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Nicolae Ceausescu
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o latură esențială
OAMENI

a muncii de partid
LA

Dumitru POPA
prim-secretar al Comitetului orășenesc București al P.C.R.

Prin complexitatea și diversitatea 
aspectelor ei, ca și prin efectele exer
citate asupra tuturor domeniilor de 
activitate, selecționarea și promovarea 
cadrelor este o latură de însemnătate 
primordială a muncii de partid, una 
dintre problemele fundamentale ale 
construcției socialiste.

în tot ce au înfăptuit partidul și 
poporul nostru, în toate profundele 
transformări revoluționare, care au 
schimbat din temelii înfățișarea țării 
și locul ei în lume, este încorporată 
și munca plină de elan și abne
gație a mii și zeci de mii de activiști 
de partid și de stat, cadre de specia
liști din economie, din domeniul știin
ței și culturii, competența și tenacita
tea cu care militează pentru înfăptui
rea politicii partidului. Asemenea oa
meni minunați — cu adevărat „sarea 
pămîntului" — și-au legat numele de 
toate izbînzile cu care ne mîndrim.

Necesitatea continuei îmbunătățiri 
a muncii de creștere, promovare și 
educare a cadrelor capătă o însemnă
tate hotărîtoare în stadiul actual de 
dezvoltare a societății noastre, cînd 
realizarea sarcinilor politice, econo
mice .și social-culturale, ritmul pro
greselor realizate în toate sectoarele 
construcției socialiste depind, în mă
sură hotărîtoare, de capacitatea pro
fesională și politico-ideologică, de ap
titudinile organizatorice ale cadrelor, 
în cele ce urmează voi căuta 
ca, în lumina indicațiilor de deo
sebită însemnătate principială și 
practică din recentul articol al to
varășului Nicolae Ceaușescu, publicat 
în „Scînteia", să împărtășesc unele 
concluzii rezultînd din experiența or
ganizației orășenești de partid Bucu
rești în selecționarea și promovarea 
cadrelor.

Capitala a constituit, de-a lungul 
anilor, un izvor nesecat de ca
dre valoroase, care au adus o 
contribuție prețioasă la succesele ob
ținute de poporul nostru în construc
ția socialistă. Tot atît de adevărat este 
însă faptul că, fiind cel mai mare 
centru economic și cultural al țării, 
dezvoltîndu-se prodigios pe măsura

realizării obiectivelor 
Bucureștiul resimte i 
„sete de cadre".

ORIENTAREA 
PECTIVÂ ÎN

cincinalului, 
o permanentă

DE PERS
SELECȚI 
PROMOONAREA Șl 

VAREA CADRELOR
Desfășurînd munca de selecționate 

și promovare a cadrelor pe baza unui 
larg plan de perspectivă, Comitetul 
orășenesc și comitetele raionale au a- 
sigurat îmbunătățirea continuă a com
poziției aparatului de partid, au con
tribuit la promovarea în aparatul de 

, stat și economic a unor cadre cu te
meinică pregătire politică și profesio
nală. Dar, așa cum subliniază tovară
șul Nicolae Ceaușescu în articolul a- 
mintit, aceasta nu este decît o latură 
a problemei : „în momentul de fa|ă, 
latura esențială este ca cei promovați 
în munci de conducere să aibă un 
înalt nivel de cunoștințe profesionale, 
tehnice, științifice, o bună pregătire 
ideologică și calități deosebite pentru 
munca de conducere".

Important este ca promovarea să se 
facă în funcție de înmănunchierea 
calităților profesionale, politico și or
ganizatorice ale oamenilor, numai in
terdependența lor reciprocă putînd 
asigura o muncă de conducere com
petentă. „Depistarea*, sesizarea cali
tăților inerente artei conducerii tre
buie să constituie principalul obiectiv 
al muncii de selecționare și promo
vare a cadrelor. Una dintre condițiile 
primordiale o constituie, așa cum 
subliniază tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
concepția înaintată asupra activității 
în domeniul unde lucrează, o maxi
mă receptivitate față de tot ceea ce 
este nou în domeniul respectiv, atît 
în țară cît și pe plan mondial. A- 
ceasta presupune studierea atentă, 
aprofundată, a realității, a cerin
țelor ei, o informare bogată și mul-

tilaterală care să-ți dea posibilitatea 
să fii permanent la curent cu noile 
tendințe și fenomene, dar totodată și 
capacitatea de a discerne și selecta 
elementele cele mai valoroase. Tocmai 
avînd în conducerea lor asemenea ca
dre au reușit uzinele „Electronica", 
F.M.U.A.B., Uzina de pompe, să ob
țină rezultate deosebit de valoroase 
privind asimilarea de noi produse la 
nivelul tehnicii mondiale, extinderea 
gamei fabricatelor, dintre care unele 
larg apreciate în străinătate, iar Insti
tutul de proiectări pentru construcții 
de mașini, Institutul „Proiect" Bucu
rești, IPROMET să realizeze progrese 
substanțiale. Aceste rezultate scot și 
mai puternic în evidență faptul că 
azi practicismul îngust, metodele em
pirice de conducere constituie 
un factor de frinare a progresului. A- 
semenea manifestări, evidente îndeo
sebi la Fabrica de ventilatoare, Teh
nica confecții, fabrica de ață „9 Mai", 
Tehnica textilă, sînt nemijlocit legate

(Continuare în pag. a Il-a)
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EDILULUI
arh. Traian STĂNESCU

Un oraș nu este numai o aglo
merație de edificii, cu mai multe 
sau mai puține niveluri, cu dotări 
edilitare, cu clădiri comerciale, 
școli, instituții culturale și sanita
re, suprafețe plantate, artere de cir
culație. Un oraș reprezintă o con 
cepție socială asupra vieții și des
fășurării acesteia, el oglindește 
cultura umană, dragostea de fru
mos, un complex de investi-

Ramură pasionantă a științelor biologice și 
medicale, endocrinologia studiază organele și 
țesuturile producătoare de hormoni, rolul și 
efectele lor asupra proceselor vitale și în men
ținerea sănătății organismului uman. Pe plan 
mondial se acordă o tot mai mare atenție aces
tor cercetări, menite să descifreze taine dintre 
cele mai ascunse ale mecanismelor vieții.

O importantă manifestare în acest domeniu 
— Congresul Național de Endocrinologie — va 
avea loc între 30 mai — 2 iunie la București. 
Pentru a prezenta cititorilor noștri unele din
tre rezultatele și preocupările actuale ale en
docrinologilor, am adresat cîteva întrebări a- 
cadeniicianului Șt. IWILCU, vicepreședinte al 
Academiei Republicii Socialiste România, și 
președinte al Comitetului de organizare a Con
gresului.

I 
I 

orizonturi 
ale endo-j

Noile

ții pe termen lung și o viziu
ne asupra viitorului. Cu alte cu
vinte, orașul este sinteza duratei, 
o ideologie materializată, istoria 
unei țări și însăși filozofia existen
ței. Pornind de la o asemenea de
finiție — derivată din elementele 
componente ce caracterizează „or
ganismul urban* — meșteșugul de 
a fi edil, în înțelesul său cel mai 
cuprinzător, devine deosebit de 
dificil, iar responsabilitățile sale 
— excepționale.

Dezvoltarea rapidă a condițiilor 
materiale și a conștiinței sociale, 
au contribuit în largă măsură la 
conturarea gindirii actuale privind 
construcția orașelor, concomitent

opinii

crînologiei românești!
---- — —----------------------------- — Care este contribu- I— In ce direcfil evolu

ează în prezent endocri
nologia și ce caracterizea
ză actuala ei etapă de dez
voltare ?
— în ultimii o sută cinci

zeci de ani, endocrinologia a 
cunoscut o evoluție rapidă 
și multilaterală, devenind o 
știință cu un mare număr de 
ramificații și discipline sub
ordonate, toate urmărind e- 
lucidarea, în extensiune și 
adîncime, a influenței exer
citate asupra organismului 
de hormoni (insulina, foli- 
culina, testosteronul etc). 
Aceste substanțe secretate în 
sînge în cantități infime, 
uneori de milionimi de 
gram, influențează hotărîtor 
procese complexe din orga
nism, stimulîndu-le sau frî- 
nîndu-lc. în strictă depen
dență de hormoni se află 
procesele de reproducere, 
creștere și îmbătrânire. Pro
cesul elaborării și efectele lor 
sînt atît de fine și de pro
fund implicate în cele

Convorbire cu acad. Șt MILCU
vicepreședinte

al Academiei Republicii Socialiste România

este contribu- 
românești în 

endocrinolo-

lalte structuri și funcțiuni 
ale organismului, îneît s-a 
simțit imperios nevoia abor
dării lor din unghiuri de ve
dere diferite, de pe pozi
țiile și prin eforturile con
jugate ale unor noi discipli
ne, ca biofizica și biochimia 
în special. Din contextul en
docrinologiei s-a individua
lizat cu repeziciune o nouă 
disciplină hormonologia, 
care, sub aspectul realizării 
pe cale sintetică a unor ti
puri de hormoni, devine tot 
mai mult o ramură a chi
miei organice.

Noile cunoștințe și rezul
tate au condus la un mare 
număr de aplicații interesan
te și utile în medicină, far
macologie, zootehnie. Cu 
ajutorul unor hormoni se tra-

? - - > . . I

tcază astăzi boli care 
sînt numai endocrine, ca boli 
de piele, reumatism cronic, 
alergii, unele boli infecțioase. 
în ceea ce privește teoria și 
practica medicală, endocri
nologia modernă a confirmat 
definitiv că orice proces fi
ziologic, normal sau patolo
gic, indiferent de organul 
sau țesutul în care are loc, se 
află într-o corelafie bine sta
bilită, fie cu întregul sistem 
endocrin, fie cu anumite 
glande de acest gen și com
portă, drept urmare, o inten
să și complexă activitate hor
monală. Aceasta a făcut ca 
pe scară mondială să se cer
ceteze cu tot mai mult inte
res corelațiile dintre sistemul 
endocrin și diversele aparate 
și funcțiuni ale organismului.

nii

— Care 
ția școlii 
dezvoltarea 
giei P 
— Se știe 

nologie știința românească 
se bucură de tradiție și de 
un binemeritat prestigiu, la 
care a contribuit în mod 
deosebit școala fondată de 
acad. C. I. Parhon. înființa
rea în 1946 a Institutului de 
endocrinologie al Academiei 
a dus la o concentrare și în
tărire a potențialului nostru 
de cercetare, inaugurând eta
pa modernă a endocrinolo
giei românești. Situîndu-se 
prin rezultatele și preocupă
rile ei, la nivelul celor mai 
evoluate detașamente de 
specialiști ale științei endo- 
crinologice mondiale, endo
crinologia românească se a- 
firmă prin multiple realizări. 
S-ar putea astfel menționa 
lucrări și contribuții origina-

că în endocri

cu creșterea exigenței și a dorin
ței firești de satisfacere din ce în 
ce mai mult a noului confort ur
ban. Acest confort urban, Ia scara 
multiplelor funcțiuni ale vieții, ne
cesită, pentru a putea fi păstrat 
și îmbunătățit, cunoaștere, grijă, 
atenție și acțiune, in egală măsură 
dîn partea edililor, cît și a locui
torilor. Importanța deosebită ce se 
acordă realizărilor urbanistice în 
țara noastră determină, implicit, o 
continuă preocupare spre mai 
bine. Privind harta țării, înregis
trăm apariția unor importante cen
tre industriale, în preajma cărora 
s-au ridicat noi ansambluri de lo
cuințe. Totodată; vechile centre 
urbane au fost reconstruite sau se 
reconstruiesc, în același timp cu 
noi ansambluri rezidențiale. S-au 
închegat astfel imagini noi, cores
punzătoare vieții.

Constatăm însă că, nu în egală 
măsură, aceste ansambluri au fost 
împlinite prin lucrări de amenajare 
edilitară, realizăîri care, mai în
totdeauna, sînt lăsate lo urmă 
sau, cîteodată. chiar uitate. An
sambluri de locuințe din București, 
Bacău, Orașul Gheorghiu-Dej, Iași, 
Galați și altele se prezintă și as
tăzi încă lipsite de amenajările e- 
dilitare proprii, sau unele reali
zate fără prea multă cunoaștere, 
apărînd stinghere, neînscrise în an
samblul general, pe care nu reu
șesc să-l completeze. în cadrul ac
țiunii de plantare, amenajări de 
parcuri, alei sau de construcție a 
străzilor se poate afirma că, pe 
lîngă munca ce se desfășoară în 
cadrul secțiilor de gospodărie co-

(Continuare în pag. a IV-a) (Continuare în pag. a Vil-a)

La sosire, pe aeroportul Bâneasa Foto s A. Cartojan

Delegația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, condu
să de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al C.C. al P.C.R., 
care Ia invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc So
cialist Ungar a făcut o vizită prie
tenească la Budapesta, s-a înapoiat 
vineri după-amiază în Capitală.

Din delegație au făcut parte to
varășii Ion Gheorghe Maurer, 
Alexandru Drăghici, Maxim Ber- 
ghianu, Janos Fazekaș, Dumitru 
Turcuș.

La sosire, pe aeroportul Băneasa,

delegația a fost întîmpinată de to
varășii Chivu Stoica, Gheorghe 
Apostol, Emil Bodnaraș, Paul Ni- 
culescu-Mizil, Ilie Verdeț, de mem
bri și membri supleanți ai Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
secretari ai C.C. al P.C.R., vicepre
ședinți ai Consiliului de Stat și ai 
Consiliului de Miniștri, membri ai 
C.C. al P.C.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, conducători 
de instituții centrale și organizații 
obștești.
■ Au ■ fost de față Argyelan Sân-

COMUNICAT
La invitația Comitetului Central 

al Partidului Muncitoreso Socialist 
Ungar în zilele de 24—26 mai 1967 
o delegație a Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român a fă
cut o vizită de prietenie în Repu
blica Populară • Ungară.

în cursul vizitei au avut loo con
vorbiri la care au participat din 
partea română ■ Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al C.C. al P.C.R., 
conducătorul delegației, Ion Gheor
ghe Maurer, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., președintele Con
siliului de Miniștri, Alexandru 
Drăghici, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., Maxim 
Berghianu, membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Comitetului de Stat al 
Planificării,, Janos Fazekaș, mem
bru .supleant al.Comitetului -Execu
tiv al C.C. al P.C.R.,; vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Dumitru 
Turcuș;' membru supleant al C.C. al 
P.C.R., ambasador al 'Republicii So
cialiste România în Ungaria.

Din partea ungară Jănos Kădâr, 
prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., 
conducătorul delegației, Jeno Fock, 
președintei^ Guvernului Revolu

ționar Muncitoresc Țărănesc, Antal 
Apro, vicepreședinte al guvernului, 
Zoltăn Komocsin, secretar al C.C. al 
P.M.S.U., membri ai Biroului Poli
tic al C.C. al P.M.S.U., Miklos Ajtai, 
membru supleant al Biroului Po
litic, vicepreședinte al guvernului, 
Kăroly Erdălyi, membru al C.C. al 
P.M.S.U., adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, Jozsef Vince, am
basadorul Republicii Populare Un
gare în România.

în cursul convorbirilor delegațiile 
s-au informat reciproc asupra mer
sului construcției socialismului în 
țările lor, au examinat posibilitățile 
de dezvoltare în continuare a rela
țiilor româno-ungare și au făcut un 
schimb de păreri cu privire la pro
blemele actuale ale mișcării comu
niste și muncitorești și ale situației 
internaționale.

Vizita delegației Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român 
în Republica Populară Ungară, 
convorbirile tovărășești care au a- 
vut loc constituie o contribuție la 
mai buna cunoaștere reciprocă a 
punctelor de vedere, la dezvoltarea 
colaborării dintre cele două partide 
și țări, în interesul popoarelor ro
mân și-ungar,.al cauzei socialismu
lui și păGii.

ÎN ZIARUL DE AZI :

9 Cine răspunde de construirea 
spațiilor de producție fără motivare 

economică ? 9 Ogoarele regiunii 
Crișana — un vast șantier de hidro
ameliorații 9 Columna 9 Cronica... 
repertoriului cinematografic

Telegramă

/Wa/esfăfii Sale MOHAMMED ZAHIR ȘAH

Regele Afganistanului
KABUL

Cu ocazia aniversării zilei independenței Afganistanului, adresez 
Maiestății Voastre călduroase felicitări și cele mai bune urări de pros
peritate și progres poporului afgan.

CHIVU STOICA 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

dor, însărcinatul cu afaceri ad-in- 
terim al R. P. Ungare Ia București, 
și membri ai ambasadei.

Un grup de pionieri au oferit 
conducătorilor de partid și de stat 
buchete de flori.

•Ar

La plecarea de pe aeroportul Fe- 
rihegy din Budapesta, delegația ro
mână a fost condusă de tovarășii 
Jănos Kădâr, Jeno Fock, Antal 
Apro, Zoltăn Komocsin, Miklos 
Ajtai, Kăroly Nemeth, membru su
pleant al Biroului Politia al C.C. al 
P.M.S.U., prim-secretar al Comite
tului orășenesc de partid Buda
pesta, Jănos Peter, ministrul aface
rilor externe, Jozsef Vince și alte 
persoane oficiale.

Au fost de față Dumitru Turcuș, 
ambasadorul României la Buda
pesta, și membri ai ambasadei.

Masă oferită de 
ambasadorul României

Cu prilejul vizitei de prietenie 
pe care delegația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân a făcut-o la Budapesta, Du
mitru Turcuș, ambasadorul Româ
niei în R. P. Ungară, a oferit vi
neri la prînz o masă.

Au participat tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, 
Alexandru Drăghici, Maxim Ber
ghianu și Janos Fazekaș.

Au participat, de asemenea, to
varășii: Jănos Kădâr, Pâl Losonczi, 
președintele Consiliului Preziden
țial, Jeno Fock, Antal Aprd, San
dor Găspâr, Zoltăn Komocsin, Dezso 
Nemes, Miklos Ajtai, Jănos 
Peter, ministrul afacerilor externe, 
Vass Istvânne, vicepreședinte al 
Adunării de Stat, Andrâs Gyenes, 
adjunct al șefului secției externe a 
C.C., Kăroly Erdelyi, membru al 
C.C., adjunct al ministrului aface
rilor externe, Jozsef Vince, amba
sadorul R. P. Ungare la. București, 
Lajos Kelemen, ■ vicepreședinte al 
Comitetului executiv ăl Sfatului 
popular al capitalei R. P. Ungare.

în timpul mesei, care s-a desfă
șurat într-o . atmosferă caldă, tovă
rășească, tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer și Jeno Fock au toastat pen
tru continua întărire a prieteniei 
româno-ungare.

Vizita la Tîrgul 
internațional

Vineri dimineața, delegația Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român condusă de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al C.C. al P.C.R., a vizitat 
Tîrgul internațional de la Buda
pesta. Delegația a fost însoțită de 
Zoltăn Komocsin, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. al 
P.M.S.U., dr. Miklds Ajtai, membru 
supleant al Biroului Politic, vice
președinte al guvernului, și de alte 
persoane oficiale.

Au fost vizitate pavilioanele in
dustriei ușoare, constructoare de 
mașini, chimice și alte hale, în care 
sînt expuse produse variate ale in
dustriei Ungariei socialiste. Condu
cătorii de partid și de stat s-au 
oprit la pavilionul țării noastre, în 
care sînt prezentate unele produse 
ale industriei constructoare de ma
șini, electrotehnice și ale altor ra
muri industriale din Republica So
cialistă România.

în încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a relevat buna 
organizare a TîrguJui, nivelul cali
tativ al unor produse ale industriei 
ungare și a felicitat pe organiza
tori.

(Agerpres)
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POLITICA DE CADRE
o latură esențială a muncii de partidX.

(Urmare din pag. I)
de insuficienta preocupare a cadrelor 
de conducere de aici pentru a-și com
pleta cunoștințele de specialitate, so
cotind că mai pot lucra acum în felul 
cum au lucrat cu ani în urmă. Cei 
care nu țin pasul devin un factor de 
stagnare, de încetinire a ritmului ge
neral al înaintării — iar aceasta nu 
ne-o putem îngădui.

Înaltă exigență față 
DE CALITĂȚILE acti
vistului

Noul se impune 
vechiul. De aceea, 
tor i se cere să fie

însă în luptă cu 
oricărui conducă- 
în primul rînd el 

un om exigent, combativ. A accepta 
(din comoditate sau din teamă de 
a-și periclita situația) compromisuri 
de natură principială, a admite chiar 
un armistițiu temporar cu factori re
prezentând rutina, inerția, conservato
rismul înseamnă, în fapt, a se abate 
de la îndatoririle unui cadru de con
ducere.

Activistul de partid, de stat sau 
din economie înaintat își însușește în 
mod organic linia politică a parti
dului, spiritul înnoitor ce carac
terizează activitatea partidului. For
mulele stereotipe, înlocuind efortul 
propriu de gîndire, repetarea pe 
de rost a unor citate, rețete imuabile 
sau definiții, constituie un balast care 
împinge la rutină. Formîndu-și o ju
decată dialectică și analizînd în lu
mina acestei concepții toate fenome
nele economice și sociale, cadrele 
noastre sînt chemate să-și însușească 
din stilul de muncă al conducerii de 
partid permanenta confruntare a teo
riei cu practica, cu cerințele vieții, 
capacitatea de a sesiza elementele de 
progres, curajul de a trece peste tot 
ce e învechit, de a nu-și închirci ac
tivitatea în canoane rigide.

Imbinînd cutezanța concepției cu 
spiritul realist și o temeinică funda
mentare științifică, activistul trebuie să 
posede însușirea prețioasă de a impri
ma colectivului pe care-I conduce di
namism și voință fermă de progres, 
neîmpăcare față de practicile și men
talitățile învechite, să creeze un cadru 
prielnic afirmării inițiativei și energiei 
creatoare a oamenilor, să descopere și 
să se sprijine în întreaga sa activitate 
pe cadrele cele mai valoroase, „să le 
dea aripi", folosindu-le ca un factor 
motor al mersului înainte.

„Omul sfințește locul" — prin acest 
proverb poporul și-a exprimat de 
veacuri încrederea în capacitatea o- 
mului ager, priceput, de a birui orice 
greutăți sau obstacole. Promovați în 
funcții de conducere, asemenea oa
meni, printre care aș aminti pe pri
mul secretar al comitetului raional de 
partid „23 August", directorul uzinei 
„Electronica" sau al Fabricii de con
fecții și tricotaje, nu-și confecționea
ză un paravan comod invocînd tot 
felul de „cauze obiective" sau „greu
tăți inerente". Înțelegîndu-și răspun
derea față de partid și popor, hotă- 
rîți să se dovedească cu orice preț la 
înălțimea încrederii acordate, ei își 
mobilizează toate resursele fizice și 
morale, întreaga capacitate, insuflă 
elan și voință colectivului pe care-1 
conduc, încît dovedesc că nu există 

J piedici care nu pot fi înlăturate. Timp 
îndelungat, la uzina „Danubiana" s-au 
menținut deficiențe serioase în orga
nizarea producției, care s-au răsfrînt 
negativ asupra calității și prețului de 
cost al produselor. Manifestînd exi
gență, spirit înnoitor, tenacitate, noul 
director, mobilizînd energia și capa
citatea colectivului, a reușit să deter
mine o îmbunătățire radicală a acti
vității întreprinderii atît în ce pri
vește productivitatea muncii, calitatea 
produselor, cît și promovarea progre
sului tehnic.

Dacă ar fi să definim cerința fun
damentală și scopul întregii munci de 
selecționare și promovare a cadrelor, 
ele ar putea fi concretizate în . înțe
leaptă dar încă uneori uitata zicală : 
„Omul potrivit la locul potrivit". Ca
litatea muncii de cadre, eficiența ei 
se concretizează, de fapt, în promo
varea oamenilor care prin pregătirea 
și aptitudinile lor sînt cei mai în mă
sură să îndeplinească, în condiții opti
me, îndatoririle decurgînd din func
ția încredințată, să dea cel mai mare 
randament. Firește, oamenii nu tre
buie priviți static, formarea lor repre
zintă un proces continuu, dar cînd e 
vorba de a numi un cadru de condu
cere apare normală cerința ca activita
tea anterioară, calitățile sale șă pre
zinte premise reale că va reuși să fie 
la nivelul sarcinilor.

★
Nu poate fi trecut cu vederea fap

tul că unele organizații de partid și 
de stat își consideră datoria împlinită 
dacă se completează posturile cu oa- 

• meni avînd studii corespunzătoare. 
. Dar, așa cum se arată în articolul 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, „una 
din trăsăturile caracteristice ale co
munistului este tocmai efortul neobo
sit pentru autoperfecționare, pentru 
depășirea stadiului atins la un mo
ment dat, puterea de a privi mereu 
înainte, de a-și fixa obiective tot mai 
înalte în interesul societății".

Imprimarea tendinței de continuă 
autoperfecționare, luarea unor mă
suri care să asigute împrospătarea cu
noștințelor activului de partid — 
condiționează nemijlocit realizarea o- 
biectivelor care ne stau în față. 
Ritmul progresului de cunoaștere 
științifică face, desigur, greu de înde
plinit acest deziderat. Pentru acti
vistul de partid el este încă și mai 
dificil, dată fiind solicitarea în dome
nii foarte diferite. Nu pretindem ni
mănui să se transforme într-o enci
clopedie ; ceea ce avem însă datoria 
să pretindem cadrelor este să-și în
sușească temeinic cunoștințele indis-

pensabile activității lor, să fie perma
nent la curent cu tot ce e nou în do
meniul respectiv de activitate, să ma
nifeste afinitate față de tot ce reflectă 
un ‘germene de progres.

Desigur, efortul de ăutoperfecțio- 
nare nu dă rezultate de pe o zi pe 
alta dar, pînă la urmă, viața sancțio
nează pe cei care se cramponează de 
stadii depășite. Dacă în raioanele 23 
August, 1 Mai și V. I. Lenin au cres
cut numeroase cadre de activiști des
toinici, care fac față cu succes unor 
domenii noi, aceasta se explică prin 
faptul că organele de partid s-au ori
entat spre cadre cu reale aptitudini, 
cărora le sînt proprii dorința de a-și 
îmbogăți mereu cunoștințele, de a-și 
perfecționa permanent activitatea. 
Trebuie să arătăm însă că dacă mai 
avem activiști care, în loc să tragă 
munca înainte, se târăsc în urma ei, 
aceasta se datorește faptului că nu s-a 
renunțat încă peste tot la practica pro
movării de cadre lipsite de însușiri 
care să le chezășuiască posibilitatea de 
a ține pasul cu noile cerințe. A venit 
timpul să se pună capăt irosirii de e- 
fort și energie în „sprijinirea" unor 
oameni lipsiți de capacitatea și de 
voința de a se dovedi la nivelul exi
gențelor actuale, de a acționa în di
recția accelerării progresului.

