
rea mea, este bine și nece
sar să ne dăm toate silințe
le să perpetuăm din gene
rație în generație această 
frumoasă tradiție, să o am
plificăm, să-i sporim me
reu strălucirea.

Au rămas și astăzi ace
leași două ipostaze ale tine
rei căsnicii: sau tînărul in
tră „ginere-n casă", sau fata 
intră „noră-n casă". Dar a- 
ceasta nu mai este legată 
de zestre, ci de necesitatea 
de a opta, ca sediu al tînă- 
rului cuplu, pentru una din 
cele două case ce le stau 
la dispoziție. Se spunea o- 
dinioară : „ginere-n casă, 
nici dracul n-a vrut să fie". 
Zicala posomorită și cru
dă releva o realitate grea 
și dezonorantă pentru gine

rele sărac care intra în 
casă cu pecetea unei slugi, 
a unei perechi de brațe 
bune de pus la muncă. Dar 
azi „ginerele în casă" este 
brigadier la cooperativa a- 
gricolă de producție, cres
cător de vite la gospodărie, 
sau laminorist la Oțelul 
Roșu, sau salariat la C.F.R., 
sau la diverse alte între
prinderi, și, evident, el 
vine ca ginere-n casă în 
condiția unei stări mate
riale proprii, care îl face 
din prima zi egalul deplin 
al celorlalți membri din 
casă...

în continuarea anchetei 
am vizitat familia bătrînu- 
lui pensionar Murariu Nico- 

lae. Mai bine de 30 de ani 
a lucrat la „Oțelul Roșu", 
fiind „cuptoraș" la preîn- 
călzirea otelului de la la
minorul de profile. Foarre 
interesantă a fost evocarea 
propriei sale căsnicii :

— La vîrstă de 15 ani am 
rămas orfan. Tata a murit 
pe front, în primul război 
mondial. După doi ani, a 
murit și mama. în 1924 s-a 
prăpădit și fratele meu. Am 
rămas singur pe lume. A- 
veam 17 ani și am fost ne
voit să mă căsătoresc. Am 
intrat, de mic, muncitor la 
uzină. Am fost pe vremea 
aceea unul din cei trei 
glimboceni care lucrau în 
uzină. Din 1958 sînt pensio
nar. Băiatul meu, în vîrstă 
de 46 ani, lucrează și el la 
Oțelul Roșu, tot la laminoa
re. Nora mea, care este la 
noi ,,noră-n casă", lucrează 
la cooperativa agricolă. Au 
o fetiță de 6 ani. Toate 
veniturile sînt una. Ne sfă
tuim ce cheltuieli sînt ne
cesare și ne facem înțeleși 
cu toții. Nora noastră ? O 
respectăm ca pe copilul 
nostru. Ba poate chiar mai 

mult. Sînt căsătoriți de 23 
de ani și nu i-am auzit cer- 
tîndu-se. Casa — adică fa
milia — este cel mai sfînt 
lucru în viața omului.

Cercetez interiorul casei 
și remarc înfățișarea ei ci
tadină care se degajă in 
numeroase amănunte : ra
dio, televizor, lumină elec
trică, mobilier modern în 
bucătărie și în restul încă
perilor, curtea asfaltată ca 
în jurul unei vile, dar și cu 
cîțiva pomi fructiferi și eu 
fintina acoperită ca un 
chioșc japonez. Paulina 
merge la grădiniță, are ca
mera ei plină de jucării, de 
cărți cu poze, caiete de de
sen și acuarele. Copilăria 

ei nu se deosebește în linii 
esențiale de a copiilor de 
la oraș. întrebată ce se face 
cînd va fi mare, răspunde 
paradoxal : cînd voi fi ca 
„buna" (bunica) mă fac 
doctoriță. Descopăr însă :'n 
casă, pe coridorul-verandă, 
vechea ladă de zestre a bu
nicii.

Și totuși în comuna Glim
boca există în momentul de 
față două familii destrăma
te. Cazurile respective pro
voacă în opinia nublică -.lin 
sat comentarii drastice și o- 
probriul unanim. Să ne o- 
prim asupra unuia din cele 
două cazuri. Femeia Ana 
S„ căsătorită cu Iancu A. 
a fost nevoită să părăseas
că domiciliul conjugal. Iată 
ce declară :

— Am fost noră-n casă. 
Ani de zile am trăit bine, 
n-am avut motiv să fiu ne
mulțumită. Am adus pe 
lume doi copii : Mărioara și 
Petru. De la o vreme omul 
meu. care lucrează ca în
casator de abonamente la 
curent electric, a intrat în 

legături cu o femeie, tot 
căsătorită. Ea și-a lăsat 
casa cu doi copii, venind 
după bărbatul meu. Am a- 
vut. proces la Timișoara. 
Judecata a dat hotărîrea că 
soțul meu nu poate divorța, 
în plină ședință, de-a plîns 
lumea de jale, s-a citit 
scrisoarea copilului meu 
care zicea despre tatăl său : 
„Ăsta (divorțul) să-l fi fă
cut cînd nu eram pe lume, 
nu acum, cînd trebuie să 
ne bucurăm de căldura și 
iubirea părinților". Deși 
prin lege sînt in continuare 
soția lui, bărbatul meu a 
adus în casă altă femeie. 
Ne-am făcut cu toții de ru
șinea satului.