Sînt cunoscute prestigiul, autorita
tea de care se bucură activistul de 
partid și de stat în rindurile oame
nilor muncii ; ele se datoresc atît ca
pacității lor profesionale, cît și înal
telor lor calități morale. Oamenii s-au 
obișnuit să vadă în activistul de par
tid chintesența trăsăturilor înaintate, 
omul care și-a făcut din legile mora
lei comuniste propriile sale principii 
de viață.

Tocmai acest prestigiu, constituind 
un capital prețios al partidului, im
pune intransigență față de cei care 
văd în munca ce le-a fost încredin
țată nu o sursă generatoare de înda
toriri în plus, ci dreptul de a se sus
trage normelor obligatorii de con
duită în societate. Se întîmplă ca, a- 
nalizînd abaterile săvîrșite de unii, să 
aflăm că simptome similare se mani
festaseră cu mult timp înainte de a fi 
promovați. Dar, în locul unui ajutor 
ferm, pătruns de grijă pentru evolu
ția omului în cauză, el a fost propus 
pentru o muncă de răspundere, cei 
care au luat această hotărîre fie ne- 
cunoscîndu-i abaterile, fie conside- 
rînd că promovarea „îl va maturiza". 
Pentru „salvarea prestigiului" unor 
asemenea cadre, unii fac concesii, în
chid ochii, cînd în realitate prestigiul 
nu există, ei fiind compromiși în fața 
acelora cărora nu mai sînt în măsură 
să le pretindă exigență și corectitu
dine.

„Dialectica vieții sociale, sublinia
ză tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
impune ca o necesitate obiectivă îm
prospătarea continuă a activului de 
partid și de stat, îmbinarea justă, ar
monioasă a înțelepciunii și experien
ței cadrelor vechi cu dinamismul și 
energia cadrelor tinere”. *J',J6 uns-.r-

> ăa

Este cunoscut aportul noilor gene
rații la toate succesele obținute în 
construcția socialistă. Cu toate aces
tea, uneori se mai manifestă rezer
ve nejustificate în promovarea de 
„oameni noi". La baza ei se află 
spiritul conservator, tendința co
modă de a lucra cu aceiași oameni 
care, chiar dacă nu dau un randament 
înalt, și-au însușit o anumită experien
ță. Desigur, a încredința unui cadru 
tînăr o funcție de conducere implică a- 
jutor și îndrumare, în ultimă instanță 
efort și răspundere în plus. Aci trebuie 
căutată explicația faptului că • uneori 
oameni plafonați dar cunoscuți — 
chiar și sub raportul limitelor și de
fectelor — sînt preferați unor tineri 
cu reale capacități, dar care nu și le-au 
putut dovedi îndeajuns.

Avem datoria să alegem cu grijă pe 
cei dornici de muncă, bine pregătiți, 
entuziaști, energici, așadar, acei în a 
căror activitate se înmănunchează ca
litățile generațiilor noi, crescute și 
educate de către partid, după cum 
sîntem datori să deslușim și să pre
țuim în activitatea unor cadre cu 
experiență îndelungată, acele elemen
te care le conferă o tinerețe de esență, 
uneori chiar în ciuda tîmplelor albi
te, găsind acele locuri sau forme de 
muncă unde pot aduce cel mai pre
țios aport activiștii cu vîrstă înaintată 
— care nu solicită un mare volum de 
muncă, rezistență fizică sau operati
vitate, ci experiență de viață, cunoaș
terea unor situații dintre cele mai di
verse, înțelepciune.

0 CONDIȚIE HOTĂRÎ-
TOARE - TEMEINICA
CUNOAȘTERE A CA 
DRELOR

Condiția de bază a unei judicioase 
promovări a cadrelor, în funcție de 
ansamblul calităților lor politice, pro
fesionale și morale este cunoașterea 
oamenilor. Din păcate, uneori, prin 
cunoaștere se înțelege exclusiv stu
dierea dosarului, a caracterizărilor fă
cute de alții, fără ca omul să fie cu
noscut personal de cei care hotărăsc 
numirea lui într-o anumită funcție. 
Nu e cazul de demonstrat la ce con
secințe se ajunge atunci cînd hîrtiile 
atîrnă mai greu decît cunoașterea ne
mijlocită, decîț judecarea chibzuită a 
rezultatelor obținute în muncă, a tră
săturilor de caracter, a aptitudinilor 
și perspectivelor celui în cauză.

Firește, nu asemenea cazuri carac
terizează munca cu cadrele a organe
lor noastre de partid, dar existența, 
fie și a unor excepții, trebuie să ne 
dea de gîndit. Cei care recomandă 
cadre pentru diferite munci să răs
pundă de temeinicia și obiectivitatea 
aprecierii lor, după cum ar fi util ca

organul de partid sau de stat, care se
lecționează pe cineva pentru o mun
că de răspundere, să discute nu nu
mai cu șefii săi ierarhici, ci și cu co
legii acestuia, care uneori îi cunosc 
mai bine trăsăturile de caracter, cali
tățile și deficiențele.

Deficiențele relevate în domeniul 
muncii de selecționare și promovare 
a cadrelor de partid, de stat și eco
nomice din Capitală reflectă neajun
suri ale stilului și metodelor de muncă 

• ale comitetului orășenesc de partid. 
Nu întotdeauna promovarea' cadrelor 
are la bază cunoașterea lor temeinică, 
multilaterală. După ce au fost numi
te în funcții de conducere, unele ca
dre nu sînt controlate și sprijinite 
efectiv decît atunci cînd se semnalea
ză anumite rămîneri în urmă. Nu ne 
putem împăca cu faptul că preocupa
rea îndreptățită pentru stabilitatea 
cadrelor, pentru continuitatea în mun
că, condiție a îmbogățirii experienței 
și capacității organizatorice, mai este 
uneori interpretată ca justificînd men
ținerea în funcții a unor cadre linsî- 
te atît de capacitatea cît și de voința 
de a progresa. Trebuie să combatem 
cu fermitate practicile încetățenite pe 
alocuri de a muta dintr-un post de 
răspundere în altul lucrători care au 
adus, prin incompetența sau indolenta 
lor, grave daune muncii. Asemenea 
practici, camuflate sub paravanul 
„grijii față de om", constituie de 
fapt o încălcare a principiilor uma
niste aflate la baza orânduirii socia
liste, stau în calea eforturilor de per
fecționare' a activității noastre.

Conducerea partidului a subliniat, 
în repetate rînduri, necesitatea muncii 
colective, principiu care își dovedește 
și în cazul selecționării și promovării 
cadrelor, deosebita importantă. între 
altele prin aceea că ridică o barieră 
în calea manifestărilor de subiectivism, 
ce-si pot găsi un larg cîmp de afirma
re în acest domeniu. Apare, de altfel, 
necesară perfecționarea însăși a meto
dologiei. Spre a asigura alegerea judi
cioasă a celor mai bune cadre nentru 
diferite funcții ar trebui ca de fiecare 
dată să poată fi luați în considerație 
mai multi candidați, iar dintre aceștia, 
să fie ales — firește — cel mai bine 
pregătit, care oferă garanții că va în
dreptăți încrederea cu care a fost în
vestit. In același timp, pentru a înlă
tura paralelismul si a da mai bună 
fundamentare științifică acțiunii de 
promovare a cadrelor de conducere 
în economie, ar fi utilă corelarea ac
tivității desfășurate în acest domeniu 
de partid și de ministere.

, Concepută astfel, alegprea. și pro
movarea cadrelor devine o acțiune 
sistematică, nu de campanie — condi
ție principală a perspectivei în mun
ca cu cadrele, a înlăturării soluțiilor 
adoptate sub presiunea nevoilor ime
diate. Sîntem încredințați că, îmbu
nătățind continuu selecționarea și 
promovarea cadrelor, vom determina 
realizarea unor noi și substanțiale 
progrese ale muncii de partid în an
samblul ei.

ecouri

SCINTEIA — simbătâ 27 mai 1967

Un militant de seamă
al mișcării muncitorești 
și socialiste din Romania

In galeria militanților revoluțio
nari ai mișcării socialiste și mun
citorești din România de la în
ceputul secolului nostru, un loc 
deosebit ocupă Max Vecsler, de la 
a cărui asasinare se împlinesc as
tăzi 50 de ani.

Născut la Iași în 3 noiembrie 
1870, unde a urmat cursurile școlii 
primare și liceul, Max Vecsler s-a 
înrolat în mișcarea socialistă în 
urma convingerilor formate prin 
studierea marxismului, de care a 
luat cunoștință fie din lucrări edi
tate în străinătate, fie din scrierile 
cunoscutului gînditor și teoretician 
al mișcării socialiste din țara noas
tră, C. Dobrogeanu-Gherea.

S-a făcut cunoscut în mișcarea 
muncitorească prin articolele publi
cate în gazeta „Munca“ — organul 
de presă al Clubului muncitorilor 
din București. Alături de partea 
înaintată a proletariatului, de mili- 
tanții revoluționari rămași credin
cioși ideilor socialiste după dezorga
nizarea în 1899 a Partidului Social- 
Democrat al Muncitorilor din 
România, Max Vecsler și-a adus o 
contribuție prețioasă la propagarea 
învățăturii marxiste în țara 
noastră, la reorganizarea activității 
politice a proletariatului, precum 
și la formarea și îndrumarea unor 
valoroase cadre ale mișcării socia
liste. El este unul dintre aceia «are 
în august 1903 ap pus piatră de te
melie Cercului de studii sociale din 
Iași, organizație al cărei scop era 
„să cultive și să răspîndească idei
le socialiste". în ședințele Cercului 
a ținut numeroase prelegeri, abor- 
dînd o varietate de subiecte prin
tre care : tactica socialistă, organi
zarea proletariatului, partidele po
litice și clasele sociale din Româ
nia, socialism și sindicalism ș. a. 
Trăsătura esențială a conferințelor 
sale ă constituit-o propagarea idei
lor marxiste, a căror puternică lu
mină a proiectat-o asupra realită
ților sociale românești. In acest

Produse chimice
cu multiple întrebuințări

Fabrica „Chimica' din Mă- 
rășești produce o gamă largă 
de produse pe care le livrea
ză, pe bază de contracte, be
neficiarilor săi. Amintim cîteva 
dintre acestea : clei de oase 
și clei de piele, gelatină in
dustrială, grăsime de oase și 
grăsime de piele, spumogen 
lichid și praf, cărbune animal 
tehnic, mangal din coji de 
nuci, ulei de oase, făină de 
oase calcinată, fosfat trical- 
cic alimentar, precum și 
lacuri, vopsele și emailuri.

cerc și-au făcut ucenicia de revo
luționari viitori militanți de sea
mă ai mișcării socialiste din țara 
noastră ca M. Gh. Bujor, Ottoi Că
lin, I. Sion ș. a.

Max Vecsler și-a adus contribuția, 
alături de alți revoluționari, la e- 
forturile de întemeiere, redactare, 
editare și răspîndire a revistei „Vii
torul social", una dintre cele mai 
de seamă publicații teoretice mar
xiste din România.

Activitatea sa publicistică a 
fost deosebit de bogată și rodni
că. A scris la mai toate ziarele și 
revistele socialiste din țară, prin
tre care „Lumina", „România mun
citoare", 
sul poporului), „Convorbiri 
ciale".

Max Vecsler a făcut parte din 
rîndul acelei pleiade de militanți 
revoluționari din țara noastră care 
a întreținut strînse legături cu 
mișcarea muncitorească din alte 
țări și cu unii dintre conducătorii 
acesteia. El a publicat numeroase 
articole în ziare și reviste socia
liste de peste hotare. Un deosebit 
răsunet a avut în străinătate arti
colul său „Vremuri de jubileu", 
publicat în „Die Neue Zeit" ; de- 
mascînd falsul progres înfățișat de 
expoziția jubiliară din 1906. el de
scria în acest articol adevărata sta
re de sărăcie a țărănimii române, 
al cărei strigăt de durere avea să 
izbucnească în marea încleștare din 
primăvara lui 1907.

In multe din momentele impor
tante din viața și lupta proleta
riatului nostru, lui Max Vecsler 
i-au fost încredințate sarcini de 
răspundere. In decembrie 1909 
face parte, alături de C. Dobrogea
nu-Gherea, I. C. Frimu, D. Mari
nescu, M. Gh. Bujor, din Comisia 
de pregătire a documentelor pen
tru apropiatul Congres al partidu
lui. La Congresul de reconstituire a 
Partidului social-democrat din ia
nuarie—februarie 1910. a fost în
sărcinat cu redactarea definitivă a 
acestor documente. După Congres 
a fost unul dintre cei mai activi 
conducători ai secției din Iași a 
partidului. Arestat a doua zi după 
marea demonstrație organizată la 
Iași la 1 Mai 1917, a fost trimis la 
Bacău.unde a fost asasinat în noap
tea de 14/27 mai 1917 sub bine cu
noscutul pretext al fugii de sub 
escortă.

Ideile luminoase, pentru care a 
luptat și s-a jertfit Max Vecsler 
au triumfat pe deplin în România 
socialistă. Memoria înaintașilor, a 
acelora care au luptat pînă la sa
crificiul de sine pentru victoria 
socialismului, este păstrată mereu 
vie și cu adîncă recunoștință de 
clasa noastră muncitoare și între
gul popor român.

„Lupta", „Adevărul" (Gla- 
so-
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Cum e bine ?
Supunem discuției dacă este 

bine (și eficient sub aspectul
climatului moral) să menfinem
procedeul actual de coresponden
tă folosit de tribunale. Citația și 
copia după acjiunea de chemare 
în judecată sînf trimise părjilor, la 
domiciliu, în corespondente des
chise. Adică fără plic. Citește cine . 
(și ce) vrea. Mană pentru cleveti- 1 
tori. Pricini de 
persoane sînt 
chip. Poștașul 
Și pentru ce, 
lei în plus la perceperea cheltu
ielilor de judecată ? O fi proce
deul „economic", dar civilizat — 
nu prea.

judecare între două 
comentate în fel ți 
le lasă la vedere, 

mă rog ? Pentru 3

Incognito
Un control efectuat de unele 

organe centrale, privind modul 
cum este gospodărit avutul ob
ștesc în unitățile agricole coope
ratiste din regiunea Galați, a con
statat că 22 739 miei și 2 324 pur- 
cei (pînă la 6 luni) trăiau incog
nito. Fără nici o lormă de înre
gistrare contabilă. (La C.A.P. MS- 
xineni-Brăila erau neînregistrați 
1 029 miei). Semnalăm acest faot 
pentru că este vorba de o negli
jență care deschide drum fraude
lor. Cel care se fac răspunzători 
sînf sau nu sancționați ? Acolo 
unde avutul obștesc nu este con
tabilizat pînă la centimă se . ivesc, 
de regulă, profitorii. Și, nimeni 
n-are nevoie de ei.

Un străin
la Reteag

La școala din Refeag, raionul 
Dej, a venit un cetăfean —■ I. 
Cosma. „Vă rog — a cerut el 
dirigintelui clasei a Vl-a — să-mi 
arătafi care este copilul meu". Mi-, 
rat de această cerere fantastică, 
profesorul i l-a arătat. Străinul (la 
propriu și la figurat I) s-a uitat la 
copilul său prin geam. Voia să 
vadă... hainele lui, adică pentru ce 
plătește pensie alimentară de 14 
ani încoace. Părinfii au divorfai 
de atunci. Fiecare și-a întemeiat 
o familie la București — copilul 
rămînînd la bunică. L-a privit, 
acum, prin geamul școlii, și atît. 
A plecat mai departe. Cine a fost ? 
Un om oarecare, copile, un străin I 
N-a fost Tata.

„Scînteia" a publicat, cu 
cîtva timp în urmă, artico
lul „UN PARADIS ACVA
TIC... SECAT", în cate este 
prezentată situația de nein
vidiat a majorității bazine
lor de înot din orașul și 
regiunea Ploiești — unele 
accesibile doar... broaștelor 
și rațelor.

Articolul precizează că, în 
ciuda existenței bazei mate
riale corespunzătoare — 
fără egal în alte regiuni — 
Ploieștiul nu-și aduce, de 
foarte multă vreme, aportul 
firesc la dezvoltarea 
ției românești.

Cele relatate de ziarul 
nostru au trezit

nata-

un ecou
larg, legitim în rîndul citi
torilor, de la care am pri
mit o serie de scrisori. Cum 
e și normal, vom da întîi 
cuvîntul celor vizați: or
gane sportive locale, clu
buri și întreprinderi ploieș
tene.

Sub semnătura președin
telui și a vicepreședintelui 
cu probleme tehnice, Con
siliul regional U.C.F.S.-Plo- 
iești ne comunică : „Pentru 
a se analiza cît mai temei
nic problemele la care se 
referă articolul, am convo
cat o «masă rotundă» cu 
participarea comisiei regio
nale de natație, a președin
ților consiliilor raionale și 
orășenești în raza cărora se 
află bazine de înot, a pre
ședinților asociațiilor sporti
ve care posedă astfel de 
bazine, a instructorilor de 
natație, precum și a celor 
trei antrenori salariați din 
orașele Ploiești și Cîmpina". 
Se precizează totodată că 
articolul a fost dezbătut pe 
larg, s-au purtat discuții 
critice și autocritice, elabo- 
rîndu-se un plan concret de 
măsuri. Principalele acțiuni 
au în vedere înființarea a 
14 centre de învățare a 
înotului (a căror activitate 
începe la 1 iunie), activiza
rea secțiilor de performan- 

au fost an- 
de înaltă

ță, în care scop 
gajați antrenori 
calificare.

Din răspunsul 
clubului sportiv 
Ploiești reținem

conducerii
Petrolul- 

nu numai

tonul autocritic, ci și do
rința activului acestui cu
noscut club sportiv de a se 
preocupa ou toată răspunde
rea de înviorarea natației 
ploieștene care — oonchide 
scrisoarea — „să se ridice 
la un nivel cu adevărat de 
performanță, puțind da lo
turilor naționale sportivi 
bine pregătiți".

„Critica ne-o însușim în
tru totul — se arată în scri
soarea primită din pa’tea 
conducerii Fabricii de pro
duse refractare Pleașa. Vom 
lua din timp măsuri ca ba
zinul nostru de înot să a- 
sigure, încă de la începu
tul sezonului, desfășurarea 
unor competiții și o recrea
re plăcută salariaților fabri
cii. Pe viitor, ne vom în
griji în permanență de buna 
întreținere a acestei baze 
sportive". Intr-adevăr, bazi
nul de la Pleașa este gata 
pentru a intra în funcțiune.

Este îmbucurător că, în 
general, în răspunsurile tri
mise redacției se întrevăd 
seriozitatea cu care au fost 
dezbătute lipsurile semna
late, intenția de a se 
de îndată la luarea 
măsuri practice.

Din unele scrisori
desprins însă că o serie de 
măsuri sînt lipsite de cer
titudine. formulate confuz, 
evaziv, ceea ce presupune 
că schimbările în bine se 
vor lăsa încă așteptate. Am 
verificat zilele acestea în
deplinirea cîtorva dintre o- 
biectivele ce și le-au pro
pus, cu scadență, cei criti
cați în articol.

lată-ne din nou la șantie
rul viitorului bazin acoperit 
din Ploiești. Față de stadiul 
în care se aflau în februa
rie, lucrările au avansat în- 
trucîtva. Dar — recunoaște 
și șeful echipei de mon- 
tori — ritmul încă lent 
în care se acționează lasă 
puține speranțe că luci area 
va fi terminată la sfîrșitul 
lunii iunie, cum se anga
jase „în mod solemn" con
structorul — I.S.C.M. Brazi 
(director V. Pascu). Săptă- 
mîna aceasta, de exemplu,

trece 
unor

am

ÎNGRIJIREA Șl FOLOSIREA
BAZELOR SPORTIVE

nu s-a lucrat nimic, pe șan
tier nefiind decît... pazni
cul.

O stranie tăcere am con
statat în jurul „bazinului 
nimănui", aflat în incinta 
(și în inventarul) uzinei „1 
Mai". Președintele asociației 
sportive este încă sceptic cu 
privire la folosirea acestui 
bazin în sezonul 1967. Ex
plicația e una : conducerea 
uzinei ezită să facă amena
jările de rigoare, întrucît, se 
pare, n-a renunțat la inten
ția de a transforma bazinul 
în depozit...

Se lasă așteptat răspunsul 
în legătură cu situația sălii 
de sport din Moreni, 
devenită de cîtva timp 
gazie de materiale.

sală 
ma-

E nou, dar intra

/n reparație
Ziarele au anunțat nu de 

mult darea în folosință a 
noului bazin acoperit din 
Cluj. Construcție modernă, 
acest edificiu sportiv — re
marcă specialiștii — poate 
rivaliza cu cele mai frumoa
se bazine de înot din Eu
ropa. Iată însă că scrisoa
rea semnată de M. Inovan, 
tehnician din Cluj, ne pre
zintă o cu 
ție : La 
țială s-au 
serioase în 
ră a pereților bazinului. Din 
această cauză, apa se 
scurge, neputîndu-se menți
ne un nivel corespunzător 
pentru antrenamentele îno
tătorilor. Nu se știe ’ncă ce 
părere are conducerea trus
tului de construcții, șeful 
lucrărilor — dar rămîne cu 
totul de neînțeles, că,

totul altă situa- 
receptia ini- 

constatat fisuri 
partea superioa-

La fel de dăunătoare 
este și lipsa de îngrijire a 
multor baze sportive, unele 
fiind pur și simplu părăsite 
de mulți ani. Stadionul Tine
retului, situat în centrul Ti
mișoarei, este lăsat în para
gină.

Prietenie
dovedită

de-abia terminat, cu tencu
iala încă nezvîntată com
plet, bazinul acoperit din 
Cluj a intrat în reparații.

Construcția unor aseme
nea baze sportive este des
tul de complicată; presu
pune în primul rînd chel
tuieli mari (bazinul de la 
Cluj a costat — pînă a- 
cum I — circa 12 milioane). 
Cit despre utilitatea practi
cării înotului, nu-i cazul să 
se mai insiste. „De ce to
tuși, în ciuda unor lucruri 
binecunoscute și de foruri
le clujene, a fost posibilă o 
asemenea tristă odisee ?“ — 
își încheie scrisoarea cores
pondentul.
A

In loc de sport 

- arhivă
Așa își intitulează scri

soarea Victor Fechete, acti
vist sportiv din Baia Mare, 
între altele, el spune : „O 
singură «dispoziție** a fost 
de ajuns ca ștrandul din 
str. Victoriei — ce putea fi 
lesne transformat în bazin 
de înot pentru copii — să 
devină... patinoar. Lucrările 

I respective au necesitat su
me importante de bani. Dar 
totul s-a cheltuit degeaba ; 
de aproape doi ani nu e- 
xistă nici un fel de activi
tate". Arhivă și atelier de 
vopsitorie — iată noua uti
lizare a popicăriei asocia
ției C.F.R.-Rapid. Cîteva 
săli de sport, unde aveau 
loc întreceri sau antrena
mente de tenis de masă și 
lupte, sînt acum birouri 
administrative. Stadionul 
„Constructorul* este și el 
pe cale de a avea aceeași 
soartă ca a terenurilor de

volei, baschet și handbal 
din parcul orășenesc — a- 
dică desființarea. La Satu 
Mare, terenul de fotbal 
U.I.L. s-a transformat în 
depozit de cherestea, iar 
edilii din Sighetu Marma- 
ției au dispus ca baza spor
tivă complexă a asociației 
„Spartak" să devină grădi
nă de vară".

Nu se știe dacă toate aces
te terenuri sportive trebuiau 
neapărat distruse, dar sur
prinde că nimeni nu s-a 
gîndit și se pare că nici 
nu se gîndește să amenaje
ze alte baze în locul celor 
desființate.

Un grup de bănățeni, iu
bitori ai sportului, ne-a 
relatat: „Modernul com
plex «1 Mai» din Timi
șoara, stadioanele din Reșița 
și Caransebeș, hala de sport 
și bazinul de înot de la 
„Industria lînii“-Timișoara, 
sala de lupte și box, bazinul 
de înot din Arad, terenu
rile din comunele Terania, 
Bulgăruș și altele contribuie 
din plin la dezvoltarea spor
tului în regiunea Banat. To
tuși, față de necesități nu
mărul bazelor sportive este 
insuficient.

Se prea poate ca sistemati
zarea orașelor și construcția 
unor obiective industriale să 
fi impus desființarea unor 
terenuri sportive. Dar în a- 
ceastă privință la noi s-a 
cam depășit măsura. Iată cî
teva exemple : la Timișoara, 
un teren de baschet a fost 
desființat pentru a se face 
un bufet în aer liber, pe 
un alt teren (de volei), sfa
tul popular a amenajat un 
loc de parcare pentru ma
șini.

★
Spațiul nu ne permite să 

) exem- 
celor de 

sus. Din păcate, foru- 
locale — ne referim 
ales la sfaturile popu- 
și organele U.C.F.S. —

prezentăm și alte 
ple de _felul ce 
mai 
rile 
mai 
lare
nu s-au îngrijit cu răspun
derea cuvenită de soarta ba
zelor sportive, considerînd 
că amenajarea, gospodări
rea și folosirea acestora 
sînt de competența exclu
sivă a proprietarilor lor. Și 
cum, în numeroase cazuri, 
gospodarii bazelor sportive 
nu manifestă aproape deloo 
spirit gospodăresc, s-a ajuns 
la situația ca bunuri mate
riale care la vremea lor au 
necesitat investiții importan
te să se degradeze sau să 
fie insuficient folosite.

în regiunea Argeș, spre 
exemplu, au dispărut 10 ba
ze sportive, în regiunea Do- 
brogea — 17, în regiunea 
Cluj - 14 etc.

Pe de altă parte, modul 
diferit de întreținere și gos
podărire a bazelor sportive 
existente este datorat dese
ori și apartenenței foarte 
variate a acestora ; ele sînt 
deținute fie de cluburi sau 
asociații sportive, fie de sfa
turile populare, de diverse 
întreprinderi și instituții, de 
Uniunea Centrală a Coope
rativelor Meșteșugărești etc.

Întrucît reglementarea di
feritelor aspecte pe care le 
prezintă problema menține
rii și bunei întrețineri a re
țelei de baze sportive din 
tara noastră nu mai poate fi 
făcută satisfăcător de dispo
zițiile si normele existente, 
apare necesară stabilirea u- 
nor noi prevederi legale care 
să precizeze obligațiile și 
răspunderile ce revin dife
ritelor foruri în legătură cu 
organizarea, îngrijirea și fo
losirea bazelor sportive.

I. DUMITRIU

O ploaie violentă l-a alungat pe 
eluțenil ce se plimbau în parcul 
public, la adăpost, sub castani. Un 
trăsnet l-a atins pe elevul Nlcolae 
Covrle de la Grupul școlar de 
construcții, trlntlndu-l la pămînt, 
fără cunoștință. Cel din țur s-au 
speriat. Dar Slmlon Popescu, cole
gul Iul, i-a sărit în ațutor. Șl-a scos 
haina șl a așezat accidentatul pe • 
ea, făclndu-l respirație artificială. 
Ploaia se întețea. Atunci, elevul 
Slmlon Popescu șl-a transportat 
prietenul într-o clădire apropiată. 
Aici a continuat să-l dea primul 
ajutor pînă cînd Nlcolae Covric 
șl-a revenit. E sănătos. Ca șl prie
tenia lor.

Mai în față!
La întreprinderea regională co

munală de prestații și construcții- 
București a fost descoperit un grup 
de infractori care a delapidat 
247 267 lei. O dată cu începerea 
cercetărilor, Smil Weinfraub, di
rectorul întreprinderii, a început să 
pună beje-n roate anchetatorilor, 
l-a sfătuit pe unii vinovafi să de
clare că Valentin Popescu, princi
palul acuzat (și prietenul său de 
chef) e „ca lacrima". A dat asi
gurări vinovafilor că întreprinderea 
nu se va constitui parte civilă. Mai 
mult, a „sugerat" la doi infractori 
să dispară, întrucît tără ei cerce
tările nu pot continua. (Cei doi au 
fost prinși de milifie după 3 luni). 
Directorul a fost destituit și trimis 
în judecată împreună cu ceilalți. 
E ultimul la număr. Justiția va păs
tra aceeași ordine ?

Rubrică redactată de:
Ștefan ZIDĂRITĂ
Ștefan DINICA 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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CINE RĂSPUNDE DE 
CONSTRUIREA SPAȚIILOR 
DE PRODUCȚIE FĂRĂ 
MOTIVARE ECONOMICĂ ? Irigajii prin aspersiune la cooperativa agricolă de producție din comuna Belciugatele, raionul Lehliu Foto : Agerprcs

Recent, diferite organe ale Mini
sterului Finanțelor au întreprins o a- 
naliză la 21 întreprinderi ale indus
triei chimice, industriei constructoare 
de mașini, industriei ușoare și alimen
tare, pe tema folosirii spațiilor de 
producție. Ea a avut drept scop să 
identifice experiența bună în acest 
domeniu, rezervele neutilizate, pentru 
ca — așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la întîlnirea cu 
activul de partid din regiunea Plo
iești — să se economisească fiecare 
metru pătrat de teren, să se planifi
ce raționa] dimensiunile spațiilor de 
producție, să nu rămînă nefolosită 
nici cea mai mică suprafață con
struită. Din analiză s-a desprins că 
rezervele sînt foarte mari. In cele 21 
de întreprinderi, din 86 000 mp su
prafață construită, peste 21 000 nu 
este utilizată, sau are altă destinație 
decît cea prevăzută în proiectele de 
execuție. Totodată, suprafețelor pro
ductive li s-a dat destinație nepro
ductivă, ele fiind transformate în ma

Concluzii desprinse dintr-o analiză 
făcută de organe ale Ministerului 
Finanțelor în 21 de întreprinderi 
industriale

gazii, săli de ședințe, cluburi, biblio
teci, birouri, sau au fost închiriate 
altor unități. Costul construcțiilor sau 
spațiilor nefolosite în cele 21 de în
treprinderi reprezintă peste 82 mili
oane lei, iar valoarea producției pier
dute, de la data schimbării destina
ției și pînă în prezent, este de zeci 
de milioane lei. La pierderi mai tre
buie adăugate amortismentele de pes
te 7 milioane lei.

Ce cauze au determinat o aseme
nea risipă a spațiilor de producție ? 
Mă opresc asupra unora, mai impor
tante. Mai întîi este vorba de modul 
defectuos în care uncie institute de 
proiectare întocmesc documentațiile 
tehnico-economice. Unele din ele nu 
țin seama de situația de pe teren, de 
realități, rezultînd supradimensionări 
la construcții și, în final, spații dispo
nibile. De pildă, la Uzina de produse 
sodice Govora, prin supradimensiona
rea unor instalații de către Institutul 
de proiectări pentru chimia anorga
nică (I.P.R.A.N.), la clădirea termo
centralei este disponibilă o suprafață 
de 1 200 mp, care a fost transformată 
în magazie de materiale. Valoarea a- 
cestui spațiu neproductiv este de 
6 milioane Iei și din anul 1961 s-au 
plătit amortismente de peste 840 000 
lei. Tot la uzina din Govora, în 
scopul instalării aparatelor de măsură 
și control, s-a proiectat și executat un 
spațiu de 340 mp. La montarea apa
ratelor, care au fost de dimensiuni cu 
mult reduse față de cele proiectate, 
a rămas disponibilă o suprafață, me
tamorfozată astăzi în bibliotecă și 
club.

Asemenea supradimensionări păgu
bitoare se constată Ia casa de oaspeți, 
cantină și la alte obiective din cadrul 
uzinei. în timp ce fondurile de 
investiții au fost risipite în con
strucții fără eficiență economică, 
direcția generală de resort, ca să nu 
mai vorbim de conducerea uzinei, a 
adoptat o atitudine pasivă, de dezin
teres culpabil, socotind că prin modul 
în care acum sînt folosite spațiile s-a 
rezolvat problema lor. Mai mult, se 
consideră că închirierea către alte 
unități este o operă de bună gospo
dărire a fondurilor fixe, întrucît în a- 
cest mod se recuperează în parte 
cheltuielile de amortizare, care nu
mai la cantină, de pildă, s-au ridicat 
la peste 230 000 lei. Poziția de care 
am amintit a fost îmbrățișată în mod 
conștient și de I.P.R.A.N., care în a- 
cest fel refuză să-și îndeplinească o 
îndatorire legală, punerea în func
țiune, conform proiectului, a tuturor 
suprafețelor construite.

Dar, exemple de superficialitate în 
planificarea judicioasă a dimensiuni
lor spatiilor dc producție se găsesc 
și în cazul I.P.R.O.S.I.N., care a pro
iectat la uzina chimică „Colorom" 
Codlea o hală pentru fabricația beta- 
naftoiului, cu o capacitate sporită 
față de vechea hală. Ambele hale tre
buiau să producă necesarul de beta- 
naftol. Or, la 6 luni de la punerea 
în exploatare a noii hale (în 1964) s-a 
constatat că aceasta este suficientă 
pentru a da întreaga producție stabi
lită. Ca urmare, vechea hală, pentru 
care s-au cheltuit peste 9 milioane 
lei, a fost scoasă din exploatare, pier- 
zîndu-se o producție de circa 35 de 
milioane lei. Față de această situație, 
forul de resort ar fi trebuit să aibă 
un cuvînt de spus. EI nu a obiectat 
la studiul făcut de către I.P.R.O.S.I.N. 
și nici după aceea nu a iuat poziție. 

De-abia acum se întrezărește folosi
rea pentru- producție a acestei hale 
părăsite, cu prețul altor cheltuieli de 
3,5 milioane lei. Nu se știe însă mo
mentul cînd forurile de resort din 
Ministerul Industriei Chimice se vor 
hotărî să smulgă din inactivitate spa
țiul de producție respectiv.

în același mod a procedat proiec
tantul, cît și forul tutelar — Direcția 
generală industrială a cărnii și frigu
lui din Ministerul Industriei Alimen
tare — la amenajarea unei secții în 
cadrul I.R.f.C.-Cluj. Neținînd seama 
de condițiile reale, de datele înscrise 
în memoriul tehnico-economic, cei 
doi factori amintiți s-au încăpățînat 
să justifice oportunitatea și necesita
tea economică a investiției. Ca urma
re, la unitatea de mai sus s-a con
struit, pe o suprafață de 357 mp, o 
secție pentru producerea baconului, 
costînd peste 600 000 lei. De la data 
punerii în funcțiune a acestei secții, 
anul 1962, și pînă în prezent, ea nu 
a produs nimic, deși direcția generală 

tutelară a prevăzut ca secția să pro
ducă. Valoarea producției nerealizate 
pe întreaga perioadă se ridică Ia pes
te 125 milioane lei, iar beneficiul 
pierdut la 49 milioane lei. E limpede 
că s-a comis un fals, că forul de re
sort a căutat să inducă în eroare. 
Chiar și în acest an, din nou s-a le- 
petat operația, adică s-a planificat iar 
producție, omițîndu-se că 19 utilaje, 
în valoare de 129 000 lei, au fost re
distribuite, iar fluxul tehnologic era 
descompletat.

Mai apare și un alt fapt, o altă 
practică. Renunțările la folosirea spa
țiilor productive, potrivit prevederilor, 
nu se pot face decît prin aceleași 
forme care au stat și la baza apro
bării investiției. Totuși, unele foruri 
de resort ignorează acest lucru și cu 
de la sine putere iau măsuri care 
sînt păgubitoare, solicitînd noi fon
duri suplimentare. O astfel de situa
ție s-a creat la fabrica de încălțămin
te „Soiidaritatea“-Oradea, căreia, pen
tru comasarea celor 3 secții aflate în 
oraș, i s-au acordat fonduri de inves
tiții de 1,5 milioane lei. După termi
narea lucrărilor și darea lor în exploa
tare, acestea nu au fost folosite inte
gral, potrivit destinației din proiect, 
fapt ce a făcut să nu se realizeze de
cît parțial comasarea secțiilor. Din 
cele 3 secții dispersate, numai una a 
fost adusă în noua construcție, cele
lalte două rămînînd în vechile sedii, 
în aceste condiții, termenul de recu
perare a investițiilor stabilit în pro
iect nu se poate realiza decît în cinci 
ani. De curînd s-au cerut și s-au apro
bat noi investiții tot pentru același 
motiv, adică strîngerea la un loc a 
secțiilor, de data aceasta fondurile 
fiind do 10 milioane lei. întrebăm di
recția generală : cînd a indus în e- 
roare, acum sau în urmă cu cîțiva 
ani ? Oare după consumarea noilor 
fonduri se va realiza scopul propus, 
sau în viitorul apropiat se vor cere 
alți bani și tot pentru comasarea sec
țiilor ?

Creșterea capacităților de produc
ție antrenează, pe lîngă construirea 
de noi spații, și achiziții de utilaje. 
Or, lipsa de consecvență a unor fo
ruri de resort în privința dezvoltării 
întreprinderilor și a precizării profi
lului acestora deteimină o anomalie : 
după ce noile spații au fost construite 
și utilate, utilajele respective sînt 
transferate în altă parte, iar spațiile 
rămîn disponibile. Ilustrăm acest lu
cru cu exemplul Uzinei de prelucra
re a maselor plastice Iași. Aici, la 
trei luni de la punerea în funcțiune, 
o instalație a fost transferată la o fa
brică din Ardeal, creîndu-se un spa
țiu disponibil de 144 mp. Volumul 
de producție ce se putea realiza, de 
la data transferării și pînă în 1967, 
este de aproape 21 milioane lei. La 
aceeași uzină, o suprafață de 2 000 
mp, în valoare de peste două mili
oane lei, construită pentru montarea 
unor capacități de 3150 tone arti
cole tehnice, este disponibilă, fiind 
scoasă din profilul uzinei din anul 
1963. Spațiile respective au primit 
destinația de depozit de produse fi
nite.

Este clar că în acest caz nu poate 
fi vorba decît de abandonarea spații
lor de producție, practică întîlnită și 
la Combinatul chimic Borzești. Aici, 
între 1962—1964, s-a executat o sec
ție de perclor-vinil, în valoare de 26,5 
milioane lei, din care 3,5 milioane lei 
s-au cheltuit numai cu probele teh
nologice. Construcția, în suprafață de 

4 000 mp, nu a fost deloc folosită, 
deoarece nu s-a putut obține produ
sul proiectat. în perioada de la ter
minarea lucrărilor și pînă în acest an 
s-a pierdut o producție de circa 63 
milioane lei. Tot la această unitate 
chimică s-a construit și o stație pilot, 
în suprafață de 628 mp, pentru care 
s-au cheltuit peste 3 milioane lei. A- 
ceasta a fost însă dezafectată, deoa
rece, în urma probelor tehnologice, 
neobținîndu-se rezultatele prevăzute 
în documentația tehnică, parte din 
utilaje au fost casate, iar cele 4 clă
diri sînt folosite acum pentru depo
zite și birouri.

Cazuri asemănătoare de nefolosire 
a spațiilor de producție se găsesc și 
în industria ușoară. Am amintit de 
„Solidaritatea“-Oradea, dar în aceeași 
situație se află și „6 Martie" Sighi
șoara. Aici există o hală construită, cu 
4 niveluri, care e prevăzută să produ
că în 1968, la sfîrșitul anului. De ase
menea, la Trustul de panificație Cluj, 
pentru directorul unității s-a construit 
un cabinet de 63 mp, față de 12 mp 
prevăzuți în proiect, iar pentru șe
ful contabil, de 48 mp, față dc 10 
mp. în același timp, la aceste unități, 
în secții nu s-au asigurat condiții op
time de muncă.

Am înfățișat aceste praatici dăună
toare, cu scopul de a sublinia că exis
tă mari rezerve în folosirea spațiilor 
productive. Conducerile întreprinderi
lor enumerate, forurile lor de resort, 
unii proiectanți au dovedit, în fiecare 
caz în parte, o neglijență condamna
bilă. Este absolut necesar ca fiecare 
caz în parte să fie analizat temeinic, 
luîndu-se măsuri energice pentru reac
tivarea spațiilor de producție, dar și 
pentru tragerea la răspundere a celor 
care au aprobat irosirea acestor spații. 
De asemenea, ar fi bine să se legife
reze posibilitatea de schimbare a des
tinației spațiilor disponibile. Aceasta 
să se permită numai în anumite con
diții și cu anumite forme, spre a se 
evita nefolosirea lor timp îndelungat 
și a se curma situația de astăzi, cînd 
totul esle lăsat la libera dispoziție a 
unor direcții generale sau a conduce
rilor de întreprinderi. *

Ing. Mișu RADULESCU 
din Ministerul Finanțelor

La Fabrica de postav din Buhuși 
au început lucrările de construcție 
la o nouă hală industrială cu o su-
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Rezerve interne valorificate
în acțiunea de rentabilizare

>
a

în funcție de producția marfă și 
de cheltuielile efectuate la 1 000 de 
lei producție marfă, întreprinde
rea minieră Vatra Dornei și-a 
planificat, initial, pe 1967, o pierdere 
la activitatea de bază de 7 010 000 de 
lei. în plus, la gospodărirea de lo
cuințe și pentru fondul întreprinderii 
s-au prevăzut, de asemenea, pierderi 
în sumă de 836 000 de lei și. respec
tiv, 1055 000 de lei. Sortimentele, e 
drept puține la număr, urmau să fie 
fabricate în totalitate la preturi de 
cost exagerate — de aici rezultînd 
pierderile amintite. Cauzele acestor 
pierderi erau cunoscute. Cu toate a- 
cestea, măsurile hotărîtoare care se 
cereau luate au întîrziat fără 
nici o justificare.

Abia după declanșarea acțiunii de 
rentabilizare, inițiată de partid, s-au 
pus în valoare o parte însemnată din 
rezervele interne existente în această 
întreprindere. Ca urmare, în primul 
trimestru, planul la producția globală 
a fost depășit cu 9,72 la sută, iar cel 
al producției marfă cu 10,12 la sută. 
S-au extras suplimentar 2118 tone 
de minereu, crescîrțd cu 621 de tone 
conținutul de metal. Iar sporul 
de producție a fost realizat prin spo
rirea productivității muncii. Se 
poate spune că rezultatele în pro
ducție din primul trimestru au fost 
obținute cu strădanii demne de re
marcat.
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- Ogoarele regiunii Cri
un vast șantier

9
sana

9

de hidroameliorații
9

In secția cazangerie a Uzinei „Gri- 
vița Roșie“ din Capitală

Foto : R. Costin
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prâfață - de circa > 4 000 mp. Noua 
clădire va face corp comun cu 
construcțiile existente și vâ adă
posti preparația Țesăt.oriei Nord. 
Aici vor funcționa în’flux" tehno
logia continuu mașina de bobinat; 
de 'canetat, de urzit,- mașina de 
înclejaț, de. nevedit. Noua prepa- 
rație va asigura întreagă cantitate 
de. .materie primă pentru Țesăto- 
ria, Nord. — sector care are o ca
pacitate anuală de 7 500 000 mp 
țesături. . —
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tică, despotmolirea a 23 km canale, 
din cei 40 km existenți — precizează 
loan Ianoși, președintele cooperati
vei agricole Tipări I, raionul Criș. 
S-au făcut schițele, s-a repartizat 
fiecărui membru cooperator, inclusiv 
celor care sînt membri ai consiliu
lui de conducere, curățirea a 60 m ca
nal și am trecut la muncă. în circa 
20 de zile am reușit să asigurăm 
scurgerea apei de pe 800 ha.

Asemenea rezultate bune s-au ob
ținut și de către alte 
cum sînt cele din Gurba, 
Chier și Moroda unde au 
muncă toți cetățenii satului, 
că anul trecut cooperativa _ 
din Ghiorac a avut pagube din cauza 
inundațiilor în valoare de 700 000 lei, 
nici în acest an nu s-a acordat aten
ție problemei desecărilor. în primă
vară. din cauza neîntreținerii siste
mului de canale existent, au stat sub 
apă peste 500 ha, fapt ce va afecta 
fără îndoială recolta de grîu. trifoi și 
orz.

— Și pe terenurile cooperativei din 
Șimand excesul de umiditate a prici
nuit mari pagube — arată președin
tele loan Corbaci. Cu cîțiva ani în 
urmă obțineam producții medii de 
3 000 kg grîu si 4 300 kg porumb boa
be la hectar. în 1966 însă pe o supra
față de 600 ha am realizat numai 
900 kg grîu și 2 200 kg porumb boabe, 
cu toate că am lucrat pămîntul la fel 
de bine ca și în anii precedent!. Deși 
am executat în această primăvară 
peste 30 km canale și despotmoliri 
ne-am propus că în lunile ce ur
mează, prin acțiuni comune cu coo
perativele agricole Socodor, Chiși- 
neu Criș și alte unități vecine, să 
mai scoatem de sub influența apelor 
încă 15 000 ha cuprinse în 
lului Budier.

Exprimîndu-și dorința 
cuta, în continuare, pe 
întregului an, lucrări de desecare, 
lucrătorii ogoarelor apreciază că prin 
executarea a încă 1 000 km canale 
și despotmoliri vor putea scoate de 
sub influența apei cel puțin 15 000 ha. 
Amenajarea a 400 km canale încă 
în această primăvară va da garanția 
intrării în magazii și hambare a 
recoltei de pe cel puțin 6 000 ha 
păioase.

Studiind situația existentă în regi
unea Crișana, organele locale de 
partid și de stat împreună cu spe
cialiștii veniți de la Consiliul 
Superior al Agriculturii au ajuns 
la concluzia că eficiența economică
a lucrărilor efectuate pînă acum nu 
va fi pe deplin asigurată dacă nu 
se vor executa o serie de amenajări 
de amploare mai mare, care să re
zolve colectarea apelor într-un sistem 
hidroameliorativ de ansamblu, să 
lichideze în totalitate excesul de 
umiditate și pericolul inundațiilor, 
în prezent orice lucrare de desecări 
preconizată a se executa, în continu
are, va trebui bine chibzuită, spre 
a se putea încadra eficient în planul 
general de perspectivă privind 
acțiunea de hidroameliorații în agri
cultura regiunii.

Pornind de la aceste considerente, 
biroul comitetului regional de partid 
a organizat o amplă dezbatere a 
acestor probleme. Cu sprijinul efec
tiv al Consiliului Superior al Agri
culturii s-au definitivat -o serie de 
soluții bune, care prevăd urgentarea 
începerii unor lucrări. Este vorba 
de cele care se vor executa în ba
zinul Gut, raionul Ineu, și bazinul 
Ier, raionul Marghita, lucrările dc 
desecare de la G.A.S. Batăr și altele 
din bazinele Teuz și Cigher, prin 
care vor fi scoase de sub efectul 
dăunător al apei peste 73 000 ha. 
Unele din 
terminate 
altele vor 
1969—1970 
Prin alte 
executa cu forțe proprii cooperati
vele agricole urmează ca, pînă la 
sfîrșitul cincinalului, să se scoată 
treptat de sub mfluența apelor stag
nante. alte 50 000 ha. îmbucurător este 
faptul că în unele raioane coopera-

■ tivele agricole au și început lucră
rile la canalele secundare stabilite 
în proiecte.

Specialiștii consiliilor agricole și 
ai DRIFOT vor trebui să se ocupe 
în viitor cu și mai multă răspundere 
de bunul mers al acestei importante 
acțiuni.- Un sprijin tot mai eficient 
se așteaptă și din partea Consiliu
lui Superior al Agriculturii atît în 
ce privește rezolvarea sarcinilor de 
moment, cît și a celor de perspec
tivă. Prin soluționarea prevenirii 
inundațiilor și combaterii excesului 
de umiditate pe circa 375 000 ha, 
pînă în 1970, așa cum se prevede, 
economia regiunii va cîștiga practic, 
în fiecare an, zeci de milioane de lei 
ca urmare a creșterii producției a- 
gricole.

lon PIT1CU
corespondentul „Scînteii

situa-
r ( ; ‘ • 'i

De. fapt, la redresarea 
ției. întreprinderii, a contribuit, și 
un complex de împrejurări, favo
rabile. Combinatul siderurgic Reșița, 
care folosește în producție concen
tratul de mangan obișnuit, realizat la 
Vatra Dornei. a >refuzati .semnarea 
contractului pentru livrarea celor

........... ’ ■ i '

LA ÎNTREPRINDEREA 
MINIERĂ f

VATRA DORNEI

Rămînea 
produc'-

38 500 de tone stabilite inițial, accep- 
tînd numai 18 500 de tone'. în această 
situație, furnizorul a înțeles că nu 
poate să fabrice, pe stoc, produse 
fără desfacere asigurată, 
însă ■ neacoperită * 1, valoarea 
ției( marfă. După multe căutări, 
soluția a fost găsită : construirea din 
fonduri de mică mecanizare a unei 
linii de la stația de preparare laco- 
beni pentru ciclonarea, măcinarea și 
uscarea, respectiv, fabricarea unui 
nou produs „ps'lomclan", necesar 
fabricilor de baterii și pile gal- 

In ultimii ani, în regiunea Crișana 
au fost obținute unele rezultate bune 
în sporirea producției agricole. Totuși 
ele nu au fost la nivelul posibili
tăților mari pe care le au coopera
tivele agricole și gospodăriile de stat. 
Specialiștii au stabilit că în multe 
unități una din cauzele acestei situații 
o constituie excesul de umiditate din 
sol, sărăturarea unor terenuri, ca și 
deficitul de umiditate în lunile _ de 
vară, fenomene care afectează circa 
770 000 ha din totalul suprafeței agri
cole a regiunii. Deși există un sistem 
mai vechi de diguri, care apără într-o 
oarecare măsură aproximativ 150 000 
ha, inundațiile au cauzat și cauzează, 
an de an, mari pagube. Anul trecut. în 
raionul Ineu au fost supuse inunda
țiilor peste 30 000 ha. In Lunca Teu- 
zului, de exemplu, există o fîșîe de 
pămînt foarte roditor, care nu putea 
fi valorificat corespunzător din cauza 
excesului de umiditate.

Efectuarea lucrărilor de desecare și 
prevenire a inundațiilor creează 
posibilități de a se dubla și chiar 
tripla producția actuală de grîu și 
porumb. Aceasta ar contribui sub
stanțial la creșterea averii obștești 
și a veniturilor țăranilor coopera
tori.

O analiză făcută de Comitetul re
gional de partid Crișana a evi
dențiat importanța și necesitatea 
înfăptuirii unui vast program de 
lucrări hidroameliorative, care să 
înlăture în primul rînd fenome
nele de inundații și exces de umi
ditate. în acest sens, biroul comi
tetului regional a îndrumat organele 
și organizațiile de partid din regiune 
să desfășoare o' vie activitate politico-

„Industria sîrmei" dinLa uzina
Cînipia Turzii a fost realizat un cup
tor experimental pentru obținerea 

vanice. Totodată, s-a procedat și 
la o concentrare a producției, de 
la patru la două mine — Arșița și Ne
pomiceni — ca urmare a organizării 
muncii pe trei schimburi și a folosi
rii mai bune a fronturilor de lucru 
existente. Aplicîndu-se aceste mă
suri, prin fabricarea noului produs 
se vor obține beneficii în sumă de 
268 000 de lei, înlăturîndu-se impor
tul, în timp ce concentrarea produc
ției va permite evitarea unor cheltu
ieli neproductive.

Cum e și firesc, acțiunea de renta
bilizare a fost precedată de o serie 
întreagă de analize și studii, care 
s-au soldat cu rezultate bune. Iată 
cîteva. Mai întîi, s-a determinat mai 
bine necesarul personalului în regie. 
Totodată, îmbunătățirea utilizării 
timpului de lucru, introducerea per
foratoarelor P-2 și revizuirea norma
tivelor tehnologice pe procese simple 
au permis o reașezare a normelor cu 
motivare tehnică.

Au mai fost preconizate și aplicate 
si alte măsuri. în domeniul con
sumurilor specifice, s-a prevăzut o 
reducere de 0.44 de tone oxizi/tonă 
concentrate, evaluată la 187 000 dc 
lei. prin folosirea liniei morilor cu 
bile, alimentarea cu un conținut mai 
ridicat care va duce la creșterea ex
tracției în greutate și metal. De ase
menea, prin reducerea minereului 
mărunt, folosirea la maximum a cup
toarelor și aprovizionarea ritmică cu 
mindreu brut va fi posibilă reduce
rea cu 6 kg cărbune/tona de carbo
nat prăjit, adică cu 128 000 de lei. O 
latură a analizelor întreprinse în 
întreprindere a constituit-o si stu
dierea posibilităților de creștere a 
mineralizatiei. S-a propus ca față de 
42 la sută mineralizatie prevăzută în 

organizatorică în vederea atragerii 
cooperatorilor la executarea lucrări
lor de îmbunătățiri funciare. Din 
toamna anului 1966 și mai ales în 
primăvara acestui an acțiunea a 
căpătat un larg caracter de masă 
prin participarea la muncă a zeci 
de mii de țărani cooperatori. Ingi
nerii din cooperativele agricole și de 
la consiliile agricole au stabilit pen
tru fiecare unitate volumul și terme
nul de execuție a lucrărilor de 
hidroameliorații, asigurînd totodată 
asistenta tehnică necesară.