Am stat de vorbă și cu 
soțul femeii.

Bărbatul nu are nici un 
argument și-mi spune vag 
interogativ : „ei, ce știti 
dumneavoastră ?“

Profesorul Petru Gavrilă, 
vorbindu-mi despre cele 
două cazuri, face aceste ob
servații :

— Hotărît lucru, vecină
tatea orașului, procesul do 
citadinizare a satului au a- 
dus multe atribute binefă
cătoare ale civilizației în 
viata comunei noastre. Dar 
împreună cu aceasta, de 
multe ori lumea noastră 
este înclinată să ia din via
ța și moravurile vechi 
ale orașului și unele 
influente care, în esen
ță, sînt nocive. De pildă, 
ușurința cu care unii indi
vizi de la oraș au privit 
actul căsătoriei. La tară, la 
noi în Glimboca, familia 
are. printr-o îndelungată 
tradiție, caracterul drastic 
și neînduplecat al unei 
vieți curate, al unei filozo
fii de-o integritate morală 
desăvîrșită. Nu de azi, de 
ieri, soția necinstită este 
blamată de întregul sat. 
este făcută de rușine în 
fața lumii. Nu de azi, de 
ieri, bărbatul ușuratic este 
batjocorit și arătat cu de
getul. Tocmai de aceea, des' 
n-avem în sat decît două 
cazuri, prezenta lor în mica 
noastră colectivitate trezeș
te stupefacție și dispreț.

Mă gîndesc — adaug? 
profesorul — că noi toți, și 
in primul rînd intelectualii 
din comună, trebuie să ac
ționăm cu hotărire pentru

cultural, să se 
nu numai filme 
pe săptămînă), 
(o dată pe lună),

Mă uit la 
din sat.

răspund 
de remar-

a depista și izola asemenea 
influențe nocive. Noi, ca
drele didactice din comu
nă, organizăm periodic lec
torate cu părinții elevilor, 
dar ele sînt axate numai pe 
problemele educației copii
lor. Ar trebui ca. în cadrul 
căminului 
organizeze 
(de 4 ori 
sau baluri 
nu numai serbări și seri de . 
dans, ci și dezbateri vii. an
trenante, inspirate din e- 
xemplc- concrete ale vieții 
dc familie, și care să atra
gă opinia publică sătească 
in a-și spune deschis cu- 
vîntul. Nu-i de-ajuns că 
avem în biblioteca sătească 
peste 4 000 de volume. Cul
tura și normele vieții civi
lizate se deprind dintf-o 
mie de factori educativi 
care lucrează împreună, ar
monios.

Mă gîndesc și la rolul pe 
care ar trebui să-l joace în 
această privință căminul 
cultural sătesc, prin orga
nizarea sistematică a unor 
conferințe pe problemele 
vieții de familie.”..........
oamenii bătrîni 
Cînd ii saluți, 
printr-o expresie 
cabilă bunăcuviintă : „Mul
țumesc dumneavoastră". 
Cînd stau duminica pe ban
ca de lemn din fața casei, 
salutîndu-i. ei se ridică în 
picioare, rostind aceeași 
formulă străveche de sUțe 
de ani. Oare acești oameni 
bătrîni n-ar avea nimic de 
spus la căminul cultural 
tinerilor din zilele noastre ? 
Experiența lor de viată, a- 
mintirile lor tragice din 
trecut și observația lor pli
nă de înțelepciune pot oferi 
prilejul unor profunde lec
ții de etică în familie și so
cietate. Satul românesc a 
reprezentat dintotdeauna 
un mediu sănătos, curat, în 
care cultul și respectul fa
miliei s-a statornicit trai
nic. Avem datoria, cu toții, 
să păzim acest cult, să nu 
fie cu nimic alterat — dim
potrivă, să devină și mai 
puternic în viata satelor 
noastre".

Concluzie la care sub
scriem și noi din toată 
inima.

LA BERLIN
BERLIN 14 (Agerpres). — La Ber

lin a avut loc o adunare festivă con
sacrată decernării steagului de onoa
re al C.C. al P.S.U.G. unor între
prinderi fruntașe in întrecerea desfă
șurată în cinstea Congresului al \ II- 
lea al P.S.U.G. Luînd cuvîntul, 
Walter Ulbricht, prim-secretar al 
C.C. al P.S.U.G., președintele Consi
liului de Stat al R. D. Germane, a fe
licitat pe lucrătorii din întreprinde
rile fruntașe pentru rezultatele obți
nute în cinstea congresului. Aceste 
rezultate, a spus el, exprimă adeziu
nea deplină față de primul stat al 
muncitorilor și țăranilor de pe teri
toriu) Germaniei. Vorbitorul s-a o- 
cupat apoi de rolul pe care îl au 
clasa rliuncitoare din R.D.G., forțele 
progiesiste în întărirea stalului. 
Walter Ulbricht a vorbit în conti
nuare despre situația internațională 
actuală și despre politica externă pe 
care o desfășoară R.D.G.