Ogoarele regiunii Crișana au deve
nit un mare șantier pe care. în para
lel cu lucrările agricole de sezon, 
s-au desfășurat și se execută, în 
continuare, importante lucrări de de
secare. în primele patru luni din 
acest an s-au executat 2 100 km ca
nale noi, reprofilări și despotmoliri 
în sistemele existente etc. Din aceștia, 
1 418 km s-au realizat cu mijloacele 
cooperativelor. Prin dislocarea a peste 
1 450 000 mc pămînt s-au scos de sub 
efectul negativ al apei mai mult de 
41400 ha. cifră care depășește sub
stanțial prevederile pentru întregul 
an. Cele mai bune rezultate au fost 
obținute în raioanele Șimleu, Ineu. 
Beiuș și Criș, unde s-au organizat ac
țiuni intercooperatiste de mari pro
porții. în alte raioane, ca Oradea și 
Marghita, consiliile agricole și uni
unile cooperativelor agricole au de
pus mai puțin interes în organizarea 
și desfășurarea acestor lucrări și ca 
atare'rezultatele sînt sub nivelul po
sibilităților.

— într-o adunare generală ținută 
în toamnă, cooperatorii noștri au ho- 
tărît să execute, prin muncă patrio- 

zgurilor sintetice. Un colectiv de 
specialiști de aici, în frunte cu 
ing. Traian Cristea, și-a propus 
să elaboreze, Jolosind aceste zguri 
ca dezoxidanți, oțeluri de rul
menți de înaltă calitate. Dezoxi- 
darea oțelurilor cu zguri sintetice, 
după cum au arătat probele de 
pînă acum, oferă perspectiva ob
ținerii unor produse cu caracte
ristici fizico-mecanice superioare.

plan să se realizeze 49 la sută. Ia 
minele Arșița și Nepomiceni. Prin 
aceasta, se diminuează volumul de 
cxcavații cu 10 619 mc, ceea ce va 
avea drept efect economisirea unor 
materiale și manoperă de circa 
900 000 de lei.

După cum aprecia directorul în
treprinderii. evitîndu-se orice irosire 
sau folosire nejudicioasă a consu
mului de muncă și materiale, înlă- 
turîndu-se deficiențele existente. în- 
cepînd cu luna aprilie trei produse 
au devenit rentabile, iar în tri
mestrul 1/1968, toate produsele uni
tății vor fi rentabile, îndeplinindu-se 
în acest fel una dintre principalele 
sarcini trasate de partid.

Totuși, după părerea noastră, mai 
sînt și alte resurse de rentabilizare, 
care merită toată atenția. Este vorba 
de trecerea la I.R.E. Suceava a uzi
nei Iacobeni. ceea ce ar permite fo
losirea mai rațională a energiei elec
trice, asigurarea. în perspectivă, a 
desfacerii produselor în țară si ex
port. valorificarea superioară a mi
nereului de mangan pentru obținerea 
de noi produse, care în prezent șe 
importă, revizuirea normelor de lu
cru învechite, pentru ca acestea să 
devină. într-adevăr. un factor mobi
lizator de creștere a productivității 
muncii. Soluționarea cît mai urgen
tă a acestor probleme este pe deplin 
posibilă. Evident, un cuvînt de spus 
îl are Ministerul Minelor, împreună 
cu celelalte organe vizate care pot 
contribui efectiv Ia rentabilizarea de
finitivă a întreprinderii miniere Va
tra Dornei.

Corneliu BADEA 
inspector principal 
în Banca Națională

cooperative, 
Tîrnova, 
ieșit la 

Cu toate 
agricolă

zona cana-

de a exe- 
parcursul

aceste amenajări vor fi 
încă în acest an, iar 
începe în 1968. în loc de 
cum era stabilit inițial.
lucrări pe care le vor
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COLUMNA

concerte

de operă și balet: 
DOCTOR ; PAIAȚE

CRONICA...

După două milenii avem din nou 
privilegiul întîlnirii cu Columna Tra- 
iană, a cărei copie fidelă, completă, 
a venerabilului monument al începu
turilor poporului nostru va sosi nu 
peste multă vreme la București.

Purtăm cu toții în minte, din anii 
uceniciei pe băncile școlii, chipul 
mîndru și sever al unui bărbat cu 
privirea scrutătoare, barba în ele
gante fuioare și purtînd cușmă cu 
vîrful întors înainte : Decebal. Din 
aceleași pagini ale Istoriei românilor 
ni s-a întipărit chipul biruitorului 
său, Traian, a cărui față deschisă 
poartă semnul istețimii în buzele 
subțiri și al voinței în bărbie, cu pă
rul scurt și pieptul lat al luptătoru
lui. între aceleași file, cronica de 
piatră a Columnei lui Traian ne în
fățișa ciocnirea înverșunată dintre 
popoarele ce străjuiesc începuturile 
istoriei noastre.

întîlnirea cu aceste străvechi mo
numente în Italia adaugă primei 
emoții revelația unui alt unghi de 
vedere : imagini de-a pururi vii ale 
trecutului nostru, aceste opere apar 
aici într-un cadru universal. Impre
sionantele documente ale războaielor 
dacice, prin care țara noastră a in
trat definitiv în conștiința europea
nă, impun prin frecvența lor și cer 
răspuns la întrebarea : ce loc vor fi 
ocupat aceste' monumente în istoria 
și în cultura veche, medievală sau 
mai nouă a Europei apusene ?

Din anii lui Domițian și pînă la 
Adrian, Dacia a fost una din proble
mele permanente ale opiniei romane. 
Problemă mai întîi politică — aceea 
a poporului redutabil din nord-estul 
imperiului, a cărui nesupunere făcea 
instabilă frontiera Dunării de jos. 
Despre grija pe care a avut-o 
necontenit Roma pînă la biruirea a- 
cestui adversar și 'despre satisfacția' 
de a fi dobîndit la Sarmizegetusa, 
prin înfrîngerea lui Decebal, nu nu
mai glorie dar mai ales liniște, po
vestesc numeroasele statui sau bus- 
turi de captivi daci, inscripțiile și 
basoreliefurile care istorisesc campa
niile dace. Cu un veac și jumătate 
înainte, Cezar cucerice Galia, țară la 
fel de îndărătnică în apărarea liber
tăților ei, a cărei supunere adusese 
prin cortegiile triumfale din Roma, 
tîrgurile de sclavi. Comentariile lui 
Cezar, versurile lui Virgiliu și amin
tirile luptătorilor un nou motiv în 
peisajul variat al imperiului, dar și 
în arta statuară a vremii': oamenii 
blonzi, înalți, cu plete lungi și cu
rioase vesminte de 
toate acestea, în 
galii sînt mai rari decît dacii pen
tru că expresivul „Gal rănit" 
Palatul dogilor din Veneția sau „Ga
lul murind" din Muzeul Capitolin 
sînt „alți" gali — celți din Asia Mică, 
rudenii depărtate ale eroilor lui Ver- 
cingetorix.

Intrarea în Muzeul Național din 
Neapole — cea mai bogată colecție 
de antichități romane din Italia — 
este străjuită de doi imenși război
nici daci, munteni înalți cu cușme și 
sarică ; ai zice doi țărani coborîți de 
pe culmile Carpaților. Este îmbucu
rător acest bun venit pe care ni-1 
urează ai noștri încă de la intrarea 
în muzeul că prezintă într-o splen
didă înfățișare ceea ce avea mai bun 
cultura romană, muzeul din care poți 
reconstitui fără efort de imaginație 
toate preocupările, idealurile, ambi
țiile, ideile imperiului roman. în 
sala busturilor imperiale îl găsim pe 
Traian, în diferite replici datorate 
cinstei de care s-a bucurat din partea 
contemporanilor săi ca și a artiștilor 
Renașterii. La Roma, în muzeul Va
ticanului și în cel Capitolin, același 
Traian în imaginea sa cea mai cu
noscută iese în evidență între ante
cesorii sau urmașii săi, care, în tră
săturile lor efeminate ori planturoa
se, cu bărbile frizate, n-au nimic din 
maiestatea și sobrietatea străbunului 
nostru. întîlnirea cu dacii ne este 
rezervată în galeria Braccio Nuovo : 
la distantă de numai cîțiva metri, pe 
dreapta și pe stînga, se află bustu- 
rile „captivus dacus" și impunăto
rul Decebal.

Contrastul dintre trăsăturile lor și 
ale celorlalte personaje reprezentate 
de nenumăratele busturi ale muzeu
lui Vatican nu este doar efectul pre
dilecției subiective. Decebal nu-și gă
sește într-adevăr locul între demni
tarii și suveranii epocii romane con
temporane lui ; îl vedem mai bine 
între busturile personajelor mitolo
gice sau între filozofii antichității, cu 
care parcă împărtășește privirea in
trospectivă, expresia superbă, nepă
sarea, tenacitatea. Dacul reapare în
tr-o statuie colosală din Muzeul de 
la Lateran. dar cele patru statui de 
pe Arcul lui Constantin ne surprind: 
ce caută ostașii daci în triumful lui 
Constantin cel Mare ? Aflăm că în
temeietorul Constantinopolului și-a 
ridicat arcul de lîngă Coloseu, folo
sind tot ce era mai strălucitor din 
monumentele precedente, între care 
și arcul lui Traian. Putem așadar 
evoca cele patru statui în amplasa
mentul lor inițial din forul lui Tra
ian, minune a artei imperiale. Locul 
pe care îl ocupa este în parte stră
bătut azi de Via dei Fori, dar au ră
mas încă destule urme ca să-i pu
tem imagina grandoarea. într-un ca
păt, Arcul lui Traian, ridicat de se
nat în cinstea campaniilor dacice; 
atriul, vastă piață înconjurată de un 
portic dublu, avea în mijloc statuia 
ecvestră aurită a împăratului, a că
rei replică pare să fie statuia lui 
Marc Aureliu de pe Capitoliu. Din 
atriu, se intra în bazilica Ulpia : 
printre coloanele ei galbene și cenu
șii, care o despărțeau în cinci 
naosuri, se vedea Columna, flancată 
de cele două biblioteci (greacă și la
tină) de pe acoperișurile cărora i se 
puteau admira basoreliefurile. Ală
turi, se înălța templul lui Traian, 
zeificat de urmași. Pentru pieirea 
atîtor frumuseți durate cu aurul 
munților noștri, cum mărturiseau in
scripțiile de pe monumente : ex ma- 
nubiis (dacicis) — „din prăzile dace", 
singura noastră mîngîiere este numai 
faima ce li s-a păstrat. Admirînd 
forul, Constanțiu declara entuziasmat 
în anul 356 că i-ar fi cu neputință 
să imite tot ce se vede, dar că ar 
dori cel puțin să aibă un cal ase
mănător, la care însoțitorul lui, 
prințul persan Hormizdas, îi răspun
dea : „Pentru un asemenea cal, îm
părate, începe prin a clădi un grajd 
la fel". 1

Interesului politic ce a făcut din 
daci un tip familiar lumii romane, 
iar astăzi un motiv frecvent al mu
zeelor din Italia, i s-a adăugat însă 
negreșit efectul economic al războiu
lui împotriva Daciei, ceea ce a con
ferit acestei țări o aură de legendă. 
„Tezaurul dacic", căruia cercetările 
lui Jerftme Carcopino au încercat 
să-i dea o estimație plauzibilă 
(165 500 kg aur și 331 000 kg argint), 
a fost — oricît i-am reduce valoarea 
— o realitate deosebit de impresio
nantă pentru Roma timpului.

Virgil CÂNDEA

războinici. Cu 
muzeele Italiei,

;" din

Istoria a consemnat că după răz
boiul dacic finanțele zdruncinate ale 
imperiului s-au redresat. In numai 
cîțiva ani, cu „prăzile dace" s-au 
construit forul lui Traian, basilica 
Ulpia, Columna, marea conductă 
„Trajana aqua", s-a refăcut canalul 
Nil — Marea Roșie, s-au efectuat 
mari construcții publice în Italia ca 
șl în teritoriile cucerite, s-a pregă
tit războiul cu părții. Timp de trei 
ani au fost oferite gratuit poporului 
jocuri și spectacole. Prețul aurului a 
scăzut. Cetățenii imperiului au fost 
scutiți temporar de impozite. Acesta 
evenimente le-au cunoscut nu numai 
contemporanii martori, ci și urmașii 
lor, care puteau vedea scena tran
sportării prăzii de război săpată pe 
Columnă sau aceea a arderii regis
trelor de impozite de pe cunoscutul 
basorelief aflat pe tribuna rostrelor 
și păstrat azi în Curia romană din 
For.

Dar în impresionantele relicve da
cice ale Italiei ni se pare că putem 
desluși încă un aspect major al întîl
nirii dintre cele două popoare ale 
antichității. în focul războaielor da
cice s-au înfruntat armate, meșteșu
guri de atac și apărare, strategi și 
eroi din amîndouă taberele. Dar mai 
ales s-au înfruntat două concepții 
despre viață și despre oin, două spi
rite și două etici. De o parte, cuce
ritorii cu gîndirea și acțiunea viciate 
de orgoliul lor de „stăpîni ai lumii"; 
de cealaltă parte apărătorii libertății, 
însuflețiți de conștiința rezistenței în 
fața celei mai redutabile forțe poli
tice și militare pe care a cunoscut-o 
lumea veche, angajînd în luptă viața 
însăși, preferind sclaviei moartea. De 
o parte reprezentanții unei societăți 
moleșită de lux, oscilînd între un 
scepticism steril și un bigotism de
șănțat, robiți tuturor superstițiilor și 
modelor religioase ; de cealaltă „geții 
nemuritori", care deduc dintr-o cre
dință elevată și sobră — admirată de 
Herodot și de Strabon — o viață mo
rală, axată pe virtuți practicate, între 
care și vitejia în luptă, asociată cu 
disprețul morții. De o parte lumea 
politică din epoca Antoninilor căre
ia i se opunea un popor condus de 
oameni hotărîți și îndrăzneți, care 
oferă la sfîrșitul unor lupte fără no
roc exemplul înalt al sacrificiului și 
își iau viața pentru a nu cădea în 
robia cotropitorilor.

Toate acestea se știau la Roma și 
este cu neputință ca ele să nu fi im
presionat reflecția și închipuirea con
temporanilor. Și astfel, o imagine 
dacă trebuia să evoce nu numai eve
nimente politice, dar și teme de me
ditație etică, iar în cele din urmă — 
simpatie. Spunea Rutilius Namatia- 
nus : „Pe cine l-a temut Roma, l-a 
și înfrînt; pe cine l-a înfrînt, l-a 
iubit" (Quem Roma timuit, supera- 
vit; quem superavit, amavit).

Străbătînd Roma, ai astfel p'rile- 
jul unor frecvente întîlniri cu dacii. 
Reliefurile arcului lui Constantin ți-i 
înfățișează înfruntînd șarja cavale
riei romane. La Museo dei Gessi, îi 
vezi în reproduceri ale monumentelor 
antice. La Casina Farnese, din Pala
tin, două busturi de comați daci 
străjuiesc frumoasa sală unde papa 
Paul al Ill-lea (Alessandro Farnese) 
își va fi petrecut ceasurile de răgaz 
sau de folositoare convorbiri. despre 
arta veche, cu cărturarii secolului al 
XVI-lea. In grădina Villei Medici, 
vedem un dac călare — relief smuls 
din Forul lui Traian — cu 'Dunărea 
și faimosul pod pe fundal. Alte relie
furi cu subiecte dacice ne î'ntîmpină 
la Villa Borghese.

Dar dintre toate relicvele Romei 
în care este săpată o parte din isto
ria noastră, cea mai impunătoare ră
mîne Columna Traiană. Situat în cen
trul cetății eterne,, altădată ea în
săși un centru al lumii, venerabilul 
monument este de aproape două mi
lenii un far care trimite, generos, 
pînă departe lumina geniului creator 
al Romei și — o dată cu ea — fai
ma vitejiei străbunilor noștri.

Ar fi o eroare să privim Columna 
Traiană numai ca unul din monumen
tele Romei vechi. Ea a fost de la 
înălțarea ei un simbol. Pentru con
temporani — marca înălțimea coli
nei, ce a trebuit excavată pentru a 
face, loc minunii de arhitectură și 
grandoare imperială, care a fost Fo
rul lui Traian.

Tot pentru contemporani, Colum
na proslăvea principalul triumf al 
împăratului divinizat: supunerea Da
ciei. De aceea ea a fost și lăcașul 
din urmă rezervat învingătorului, a 
cărui cenușă a odihnit vreme de se
cole, într-o urnă de aur, ascunsă în 
cripta din soclul columnei. Model de 
artă sculpturală, ea a fost imitată 
după doar două secole prin Columna 
lui Aurelian.

Cetatea eternă a cunoscut apoi 
multe veacuri de restriște. A fost 
rînd pe rînd asediată, pustiită, ocu
pată, incendiată, bîntuită de molimi, 
părăsită de niajoritatea locuitorilor.

Se dărîmase Basilica Ulpia, pierise 
în țăndări statuia ecvestră a lui Tra
ian, se stinsese focul pe altarul ves
talelor, se uscaseră pinii mausoleu
lui lui Adrian, dar Columna rămăsese 
să povestească antica splendoare a 
Romei și mîndra dîrzenie a poporu
lui care-1 înfruntase pe Traian.

Ne explicăm astfel de ce Columna 
a fost înconjurată întotdeauna cu o 
adevărată venerație. In preajma ei 
se ctitorise prin al XII-lea veac o 
mînăstire (Sfîntul Nlcolae de la Co
lumnă) și curînd atingerea monu
mentului fu amenințată cu pedeapsa 
capitală.

Columna a fost unul din factorii 
prezenți în redeșteptarea generală a 
civilizației clasice prin umanism. 
Căutînd perfecțiunea formelor păs
trate în vechile pietre, artiștii Renaș
terii au văzut în Columnă o școală. 
Basoreliefurile ei au fost copiate de 
Rafael Sanzio și de ucenicii săi Giu
lio Romano și Correggio căutînd mo
dele pentru loggiile vaticane.

Columna devenise din nou titlul 
de glorie al romanilor și Michel
angelo putea aminti venețienilor 
mîndri de arta lui Tizian că numai 
Roma are o Columnă Traiană.

A avea o copie a Columnei devine 
din al XIV-lea secol una din dorin
țele constante ale artiștilor sau me- 
cenaților europeni. Giotto o imită în 
frescele basilicei San Francesco din 
Assisi. Alți artiști ucenicesc copiind 
basoreliefurile columnei în codici 
păstrați azi în Anglia. Spania, Italia.

Descriind, acum trei decenii, o 
admirabilă copie integrală a Colum
nei, descoperită în Galleria Estense 
din Modena, prof. Mihail Macrea din 
Cluj a făcut în revista Ephemeris

dacoromâna un conștiincios inventar 
al operelor datorate interesului ar
tiștilor Renașterii pentru Columnă.

Ambiția de a-1 imita pe Traian șl 
dorința de a-i admira în condiții op
time monumentul a generat vechi 
proiecte de reproducere integrală a 
Columnei. Cel dintîi a încercat Fran- 
cisc I, regele Franței, în 1541, îrisăr- 
cinînd cu turnarea în bronz a operei 
pe Primatlccio și pe Jacques Vignole. 
Francisc era un admirator fervent 
al lui Traian : se cunosc demersurile 
sale pe lîngă Soliman Magnificul 
să-i îngăduie cercetări asupra Podu
lui de la Turnu-Severin. Arheologia 
are, la noi, glorioase antecedente 1

Peste două veacuri Ludovic al 
XIV-lea căruia îi plăcea să fie nu
mit „Traianul Franței", face o nouă 
încercare de a obține mulaje de pe 
monument (1665). Alte două veacuri 
mai tîrziu, Napoleon al III-lea pune 
să se copieze întreaga columnă în 
gips (1861—1862). După aceste mulaje 
se execută la Auteuil copii în bronz 
expuse în 1864 în pavilionul Denon.

Se cunoaște o singură încercare 
de a strămuta Columna cu totul: 
aceea a francezului Pommereul, ofi
țer, colaborator al Enciclopediei lui 
Diderot și merituos istoric. Ocupînd 
Roma în 1797 el a conceput îndrăzne
țul proiect de a transporta columna 
la Paris unde, în Place Vendâme, ar 
fi putut servi drept piedestal statuii 
Libertății... S-a reținut din proiect 
doar ideea ridicării în același loc a 
unei coloane triumfale : este aceea 
închinată Marii Armate. Coloana 
Congresului, din Bruxelles, ca și 
Coloana Alexandrină din Leningrad 
au ca model tot monumentul lui 
Traian.

Oricît de bogată este Roma de azi 
în monumente vechi sau în noi clă
diri înalte, columna apare, maies
tuoasă, de pe tribunele Coloseului de 
pe Palatin, de Ia ferestrele Muzeului 
Capitolin... Apropiindu-te pe Via dei 
Fori îi pierzi perspectiva, cîștigînd în 
schimb imaginea deslușită a prime
lor rînduri de scene inaugurate, din 
pragul peșterii sale, de geniul Dună
rii, bătrînul Danubius...

Âu văzut-o negreșit solii' lui 
Ștefan în 1477, veniți să propună 
cunoscuta alianță Papei; au văzut-o 
desigur trimișii urmașului său Bog
dan al III-lea călătorind să explice 
tot aci politica externă a domnului 
lor ; va fi admirat-o Petru Cercel în 
trecerile sale prin Roma, din 1579 și 
1587 ; s-au închinat aci amintirii ori
ginilor noastre latine corifeii Școlii 
ardelene, un Samuil Micu, un Petru 
Maior, un George Șincai, un Inochen- 
tie Micu, ani de-a rîndul locuitori 
ai Romei. Pe pragul Columnei s-a 
culcat după un drum obositor badea 
Cîrțan...

Privind-o de la temelie mi se pare 
că sulița de piatră stă gata să stră
pungă cerul ca săgețile cu care dacii 
întîmpinau cîndva glasul de tunet al 
lui Gebeleizis... Și-mi amintesc ob
servația scrisă acum un veac de pa
sionatul cercetător al Columnei care 
a fost W. Froehner : în afară de 
daci, „nici unul din numeroasele po
poare absorbite de Imperiu nu se 
poate lăuda că a văzut înălțîndu-se 
un monument mai demn și mai du
rabil dragostei sale pentru neatîr- 
nâre".

Noul Teatru de Stat din Baia Mare

17,00 — Handbal: Dinamo Bucu
rești — Steaua. Finala 
campionatului republi
can. — Transmisiune de 
la Stadionul Progresul.

18.15 — La șase pași de o ex
cursie. — Emisiune con
curs pentru pionieri și 
școlari.

19,22 — Telejurnalul de seară.
19,37 — Buletinul meteorologic.
19.40 — Ancheta TV.
20,10 — Tele-enciclopedia.
21,00 — Emoții în premieră.
21.40 — Filmul serial: „Sfîntul".
22,30 — Gala Charles Aznavour 

la închiderea Festivalu
lui filmului de la 
Cannes.

23,00 — Telejurnalul de noapte.
23.15 — Telesport.

La Ateneul Republicii Socia- 
ite România are loc astă 

scară concertul orchestrei sim
fonice și corului Filarmonicii de 
stat „George Enescu". In pro
gram : „Anotimpurile", oratoriu 
pentru soliști, cor și orchestră 
de Haydn. Dirijor : D. D., Botez. 
Soliști: Emilia Petrescu, Valen
tin Teodorian și Helge BBmches.

• Teatrul 
AMORUL 
— 19,30.
» Teatrul _  __  ...
SÎNGE VIENEZ — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : MARIA 
STUART — 19, (sala Studio) : 
CASTILIANA — 20.
e Teatrul de Comedie : TROI- 
LUS ȘI CRESIDA — 20.
O Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) : CLIPE DE 
VIAȚĂ — 19,30. (sala din str. 
Al. Sahia nr. 76 A) : DRAGĂ 
MINCINOSULE - 19,30, (sala 
Palatului) : SFÎNTUL MITICĂ 
BLAJINU - 19.30.
® Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : AU FOST ODATĂ... 
DOUĂ ORFELINE - 19,30. (sa
la Studio) : ABSENȚA UNUI 
VIOLONCEL - 20.
G Teatrul .,Barbu Delavran- 
cea" : SE CAUTĂ UN MINCI
NOS — 20.
• Teatrul Mic : JOCUL IELE
LOR — 19,30.
o Teatrul „Ion Creangă" : NO
TA ZERO LA PURTARE — 
15,30.
• Teatru] 
VIOARA
20.
• Teatrul
Tănase" (sala Savoy) : PARADA 
REVISTEI - 10,30. (Patinoarul 
artificial 23 August) : VARIE
TĂȚI — 20.

de stat de operetă :

evreiesc de stat: 
LUI STEMPENIU —

satiric-muzical „C.

• SPARTACUS — film pentru ecran panoramic : 
PATRIA — 9; 12,45; 16,30; 20,15.
• FRENCH-CANCAN : REPUBLICA — 9; 11,30; 14; 
16,30; 19; 21,30, FESTIVAL - 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21; la grădină — 20 (la ambele completarea Oaspeți 
de iarnă), STADIONUL DINAMO — 20.
• ANGELICA ȘI REGELE — cinemascop : LUCEA
FĂRUL — 9,15; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30, BUCU
REȘTI — 8,45; 11; 13,30; 16: 18,30; 21 (la ambele com
pletarea Mama lui Adrian), EXCELSIOR — 10; 12,30; 
15; 17,30; 20, FEROVIAR - 8.45; 11,15; 13,45; 16,15;
18,45; 21,15 (la ambele completarea „1877"), GLORIA 
— 9; 11,15; 13,45; 16; 18,15; 20,30, MELODIA — 9;
11,15; 13,30; 16; 18.30; 21, MODERN — 9,30; 11,45; 14; 
16,30; 18,45; 21, GRĂDINA TOMIS — 20.
• DENUNȚĂTORUL : CAPITOL (completare Ten
siune înaltă la Bechet) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, 
la grădină — 20,30, GRĂDINA DOINA — 20, ARE
NELE LIBERTĂȚII (completare Mama lui Adrian) — 
20,15, STADIONUL REPUBLICII — 20.
« MONTPARNASSE 19 : CENTRAL — 9; 11,45; 14,45; 
17,45; 20,45.
• DOAMNA DE PE ȘINE — Cinemascop : VICTO
RIA (completare Tensiune înaltă la Bechet) — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20.45.
• OMUL INVIZIBIL: CINEMATECA — 10; 12; 14; 
16,30; 18,45; 21.
• A DISPĂRUT UN FRAGONARD : UNION (com
pletare In tainițele muzeului) — 15,30; 18; 20,30, GRI- 
VIȚA (completare Oaspeți de iarnă) — 9,30; 12; 16: 
18,15; 20,30.
• PROGRAM PENTRU COPII: DOINA — 9; 10.

(Urmare din pag. I)

repertoriului 
cinematografic
Săptămîna aceasta n-a 

adus pe ecrane filme noi, 
deosebite ca valoare ar
tistică. Regretabilă, situa
ția n-ar fi determinat însă 
„cronica" de față dacă 
nu ar trece săptămîni 
după săptămîni fără ca 
programul sălilor de ci
nema să ofere (cu foarte 
puține excepții) puncte 
de interes real. Este o 
problemă care se cere 
semnalată, pornindu-se 
de la marea diversitate 
de gusturi și de preferin
țe ale publicului.

Această diversitate im
plică, cu necesitate, varie
tatea de genuri a reperto
riului. Publicul cere come
dii, filme de aventuri, fil
me muzicale, superpro
ducții istorice — o parte

însemnată a producției 
mondiale este orientată 
spre satisfacerea acestor 
cerințe. Dacă vom exa
mina programul cinema
tografelor noastre, vom 
constata că feluritele ge
nuri sînt reprezentate în- 
tr-o proporție care contra
vine principiului varietă
ții. Există o monotonie 
chiar în interiorul capito
lului „divertisment" al re
pertoriului curent, accen
tuată de lipsa aproape 
totală a unor realizări 
care să se detașeze pe 
scară valorică.

Fenomen real 
cabil în viața 
orientarea unor 
ale publicului 
mul distractiv, , 
tant", nu poate justifica

. și expli- 
modernă, 
categorii 
spre fil- 

„deconec-

abdicarea de la exigențe
le calitative ci, dimpotri
vă, presupune un efort co
respunzător de selecție, 
pentru a se prezenta pe 
ecrane cele mai bune pro
ducții de gen. Sînt filme 
care pot îndeplini aceas
tă funcție a cinematogra
fului intr-un mod mai ele
vat, de aceea nu ne pu
tem împăca cu programă
rile de minimă rezistență.

Sărac și anost, lipsit de 
varietate (adică de un ju
dicios echilibru de genuri 
și de valori) repertoriul 
de filme nu satisface, în 
ansamblul său, rolul ci
nematografului ca factor 
de cultură, ca element de 
educare estetică a mare
lui public. In discuțiile pe 
această temă se amintește

• COPIII LUI DON QUIJOTTE : DOINA (comple
tare Povestea leului) ----  11.30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• RIO CONCHOS — cinemascop : LUMINA (com
pletare Pe drumul Thaliei) — 9,15; 12; 15; 18; 20,45.
• ATENȚIUNE, ATENȚIUNE, SE APROPIE! —
„1877“ — ----------------- ' " '
TIMPURI
0 OMUL
DACIA
MUNCA
© COLIBA UNCHIULUI TOM — cinemascop : AU
RORA — 8,45; 11,30; 14,30; 17,30; 20,30; la grădină

I Thaliei) — 9,15; 12; 15; 18; 2(),45.
ATENȚIUNE, SE APROPIE 1 -

MUZEUL ZAMBACCIAN — 1 MAI 1967 :
NOI — 9—21 în continuare.

CARE L-A UCIS PE LIBERTY VALANCE:
— 8,45—15,15 în continuare ; 18,15; 20,45,
— 14; 16,30.

20.

SUCCES, CHARLIE I — cinemascop TOMISe SUCCES, CHARLIE I — cinemascop : — TOMIS
(completare în tainițele muzeului) — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30, FLOREASCA - 9,15; 11,30; 14; 16,15; 
18,30; 20,45.
• CĂSĂTORIE ÎN STIL ITALIAN : GIULEȘTI (com
pletare 1 Mai 1967) — 15,30; 18; 20,30, PROGRESUL — 
15; 17, COSMOS - 15,30; 18: 20,30. GRĂDINA PRO- 
GRESUL-PARC — 20.
® ROBII : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE (comple
tare în tainițele muzeului) — 10; 16; 18; 15; 20,30, CO- 
TROCENI (completare Tinerețe. A 45-a aniversare a 
U.T.C.) - 14; 16,15; 20,45, FERENTARI (completare 
Legenda ciocîrliei) — 15,30; 18; 20,30,

O JANDARMUL DIN SAINT-TROPEZ — cinema
scop : FLACĂRA (completare Oaspeți de iarnă) — 
14; 16,30.
O BĂTĂLIE PENTRU ȘANHAI : FLACĂRA.— 18,30; 
20,30.
© RELAXEAZĂ-TE, DRAGĂ !: LIRA (completare 
Vizita delegației de partid și guvernamentale a R. P. 
Bulgaria în Republica Socialistă România) — 15,15; 
la grădină — 20,30, RAHOVA (completare Orizont 
științific nr. 3/1967) — 15,30; 18; 20,30.
® ÎNDRAGOSTIȚII DIN MARONA : LIRA (comple
tare Vizita delegației de partid și guvernamentale a 
R. P. Bulgaria în Republica Socialistă România) — 
17,30; 20.
© CEI ȘAPTE DIN TEBA — cinemascop : UNIREA 
(completare Tinerețe. A 45-a aniversare a U.T.C.) — 
11; 15,30; la grădină — 20.
• REÎNTOARCEREA PE PAMINT : UNIREA (com
pletare Tinerețe. A 45-a aniversare a U.T.C. — 18,
MIORIȚA, (completare Tensiune înaltă la Bechet) — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
G LENIN ÎN POLONIA — cinemascop : MUNCA 
(completare Vizita delegației de partid și guverna
mentale a R. P. Bulgaria în Republica Socialistă Ro
mânia) — 18,30; 20,30.
• DUMINICĂ LA NEW YORK : BUZEȘTI — 10; la 
grădină — 20,30.
• DIMINEȚILE UNUI BAlAT CUMINTE : BUZEȘTI 
(completare Istoria unui manuscris) — 16; 18,15.
O BUCĂTĂREASA : COTROCENI (completare Tine
rețe. A 45-a aniversare a U.T.C.) — 18,30.
® DIMINEAȚA, DEVREME — cinemascop : PRO
GRESUL (completare De ziua mamei) — 19; 21.

le în domenii ca patologia 
endocrină a creșterii, bolile 
endocrine genetice, patolo
gia tiroidei și îndeosebi a 
gușei endemice ca și cer
cetările privind relația din
tre hormoni și cancer, 
între hormoni și feno
menele de îmbătrînire. Un 
cîmp de investigare cu de- 
săvîrșire nou, abordat și de 
cercetătorii noștri, l-a des
chis pătrunderea ciberneti
cii în studiul fenomenelor 
neuroendocrine. în ultimii 
ani, au fost elaborate ast
fel modele de tip ciberne
tic fie ale sistemului endo
crin în ansamblu, fie ale 
unor glande.

— Ce probleme vor for
ma obiectul rapoartelor ți 
comunicărilor la congres r 
In general, cum apreciați 
însemnătatea specifică a 
acestei manifestări ?
— Problematica congre

sului este centrată îndeosebi 
pe două teme : 1) structura 
și fiziologia glandei pineale 
(epifiza) și a substanțelor 
hormonale extrase ; 2) fizio- 
patologia și tratamentul „bo
lii Cushing" — teme de ex
tremă actualitate în cerce
tarea de specialitate, cu o 
mare importanță în ceea ce 
ne privește și care prezintă 
numeroase aspecte insufi
cient aprofundate.

Cercetările asupra glandei 
pineale se află de fapt în 
strînsă legătură cu neuro- 
endocrinologia și psiho-en- 
docrinologia, prima studiind 
relațiile între sistemul ner
vos și cel endocrin, iar a 
doua felul în care acesta din 
urmă influențează viața psi
hică a omului. Multă vreme 
nu s-a putut descoperi ros
tul existenței acestei mici 
glande, în forma unui con de 
brad, situată în profunzi
mea creierului. Unii o con
siderau drept o rămășiță ru
dimentară a unui organ care 
și-a pierdut rolul la mami
ferele superioare, deși la 
șerpi și batraciene ea. mai 
îndeplinește încă unele 
funcțiuni; alții, ca Descar
tes, de pildă, considerau 
epifiza drept... sediul sufle
tului. In prezent se cu
noaște că ea secretă sub
stanțe de tip hormonal, dar 
al căror rol nu este încă su
ficient clarificat. S-a desco
perit printre substanțele 
pe care le produce, spre 
surprinderea cercetătorilor, și 
una cu proprietăți ce par 
identice cu ale insulinei 
•— deci o „insulină cere
brală".

în institutul nostru au 
fost izolate din glanda pi
neală . mai multe substanțe 
cu evidente proprietăți hor
monale, așa cum este hor-

monul hipoglicemiant, anti- 
sexual, vasotocina etc. Can
titățile de substanțe tip 
hormonal care pot fi izo
late din glanda pineală 
sînt foarte mici, ceea ce în
greunează enorm cercetarea 
proprietăților lor. Aș vrea să 
menționez că studiul epifizei 
reprezintă o direcție de cer
cetare tradițională a școlii 
românești de endocrinologie, 
primele lucrări pe asemenea 
teme" fiind inițiate în țara 
noastră încă în anii 
1937—1938. Multiplele enig
me ale acestei glande se des
cifrează însă treptat. Cerce
tări recente par să indice că 
ea, împreună cu zona înve
cinată a sistemului nervos 
central, intervine în ritmurile 
biologice diurne ale omului, 
în adaptarea lui la lumină 
și întuneric, fenomene care 
i-au adus denumirea de 
„ceasornicul biologic pineal".

A doua temă importantă 
a congresului nostru — boa
la Cushing — este legată di
rect de funcția glandelor 
corticosuprarenale (așezate 
deasupra rinichilor) și a ac
țiunii hormonilor secretați 
de acestea. Izolarea acestor 
hormoni a permis descifra
rea cauzelor și mecanismu
lui de apariție ale unor boli 
datorate, fie insuficienței 
(boala lui Addison), fie ex
cesului (boala lui Cushing)

acestor hormoni. în primul 
caz se observă slăbirea or
ganismului, pigmentație a 
pielii, scăderea simțitoare a 
tensiunii arteriale, în al doi
lea îngrășare, hipertensiune, 
tulburări sexuale etc. Cerce
tătorii români au adus con
tribuții valoroase la trata
mentul bolii lui Addison, 
care este astăzi curabilă și 
nu mai prezintă probleme 
deosebite, precum și la tra
tamentul chirurgical și radio- 
izotopic al bolii lui Cushing.

Acest congres este prima 
manifestare științifică de mai 
mare amploare, pe scară 
națională a științei endocri- 
nologice românești, pregătită, 
ce-i drept, de o serie de în
tîlniri mai restrînse, anuale 
ale specialiștilor din acest 
domeniu. El ne va oferi pri
lejul să facem cunoscute u- 
nele realizări ale cercetării 
recente, să le supunem discu
ției publice, permițîndu-ne o 
utilă confruntare de păreri 
și cu specialiștii străini.

Răsunetul internațional pe 
care l-a avut tematica con
gresului s-a concretizat în 
acceptarea de către peste 120 
de specialiști din diferite 
țări — Anglia, Franța, 
U.R.S.S., Italia, R.D.G., 
R.F.G., Cehoslovacia, Polo
nia, S.U.A. etc. — de a par
ticipa, alături de cercetătorii 
noștri, prin corapoarte și 
comunicări, la lucrările lui.

Această masivă participare a 
endocrinologilor străini — 
personalități de prestigiu în 
specialitate pe plan mon
dial — subliniază atît actua
litatea tematicii adoptate, cît 
și aprecierea acordată școlii 
endocrinologice românești.

In cadrul congresului se 
va organiza și o „masă ro
tundă" în vederea stabilirii 
unei terminologii uniforme, 
comune pe scară internațio
nală, legată de glanda pi
neală, cerință devenită ne
cesară tocmai ca urmare a 
dezvoltării rapide a cercetă
rilor din acest domeniu.

Din concluziile congresu
lui se vor desprinde desigur 
unele învățăminte și idei noi, 
privind atît direcțiile de in
vestigare în viitor, cît și o se
rie de aplicații pentru prac
tica medicală. Un alt rezul
tat important va fi, desigur, 
și întărirea colaborării dintre 
institutul nostru și practicie
nii de pe teren, între cerce
tătorii noștri și oamenii de 
știință din străinătate, punîn- 
du-se astfel bazele unor ac
țiuni mai sistematice și, poa
te, chiar mai ample, cum ar 
fi organizarea, într-un viitor 
nu prea îndepărtat, a unui 
congres internațional de en
docrinologie.

Convorbire realizată de
Gh. BARBU

adeseori despre filme „de 
casă" și filme „de artă" — 
ca despre două categorii 
diametral opuse. Este o 
prejudecată, întreținută și 
de spiritul rutinier în alcă
tuirea programelor cine
matografice, ca și de 
subaprecierea disponibili
tăților, a receptivității 
spectatorilor. Este adevă
rat că în criticile formu
late în presă la adresa 
programării se strecoară 
uneori exagerări care pot 
dezorienta (ca în cazul 
filmului „Dragă Brigitte", 
o comedie agreabilă „di
secată" fără înțelegere 
față de specificul genului, 
sau — invers •— în cazul 
recomandării insistente, 
dar „pe nevăzute", a unor 
filme zise de avangardă). 
Dar spectatorul este lipsit 
de posibilitatea de a ve
dea pe ecrane filme des
pre care se scrie pe larg 
în publicațiile noastre, o- 
pere intrate în palmare
sul marilor festivaluri in
ternaționale, creații ale 
unor cunoscuți regizori și 
actori de cinema. Să 
enumerăm ? Nu este 
bil și nici nu ni se 
necesar. Nu este 
ba despre un film 
me, ci despre un principiu, 
despre necesitatea 
noașterii producției actua
le din toate țările în ve
derea achiziționării celor 
mai reprezentative reali
zări, a unor filme de va
loare capabile să aducă 
și succesul de casă dorit. 
Organele difuzării își mo
tivează reticențele față de 
creații ale unor cineaști 
de primă mărime pornind 
de la premisa că ar fi pri
mite cu rezervă de pu
blic. Sînt rezerve în
dreptățite uneori și alte 
ori exagerate, care ar 
trebui oricum discutate 
de la caz la caz. Ni 
se pare însă incontestabil 
că repertoriul nu poate fi 
alcătuit în virtutea unor 
păreri preconcepute, că 
peisajul nostru cinemato
grafic nu poate rămîne la 
configurația actuală ; cre
dem că trebuie depuse 
eforturi pentru creșterea 
rentabilității rețelei cine
matografice prin lărgirea 
ariei de achiziții, însoțită 
de o popularizare capa
bilă să atragă un public 
din ce în ce mai numeros 
spre filme de valoare. 
Problema are și un alt as
pect: neachiziționarea re
petată a producțiilor re
prezentative îi determină 
pe unii distribuitori să nu 
mai trimită spre vizionare 
filme de calitate. Selecția 
este astfel limitată ca 
posibilități de alegere. Și 
aceasta explică, într-o mă
sură, sărăcia repertoriu
lui.

Formarea gustului ma
relui public se face vă- 
zînd filme prestigioase (ci
tate frecvent în cronici șl 
articole fără însă ca citi
torii să le poată vedea 
pe ecran) și nu pelicule 
de la periferia artei, 
iectarea întîrziată a 
filme semnate de 
cineaști în ceea ce 
mai semnificativ — 
care nu-i reprezintă — nu 
rezolvă problema. Se im
pune instaurarea unor cri
terii de valoare și res
pectarea lor consecventă 
într-un spirit deschis la 
valorile autentice ale ci
nematografiei contempo
rane.

le 
posi- 
pare 
vor- 
anu- 

i. 
au-

Pro- 
unor 
mari 

au 
dar

D. COSTIN
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reportaj de Paul Anghel

au asigurat un ritm bun de înain-

că, deși am 
caiet întreg, 
alți oameni 
mai sus. La 
unde Lotrul

de kilometri pă'

stabilit în prezent 
colonii ale construc- 
Mălaia, Ciunget — 

numele unor temuti

Experiența Lo- 
prelucrată teo- 
, care au fău- 

de răpire a

cu 
și colturile 

paraginii nu 
vor muta de 
ce nu-și cru- 
capitale pînă 

ca tip social,

Con- 
îi gonesc din urmă pe stăpînii 
muncitorii forestieri, care abia 
să doboare copacii și să curețe 
se lucrează, sus se lucrează. Un

După Bistrița — unde am zăgăzuit un 
singur rîu, după Argeș — unde am îm
pletit într-o singură cunună patru ape 
mari, Vîlsanu, Topologul, Rîul Doamnei 
și titularul hidrocentralei; după Dunăre 
— lucrare de vaste proporții, ce ne va 
cere încă mari eforturi, am pornit într-o 
nouă expediție a energiei, pe Lotru.

De ce ocupă Lotru} un loc aparte în 
geografia apelor noastre, de ce l-am așe
zat pe treapta de sus, cea superlativă, în 
scara energiei ?

Mai la vale de Brezoi, Lotrul aruncă, în 
apele Oltului, nu mai puțin de 25 la sută 
din energia absolută a acestui rîu pînă la 
confruntarea cu Carpații. Sporul de pu
tere nu intră în concurentă cu al 
celorlalți afluenți de mai la vale, 
fiindcă Lotrul își menține marca de 
personalitate, reținînd din puterea Oltului 
la vărsare peste 15 la sută. Cum Oltul 
reprezintă 16,1 la sută din potențialul 
energetic al rîurllor interioare, putem les
ne aprecia ce înseamnă Lotrul în echili
brul Oltului și al apelor noastre în ge
neral.

Cine e Lotrul ? E un hot. Dacă porecla 
de haiduc poate fi extinsă și peste cele
lalte regnuri, atunci din regnul mine-, 
ra‘l — cel_ din care fac parte apele — 
singurul rîu care poate acoperi învesti
tura de haiduc, de hot al munților și co
drilor, este acest Lotru. L-am văzut fu- 
rînd. Fură fără scrupul din zăpezile al-

care stau masivele de arbori, devine lu
necoasă ca untul și nu mai poate retine 
sus, pe creste și în înălțime, povara grea 
a copacilor și bolovanilor ce se desprind...

Drumul e îngust, abia scobit în peretele 
vertical, suspendat pe muchea prăpastiei 
în care urlă Lotrul ; la întîlnirea cu o altă 
mașină, unul dintre cele două vehicule 
trebuie să se retragă înapoi, cale bună, 
pînă la primul refugiu natural. Drumul 
este măreț și, în egală măsură, imposibil. 
Mașina sare ca o capră din groapă în 
groapă și din bolovan în bolovan, copiind 
salturile caprelor negre de pe tancuri și 
împărtășind adesea riscurile lor? Intre 
timp, însă, se puseseră în mișcare avalan
șele...

Din loc în loc, drumul era barat de 
adevărate posade de copaci și bolovani 
și m-am gîndit — așteptînd buldozerul 
care să ne descuie calea — că aceste văi 
de ape au oferit, în chip natural, modele 
de apărare strămoșilor noștri, că ideea 
strategiei de la Posada a fost descoperită 
de un cioban sau oștean, într-o dimineață 
ca aceasta, de după o furtună...

între timp, în ceasurile de așteptare, 
am urmărit frumusețea sublimă a locului. 
Este peste cuvînt, nu vom încerca o 
transcriere. Am reținut numai replica lui 
Stelică, șoferul, înciudat de atîta 
pierdere de timp : „Să vedeți ce 
frumoase vor fi locurile acestea cînd va 
fi gata șoseaua modernă care va duce la 
orașul turistic de sus...” De pe acum, la 
Lotru, frumusețea naturală este condițio
nată de civilizație, singura care ne asigu
ră accesul confortabil către sublim.

Cu acest gînd, am străbătut zona cata
ractelor, cu năruiri de ape albe, stînci și

tele de jos pe care pompele de măre cali
bru nu dovedesc a le sorbi. Ar fi fost cu 
mult mai ușor să trâseze un put nou, dăr 
din fericire sau din păcate, tocmai aceasta 
e cea mai potrivită cale de acces spre 
viitoarea centrală. Numai coborîrea pînă 
jos, la frontul de lucru e o problemă. Dar 
ajuns jos, minerul n-are cînd privi înapoi, 
n-are timp de cuvinte. Fiecare secundă 
hotărăște victoria apei sau victoria lui. Și, 
dat fiind că pînă acum au învins minerii, 
vom crede, cu toată convingerea, în vic
toria lor.

în aceste condiții, luînd cele două coor
donate ale șantierului de la Ciunget, 
Curmătura Fagului și Puțul Orb, e normai 
să ti se pară că cele mai normale con
diții le au constructorii de la zi, cei care 
domină, prin colonia lor, Valea Lâtorităi. 
Așa e normal...

Dar cînd am auzit că șeful acestui șan
tier, ing. Alexandru Simionescu, este po
reclit împăratul Latoritei — am rămas pe 
gînduri, confruntînd acest titlu de noblețe 
cu tumultul de ape vasal.

Cine este Latorița, ca să determinăm 
cine este șeful șantierului, iar prin el — 
constructorii ? Ing. Simionescu șl majori
tatea oamenilor lui au făcut aceeași rută 
— Bicaz—Argeș—Lotru, în timp ce Lato
rița a făcut numai drumul de la izvor 
pînă aproape de Mălaia. Un drum scurt, 
dar de pacoste. în fiecare an Latorita a 
rupt malurile, a frînt ca pe niște 
vreascuri poduri masive, a înecat turme, 
a ras pînă și primele barăci ale echipelor 
de studii. Ca s-o strunească, pionierii de la 
Ciunget au construit zdravene diguri dă 
bolovani, inutile în clipa cînd valea va 
rămîne seacă, iar apa Latoritei va face 
la rîndu-i calea întoarsă unindu-se hăt 
sus cu Lotrul.

Dar atîtea lucruri aparent inutile tre
buie să facă acești constructori, începînd 
cu cabanele definitive pentru ei și fami
liile lor, cu numeroasele drumuri de ac
ces care vor fi abandonate cîndva, 
grădinițele de flori, ronduri! 
de odihnă ce vor fi lăsate 
peste multă vreme, cînd se 
aici. Ca și un mare creator < 
tă energiile, de la actele 
la nimicuri, constructorul, 
este omul dăruirii neprecupețite, un om 
pe care îl jignești socotindu-i efortul în 
minute sau ore, cînd el și-a făcut un 
ideal din a dărui totul.

De aceea poate, discuția cu împăratul 
Latoritei, acest tînăr intelectual cu tîm- 
plele complet albite, a fost o discuție nu 
atît despre tehnica lucrărilor cît despre 
oamenii șantierului și despre bucuriile 
lor.

— Au fost aleși cu grijă, îmi spune ing. 
Al. Simionescu, cei mai multi dintre ei 
sînt pasionați ai construcției, constructori 
de profesie. Pentru nea Florică Grof, spre 
exemplu, și pentru cei 15 oameni ai lui, 
cea mai mare bucurie a fost să dea șan
tierului energia electrică. Cum au lucrat ? 
Au alergat ca niște cai, zi și, noapte. 
Acum se pregătesc să ducă lumina sus, 
la castel. La fel nea Mitică Bostan, la fel 
meșterii din lotul lui Emanoil ,Dumitres
cu, sau minerii de la lotul 821,' în frunte 
cu ing. Constantin Sandu sau...

Singurul meu regret este 
umplut cu fapte și nume un 
n-am cum pomeni măcar și 
la fel de vrednici ca cei de 
Mălaia, spre exemplu, locul 
se va reîntîlni cu vechea albie, locul unde 
se află cea mai frumoasă și mai bine or
ganizată colonie de constructori, era gata 
să trec pe lîngă gura tunelului fără să 
intru. Ce mai puteam adăuga la imaginea 
de acum închegată despre lucrările sub
terane de la Lotru, încă un kilometru de 
tunel ? „Dar se poate să nu vedeți tune
lul nostru?!". Ing. Ion Stingă și minerii 
din schimburile lui Aldea. Burcă și Stroe 
aveau dreptate, nu se putea să nu vezi 
o asemenea lucrare executată tehnic fără 
reproș ! Este mîndria acestor oameni și 
o consemnăm, ca probă a pasiunii și a 
exigentei lor profesionale.

Discutînd cu directorul general al con
strucției, ing. Gheorghe Cocoș, posibilită
țile de acces la diferitele puncte din 
munți, acest tînăr veteran al hidroener
geticii ni le-a indicat în felul următor :

— Cum se poate ajunge sus ? în unele 
locuri cu mașina cu două diferențiale, 
în altele cu tancheta, în altele cu pasul, 
cu calul sau cu elicopterul. Oricum, 
nu vă puteti face o idee despre construc
ția noastră, fără să pipăiti, p*as cu pas, 
munții în . care am amplasat lucrările.

O idee generală despre această con
strucție, care reprezintă un efort de in
vestiții deosebit, ne-am putut-o cristaliza, 
totuși, cu ajutorul acelorași specialiști 
de la direcția generală de la Voineasa.

Aruncați-vă ochii pe hartă : Veți vedea 
că Lotrul își trage puterea din zeci de ape 
împrăștiate în munți, alcătuind rețeaua 
unui sistem nervos, ale cărui calote sînt 
două puternice masive, din dreapta și din 
stînga rîului, cu piscuri trecînd peste 2 000 
m. La Vidra. în creierul acestor munți, 
mai sus de spectaculoasele cataracte, la 
cota 1 300, Lotrul va fi oprit printr-un 
baraj de argilă și stînci. în volum de 
3,8 milioane de metri cubi. Lacul ce va 
fi format, unul dintre cele mai frumoase 
lacuri alpine din țară, se va întinde pînă 
aproape de Obîrșia Lotrului, o oglindă 
fluidă de circa 350 milioane metri cubi de 
apă. cu un debit de 5,4 mc pe secundă. 
Un puternic potențial energetic, dar nu 
potențialul absolut. Forța Lotrului va 
spori aici, în acest punct-cheie, prin forța 
celor 86 de afluenți adunați din cele două 
calote muntoase și dirijați pînă la Vidra 
printr-o rețea de tuneluri în lungime de

tate cu vulpile, sînt cîteva cotețe de pă
sări, cearșafurile și cămășile sclipesc în 
soare, întinse de-a dreptul pe crengi, doi 
puști se chinuiesc să facă loc unei troti
nete pe „șoseaua" provizorie dintre niște 
cioate și grinzi de beton. Ei aici există o 
școală, cu 16 copii, iar învățătoarea. Eca- 
terina Dobrescu, se ocupă toată ziua de 
elevi, meditîndu-i după ore, la domiciliu. 
Lecțiile de științe naturale — de-a drep
tul în pădure.