HANOI

Felicitări adresate 
artileriștilor de către 
președintele Ho Și Min

HANOI 14 (Agerpres). — In nu
mele C.C, al Partidului celor că 
Muncesc din Vietnam și al guver
nului R. D. Vietnam, președintele 
Ho Si Min a adresat o scrisoare uni
tăților de artilerie ale Armatei 
populare vietnameze, în care le fe
licită pentru succesele obținute îm
potriva agresiunii S.U.A. In scri
soare se arată că unitățile de arti
lerie au avariat numeroase nave de 
război ale S.U.A., au dat lovituri 
de răspuns artileriei inamice și au 
doborit numeroase avioane ale 
S.U.A. care s-au introdus in spa
țiul aerian al R. D. Vietnam,
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șeful Secției relații externe a C.C. 
al P.M.S.U., și Jozsef Vince, am
basadorul R. P. Ungare la Bucu
rești. Au fost discutate probleme 
privind dezvoltarea relațiilor de 
prietenie dintre cele două partide, 
unele probleme ale mișcării comu
niste și muncitorești internaționale, 
precum și probleme privind secu
ritatea europeană.

în timpul vizitei, tovarășul Emil 
Bodnaraș, împreună cu tovarășul 
Gheorghe Roșu, a fost primit de 
tovarășul Janos Kadar, prim-se- 
cretar al C.C. al P.M.S.U.

La plecare, oaspeții români au 
fost salutați pe aeroportul Ferin- 
hegy din Budapesta de Zoltan Ko
mocsin, Frigyes Puja și Jozsef 
Vince. Au fost prezenți, de ase
menea, ambasadorul Republicii So
cialiste România la Budapesta, Du
mitru Turcuș, și membri ai amba
sadei.

BUDAPESTA 14. — Corespon
dentul Agerpres A. Pop transmite : 
Tovarășul Emil Bodnaraș, împreu
nă cu tovarășul Gheorghe Roșu, 
care, la invitația C.C. al P.M.S.U., 
a făcut o vizită de prietenie în 
R. P. Ungară, a plecat vineri seara 
spre patrie.'

în timpul vizitei au avut loc con
vorbiri la care au participat din 
partea Partidului Comunist Român 
tovarășii Emil Bodnaraș, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al P.C.R., 
Gheorghe Roșu, membru al C.C. al 
P.C.R., șef de secție la C.C. al 
P.C.R., și Dumitru Turcuș, ambasa
dorul Republicii Socialiste Româ
nia la Budapesta, iar din partea 
Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar tovarășii Zoltan Komocsin, 
membru al Biroului Politic, secre
tar al C.C. al P.M.S.U., Frigyes 
Puja, membru al C.C. al P.M.S.U.,

cooperării intereuropene
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Guvernul grec
a dizolvat
parlamentul

CORESPONDENȚA 
DIN ATENA 

DE LA C. ALEXANDROAIE

Vineri la prînz, guvernul 
Kanellopoulos a hotărît dizol
varea parlamentului în virtu
tea împuternicirii date prin- 
tr-un decret regal. Această 
acțiune politică extremă ai a- 
vut loc după întrunirea Con-

siliului de Miniștri, prezidat de 
premierul Kanellopoulos și cu 
numai trei ore înaintea plani
ficatei ședințe a parlamentu
lui, în fața căruia guvernul 
urma să se prezinte pentru a 
da citire declarației-program 
și a cere votul de învestitură. 

Motivul dizolvării înaltului 
for legislativ este refuzul său 
de a acorda vot de învestitu
ră guvernului E.R.E. Cinci par
tide, care întrunesc circa 200 
din cele 300 locuri în parla
ment, au hotărît să nu spriji
ne guvernul. In această situa
ție, guvernul a preferat să di
zolve parlamentul înainte de a 
fi pus în fața unui vot de ne
încredere. Astfel, ședința par
lamentului a fost suspendată. 
Guvernul a anunțat că alege
rile fixate pentru 28 mai a.c. 
vor avea loc.

Reprezentanții partidelor de 
opoziție — Uniunea de centru, 
E.D.A., liberal democratic, na
țional progresist și 
democratică — 
această acțiune 
tind voința unei 
parlamentului.

Uniunea 
calificat 

reprezen-
au 
ca 
minorități a

Masiv recul
laburist in

mumei

ax

CORESPONDENȚĂ
. DIN LONDRA 

DE LA LIVIU RODESCU

Atît la Londra cît și în alte 
regiuni ale țării, alegerile mu
nicipale de joi au fost privite ca 
formînd unul din cele mai ne
gre capitole din istoria parti
dului laburist. După părerea zia
rului „Guardian", aceasta ăr fi 
chiar „cea mai grea înfrîngere 
laburistă de după război în ad
ministrația locală". Laburiștii au

pierdut controlul asupra Consi
liului municipal al Londrei pe 
care l-au dominat neîntrerupt 33 
de ani. în regiunea Londrei au 
trecut în mîinile conservatorilor 
pînă și circumscripții cu vechi 
tradiții laburiste.