Șantierele se amestecă și aici, 
structorii 
pădurilor, 
au vreme 
locul. Jos 
bolovan a căzut de sus, de la șoseaua în 
lucru, pînă la gura tunelului, retezînd o 
conductă. Al cui e bolovanul ? Și construc
torii și forestierii își declină răspunderea 
— „nu e, tovarăși, bolovanul nostru !“ — 
pînă ce bolovanul e lăsat baltă și toți se 
întorc furioși la de-ale lor. Furioși și gră
biți. Sînt prețioase minutele, deși sub a- 
cbste creste timpul stă de cînd lumea.

Ritmul înaintării îl decid și aici minerii 
care taie drumul nou al Lotrului, în a- 
monte și în aval prin cele două ferestre 
deschise peste apa Mănăilesei. Lotrul va 
străbate transversal această vale, prin
tr-un viaduct. Apa Mănăilesei, viforoasă 
și năpraznică, va fi, de asemenea, captată 
și injectată în artera de beton a Lotrului, 
chiar în acest punct.

Am intrat pe sub cele două portale de 
beton — amonte și aval — în galeriile unde 
lucrează cunoscutele brigăzi ale lui Ale
xandru Farcaș și Dumitru Galeș. Condi
țiile geologice grele i-au obligat pe mineri 
să folosească așa numita metodă de înain
tare austriacă, prin secționarea suprafeței 
pe etape în mai multe fronturi de lucru, 
cu armare solidă a boitei, metru cu metru. 
Este o zonă dificilă, sînt așteptate infil
trații de apă, peste toate, geologii stau și 
ei la pîndă, așteptînd ivirea unei falii care 
dă vîrsta masivului și care circulă spre 
Mănăileasa urcînd pe sub Transilvania. 
Geologul Constantin Privighetoriță așteap
tă — ni se spune — fenomenul, cu emoții 
de mamoș.

Un eveniment la fel de emoționant pen
tru întreaga colonie s-a petrecut în urmă 
cu luni : nașterea primului copil, aici la 
cota pădurilor. Tată — minerul Alexandru 
Antoci, mamă — Maria, iar feciorul — 
Nicolae, după numele nașului, șeful co
loniei, maistrul Berea. Cei aproape 250 
muncitori și tehnicieni, aflați aici, au for
mat de acum o familie, cu micile ei ne
cazuri și bucurii, cu marile ei satisfacții 
legate de marile satisfacții ale pionieratu
lui care îi înfrățesc pe toți constructorii 
din munții Lotrului, oricît ar fi de izolați.

aceste șantiere ce se vor întinde pe zeci 
de kilometri pătrați nu este numai o ches
tiune de confort, ci de viteză în aprovizio
nare, deci de timp și de bani, fiindcă distru
gerea precoce a materialului rulant în
seamnă pierderi mari de bani. Drumul 
Cibanilor a fost recent decretat drum 
național, el va face cea mai scurtă legă
tură, peste munți, cu bazinul carbonifei 
al Petroșenilor. în abordarea și isprăvirea 
rapidă a lucrărilor sînt interesate cel pu
țin două categorii de oameni : forestierii 
— care vor transporta masa lemnoasă 
spre Petroșeni, cu cheltuieli minime, fără 
să ocolească prin toată Oltenia, — și con
structorii hidrocentralei. Conjugînd cele 
două interese rezultă un interes național. 
Deci — tot viteză.

— Cea de-a treia problemă — care ar 
fi trebuit să fie prima ! — este aceea a 
condițiilor de viață ale constructorilor.

Sînt printre ei foarte multi care nu gu 
o altă casă decît șantierul. Pe șantiere li 
s-au născut copiii, pe șantiere au cres
cut, pe șantiere se întorc la rîndu-le. 
Aici, la Lotru, condițiile de locuit și apro
vizionare sînt mai bune decît pe oricare 
dintre șantierele pe care le cunoaștem. 
(Cabanele sînt împărțite în apartamente 
cu apă curentă și încălzire centrală, apro
vizionarea este bună — organele comer
țului regional își fac bine datoria). In 
afară de coloniile Mălaia și Ciunget fini
sarea lasă însă de dorit, iar ritmul con
strucției întîrzie. De confortul, odihna, 
destinderea acestor oameni ține în ulti
mă instanță capacitatea lor de muncă. 
Deci — grijă I (în această grijă intră și 
promptitudinea cu care se vor instala pe 
Valea Lotrului releele de televiziune, una
nim solicitate de constructori, fiindcă 
acum televizoarele sînt moarte).

In ceea ce privește rezervele interne de 
energie, productivitate, dăruire, — nu in
sistăm, fiindcă multi dintre cei cu care 
am discutat au analizat în același spirit 
de exigentă carențele organizării timpu
lui de lucru, ale aprovizionării cu mate
riale, ale controlului efectiv. Vom discu
ta cu un alt prilej exclusiv aceste pro
bleme, aducînd în lumină o altă fată a 
șantierelor de pe Lotru.

...în clipele cînd scriu, Lotrul fuge ca 
un accelerat de apă, Lotrul fură, Lotrul 
distruge, Lotrul construiește, Lotrul își 
șuieră balada : „De n-ar fi adînc de 
codru / Nu m-aș face, muică. Lotru".
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printr-un alt tunel de 6,5 km, întîlnind 
vechea albie la Mălaia, d 
altă etapă, vor porni la 
riență energetică, suind, 
trepte ale energiei.

Iată, pe scurt, lucrarea, 
trului a fost însușită și 
retic de către proiectant! 
rit un alt model, superior, 
fiecărui strop de apă și a fiecărei pică
turi de energie, un model științific pe 
care Lotrul va fi obligat să-1 urmeze, 
etapă cu etapă, pînă la izbînda finală.

Nu putem încheia, totuși, acest capitol 
preliminar fără să notăm o ambiție a 
energeticienilor noștri, care ține, pe un
deva, de absolut, are adică un absolut al 
ei, coeficient ce se include oricărui ideal. 
Dirijarea acestui sistem de ape ce vor 
curge peste crestele sau prin inima mun
ților se va face printr-o simplă apăsare 
de buton. în viitoarele etape, cînd și a- 
pele Oltului vor fi blocate, cînd pe firul 
Lotrului se vor mai ivi încă două hidro
centrale, cele două/ rîuri își vor uni 
definitiv destinul, supunîndu-și energiile 
unui singur centru de comandă și răspun- 
zînd deci, la modul ideal, unei simple 
apăsări de buton. Extinzînd ecuația, in- 
troducînd treptat în aria ei și celelalte ne
cunoscute — Sebeșul, Someșul, Șire
tul etc. — vom obține, într-un viitor 
nu prea îndepărtat, sub denumirea de sis
tem energetic national, un adevărat sis
tem central al gospodăriei energiei ape
lor, răspunzînd în mod complex, ca și 
un sistem nervos, unei singure comenzi. 
Este un ideal și orice ideal cuprinde în 
el un coeficient de absolut. Din acesta să 
desprindem, deocamdată, ecuația Lotrului.

brazi sinucigași, cu acest gînd am trecut 
pe lîngă minele de feldspat, unde pereții 
de piatră căpătă sclipirea argintului și 
unde un excavator scurma cioburi de 
oglinzi în lumina orbitoare a zilei. 
Reflexul scump al feldspatului l-am re
găsit împrăștiat peste creste, la cota 1300, 
în zona zăpezilor virgine...

— Cum lucrați aici, în această singură
tate ?

Mi-a ’’răspuns șeful șantierului Vidra, 
ing. Soly Kamenitzer, și el un tînăr ve
teran al hidroenergeticii, format pe ruta 
Bicaz-Argeș. Mi-a răspuns întinzîndu-mi 
o carte, a unui specialist austriac în 
construcții hidroenergetice alpine, despre 
barajul Gepatch, de pe valea Kauner, 
din Alpii tirolezi. Am deschis-o la aceeași 
pagină, a emoțiilor și necazurilor în
ceputului, aceleași pretutindeni : „Adă- 
postirea cea mai primitivă a tehnicienilor 
și muncitorilor în cele două grajduri pen
tru boi — în apropierea viitorului șantier 
al barajului, lipsa de curent electric în 
vale și prin aceasta lipsa de lumină, un 
drrtm de care în locul drumului actual, 
lipsa de telefon, de bucătărie, plata pri
melor salarii pe o buturugă — pe scurt, 
timpuri de pionierat, suportate însă cu 
certitudinea că uzina din valea Kauner 
trebuia să se realizeze...”

Am aliniat greutățile începutului de la 
Vidra, drumul sub viscol, în iarna anului 
trecut, cînd constructorii nu știau dacă 
pot ajunge zilnic la „baraj”, primele dor
mitoare cu rulote trase cu tractoarele pe 
șenile, fundația uzinei electrice, prima 
bucătărie, prima magazie, în sfîrșit — 
telefonul... între timp, comunicația cu 
Voineasa s-a întrerupt, peste firul de 
campanie întins pe valea Lotrului a tre
cut o avalanșă sau a călcat, delicat, o 
capră. Se urlă inutil în pîlnie, se trimit 
— în fine — bilete prin curieri, cu aver
tismentul sever : Trimiteți ciment !

— Unde am rămas ? 
inginer. Ați copiat, 
partea pitorească din 
nostru din 
însă o altă 
înaintare... 
șantierului 
înaintat într-un Ctimp ceva mai bun, în 
condițiile unor greutăți egale. Mă refer 
numai la lucrările de organizare a șantie
rului, cele care asigură atacul ‘ propriu-

Revenind în albia Lotrului, reîntîlnlm 
cota teoretică definită la începutul aces
tui rond, iar acum, după ce rondul a fost 
efectuat, putem formula și cota exigen
telor. Am discutat aceste exigente pe care 
le impune munca pe un asemenea vast 
șantier, cu numeroși muncitori și tehni
cieni, cu specialiști în organizarea pro
ducției, cu cadre din conducerea șantie
rului inclusiv dir. gen. ing. Gh. Cocoș. 
Confruntînd observațiile noastre persona
le cu acelea ale constructorilor, ne per
mitem să aliniem cîteva constatări șl 
cîteva sugestii :

— Este limpede că o lucrare de ase
menea proporții nu se poate realiza ra
pid și în ireproșabile condiții, cu mijloa
cele tehnice curente. Acolo unde dotarea 
este corespunzătoare, unde utilajele de 
mare capacitate au intrat în func
țiune, rezultatele sînt bune și costu
rile scăzute. în proiect sînt prevăzute a- 
semenea mijloace. A le aduce mai repede 
înseamnă a înainta mai repede și a chel
tui mai puțin. Deci — viteză în dotare !

— Chestiunea drumurilor de acces la

135 km. ~ Cel mai lung tunel din țară, 
o cunună de ape ce va înconjura frun-, 
tea Lotrului, dăruindu-i, în fiecare se
cundă, un adaus de 10 mc. Unele ape, 
afluenți ai Lotrului și ai Oltului, vor 
face un drum înapoi, spre izvor, de cîte 
50—80 km, altele vor atinge cota ba
rajului printr-un drum vertical, poposind 
mai întîi în cîteva lacuri adiacente — 
Jidoaia, Lotru aval, Petrimanu — de 
unde vor fi împinse mai sus, cu 100—150 
m, prin puternice sisteme de pompare. 
Am putea numi acest original sistem, de 
fapt un sistem de fîntîni arteziene, as
censiunea apelor către Vidra sau drumul 
izvoarelor către demnitatea energiei.

De aici, de la cota 1 300, apele se vor 
prăvăli la vale cu o uriașă forță, cu tot 
potențialul primar de energie al Lotrului, 
sporit prin energia celor 86 de afluenți, 
dar nu pe drumul tradițional spre cata
racte, ci pe un alt drum, cu mult mai 
scurt, un bunel de 13,5 km. Cataractele 
se vor repeta subteran, în inima unui 

Fîntînele, unde se 
140 metri adîncime, 
marii hidrocentrale. 
80 mc pe secundă, 

turbine — 170 MW. De

...Am pornit spre Vidra, în zori. După 
ploaia torențială, din cursul nopții, munții 
Lotrului gemeau de apă, mormăind și 
mișcîndu-și pămînturile. scuturîndu-și pă
durile grele, mînînd la vale avalanșele.

Avalanșele nu pornesc de obicei în 
timpul ploii, ci mai tîrziu, cînd stîncile se 
umflă de apă, cînd pădurile se umflă de 
apă, cînd pojghița subțire de lut gras, pe

De la Vidra am coborît pe drumul viitor 
al Lotrului, desemnat, deocamdată, nu
mai în proiecte, la cota 1215, pe care 
am numit-o cota pădurilor. Vom vedea 
de ce.

Ar fi trebuit să fac acest drum peste 
piscurile încă înzăpezite, recurgînd la 
unul dintre mijloacele indicate de ing. 
Gh. Cocoș — cal, tanchetă sau elicopter
— dar cum caii sînt mult mai la vale, 
în zona satelor, cum elicopter nu se afla, 
cum tancheta șantierului era momentan 
defectă, am apucat un drum ocolit, nu 
mai puțin spectaculos, plin de frumuseți 
riebănuite, pe albia unui afluent zănatec al 
Lotrului : apa Mănăileasa.

Am pătruns în împărăția pădurilor 
compacte, populate cu vînat, am văzut 
cîrduri de ciute nesfioase, păstorite de 
cerbi, atenți, am auzit — mai ales — 
captivante romane cu urși, rîși, bursuci și 
capre, povești care sînt un supliment de 
hrană literară pentru constructori și pă
durari.

Aici, constructorii s-au instalat chiar în 
inima codrului, iar primul lor instrument
— de la miner pînă la mecanic sau elec
trician — a fost toporul. „Nu se vedea 
cerul de copaci — îmi spunea maistrul 
Nicolae Berea, șeful acestui lot de sin
gurateci, — fiecare arbore doborît aducea 
soarele și ne lărgea poiana în care pu
neam piciorul”.

Poiana nici acum nu e largă, nu s-au 
degajat toți copacii doborîți, abia încap 
cele cîteva dormitoare pe rulote și cele 
cîteva cabane, unde familiștii s-au instalat 
confortabil. Dar miroase, de pe acum, a 
așezare stabilă. Printre brazi, în vecină-

care împreună cu schimbul lui Dumitru 
Oucu 
tare.

Se lucra intens, încă din zori, și în 
incinta viitorului baraj. Aici se lucrează 
desfășurat, pe toată valea și pe mai multe 
etaje, Sus,- pe coastă,- forestierii doboară, 
cU fierăstraie și topoare, pădurea, mai 
jos constructorii de drumuri sparg mun
tele cu dinamita, degajînd sburăturile cu 
buldozere, iar în munte, minerii de la 
galeria de aducțiune înaintează spre 
inima de stîncă, trasînd viitorul drum al 
apelor din zona sud, spre lacul de acu
mulare. O mașină gigant, combinație 
intre tanc de mare calibru și buldozer, 
arbitrează peste mașinile mai mici — 
autocamioane, buldozere, compresoare cu 
cilindru — descurcîndu-le drumul, stri
vind stîncile din cale, remorcîndu-le la 
nevoie ca pe niște jucării. Cel mai soli
citat om de pe întregul șantier este, 
de aceea, stăpînul acestei mașini, buldo
zeristul Alexandru Rusu, un performer 
al meseriei, la cabina căruia se ajunge 
cu scara. Soția lui lucrează tot pe șantier 
la Lotru, ca și soția maistrului Ion Gico- 
veanu, sudoriță vestită, ca și alte femei 
care și-au urmat soții pe aceste drumuri 
ale pionieratului.

Un fapt semnificativ, care' explică tot. 
Aici, la Vidra, în zona zăpezilor alpine, 
s-a deschis o școală cu 24 de copii (al 
24-lea sosise o dată cu reporterul pe 
șantier). S-a deschis, bineînțeles, în con
diții speciale, prin februarie, cu numai 
opt copii, cînd pe șantier a sosit soția ing. 
miner Maximilian Ionescu, care a pre
luat, cu entuziasm, funcția de învățătoare. 
Clasa — o cămăruță de cabană, în care 
funcționează simultan cele patru clase cu 
următorul efectiv : 5 — cl. I ; 10 — cl,. 
a Il-a ; 4 — cl a IlI-a ; 5 — cl. a IV-a. 
Materialul didactic s-a confecționat pe 
șantier, cu concursul învățătoarei și al 
părinților, mai greu este cu serbarea de 
sfîrșit de an, cu textul piesei care nu se 
poate procura de la Rîmnicu Vîlcea (dru
mul este o adevărată expediție !). Pe 
scurt, de nevoie, Mihaela Ionescu, direc
toare, dirigintă și administratoare a aces
tei originale școli, a devenit și autoare 
dramatică, improvizînd o fermecătoare 
poveste despre însăși istoria șantierului. 
Din păcate, o altă petrecere, o chermeză 
organizată -de tineri, a fost ratată. Gu 
cine să dansezi la cota zăpezilor ?... 
Amăgiți de promisiunea fetelor de la 
Voineasa, singurele invitabile în această 
zonă a codrilor, tinerii constructori s-au 
pregătit sărbătorește, asigurîndu-le trans
portul cu vehicule verificate, decorînd 
sala cantinei, aprovizionîndu-se cu dul
ciuri, confeti, ilustrate de bal. Dar fetele 
n-au venit... Secretarul comitetului U.T.C. 
Vidra, care mi-a povestit întîmplarea, 
mi-a încredințat și mandatul unei mus
trări pline de melancolie. îl îndeplinim...

Tirol, Pe 
aliniere, cea a

Comparativ cu organizarea 
din Valea Kauner, noi am

Pe aceste șantiere, aflate în condiții atît 
de speciale, li se acordă muncitorilor un 
așa numit „spor de izolare” sau, după 
cum l-au poreclit constructorii — „sporul 
de pustietate".

La Lotru, fapt paradoxal, cota pustie
tății maxime s-a stabilit tocmai acolo unde 
apele vor atinge cota maximă a energiei, 
deasupra masivului Fîntînele, pe un pisc 
de munte unde va fi amplasat castelul de 
echilibru al hidrocentralei, la punctul nu
mit atît de poetic Curmătura Fagului. De 
ce ? Fiindcă fagul abandonează ascensiu
nea, cedînd ștafeta spre azur bradului.

Aici nu se poate sui ușor, și mai ales 
nu se poate sui zilnic. Cine urcă, urcă pen
tru cel puțin o săptămînă, două sau pentru 
cîteva luni. Practic, în vîrful muntelui la 
Curmătura Fagului stau izolați încă din 
iarnă un grup de 70 de temerari în frunte 
cu șeful iotului, ing. Mihai Iosub și ing. 
Giinther Maurer cu soția lui lise care au 
cerut printre primii favoarea de a se in
stala la răscrucea furtunilor.

Lucrurile stau strictamente așa, cel puțin 
la vreme de iarnă. Cînd s-au urcat pe 
creastă hotelurile pe roate remorcate cu 
tractoarele pe șenile, zăpada era pînă la 
brîu, iar gerul atinsese minus 30 grade. 
Trebuia să rupi pîrtia cu lopata tractoare
lor, trebuia să scurmi cu cazmaua în 
gheață primele temelii, trebuia să cari cu 
brațele amorțite ca niște lemne surcelele 
și lemnele de foc. încă și azi, robinsonii 
de la Curmătura Fagului folosesc lămpile 
de petrol și primesc hrana în conteinere 
aduse cu tractorul.

în competiția cu acești robinsoni ai 
crestelor se află alți robinsoni, mineri 
care lucrează in condiții polar opuse, tot 
la Ciunget, și anume constructorii de la 
puțul orb ce va răspunde în viitorul palat 
subteran al centralei.
Este vorba de o galerie de cercetare care 

răspunde într-un puț vertical, adînc de 132 
metri, tăiate amîndouă cu ani în urmă, în 
stîncă, pentru a se determina structura 
geologică a rocilor în zona Centralei sub
terane. între timp, puțul s-a umplut ochi 
cu apă, armăturile de lemn au putrezit și 
s-au umflat, căpătînd o greutate de 
plumb, piatra s-a umflat și ea, a devenit 
poroasă și nesigură, saturată de umezeală 
și de întunericul absolut. Aici șef de lot 
este Ion Ștefănescu, un specialist în con
strucții de puțuri miniere, iar executanți 
sînt minerii din brigada lui Tudor Moraru, 
oameni care au lucrat în condițiile excep
ționale de la Rotunda, pe Argeș. Au fost 
aleși unul și unul, fiindcă lupta cu întu
nericul, apa și roca cere oameni dintr-o 
rocă aparte. Cei de aici lucrează, am putea 
spune, în condiții de scafandri. îmbrăcați 
în echipament de cauciuc, ei coboară cu 
chibla, sub o ploaie torențială, în toren-

pine, cele ce nu-și topesc diamantul decît 
vara tîrziu, fură toate izvoarele și vinele 
de apă pe cîteva zeci 
trați, fură aburul pietrei și apa din frunză 
și iarbă din pădurile luxuriante pe care 
le străbate, păduri care atrag ca un plă- 
mîn parcă tot văzduhul de ploi al Carpa- 
ților meridionali.

Acesta este, deci, Lotrul, hoțul cel mai 
mare, apa cu debitul cel mai constant. 
Nici o secetă nu-1 poate sugruma, nici 
slăbi. E mai chivernisit și mai oltean de
cît toate apele de peste Olt, iar profilul 
său în geografia noastră de simboluri îl 
dă balada : „De n-ar fi adînc de codru / 
Nu m-aș face, muică, Lotru...".

Am trecut cu majusculă numele co
mun, fiindcă dacă au existat pe această 
vale haiduci — și au existat — ei nu 
și-au putut lua nici în cîntec. nici în 
faptă, un alt model decît Lotrul.

Cele trei sate din bazinul superior al 
Lotrului, unde s-au 
cele mai importante 
torilor — Voineasa, 
poartă, la rîndu-le, 
haiduci, stăpînii de odinioară ai acestor 
munți — Voinea, Mălai și Ciungu. Ne-am 
convins încă o dată de interferența din
tre istorie și geografie și-am văzut cum 
Lotrul dă model de îndrăzneală construc
torilor marii hidrocentrale ce se va înălța 
aici, între culmi alpine.

zis.
— Și atacul ?
— El se desfășoară. Am pătruns în 

munte, săpăm galeria de deviere a Lo
trului, s-a înaintat în aprilie cu viteză 
de 85 m liniari, ne-am angajat ca pînă 
la 1 iunie să isprăvim străpungerea. După 
devierea apelor vor începe și marile lu
crări de la baraj...

în întunericul tunelului, în care se 
intră cu camionul, am găsit, la frontul 
de lucru, schimbul lui Gheorghe Jitaru
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Există o fotografie care, făcută undeva în Africa, 

a înconjurat repede lumea: în fața unei foi 

de hîrtie, un copil îl deprinde pe un bătrîn (poate

propriul său bunic) cu cele dintîi exerciții de scris. 

Mîna cea mică învățînd mîna cea mare să țină 

tocul — iată o imagine care paro să răstoarne or

dinea firească a lucrurilor. Dar în lumea plină de 

paradoxuri în care trăim, nepotului î se pare firesc 

să fie învățătorul propriului său bunic, atîta vreme 

cît acesta din urmă se află în nefireasca situație de 

neștiutor de carte... Anacronismul nu e al celui care 

învață scrisul și cititul la băfrînețe, ci al stărilor 

de lucruri care generează și întrețin 

mul — azi în veacul rachetelor spre Lună 

șinilor

PENTRU UN SFERT
DIN POPULAȚIA
PĂMÎNTULUI

Au fost consultați, în problema tratată în acest reportaj-anchetă, următorii specialiști în problemele învățămîntului: 
H. P. SAKSENA (India), CHABANE BELLAHSENE (Algeria), IBRAHIMA SIGNATE (Senegal), ROZANA JOHARY 
(Madagascar) și FERNANDO VALDERRAMA (directorul Serviciului UNEȘCO pentru combaterea analfabetismului 

în America Latină).

1
0 AVITAMINOZĂ 
A SOCIETĂȚII CON
TEMPORANE

Secolul încă nu trecuse de 
jumătatea lui. cînd, în 1948. 
Organizația ‘Națiunilor Uni
te a adoptat ..Declarația 
universală a drepturilor o- 
mului". Unul din drepturile 
fundamentale ale omului — 
oriunde ar trăi el — a fost 
considerat cel stipulat în 
articolul 26 : „Toți oamenii 
au dreptul la învățătură si 
educație".

Au trecut aproape 20 de 
ani.

Secolul XX se apropie cu 
pași repezi de. apogeul său. 
Oamenii continuă să aibă 
toți dreptul la învățătură. 
Dar posibilitatea? De la a- 
ceeași Organizație a Na
țiunilor Unite ne vin știri 
alarmante. ■ După o_ ultimă 
statistică, există azi în lume 
750 milioane de oameni ne
știutori de carte. In procen
te, aceasta reprezintă pes
te 25 la sută din populația 
globului. Din fiecare 5 lo
cuitori adulți ai pămîntu- 
lui, 2 nu știu să scrie și să 
citească.

După unele -aprecieri, de 
sub teascurile tipografiilor 
ies mai- bine de 5 miliarde 
de cărți în fiecare an. Dar 
pentru sute de milioane de 
locuitori ai Africii, Asiei, 
Americii Latine, fiecare co
pertă de carte reprezintă o 
ușă ferecată cu șapte lacă
te,. Mijloacele moderne de 
transport pot duce într-un 
timp record ziarele de la 
un capăt la altul al lumii. 
Dar pentru populații ocu- 
pînd teritorii vaste, ziarele 
nu reprezintă decît o tristă 
inutilitate. Anual se publi
că pe glob 13 milioane de 
pagini de literatură știin
țifică.' Dar pentru .750 mi
lioane de minți omenești 
aceste pagini nu reprezintă 
decît un dureros tabu.

Savantii sînt preocupați 
de ideea elaborării unor 
„alfabete c,osmice“ care să 
ne ușureze contactul și înțe
legerea cu ființe vii din lu
mile • posibile în universul 
pe care-1 asaltăm. In ace
lași timp însă, alfabetele 
de care ne folosim aici, pe 
Pămînt, de peste 8 000 de 
ani. rărnîn criptice', necu
noscute pentru sute de mi
lioane din semenii noștri...

Neștiința de carte nu 
poate fi considerată doar ca 
o punte tăiată spre izvoa
rele fortifiante ale culturii, 
științei, tehnicii. Ea trebuie 
considerată ca o adevărată 
avitaminoză a întregului or
ganism . complex pe care-1 
constituie societatea umană

contemporană. Fiecare ins 
analfabet (cu atît mai mult 
fiecare colectivitate lipsită 
de instrucțiune) își simte 
îngreunat mersul spre pro
gres, spre împlinirea năzu
ințelor sale firești. 40 la 
sută din populația adultă a 
lumii .se află într-o situație 
gnormală, frustrată de drep
tul elementar pe care (în

principiu, cel puțin) îl re
cunosc toate constituțiile 
lumii : acela de a scrie și de 
a citi. Este o frustrare care, 
îndeosebi azi. în secolul 
creșterii imperioase a nevo
ilor de cunoaștere, a lăr
girii impetuoase a circula
ției culturale — nu poate 
să nu afecteze profund în
treaga societate. De ace
ea. termenul de drama
tic pentru caracterizarea si
tuației în care se află o 
bună parte a oamenilor în 
privința satisfacerii dreptu
lui lor la învățătură — nu 
poate fi considerat, exage
rat. Așa cum nti este exa
gerată afirmația directoru
lui . general al UNESCO. 
Rene Maheu. cînd afirmă 
că problema „are proporții 
de dezastru mondial".

I
COLONIALISMUL:

ISTORIA Șl GEOGRAFIA 
ANALFABETISMULUI

Există o geografie și exis-
tă o istorie a acestui de
zastru. Date publicate re
cent relevă faptul că în sta
tele africane din sudul Sa- 
harei, proporția analfabe- 
ților atinge 75—85 la . sută 
din totalul populației adul
te. In India, lă fiecare trei 
oameni maturi unul este 
neștiutor de carte. In une
le țări ale Americii Lati
ne (Bolivia. Salvador, Gua
temala. Honduras. Haiti. 
Nicaragua) populația este 
împărțită în > jumătatea 
care știe să scrie si să ci
tească și cealaltă jumătate 
care deocamdată aspiră' la 
aceasta...

Urmărind marile „pete 
negre" ale analfabetismului 
pe planeta noastră, ajungem 
în mod inevitabil la con
cluzia că ele coincid. în co- 
vîrșitoarea majoritate a 
cazurilor, cu petele pe care 
le-au imprimat geografiei 
umane colonialismul. H. P. 
Saksena, expert indian în 
domeniul învățămîntului. 
evocă astfel o pagină din 
lupta poporului său pentru 
dreptul la învățătură : „Ne
cesitatea alfabetizării . ma
selor a fost de multă vreme 
evidentă indienilor lumi
nați. Merită amintit faptul 
că încă în 1911 Gokhale, un 
•patriot vestit, a prezentat 
un proiect de lege prevă- 
zînd ca organele locale să 
fie autorizate să organizeze 
învățămîritul obligatoriu 
pentru băieți. Dar, în con
dițiile regimului colonial, 
asemenea inițiative nu a- 
veau sorți de izbîndă. Pro
iectul de lege al lui Gok
hale a fost respins... Pînă la

cucerirea independenței, în 
1947, ritmul de creștere al 
Știutorilor de carte n-a 
fost mai mare în India de 
1% într-un deceniu...".

Zonele analfabetismului 
sînt, în general, cele cunos
cute azj sub numele de 
„subdezvoltate”, dar care 
n-au meritat întotdeauna a- 
ceastă denumire... Se știe că 
vechea Africă a produs va
lori materiale și culturale 
care stîrnesc tot măi multă 
admirație, pe măsură ce 
devin cunoscute, datorită 
săpăturilor arheologice. 
Arta neagră e considerată 
unanim ca unul din izvoa
rele artei moderne. Filozofii 
arabi traduceau cu multe 
sute de ani în urmă pe 
Platon și Aristotel. Vechii 
egipteni ne-au lăsat pri
mele observații astrono
mice,-cele dintîi elemente 
de geometrie aplicată.

în Asia au înflorit, civi
lizația Mesopotamiei. arta 
asiro-babiloniană, arhitec
tura pagodelor birmăne. 
Din vremuri străvechi da
tează scrierea ideografică 
Maya, inventată de vechii 
locuitori ai regiunii ce cu
prinde azi Mexicul, Hon
durasul și Guatemala.

Oricine va înțelege că lu
crurile au mers într-o di
recție nefirească. -Vechi, și 
strălucitoare dovezi ale ge
niului uman s-au "închircit, 
lăsîndu-ne doar urme.' A- 
cesta n-a fost un proces 
„normal", ci unu! silit, de 
degradare. Colonialismul a 

. acționat în sensul dizol
vării culturii popoarelor pe 
care a pus stăpînire. Sin
gura lui preocupare eră de

a se asigura' imperiilor 
munca brută de care aces
tea aveau nevoie. Trebuia 
inoculată popoarelor intrate 

' sub jugul colonial nu în
crederea în capacitatea lor 
creatoare, ci tocmai neîn
crederea în această capaci
tate. Distrugerea monumen
telor de cultură, disprețul 
față de arta „primitivă", ig
norarea vechilor .descoperiri 
științifice, urmăreau să a- 
firme inferioritatea omului 
„de culoare". în fata inva
datorilor. în fond dreptul 
acestora din urmă de a stă- 
pini 'și de a dispune de 

. soarta celor dintîi., ca de 
niște turme de vite. Ducînd 
sute de ani o politică . de 
distrugere și de stagnare 
economică și culturală în 
țările anexate samavolnic, 
puterile coloniale au fost 
apoi cele dintîi în a lansa 
teoria „vidului” spiritual 
pe care secolul nostru ‘I-âr. 
fi găsit la numeroase po
poare, care și-au afirmat 
dreptul spre independentă, 
spre renaștere națională.

Unul din mijloacele cele 
mai corosive, folosite la di
zolvarea culturii naționale, 
a fost menținerea și per
petuarea analfabetismului 
în țările subjugate. „în pu
ținele scoli' create de admi
nistrația colonială din Afri
ca, povestește publicistul 
senegalez Ibrahima' Signate, 
nu erau primiți decît băș
tinașii hărăziți să facă ei

înșiși parte din această ad
ministrație. Arhivele unor 
state africane au păstrat 
documente care constituie 
adevărate fundamentări 
„teoretice" ale politicii cul
turale colonialiste. Astfel, 
în anul 1924 guvernatorul 
general Roume scria în Jur
nalul oficial al Africii occi
dentale franceze (care cu
prindea teritoriile Senega
lului, Guineei, Nigerului, 
actualului stat Mali, Daho- 
meiului și Coastei de Fil
des) ■' „Considerăm învăță- 
mî-ntul ca un bun prețios, 
care nu poate fi distribuit 
decît cu bună știință, limi- 
tîndu-se binefacerile sale la 
beneficiari îndreptățiți să-l 
primească. Să' ne alegem 
elevii dintre fiii șefilor si 
notabililor. Se știe că mai 
ales cu aceștia din urmă 
avem raporturi de serviciu 
permanente. Societatea in
digenă este extrem de ie
rarhizată. Prestigiului pe 
care fiecare îl obține o 
dată cu nașterea, trebuie să 
i se adauge: dreptul la res
pect pe care-l conferă știin
ța".

Așadar, caracterul de 
clasă, discriminator al în
vățămîntului era mărturisit 
fără perdea. Să ne mai 
mire faptul că la obținerea 
independentei cvazitotalita- 
tea populației din fosta A- 
frică occidentală franceză 
era analfabetă ?

I
 COPIII: ANALFABEJII

SAU SPECIALIȘTII 
DE MlINE?

O dată. cu cucerirea in
dependenței, popoarele fac 
din dezvoltarea învățămîn
tului unu] din principalele 
obiective (și una din prin
cipalele premise) ale re
nașterii lor naționale. Pes
te 40 de state africane a- 
locă astăzi între 20 și 30 la 
sută din bugetul lor dezvol
tării învățămîntului. Și ță
rile Asiei sau Americii La
tine pun la dispoziția pro
cesului de învătămînt sume 
importante din veniturile 
lor. Lucrul e ușor de înțe
les. Colonialismul, a împie
dicat; veacuri de-a rîndul 
crearea unor cadre națio
nale.. Mai, mult. Obligate 
fiind să recunoască drep
tul popoarelor la 'indepen
dentă. ' metropolele au re
tras' specialiștii stabilit! în 
fostele, țări coloniale: cu 
intenția limpede de a crea 
acestora greutăți în dez
voltarea -'ulterioară. Proble
ma alfabetizării adultilor 
și cea a accesibilității tu

turor copiilor în școli este 
azi pentru multe popoare 
o problemă vitală.

Din păcate. rezolvarea 
acestei probleme este în
greunată de însăși moște
nirea grea a trecutului. Lip
sesc scoli. Lipsesc învăță
tori. Lipsesc manuale. Lip
sesc fonduri.

Analizînd situația. Fer
nando Valderrania, direc
torul Serviciului UNESCO 
pentru combaterea analfa
betismului în America La
tină. scrie despre stările 
de lucruri din această par
te a lumii : „Cauzele prin
cipale sînt: numărul insu
ficient de școli, fată de 
creșterea rapidă a popu
lației. iar în general vor
bind existența unor struc
turi economice și sociale 
deficiente, organizarea ne
eficientă a programului de 
alfabetizare. Circa 28 de 
milioane de copii (68 la 
sută din populația de vîrstă 
școlară) urmează cursurile.

dar numai 20 la sută din 
aceștia termină cursul ele
mentar ; aproape jumătate 
din numărul copiilor pără
sesc școala, între primul și 
al treilea an de învătămînt".

Cu toate eforturile care 
se depun, situația e încă 
dramatică. Ea e mai ales 
(în cazul în care nu va fi 
remediată într-un timp 
scurt) generatoare de pers
pective dramatice. In ade
văr, nu ne putem închipui 
dezvoltarea economică a 
țărilor, azi încă slab dez
voltate, fără asigurarea în
vățămîntului pentru toți. 
Procedeele și instalațiile 
industriale nu pot fi stă- 
pînite și puse în mișcare 
de analfabet!. Mecanizarea 
și chimizarea agriculturii, 
cer cunoștințe care nu pot 
fi însușite exclusiv pe cale 
orală. Pentru ca bogățiile 
solului și subsolului să 
fie puse în slujba oameni
lor. a ridicării nivelului 
lor de viață, e nevoie ca 
aceste bogății să fie ex
ploatate de oameni care 
învață să facă acest lucru, 
rațional, științific. Proiec
tele marilor lucrări de în
diguiri si îmbunătățiri fun
ciare au nevoie de specia
liști trecuti prin școli. E- 
forturile pentru eradicarea 
unor boli, pentru apărarea 
sănătății unor popoare în
tregi. trebuie precedate de 
eforturile pentru deprin
derea cititului și scrisului. 
Cu prilejul unei conferin
țe care a avut loc anul 
trecut la Tananarive a re
ieșit că în 1964 existau în 
Africa 10 000 de oameni de 
știință și specialiști, în 
timp ce necesarul era a- 
tunci de 49 000, iar în 1980 
va fi de 70 000 !

într-un fel. popoarele cu 
un mare număr de analfa- 
beți au de spart un cerc 
vicios. Ele nu pot păși 
spre valorificarea resurse
lor bogățiilor lor. atîta 
timp cît o parte a popu
lației suferă de pe urma 
ignorantei. Pe de altă par
te însă, ele nu pot între
prinde acțiuni cu adevărat 
eficace împotriva ignoran
tei. atîta timp cît nu-și va
lorifică din plin resurse
le de care dispun, făcînd 
din ele izvorul bunăstării 
naționale. Firește, rezulta
tele bune au fost obținute 
deja într-o serie de țări. 
Nu de mult. Anuarul sta
tistic UNESCO făcea bi
lanțul progreselor realiza
te în procesul de învătă
mînt între anii 1950—1963. 
în această perioadă nu
mărul elevilor cuprinși în 
școlile africane a crescut 
de aproape 3 ori (de la 
9 328 000 la 26 205 000). 
In Asia creșterea a fost 
de aproape doua ori 
(de la 72 201-000 copii la 
137 147 000). iar în America 
Latină de asemenea, de. 
aproape două ori (de la

50 441000 la 92 091 000. U- 
nele realizări s-au obținut 
și în ce privește școlariza
rea adultilor. E poate de- 
ajuns să amintim că, în- 
tr-o asemenea tară cum e 
India, administrația colo
nială engleză a lăsat Ia 
plecare doar 10 la sută din 
populație știutoare de car
te. Azi, cu toată creșterea 
populației, procentul celor 
alfabetizați a ajuns la pes
te 30 la sută.

Rezultatele sînt însă fi
rește departe de a fi mul
țumitoare. Dacă într-o 
țară sau alta numărul ce
lor cuprinși în învătămînt

sau în procesul de alfabe
tizare crește, numărul to
tal al neștiutorilor de car
te de pe planeta noastră 
nu scade. Dimpotrivă. „Ex
plozia demografică" căreia 

■îi sîntem martori în nu
meroase țări face ca mij
loacele de instrucție exis
tente să devină tot mai in
suficiente. Astfel, dacă în
tre anii 1950—1963 procen
tul analfabeților existent 
în lume a scăzut de la 
la sută la 40 la sută, în 
celași răstimp număral 
cestora a crescut de
700 000 000 la aproximativ 
750 000 000.
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Semnificativ pentru zile
le noastre este faptul că 
problema luptei împotriva 
neștiinței de carte a gene
rat o solidaritate largă pe 
plan international în ceea 
ce privește 
mijloacele și 
care urmează 
această luptă.

La primul Congres mon
dial pentru combaterea a- 
nalfabetismului, desfășurat 
la Roma în 1962 sub egida 
UNESCO a fost inițiată 
„Campania mondială pen
tru alfabetizare", 
care își propune 
reze 10 ani în 
Latină și 20 de 
țările Asiei și 
S-a preconizat atunci ca 
fondurile necesare să fie 
acoperite în proporție 
de 75 la sută prin contri
buția țărilor interesate, 
restul de 25 la sută ur- 
mînd să fie puse la dispo
ziție din ajutoare externe.

„Partea cea 
portantă în 
care tind la 
analfabetismului, 
directorul general 
UNESCO. Rene Maheu, in
cumbă guvernelor 
tive... Acolo unde 
tă efort național, 
fel de asistență 
nici un fel de acțiune in
ternațională nu poate iz
buti si nici măcar inter
veni". Multe țări au elabo
rat programe proprii de 
luptă ^împotriva analfabe
tismului. care țin seama 
de specificul local, de ne
voile lor mai imediate și 
mai depărtate în ce pri
vește dezvoltarea. De un 
an și jumătate — 
cum ne informează 
bane Bellalisene 
nisterul Educației 
le al Algeriei — 
nează în această 
temui de 
funcțională. E vorba 
de îmbinarea 
scrisului și cititului cu 
predarea unor noțiuni a- 
gricole, tehnico-industria- 
le si de educare civică. în 
scopul de a-i face pe a- 
dulți să muncească cu re
zultate mai bune și să-și 
ridice nivelul de trai. Be
neficiază de cursurile de 
alfabetizare funcțională 
5 000 de muncitori agricoli 
din regiunea Staoueli. 
20 000 de salariați ai uzi
nelor petrochimice din re
giunea Arzev. 50 000 de 
oameni din regiunea An- 
naba. unde se construiește 
un important complex 
metalurgic și se execută 
importante lucrări de îm
bunătățiri funciare cu aju
torul unui baraj pus 
curînd în funcțiune.

In India — arată H. P. 
Saksena — Comisia pen
tru învătămînt și-a propus 
un curajos program de 
acțiune : pînă în anul 1971. 
procentul știutorilor 
carte să crească la 60 la' 
sută din totalul populației, 
iar pînă în 1976 la 80 la 
sută. în lupta împotriva 
analfabetismului, o mare 
importantă (și în același 
timp o mare putere de 
exemplu) o au inițiativele 
maselor. Astfel. încă în a- 
nul 1959 locuitorii unui sat 
din statul indian Maha
rashtra și-au dat seama 
de întreg răul pe care-1 
generează în rîndurile lor 
neștiința de carte. Ei au 
hotărît să înlăture acest 
rău prin eforturi comune. 
Consiliul sătesc a chemat 
pe fiecare neștiutor de 
carte să ia parte la cursu
rile de alfabetizare. învăță
torii s-au obligat să predea 
fără nici o plată scrisul, 
cititul și socotitul, dar și 
noțiuni de bază din econo
mia agrară, organizarea 
muncii, igienă. Bătrînîi sa
tului au hotărît să sprijine, 
cu influenta și pilda lor. 
participarea la cursuri a 
celor interesați. în cadrul 
unei ceremonii solemne. în
tregul sat a jurat să se eli
bereze în timpul cel mai 
scurt de neștiința de carte. 
Jurămîntul a fost tinut. In 
numai patru luni analfabe
tismul a fost izgonit din va
tra satului. Curînd mișcarea 
s-a răspîndit din sat în sat 
Si a însuflețit într-atît pe 
țărani. îneît autoritățile au 
putut s-o generalizeze pe 
întreg teritoriul statului 
Maharashtra.

Brazilia a devenit una din 
primele țări din lume care 
a folosit radioul și tele
viziunea în campania de 
alfabetizare. în 3 ani un 
milion de adulți au învă
țat să scrie și să citească 
urmărind cursurile radio
difuzate și televizate. Ra
dioul 
devenit „școli1 
si pe 
Astfel, 
siuni 
pentru 
maturii pot asculta cursu-

organizarea, 
metodele cu 
să fie dusă

program 
să du- 
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mai im- 
eforturile 
reducerea 

spunea 
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nu' exis- 
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externă.
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Cha- 
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de

de

și . televiziunea au 
sui-generis 

continentul african, 
în Mali au loc emi- 
speciale de dictare 
copii. în timp ce

rile destinate lor. Tele
viziunea din Senegal emite 
deocamdată în exclusivita
te programe educative, cu- 
prinzînd și lecții de alfabe
tizare. Emisiunile distrac
tive au fost amînate pentru 
mai tîrziu...

încă nu atît de înzestrați 
tehnicește, camerunzii, care 
nu dispun nici măcar de su
ficiente localuri în care să 
se poată aduna pentru 
cursuri, rezolvă problema în 
felul lor. Aici ființează 
„școala sub arbori”. De
parte de a fi o figură poe
tică. expresia oglindește o

realitate concretă : în lipsă 
de școli, cursurile de alfa
betizare se desfășoară la 
umbra ocrotitoare a arbo
rilor seculari...

Tabloul luptei mondiale 
împotriva analfabetismului 
prezintă nu o dată aspecte 
patetice, pline de emoție, 
pitorești. Este impresio
nantă relatarea lui Rozana 
Johary, educator din Mada
gascar, 
mente 
junglei 
vin cu 
înscrie 
„apropiată”, 
nu găsească locurile ocupa
te, ei sosesc de obicei la 
locul școlii cu o zi înainte. 
Noaptea e petrecută sub 
cerul liber, în așteptarea 
zorilor, cînd copiii vor fi , 
înscriși la școală. In Guate
mala există o „loterie a 
alfabetizării" la care toate 
numerele sînt cîștigătoare : 
pentru unii în bani, pentru 
cei mulți în mijloacele care 
le sînt la îndemînă pentru 
a putea învăța carte. Ma
rocanii îi instruiesc pe 
analfabeți. noaptea în
timpul sărbătorii prelungite 
a Ramadanului. Iranienii îi 
folosesc ca învățători pe 
soldați! recrutați din rîndul 
absolvenților școlilor medii 
și studenților. In Sudan, o 
serie de cluburi muncito
rești au înființat secții de 
alfabetizare, iar manualele 
poartă titluri care nu pot să 
nu atragă : „Muftah el 
Maarifa" (Cheia cunoaște
rii"), „Bab cl Marifa" 
(„Poarta cunoașterii"), „Ta- 
rique el Marifa" („Drumul 
cunoașterii"). Totul este ca 
cheia să se găsească în mîi- 
nile tuturor, poarta să fie 
deschisă pentru toți, dru
mul să nu fie închis ni
mănui.

Se va putea oare ajunge 
la aceasta ?

NEVOIA

care descrie mo- 
cînd, din desimea 
africane, părinții 

copiii de mînă să-i 
la școala cea mai 

De teamă să

OMULUI
DE A CUNOAȘTE

Acum cîțiva ani, cu pri
lejul discutării căilor celor 
mai eficace de luptă împo
triva neștiinței de carte în 
Comitetul nr. 2 al Adunării 
Generale O.N.U., reprezen
tantul statului Salvador a 
pretins că „analfabetismul 
nu va putea fi suprimat nici 
în 10 ani și nici chiar in
tr-un secol; el constituie o 
problemă eternă și univer
sală". Iată însă că, chiar în 
apropierea Salvadorului, 
poporul cubanez a demon
strat că lucrurile stau cu 
totul altfel. Puțin timp după 
revoluție, anul 1961 a fost 
declarat în Cuba „anul al
fabetizării". La începutul 
lui ianuarie fuseseră re
cenzați în țară peste 
1 000 000 de analfabeți. La 
sfîrșitul lunii decembrie nu 
mai rămăsese aproape nici 
unul. Peste 100 000 de ti
neri s-au răspîndit în ora
șele, în satele de pescari, 
în așezările muntoase, aju- 
tîndu-i timp de 365 de zile 
pe oameni să deprindă scri
sul și cititul. în pragul a- 
nului nou 1962, tinerii s-au 
adunat în centrul Havanei 
să asculte cele 21 de salve 
de tun care anunțau so
lemn : Cuba devenise „pri
mul teritoriu liber de a- 
nalfabetism" din America 
Latină...

înainte de eliberare și 
de trecerea la construirea 
socialismului. China era cu
noscută ca o tară a anal
fabetismului : 80 la sută 
din populație nu știa să 
scrie și să citească. Or. în
săși edificarea noii socie
tăți cere ca masele să se 
bazeze pe învățătură în în
deplinirea sarcinilor pe 
care și Ie propun. Guver
nul R. P. Chineze a depus 
mari eforturi pentru a or
ganiza ofensiva încununată 
de succes împotriva anal
fabetismului. Au fost con
struite . numeroase școli. 
Zeci și zeci de milioane de 
oameni au învățat scrisul 
și cititul. Sînt folosite cele 
mai diferite forme de șco
larizare. de la cele „vo
lante" (pentru populațiile 
ce trăiesc pe rîuri, fluvii 
sau lacuri), pînă la școlile 
în care instrucția este îm
binată organic cu munca 
practică. învățămîntul a 
cuprins mase largi de ti
neri și vîrstnici care lichi
dează cu succes situația 
grea moștenită din trecut.

Experiența istorică cea 
mai nouă — dezvoltarea ță
rilor socialiste — arată că 
tocmai în aceste țări s-au 
creat premisele . optime 
pentru lichidarea analfa
betismului, rămas de la ve
chile orînduiri. A fost de 
ajuns nu o eternitate, ci 
doar un număr de cîțiva 
ani, pentru ca și România 
să treacă din rîndul țări
lor cu un procent mare 
de neștiutori de carte 
(4 000 000 de analfabeți și 
semianalfabet! la sfîrșitul 
celui de-al doilea război 
mondial) în rîndul țărilor 
care au lichidat analfabe
tismul. Aceasta s-a întîm- 
plat — semnificativ — încă 
în cursul primilor ani de 
putere populară. în felul 
acesta România a anticipat 
și .a transformat în acțiune 
o idee care capătă azi o cir
culație tot mai largă în rîn
durile celor ce se ocupă de 
dezvoltarea învățămîntului : 
lichidarea analfabetismului 
nu poate fi înfăptuită decît 
dacă e considerată ca o 
parte integrantă a planului 
general de dezvoltare eco
nomică și culturală a sta
tului. Experiența pozitivă a 
României a atras atenția și . 
aprecierile experților în 
materie. în septembrie 
1965, la Congresul mondial 
al miniștrilor educației, or
ganizat la Teheran (sub 
egida UNESCO) aceste 
aprecieri s-au concreti
zat în faptul că șeful dele
gației române a fost ales 
să conducă Comisia a treia, 
care a dezbătut o problemă 
extrem de actuală : „Coope
rarea internațională în 
domeniul alfabetizării". Cu 
deosebită atenție au ascul
tat delegații cele relatate de 
delegații României despre 
felul cum s-a realizat în 
țara noastră recrutarea per
sonalului cuprins în sfera 
de alfabetizare. A fost sub-

linîat faptul că textele și 
materialele de lectură folo
site în cadrul cursurilor de 
alfabetizare au insuflat 
cursanților ideile nobile ale 
păcii și stimei față de cul
tura și realizările altor po
poare.

Delegația română a ex
pus punctul său de vedere 
cu privire la mijloacele ce 
pot contribui la fondurile 
necesare alfabetizării. Sta
tele interesate pot fi aju
tate atît pe baza colaboră
rilor bilaterale, cît și a pro
gramelor internaționale de 
asistență puse de acord cu 
cele naționale. A fost scos 
în evidență efectul salutar 
pe care l-ar avea finanța
rea acțiunii de alfabetizare 
din sumele ce ar rămîne 
libere după încheierea unor 
acorduri de dezarmare.

Această ultimă idee a 
delegaților români a fost 
corelată de numeroși alți 
delegați cu actualele bu
gete militare ale statelor, 
bugete care se ridică la 
imensa sumă de 120 mi
liarde dolari anual. Dar 
dacă aceste sume ar fi 
cheltuite nu pentru armele 
menite să distrugă școli, ci 
pentru construirea de școli 
în care copiii ar deprinde 
să mînuiască armele păcii, 
scrisul, cititul, socotitul ? Cu 
suma necesară fabricării a 
numai, două bombardiere se 
pot asigura salariile anuale 
pentru cei 500 000 de insti
tutori de care are nevoie 
azi America Latină. Dacă 
numai 1,5 la sută din cele 
120 miliarde de dolari 
jertfiți anual zeului Marte 
ar deveni disponibili pentru 
războiul împotriva analfa
betismului, în numai cîtrlza 
ani neștiința de carte 
rămîne simplă amintire.

Dar și pînă atunci există 
posibilitatea ca, prin efor
turi coordonate sistemati
ce,, analfabetismul să fie 
silit să bată în retragere. 
Experții, au ajuns la con
cluzia că alfabetizarea unei 
persoane mature neceșită 
cheltuieli ce variază între 
5,25 și 7,50 dolari. Ținîn- 
du-se seama de numărul 
total al analfabeților, se 
consideră că o sumă depă
șind cu puțin două miliarde 
de dolari ar fi suficientă 
pentru a-i trece pe toți 
adulții în rîndurile știuto
rilor de carte. Chiar dacă e 
vorba de țări cu economii 
în curs de dezvoltare, suma, 
ținînd seama de faptul că 
ea ar fi suportată de un șir 
întreg de state, nu poate fi 
considerată prea mare. Re
zultatele la care s-ar 
ajunge ar justifica în orice 
caz efortul.