De fapt, exprimată în cifre 
statistice, deplasarea de voturi a 
fost posibilă datorită unei rar 
întîlnite abțineri din partea elec
toratului laburist, a cărui stare de 
spirit a fost exprimată în lozinca 
„stay at home" (adică : stai aca
să). „Rezultatele, scrie „Daily 
Mirror", reflectă o extremă ne
mulțumire față de politica eco
nomică a guvernului laburist".

Cum rareori se întimplă pe 
scena politică britanică, compe
tiția • dintre partide în această 
campanie electorală a depășit 
mult problemele de interes strict 
local, abordînd marile teme ac
tuale — de la dificultățile eco
nomice, problema candidaturii la 
Piața comună și pînă la mult 
criticatul sprijin acordat agre
siunii americane în Vietnam. 
Tocmai de aceea, rezultatul scru
tinului este interpretat ca o reac
ție de amploare și cu repercu
siuni la scara întregii țări.

FRAGA 14. — Corespondentul A- 
gerpres E. Ionescu transmite: în zi
lele de 13 și 14 aprilie au avut loc 
la Praga convorbiri între repre
zentanții Partidului Comunist Ro
mân — tovarășii Paul Niculescu- 
Mizil, membru al Comitetului Exe- 

' cutiv, al Prezidiului Permanent, se
cretar al C.C. al P.C.R., Mihai Flo- 
rescu, membru al C.C. al P.C.R., 
șef de secție la C.C. al P.C.R., și 
reprezentanții P.C. din Cehoslova- 

. cia — tovarășii V. Koucky, secretar 
al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, și 
O. Kaderka, șeful secției interna- 

. ționale a C.C. al P.C. din Cehoslo
vacia.

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de păreri privind unele 

. probleme de interes comun, pro
bleme ale situației internaționale și 
ale mișcării comuniste. Convorbi
rile s-au desfășurat într-o atmos
feră sinceră, prietenească.

în după-amiaza zilei de 14 apri
lie, oaspeții români au plecat spre 
patrie. La aeroportul din Praga au 
fost conduși de tovarășii V. Koucky 
și O. Kaderka. Au fost, de aseme
nea, prezenți ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la Praga, 
Ion Obradovici, și membri ai am
basadei.

ACORD COMERCIAL „Ștacheta" celor
ROMÂNO
MAURITANIAN a fost trecută

T-(’

0 DECLARAȚIE A 
O.N.U. PENTRU 
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• ALEGEREA PREȘEDINTELUI 
CONSILIULUI PREZIDENȚIAL
• FORMAREA NOULUI GU

VERN

GENEVA 14. — Corespondentul A- 
gerpres Horia Liman transmite : La 
ședința din 13 aprilie a sesiunii festi
ve a Comisiei economice a O.N.U. 
pentru Europa s-a adoptat o declara
ție care subliniază, între altele, că si
tuația actuală din regiunea în care se 
află statele membre ale comisiei cere 
eforturi unite pentru dezvoltarea în con
tinuare a cooperării, în interesul tutu
ror țărilor. Această cooperare va pro
mova transformarea Europei într-un 
puternic factor de pace și înțelegere 
în

NOUACKCHOTT 14 (Agerpres). 
— în urma tratativelor purtate de 
delegația economică guvernamen
tală a Republicii Socialiste Româ
nia cu delegația economică guver
namentală a Republicii Islamice 
Mauritania, între guvernele Repu
blicii Socialiste România și Repu
blicii Islamice Mauritania a fost 
semnat la Nouackchott un acord 
care reglementează schimburile de 
mărfuri și modalitățile de plată 
dintre cele două țări.

în numele guvernului Republicii 
Socialiste România, acordul a fost 
semnat de Dumitru Usturoi, ad
junct al ministrului comerțului ex
terior, iar în numele guvernului 
Republicii Islamice Mauritania de 
Wane Birane Mamadou, ministrul 
afacerilor externe și al planului. în 
același timp, șefii celor două dele
gații economice guvernamentale au 
procedat la un schimb de scrisori 
în baza căruia s-a convenit stabili
rea unei agenții economice a Repu
blicii Socialiste România la Nouack
chott.

Ezporturile mondiale- au depășit, 
pentru prima oară, valoarea de 
200 miliarde de dolari. . Buletinul 
lunar de statistică al O.N.U., care 
face această remarcă, evaluează 
exporturile mondiale din anul IS66 
la 204 miliarde de dolari, deci cu 
9.6 la sută mai mult decît în anul 
precedent și aproape dublul cifrei 
pentru deceniul trecut.

Din aceleași date reiese că, în 
ultimul deceniu, ponderea țărilor 
industrializate în comerțul interna
țional a crescut de la 66,2 la 69,4 
la sută, dar aceea a statelor în 
curs de dezvoltare a scăzut de la 
24 la 19 Ta sută. In același timp, 
partea țărilor socialists a sporit 
de la 9,8 la 11,5 la sută.

Printre țările care, în ultimii zece 
ani, și-au mărit simțitor ponderea 
în exporturile mondiale, buletinul 
O.N.U. enumeră : Japonia (de la 
2,4 la 4,8 la sută), Italia (de la 2,1 
la 3,9 la sută) și Franța (de la 4,6 
la 5,3 la sută).

MOSCOVA

Ambasadorii!
României primit 
de M. Suslov

Punctată pe tot parcursul de ma
nifestații de protest organizate atît 
la Punta del Este cît și- în alte o- 
rașe uruguayone, conferința la ni
vel înalt a țărilor O.S.A. și-a în
cheiat ieri lucrările. (Au lipsit doar 
președinții bolivian și haitian : pri
mul, fiindcă a fost refuzată o pro
punere a guvernului său pentru a 
.fi înscrisă pe ordinea de zi, iar 
cel de-al doilea — pur și simplu 
de teama ca la înapoierea în țară 
să nu și găsească locul ocupat 
de altcineva). între preparativele 
reuniunii, continentale la nivel 
înalt au figurat și o serie de as
pecte originale. Președintele țării 
gazdă, generalul Oscar Gestido, 
adept al austerității ca metodă de 
guvernare, a extins intr-un fel 
principiul și asupra iluștrilor oas
peți, stabilind că aceștia vor pu
tea consuma la Punta del Este nu
mai vinuri uruguayene. Orice ma
nipulare de alcool din străinătate 
a fost interzisă- Comercianții lo
cali au fost satisfăcuți. După 
calcule aproximative, în zilele con
ferinței urmau a se face vînzări de 
circa un milion de dolari. Proprie
tarii ’de hoteluri și vile au avut și 
ei partea lor de satisfacție : au 
ornat casele închiriate cu plă
cuțe pe care au scris : 
locuit președintele...",

labru atîrnat deasupra mesei. 
Drept care, sacrificîndu-se latura 
estetică, candelabrul a fost substi
tuit cu becuri banale dispuse la
teral).

Publicarea, vineri dimineața, a 
preambulului declarației de la 
Punta del Este, care a fost obiectul 
unor îndelungate negocieri, a mar
cat încheierea definitivă a confe-

„aici a 
reclamă 

prețioasă pentru viitoarea cli- 
■ entelă. Orice cifre pălesc însă 
în comparație cu ceea ce s-a chel
tuit din fondurile O.S.A. pentru ca 
președinții și asesorii lor să discu
te în condiții optime punctele în
scrise în agendă. (In timp ce se 
amenaja sala de ședințe, ochiul 
ager al unui agent de siguranță a 
descifrat pericolul potențial ce-1 
prezenta un mare și prețios cande-

BUDAPESTA 14. — Corespon
dentul Agerpres A. Pop transmi
te : Adunarea de Stat a R. P. Un
gare s-a întrunit vineri în prima 
sesiune după alegerile din 19 mar
tie. în cadrul ședinței de dimineață, 
Gyula Kăllai, fost președinte al 
Consiliului de Miniștri, a fost ales 
în funcția de președinte al Adună
rii de Stat a R. P. Ungare, în locul 
lui Istvanne Vass. Adunarea de 
Stat l-a ales apoi pe Pal Losonczi, 
fost ministru al agriculturii, pre
ședinte al Consiliului Prezidențial 
al R. P. Ungare, în locul lui Istvân 
Dobi.

în ședința de după-amiază, Adu
narea de Stat a format noul gu- - 
vern. Jeno Fock, fost vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, a fost 
desemnat președinte al Guvernului 
Revoluționar Muncitoresc-Țărănesc 
Ungar. Lucrările sesiunii au luat 
sfîrșit.

tei sesiuni. în stadiul în care ne 
aflăm, cînd cercurile științei și teh
nicii au înregistrat progrese uimi
toare, configurația politică a lu
mii, inclusiv aceea a continentului 
european, nu poate fi concepută ca 
o simplă prezență de entități care 
se ignorează reciproc. Dimpotrivă, 
imaginea și realitățile lumii con
temporane consacră ca o necesita
te indiscutabilă existența unui cir
cuit viu, continuu de valori ma
teriale și spirituale între toate po
poarele, căci fiecare națiune are, 
după părerea noastră, capacitatea 
reală de a da și simte necesitatea 
vitală de a beneficia de roadele co
laborării internaționale. După pă
rerea delegației noastre, a 
tovarășul 
lea care 
laborării 
devărată ____ - —-
lui relațiilor internaționale, 
siv a relațiilor dintre țările euro
pene, trece în mod necesar prin 
dezvoltarea și consolidarea relații
lor bilaterale.

Contactele directe de la stat la stat 
permit să se identifice cu mai mul
tă ușurință și în mod precis do
meniile, căile și mijloacele de co
laborare reciproc avantajoase și de 
apropiere între statele suverane și 
independente. Relațiilor bilaterale 
li se adaugă în mod normal con
tactele multilaterale.

în această privință, apreciem,' a 
menționat reprezentantul român, 
că Comisia economică pentru Eu
ropa oferă un cadru potrivit, unde 
ar putea să se conjuge eforturile tu
turor țărilor aparținînd regiunii 
C.E.E,, în scopul, lărgirii și inten
sificării colaborării economice, so
ciale, tehnico-ș'iinlifice în folosul 
tutur.or țărilor participante. Pentru 
a se ajunge la realizarea acestui 
obiectiv este necesar să punem 
relațiile între țările europene, pre
cum-.și relațiile dintre toate statele 
pe baza sănătoasă a principiilor su
veranității și independenței națio
nale, a egalității în drepturi a tu
turor popoarelor, a respectării 
dreptului inalienabil al fiecărei na
țiuni de a-și hotărî singură soarta, 
fără amestec din afară.

întreaga lume.
Țările membre își iau angaja

mentul să contribuie, prin foate 
mijloacele posibile, la continua 
dezvoltare a cooperării comercia
le, economice, științifice și teh
nice în domeniile tradiționale ca 
și în altele noi, pe baza avanta
jului reciproc și pe termen lung. 
Statele membre își expri
mă' dorința de a încuraja dez
voltarea unor noi forme de coo
perare în domeniile amintite, care 
să includă cercetări și studii co
mune, ca de pildă probleme cu 
privire la prototipuri, și proiecte 
de dezvoltare economică și ad
ministrare a întreprinderilor.

Comisia va trebui să studieze 
posibilitatea realizării unui, grad 
mai mare de cooperare științifică 
și tehnologică și a unui schimb 
de expertiză tehnică pe o bază 
reciproc avantajoasă.

După adoptarea Declarației Co
misiei economice a O.N.U. pentru 
Europa a luat cuvîntul Gheorghe 
Rădulescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al Republicii. 
Socialiste România, care și-a ex
primat satisfacția pentru faptul că 
obiectivul principal ai sesiunii a 
l'ost atins, și anume facilitarea unui 
schimb de păreri asupra posibili
tăților' de extindere și adîncife a 
colaborării generale europene in 
domeniile economiei, comerțului, 
științei și tehnicii, al turismului etc.

Declarațiile făcute cu acest pri
lej, a menționat vorbitorul, pre
cum și contactele directe * dintre 
miniștri, reprezentând țările parti
cipante la lucrările comisiei, dove
desc importanța și utilitatea aces-

arătat
Gheorghe Radulescu, ca
duce la realizarea co- 
internaționale și la o -a- 
normalizare a ansamblu- 

inclu-
NEW YORK. După cum a 

transmis agenția France 
1 Presse, astăzi, simbătă, in ma

rea metropolă americană ur
mează să aibă loc cea mai 
vastă manifestare împotriva 
războiului dus de S.U.A. in 
Vietnam organizată - vreodată 
pe meleagurile Statelor Unite.

Se apreciază că numâful 
participanților la marșul care 
va porni din Harlem, îndrep- 
tindu-se spre sediul O.N.U,, 
va depăși cu- mult cifra 
de o sută de mii. O manifes
tare asemănătoare se va des
fășura la San Francisco, în 
ambele orașe vor fi prezenți 
in rîndurile mgnifestanților 
albi și iiegrl.și,. pențru prima 
dată, „pieile roșii", printre 
care irochezii din Dakota. Sute 
și sute de studenți și-au pără
sit „campus"-urile, indreptîn- 
du-se spre locul de manifesta
ție încă de joi seara. Ambele 
manifestații, organizată de Co
mitetul de primăvară împo
triva războiului din Vietnam, 
von inelieia, o .-.Săptămină de 
luptă antirăzboinică".

Măsuri polițienești excep
ționale au fost prevăzute in 
cadrul unui „consiliu 
război", întrunit joi seara.

I
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Saragat, ministrului in
și comerțului, Giulio An- 
a corpului diplomatic, 
participă cu exponate din

MOSCOVA 14 (Agerpres). — Mi
hail Suslov, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.C.U.S., 
l-a primit la 14 aprilie, la cerere, pe 
Teodor Marinescu, ambasadorul 
României la Moscova, cu care a 
avut o convorbire tovărășească.

ÎN SENATUL AMERICAN 
Mike Mansfield, liderul majorității 
democrate, a fost ales președinte al 
comisiei speciale însărcinate cu stu
dierea problemei efectivelor trupelor 
americane staționate în Europa. 
Mansfield, împreună cu alți 40 de 
senatori, a adresat președintelui John
son o moțiune în care recomandă 
reducerea acestor efective.

ceastd abilă formulare se ascund 
obiective precise, între care inten
ția Washingtonului de a descuraja 
achizițiile de armament făcute de 
unele țări latino-americane în Eu
ropa occidentală și de a conserva 
dependența militară a Americii La
tine, mai ales în perspectiva în
jghebării „forței interamericane".

In genere, agenda a fost domina-
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CORESPONDENȚĂ DIN RIO DE LA VASILE OROS

Optici, diferite 
asupra problemelor 
latino-americane
rinței la nivel înalt. Primul — dar 
nu și cel mai important — dintre 
punctele de pe ordinea de zi re
zolvate a fost acordul de elimi
nare a „cheltuielilor militare inu
tile". Restul problemelor sînt vechi 
și discutate de numeroase ori la 
reuniunile interamericane prece
dente (însă nu la nivel înalt), cu 
excepția „reducerii cheltuielilor 
militare", punct înscris la insisten
țele S.U.A. Insistențe surprinzătoare 
numai în aparență, căci sub a-

fă de teme de o reală importanță 
pentru progresul economico-social 
al țărilor latino-americane. Totul 
depinde însă de felul cum se in
terpretează lucrurile. Deosebirile 
de optică, mai bine zis de inte-; 
rese, au ieșit la iveală atît în șe
dințele preliminare ale miniștrilor 
de externe, cît și la confe
rința șefilor de state. Astfel, în 
timp ce ministrul de externe chi
lian, Gabriel Valdes, revendica 
pentru America Latină dreptul de

agențiile de presă transmit
13 500 de firme expun la Tîrgul internațional de la Milano 6 Un guvern 
în exil al teritoriului sudului Arabîeî? • BLOCADĂ AERIANĂ

SPANIOLA ASUPRA GIBRALTARULUI

Vietnamul de sud. O imagine a tra
gediei de zi cu zi a populației din 
regiunile controlate de Saigon: exo

dul nesfîrșit

DUPĂ HOTĂRÎREA GUVER
NULUI BRITANIC DE A AMÎ- 
NA TRATATIVELE CU GU
VERNUL SPANIOL în problema 
Gibraltarului, un purtător de cu- 
vînt al Ministerului de Externe al 
Spaniei a declarat că „blocada ae
riană" a Gibraltarului, decretată 
miercuri de guvernul său, nu con
stituie un mijloc de presiune a- 
supra guvernului britanic, ci este 
o măsură luată exclusiv „din mo
tive de securitate".

a utiliza împrumuturile financiare 
fără restricțiile actuale, între care 
principala este obligația de a a- 
chiziționa numai produse nord- 
americane, secretarul de stat Dean 
Rusk invoca situația balanței de 
plăți a țării sale (uitînd cum arată 
balanțele partenerilor din O.S.A.).

Stîrnește interes creșcînd indi
ciul de modificare a poziției bra
ziliene. La reuniunea prelimi
nară, ministrul de externe brazi
lian, Magalhaes Pinto, și-a mani
festat în două rînduri dezacordul 
față de pozițiile susținute de Dean 
Rusk, lucru care în ultimii trei ani 
nu s-a întîmplat la nici o întru
nire.

O problemă dramatică, dezbă
tută pe larg la conferință, se referă 
la îmblînzirea „foarfecii prețuri
lor" la produsele comerțului exte
rior de pe urma căreia America 
Latină pierde într-un an cît pro
mite „Alianța pentru progres" în 
zece. Devine astfel explicabil dp ce 
suplimentul la „alianță" în valoare 
de un miliard și jumătate de dolari, 
promis de S.U.A. în preajma reu
niunii și omis de președintele John
son în cuvîntarea sa, nu a entu
ziasmat nici un guvern în măsura 
în care să uite că față de ceea ce 
se pierde prin comerțul neavanta- 
jos, suplimentul e un bacșiș insig
nifiant. în timpul conferinței la ni
vel înalt, președintele Ecuadorului 
a lansat un atac energic împotriva 
politicii S.U.A. în America Latină, 
criticînd exploatarea de către, ma
rile monopoluri .nord-americane a 
resurselor naturale ale țărilor la
tino-americane și relațiile comer
ciale inechitabile ale Washingto
nului cu restul continentului. (De

altminteri, președintele ecuadorian 
a refuzat să semneze documentele 
adoptate).

în ce privește mult discutata 
problemă a integrării economice, 
s-a ajuns la un acord privind crea
rea unei piețe comune latino-arne- 
ricane pînă în 1985. Și în această 
problemă există scopuri diametral 
opuse. Dacă o serie de cercuri con- 'i 

. ducătoare latino-americane con
cep piața comună ca o modalitate 
(viabilă sau nu, e greu de spus) de 
conjugare a eforturilor în direcția 
învingerii subdezvoltării. Statele 
Unite o încadrează ca pie
să a strategiei lor de dominație e- I 
conomică, ca o înlesnire a pătrun- I 
derii și menținerii.capitalului nord- ■ 
american în economia Americii La- I 
tine. Nu importă ditirambele pe J 
tema „dorinței sincere de coo- ■ 
perare" cînd îndărătul lor se | 
ascund proiecte diametral opu- j 
se intereselor majore ale 
poarelor latino-americane.

După cum apreciază observa
torii de aici, președintele Johnson 
nu se putea încumeta să ignore 
total și de astă dată revendicările 
membrilor O.S.A. De aceea, dis
cursul său din ședința plenară a 
abundat în promisiuni, bineînțeles 
generale și destul de vag formu
late. Ele și-au găsit apoi reflectare 
în declarația comună dată publi
cității.

Pe bună dreptate, numeroși ob
servatori subliniază că acordurile 
încheiate nu contribuie la soluțio
narea vreuneia din problemele ma
jore care despart interesele vitale 
ale țărilor latino-americane de cele 
ale S.U.A.

A 45-A EDIȚIE A TIRGULUI IN
TERNAȚIONAL DE LA MILANO, 
la care expun 13 500 de firme din 
Italia și străinătate, a fost inaugu
rată în prezenta președintelui Italiei, 
Giuseppe 
dustriei 
dreotti, 
România 
patru sectoare importante : mașini- 
unelte, mașini agricole, chimie, elec
trotehnică, precum și cu un birou 
comercial în cadrul centrului inter
național de schimburi. încă din 
primele ore, standurile românești au 
fost vizitate de un numeros public, 
exponatele bucurîndu-se 
succes deosebit.

GUVERNUL LIBANULUI A 
CERUT COMPANIEI PETROLIE
RE AMERICANE „MEDRECO" 
REVIZUIREA ACTUALULUI A- 
CORD în scopul majorării rede- 
vențelor pentru transportul de pe
trol din Arabia Saudită pe con
ducta ce trece pe teritoriul liba
nez.

de un

UNITĂȚI MIXTE ALE ARMA
TEI ȘI POLIȚIEI PATRULEAZĂ 
LA SANTO DOMINGO, în urma gre
vei studențești împotriva conferinței 
de la Punta del Este. In cursul mani
festațiilor de la Santo Domingo 
multe persoane au fost rănite,

mai

po-

ÎN VEDEREA FOR- I MĂRII UNUI GUVERN
ÎN EXIL, care să re- 1 prezinte Adenul și cele
lalte teritorii din Arabia 
de sud, secretarul gene- 

Iral al Frontului de eli
berare a sudului ocu- 

. pat al Yemenului (Flosy),
Mackawee, a sosit ieri f în R. A. Yemen. Aici
vor fi luate importante 
hotărîri în lupta ele . eli- 
berare națională din a- 
ceastă parte a lumii 
arabe.

LEGALIZAREA P.C.
A 

de 
ai

DIN VENEZUELA 
FOST 1 
mai mulți 
Congresului 
Printre ei i 
Jorge Daguer, 
tarul general al partidu
lui Forța democratică na
țională, și Vicente 
gel, secretarul 
al Partidului 
de integrare

NIGERIA ESTE 
A

CERUTA 
i deputsți 

național, 
se află 

, secre-

Ran- 
național 

revoluționat 
națională.

PE 
SE 

mă- 
rapide trebuie 

evita 
țării,

PUNCTUL DE 
DEZINTEGRA ;
suri
luate pentru a
dezmembrarea 
a declarat guvernato
rul provinciei orienta
le, lt. col. Odumegwu 
Ojukwu, care a spus 
că este gata să ia loc 
la masa tratativelor 
pentru a soluționa cri
za prin care trece țara.

EVENTUALA ADERARE A 
ANGLIEI LA C.E.E. va fi a- 
nunțată de guvernul britanic 
în jurul datei de 15 mai, con
sideră cercurile politice din 
Londra. Premierul Wilson va 
face atunci o declarație în Ca
mera Comunelor, prezentînd 
concluziile la care a ajuns 
după turneul său în cele șase 
țări ale C.E.E.

ÎNTRUNIREA COMITETULUI 
EXECUTIV AL FEDERAȚIEI 
STÎNGII DEMOCRATE ȘI SO
CIALISTE. S-a hotărît menținerea 
lui Francois Mitterrand ca pre
ședinte al F.S.D.S. pe perioada cît 
va dura reorganizarea acesteia. Co
mitetul executiv a confirmat dele
gația care, împreună cu o delega
ție a P.C. Francez, să coordoneze 
activitatea parlamentară a diferi
telor grupări ale stîngii în Adu
narea Națională.

SECRETARUL GENERAL AL 
LIGII ARABE VA SOSI LA 
BONN săptămîna viitoare pentru 
convorbiri cu cancelarul Kiesinger 
și ministrul de externe, Brandt. 
Vor fi studiate condițiile în care 
ar putea fi reluate relațiile diplo
matice dintre R. F. a Germaniei 
și grupul de state arabe, printre 
care R.A.U., Irak, Siria, Liban, 
Algeria, Yemen, Arabia Saudită și 
Sudan. (A.F.P.)

FENOMENUL „ĂUTOTRATĂ- 
RH“ CELULELOR ATINSE DE 
BOALA IRADIERII a fost desco
perit de cercetătorii Institutului de 
radiologie medicală din Obninsk 
(U.R.S.S.). La secția de biofizică 
s-a demonstrat prin experiențe, e- 
fectuate asupra celulelor unor 
plante și animale, că în cazul cînd 
este oprită la timp înmulțirea ce
lulelor, ele reușesc apoi să se vin
dece singure.
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