Analfabetismul nu este 
sortit fatal unei existențe 
eterne, el poate fi lichidat 
în răstimpul unei singure 
generații. Ar fi o genera
ție care ar dovedi că în
țelege din plin conținutul 
vremii în care trăiește.

n Pedagogii zilelor noastre 
sînt din ce în ce mai pre
ocupați de găsirea unor 
metode care să ducă Ia 
accelerarea cantității de 
cunoștințe asimilate, la 
grăbirea procesului de in
strucțiune. Ei preconizează,' 
printre altele, învățarea 
matematicilor sau a limbi
lor străine în timpul som
nului. cu ajutorul benzilor 
de magnetofon. Desigur, 
cîndva, va fi. plăcut ca 
după un somn odihnitor, să 
te, scoli dimineața cu cuno
ștințe de algebră sau de 
engleză pe care nu le-ai 
avut seara. Dar. înainte 
de asta, omenirea are de 
rezolvat o problemă mult 
mai urgentă: trezirea din 
somnul ignorantei a 
750 000 000 de oameni...

Nu e greu să întrevezi ce 
consecințe sociale, politice.

( ase- 
toți, 
s-ar 

cu 
de

economice ar avea o 
menea trezire, pentru 
Lumea în întregul ei 
îmbogăți nu numai 
750 000 000 de știutori 
carte, dar și cu încrederea 
sporită că - e capabilă să 
rezolve marile probleme 
care-i stau în față odată 
ce-și propune aceasta. Ar 
fi o treaptă șuită nu numai 
spre cunoaștere în general, 
dar mai ales spre cunoaș
terea omului însuși.

Radu ȚIULESCU
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Tovarășul Ilie Verdeț, prim-vice
președinte al Consiliului de Miniș-. 
tri âl Republicii Socialiste Româ
nia, a primit vineri pe tovarășul 
Pencio Kubadinski, vicepreședinte 
al Consiliului de'Miniștri al Repu
blicii Populare Bulgaria.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire privind dezvoltarea coope
rării economice și tehnico-științifice 

. . ■ .' '' • * ■

și lărgirea schimburilor de mărfuri 
dintre cele două țări. .

La întrevedere a luat parte tova
rășul Gheorghe Rădulescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri.

A participat, de asemenea, Gheor-. 
ghi Bogdanov, ambasadorul R. P. 
Bulgaria la București.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă,- prietenească. ■ .•

• (Agerpres)

SI TEHNICO-STIINTIFICĂ
5

între 23—26 mai a avut loc la 
București sesiunea extraordinară 
a Cpmisiei mixte guvernamentale 
româno-bulgare de colaborare eco- 

: nomică și tehnico-științifică.
La sesiune au fost examinate po

sibilitățile de dezvoltare în conti
nuare a cooperării economice și 
tehnico-științifice, precum și unele 
probleme privind lărgirea schim
burilor de mărfuri dintre cele două 
țări. ■>

Sesiunea a decurs într-o atmosfe
ră de prietenie și înțelegere re
ciprocă.

Protocolul încheiat la sfîrșitul se
siunii a fost semnat de Gheorghe 
Rădulescu, vicepreședinte al Consi
liului.de Miniștri, președintele păr-

»■ f

s
ții române în Comisia mixtă guver
namentală româno-bulgară de cola
borare economică și tehnico-științi- 
fică, și de Pencio Kubadinski, vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri, președintele părții bulgare în 
comisia guvernamentală.

★
Tovarășul Gheorghe Rădulescu a 

oferit vineri la amiază un dejun în 
onoarea tovarășului Pencio Kuba
dinski și a persoanelor care îl în
soțesc.

★
în aceeași zi, vicepreședintele 

Consiliului de Miniștri al R. P. Bul
garia și persoanele care îl însoțesc 
au părăsit Capitala.

(Agerpres)

Plenara lărgită a Consiliului 
Uniunii Naționale a Cooperativelor

în zilele de 25 și 26 mai a avut 
loc plenara lărgită a Consiliului 
Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție.

La plenară au participat secreta-' 
rii cu problemele agrare ai comi
tetelor regionale ale P.C.R., pre-' 

, ședinții uniunilor regionale, directo
rii întreprinderilor regionale de va
lorificare a legumelor și fructelor. 
Au participat, de asemenea, tovară
șii Nicolae Gioșan, președintele 
Consiliului Superior al Agriculturii, 
Vasile Malinschi, guvernatorul Băn- 

. cii. Naționale,. și . reprezentanți ai 
unor minisțere și instituții centrale.

Pe bâza raportului prezentat de 
tovarășul Vasile Vîlcu, președintele 
uniunii, plenara a dezbătut proble
me privind continua îmbunătățire a 
activității uniunilor coâperatiste, 
situația economico-financiară a coo
perativelor și valorificarea produ
selor, agricole. îri urma dezbaterilor 
s-au stabilit măsuri corespunzătoare 
peritru mai buna desfășurare a acti
vității uniunilor și cooperativelor 
agricole de producție, în vederea 
realizării sarcinilor planului pe 
anul în curs.

în încheierea lucrărilor, au luat 
crivîntul tovarășii Iosif Banc,. 

■ membru supleant al Comitetului

Executiv al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
și Virgil Trofin, secretar al C.C. al 
P.C.R.

' în legătură gu trecerea în alte 
munci, plenara a eliberat din func
ția de prim-vicepreședinte al Uniu
nii Naționale a Cooperativelor A- 
gricole de Producție pe tovarășul 
Eugen Alexe și din funcția de. vice
președinte pe tovarășul Aurel Bul
gărea și a ales îri funcția de prim- 
vicepreședinte al uniunii pe tova
rășul Ton Rușinaru, iar în funcția 

, de vicepreședinte pe tovarășul Ion 
Teșu;

PE PARTICIPANȚII3

INTERNATIONAL DE TURISM
Vicepreședintele Consiliului de 

Miniștri, Gheorghe Rădulescu, a 
primit vineri după-amiază pe par- 
ticipanții la colocviul internațional 
cu tema „Turismul — mijloc de cu
noaștere a istoriei și culturii popoa
relor", care se desfășoară în aceste 
zile '-la București.

Vineri au continuat în 'Capitală 
lucrările colocviului internațional 
cu tema „Turismul — mijloc de cu
noaștere a istoriei și culturii po
poarelor". Au fost prezentate refe
ratele „Monumentele culturale și 
istorice în România" de acad. Emil 
Condurache ; „România azi" de pu
blicistul Ilie Purcaru. Despre locul 
culturii române în circuitul valori
lor spirituale contemporane a vor-

O DELEGAȚIE ARLUS 
A PLECAT LA; MOSCOVA

Solidaritate cu lupta dreapta

La întrevedere, care a decurs în- 
tr-o atmosferă cordială, au partici
pat Nicolae Bozdog, președintele 
Oficiului Național de Turism, și 
Nestor Ignat, președintele Uniunii 
Ziariștilor. - i

Vineri a părăsit Capitala,'îndrep- 
tîndu-se spre Moscova, o delegație 
de activiști ai ARLUS, care, la 
invitația Asociației de prietenie so- 
vieto-române, va face o vizită în 
Uniunea Sovietică.

Mitingul tineretului din orașul și raionul 
Piatra Neamț

bit prof. dr. docent Alexandru /Bă
lăci, membru corespondent .al Aca- 

■ demiei-, iar despre pTobleinele mun
cii ziariștilor de turism,: loan Gri- 
gorescu, vicepreședinte âl Comite
tului de Radioteleviziune.

în cursul zilei, participanții la 
colocviu au vizitat Muzeul de artă 
feudală Mogoșoaia și au asistat la. o 
gală de filme.

A DELEGAȚIEI PARLAMENTARE ROMÂNE
mână a fost salutată de Berni In- 
gvaldsen, președintele Stortingului, 
și alți membri ai parlamentului 
norvegian. Era de față Eduard Me- 
zincescu, ambasadortil României în. 
Norvegia. ■

Mulțumind pentru- atenția acor- 
;dată delegației române, Mia Groza' 
a subliniat că vizita în Norvegia se 
înscrie ea o contribuție importantă 
pe linia dezvoltării legăturilor din
tre cele două țări în interesul eau- 
zei păcii în Europa.

Răspunzînd, Bernt Ingvaldșen a 
relevat importanța contactelor' di- 
,rectei. avute cu reprezentanții po
porului român și a exprimat con
vingerea că . ele vor continua eu 
prilejul vizitei , pe care o delegație 
a Stortingului o va face'în Româ
nia; servind intereselor ambelor 
popoare.

Vineri seara s-a înapoiat în Ca
pitală, venind din Norvegia, dele
gația parlamentară română, condu
să de Mia Groza, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, care . la 
invitația Stortingului (parlamentu
lui) norvegian a făcut o vizită'în 
această țară.

La sosire, pe aeroportul Bănea'sa, 
erau prezenți Ștefan ..Voi tec, pre
ședintele Marii Adunări Naționale,' 
și alte persoane oficiale..

★

Vineri dimineața, delegația Ma
rii Adunări Naționale, condusă dș 
Mia Groza, vicepreședinte ai 
M.A.N., care la invitația Stortin- 
gului a făcut o vizită în Norvegia; 
a părăsit Oslo plecîrid spre patrie.

La aeroportul Fornebu, unde erau 
arborate drapelele de stat ale Re* 
publicii Socialiste România și Nori 
vegiei, delegația parlamentară: ro*

încheierea Conferinței Uniunii 
Societăților de Științe Medicale

Vineri la amiază, în sala mică 
a Palatului Republicii Socialiste Ro
mânia s-au încheiat, lucrările Con-, 
ferînței Uniunii Societăților de Ști
ințe Medicale.

Consiliul de conducere nou son

în elaborarea noilor tipuri 
de mobilier, colectivul între
prinderii „Bălmăreana” a ți
nut seama de dimensiunile 
noilor apartamente și de exi
gențele unul interior modern 
dînd, totodată, atenția cuve
nită calității produselor sale. 
Dintre noile garnituri de mo
bilier, prevăzute a se livra 
comerțului, amintim camerele 
combinate „Venus', „Mogoșa* 
și „Tehnolemn", bucătăria 
„Camelia” și recamieurlle tip 
„Tehnolemn”.

în cursul acestui an ele vor 
fi puse la dispoziția cumpără
torilor prin magazinele de 
specialitate.

Ieri în țară : vremea s-a ame
liorat în Oltenia, Muntenia și 
Moldova, dar s-a menținut in
stabilă în celelalte regiuni, unde 
local s-au semnalat ploi tempo
rare, sub formă de averse, în
soțite de descărcări electrice. 
Vîntul a suflat slab, pînă la po
trivit din sectorul vestic. Tem
peratura aerului, la ora 14, oscila 
între 13 grade la Huedin și Cîm- 
peni și 24 de grade la Băilești. 
în București: vremea a fost 
schimbătoare, cu cerul variabil. 
Vîntul a suflat slab, pînă la po
trivit din vest. Temperatura 
maximă a fost, de 24 de grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 28, 29 și 30 mai. în țară: 
vreme schimbătoare, cu cerul 
temporar noros. Vor cădea ploi 
mai ales sub formă de averse. 
Vint potrivit. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între 6 și 
16 grade, iar maximele între 16 
și 26 de grade. în București: 
vreme schimbătoare, cu cerul 
temporar noros. Va ploua mai 
ales sub formă de averse. Vînt 
potrivit. Temperatura- ușor va
riabilă.

munală, aportul cetățenilor trebuie 
considerat cu mai multă atenție, 
în acest sens este necesară, după 
mine, îndrumarea șl urmărirea cu 
specialiști a desfășurării acțiuni
lor. Neajunsul esențial îl constituie 
faptul că executarea plantărilor 
sau a altor lucrări edilitare nu se 
face întotdeauna pe baza unei 
gîndiri cuprinzătoare, pe baza unui 
proiect de organizare generală a 
teritoriului. întreaga activitate a 
edililor ar trebui să se desfășoare 
în conformitate cu un plan de 
sinteză, avînd o concepție unitară, 
o viziune multilaterală asupra tu
turor domeniilor vieții publice. Nu
mai o asemenea cuprindere de an
samblu poate asigura gospodăririi 
orașelor o perspectivă clară, o 
justă repartizare a eforturilor, o 
apropiere de cerințele concrete.

Proiectele de amenajare și or
ganizare a spațiilor libere, desti
nate detentei fizice a locuitorilor, 
din cadrul unor ansambluri de lo
cuințe, de exemplu, nu reușesc în
totdeauna să adopte soluțiile cele 
mal adecvate, iar unele trasee 
pentru circulația vehiculară sau 
pietonală, locurile de joc ale co
piilor, curțile gospodărești, parca
jele nu se tratează legat de o uti
lizare judicioasă De multe ori, ele 
apar neconcordante cu restul, iar 
ca folosință sînt departe de a fi la 
îndemîna omului pentru care au 
fost create. Sugestiile cetățenilor 
sau schimburile largi între cei ce 
dețin rolul de edili ai orașelor, pot 
contribui eficient la îmbogățirea 
gamei de posibilități, pentru a 
ajunge la o perfecționare continuă 
a măiestriei.

Arta de a fi edil are Incidențe șl 
în gospodărirea de zi cu zi a ora
șului. Este greu, desigur, dar nu 
imposibil, a asigura și păstra cu
rățenia unul oraș. Dacă ne refe
rim, de exemplu, la carosabilul 
sau trotuarele străzilor, se poate 
afirma că, de cele mai multe ori, 
ele nu sînt nici executate, 
menținute în condiții bune.

Atracția exponatelor din vitrine
le magazinelor, iar o dată cu lă
sarea serii, iluminarea chibzuită a 
acestora, armonizată cu ilumina
tul nocturn al străzilor, pot condu
ce la crearea acelei ambianțe oră
șenești favorabile vieții șl desfă
șurării ei. Ele ar trebui să stîr- 
nească interesul,. să cultive, și în- 
tr-o bună măsură să formeze bu
nul gust ; mărfurile să fie admira
te și cumpărate de cetățeni. Schim
bate periodic, vitrinele ar putea 
face cunoscute marelui public ul
timele produse ale industriei noas-

tre de specialitate, posibilitățile de 
care dispunem în fiecare dome
niu. De ani de zile, vitrinele unor 
magazine din centrul Capitalei au 
rămas neschimbate. Nu se depune 
suficient efort de a diferenția, pe 
străzi sau cartiere, modul de eta
lare, firmele sau reclamele. Ca să 
nu mai vorbim de unele vitrine 
din București sau din alte orașe, 
care, prin cîteva ghivece cu flori 
și cit mai multe perdele, închid 
orice comunicare vizuală a omului 
cu magazinul respectiv, cu marfa. 
De ce atîta indiferență în prezen
tarea mărfurilor 7 De ce această 
lipsă de imaginație în amenajarea 
vitrinelor ? Asemenea exemplifi
cări ar trebui să dea de gîndit, 
ele fiind mărturii ale lipsei 
preocupare, în primul rînd 
partea edililor.

Iată numai cîteva aspecte, 
ele pot fi înmulțite, dacă amintim 
domeniile curățeniei, stropitului 
străzilor șl spațiilor plantate, preo
cupării pentru acoperirea sau de
corarea unor calcane de vechi 
clădiri, întreținerii fondului con
struit sau înlocuirii celui insalubru.

Consider că va fi necesară o 
mai mare grijă în pregătirea ca
drelor specializate, care să aibă 
ca principală preocupare gospodă
rirea orașului, Din cîte îmi este cu
noscut, nici învățămîntul superior, 
nici cel mediu sau tehnic nu pre
gătesc cadre cu acest profil com
plex. La catedrele de urbanism din 
Institutul de arhitectură „Ion Min- 
cu' sau din Institutul de construc
ții, ca și în școlile tehnice de ar
hitectură și construcție, problemele 
de practică în importantele preo
cupări orășenești nu sînt îmbrăți
șate în cadrul disciplinelor speci
fice. Este posibil și de dorit ca, la 
alcătuirea viitoarelor programe a- 
nalitice, să se dea o mai mare a- 
tenție dezvoltării disciplinei edili
tare.

Deosebit de importante, pentru 
îmbunătățirea muncii de gospodă
rire a orașelor, pot fi vizitele în 
orașele din țară sau din străină
tate, în scopul cunoașterii și pro
movării măsurilor și acțiunilor po
zitive, aplicate bineînțeles în con
dițiile specifice localității respec
tive. Astfel de vizite în străinătate 
fac cu destulă regularitate delega
ții ale sfaturilor populare. Cu ce se 
soldează ele în mod concret, nu 
se prea vede însă. Oricum, schim
buri de păreri, metode de muncă 
folosite cu discernămînt ar putea 
contribui cu pondere importantă la 
șirul nesfîrșit de acțiuni și expe
rimentări pe care măiestria edili
tară le cere.

stituit a ales Comitetul executiv al 
U.S.S.M. și biroul acestuia. Preșe
dinte ak...U.S,S.Mr. a fost ales prof, 
dr. Nicolae Nestorescu, membru 
corespondent al Academiei, director 
adjunct al Institutului „Prof. dr. 
I. Cantacuzino".

în numele participanților la con
ferință, prof. dr. Nicolae Nestorescu 
a dat citire unei scrisori adresate 
Comitetului. Central al P.C.R., per
sonal tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
în care se exprimă deplinul atașa
ment al cadrelor medico-sanitare 
față de politica partidului și anga
jamentul membrilor uniunii de a-și 
aduce întreaga contribuție la îmbu
nătățirea necontenită a îngrijirii să
nătății populației, la dezvoltarea ști
ințelor medicale din țara noastră, 
la creșterea continuă a prestigiului 
școlii medicale românești.

(Agerpres)

Deasupra Oceanului In
dian se lăsase un întune
ric de smoală. Călăto
ream de aproape două 
ore în beznă. Deodată, 
becul roșu instalat deasu
pra cabinei avionului, în 
care ne urcasem la Bom
bay, se aprinde; primul 
semnal al apropierii de 
țintă. în următoarele mi
nute apare o puzderie de 
luminițe, aparent în miș
care. E Singapore — per
la Orientului îndepărtat, 
„Babilonul tropicelor”, 
port la două oceane — In
dian și Pacific.

Soseam pentru a doua 
oară aici șl totuși parcă 
abia acum începeam să 
cunosc acest oraș vestit, 
să-1 înțeleg. Singapore 
nu se mulțumește să im
presioneze parțial. Un 
caleidoscop de pagode, 
hoteluri ultramoderne șl 
căsuțe din secolul trecut, 
de zgomotoase și pestrițe 
bazare, parcuri, un a- 
mestec de dialecte și por
turi naționale.

Situat la sud de pe
ninsula Malacca, de care 
îl desparte o strîmtoaie 
de trei kilometri și jumă
tate, și îl leagă un frumos 
viaduct rutier și ieroviar, 
orașul, insula și statul 
Singapore se află așeza
te la întretăierea unor im
portante căi maritime spre 
toate continentele. Aceas
tă poziție i-a conferit ro
lul de nod de comunica
ție, de centru al unui in
tens trafic comercial. în 
rada portului său, al cin
cilea ca mărime și im
portanță din lume, legat 
prin mai mult de o sută 
de linii maritime cu cele
lalte țări și continente, 
își aruncă anual ancora 
40 000 de vapoare. Uria
șele cargouri transportă 
aici mărfuri din diverse 
țări ale lumii și încarcă 
altele. Lucru explicabil, 
deoarece la baza comer
țului practicat de Singa-

ÎN MEMORIA POETULUI 
REVOLUȚIONAR BULGĂR 

GHEORGHÎ* SAVA RAKOVSKI

în cadrul acțiunilor Guprinse 
în calendarul UNESCO pe anul 
1967, Comitetul de Stat pentru Cul
tură și j Artă, Uniunea SeriitOfilor. 
șî.' Comisia . Națională; peritru 
UNESCO au ..organizat vineri'' la 
Casa de cultură a studenților din 
Galați o conferință cu titlul „Poe
tul'revoluționar bulgar Gheorghi 
Sava Rakovski". După cuvîntul de 
deschidere rostit de conf. univ. Ion 
Brezeanu, decanul Facultății de fi-, 
lologie de la' Institutul pedagogic; 
de trei ani, a : vorbit despre, marea. 
personalitate 'a poetului revoluțio
nar bulgar conf. univ. Constantin; 
Velichi, de la Universitatea din 
București.

în holul Casei de. cultură a stu
denților. din, Galați a fost, deschisă 
o expoziție';de fotografii .înfățiȘînd 
aspecte din activitatea revoluționa
ră și publicistică a poetului‘bulgar,

★ >>.'■

Delegația Uniunii Tineretului ce
lor ce muncesc din R. D. Vietnam, 
condusă de Hoang Dinh Song, 
meimbru al Biroului Permanent al 
C.C. al Uniunii, care, la invitația 
C.C. al'U.T.C.. face o vizită în țara 
noastră; a fost vineri oaspetele re
giunii Bacău.

Cu acest prilej, membrii delega
ției au participat la mitingul de 
solidaritate a tineretului din ora- 
.șui- și /.paionul 
..'lupta dreaptă

namez.

în cadrul mitingului, conducăto
rul delegației tineretului din R. D. 
Vietnam a exprimat mulțumiri sin
cere pentru sprijinul multilateral, 
politic și material dat de poporul 
român poporului vietnamez.

In încheiere, participanții la mi
ting au adoptat o moțiune de soli
daritate eu lupta poporului și tine
retului vietnamez. Au fost prezen
tate apoi filme documentare, cu- 
prinzînd imagini din munca și lup
ta poporului vietnamez.

în cadrul planului de colaborare 
cultural-științifică și teljnică dintre 
Republica Socialistă România și 

■ 'Franța ne-a vizitat țara, timp de 
b-săptămînă, scriitorul și cineastul 
•francez Alain Robbe. Grillet cu.soția.

. ■ .’■> . 

■' ,' -. . ,ț :

La. concertul > de vineri. seară al. 
Filarmonicii de Stat din Bacău.și-a. 
dat .concursul și. pianista 'belgiană/, 

•Myriam Schroyens. A dirijat 'Pani 
Popescu

(Agerpres)

campionatele 
EUROPENE 

DE BOX

Pe ringul de llt'Palatul Sportu
rilor din Roma au continuat ieri 
campionatele europene de boz. La 
categoria cocoș, pugilistul român 
Nicolae Gîju l-a învins pe campio
nul maghiar Papp. In limitele ace
leiași categorii, polonezul .Galaczka 
l-a întrecut pe boxerul sovietic Gri
goriev, deținătorul titlului, iar 
Rascher IR. F, a Germaniei) a ciș- 
tigat în dauna irlandezului Vernon. 
Scoțianul Glencross a fost declarat 
învingător in fața lui Cosentino 
(Franța). La categoria grea Schle
gel (R.D.G.), l-a învins la puncte 
pe boxerul român V. Mariuțan.

(Agerpres)

pore stau Importul șl re
exportul. Poate de aceea 
șl principala ocupație a 
populației este comerțul. 
Dintre cei 1 860 000 de lo
cuitori, din care jumătate 
nu depășesc 21 de ani, 
trei pătrimi lucrează îna- 
ceastă ramură sau în sfe
re de activitate înrudite. 
Cîteva date privind co
merțul exterior al țării sînt 
destul de semnificative: în 
anul 1965, volumul total 
al comerțului exterior 
s-a ridicat la 6 800 mi-

lioane 
layezi 
yez «= 
dintre care 3 800 
ne de dolari import și 
3 000 milioane de dolari 
export, ceea ce înseamnă 
3 600 dolari malayezi de 
locuitor, cifră care depă
șește cu mult nivelul a- 
tins în cele mai dezvoltate 
țări din lume. în același 
an, s-au importat în Sin
gapore produse petrolie
re, Inclusiv țiței brut, în 
valoare de cca. 500 mili
oane de dolari malayezi, 
dintre care s-au reexpor
tat circa 435 milioane; 
s-au importat țesături tex-

Delegația condusă de Ismail 
Riahi, ministrul agriculturii din 
Iran, a /făcut vineri dimineața vi
zite protocolare președintelui Con
siliului . Superior al Agriculturii, 
Nicolae Giosan, și ministrului eco
nomiei forestiere, Mihai Suder.

Cu acest prilej âu avut loc con
vorbiri între specialiști români și 
iranieni, privind probleme actuale 
ale dezvoltării agriculturii și silvi
culturii din cele două țări.

Oaspeții au fost însoțiți de Cyrus 
Zoka, însărcinatul, cu afaceri ad- 
interim al Iranului- la București.

★
„ în cursul., dimineții, delegația 
iraniană a depus o coroană de 
flori' la Monumentul Eroilor Luptei 
pentru Libertatea Poporului și a 
Patriei, pentru Socialism.

Oaspeții au vizitat apoi monu
mente istorice, edificii social-cul- 
turale și cartiere de locuințe din 
Capitală, după care s-au oprit la 
Institutul de cercetări pentru ce
reale și plante tehnice de la Fun- 
dulea. Aici au luat cunoștință de 
organizarea și rezultatele cercetării 
științifice din institut, s-au depla
sat pe.cîmpurile experimentale și 
de producere a semințelor. Alți 
membri ai delegației au vizitat fa
brica de produse lactate „Bucu
rești", Stațiunea centrală de seri
cicultură și apicultura șî Stațiunea 
centrală de îpsămînlări artificiale.

în cinstea delegației agricole a 
Iranului,, președintele Consiliului 
Superior, al Agriculturii a oferit un 
dineu.

(Agerpres)

In cîteva rînduri
ÎN RUNDA A 5-A A TURNEULUI 

ȘAII DE LA MOSCOVA, Flo-
Gheorghiu. l-a învins pe campio- 
U.R.S.S., Leonid Stein. Campio- 
lumii, Tigran Petrosian, a pier- 
la maghiarul Lajos Portisch. 

Partidele Gipslis — Tal, Smîslov — 
Gheller, Spasski — Bronstein, Gligo- 
rici — Keres, Najdorf — Uhlinann 
s-au încheiat remiză. în clasament 
conduce Mihail Tal cu 3,5 puncte. 
Florin Gheorghiu totalizează 2.5 
puncte și o partidă întreruptă la 
Bronstein. '

ÎN TURUL II AL CAMPIONATE
LOR INTERNATIONALE DE TENIS 
DE LA PARIS, jucătorul român Ion 
Tiriac l-a eliminat cu 6—1, 6—3, 6—2 
pe belgianul Gronckel. Meciul Ilie 

,Năstașe-D,aniel Contet (Franța) s-a 
întrerupt (din cauza întunericului) 
la scorul de 4j—6, 2—6, 6—4, 6—1, 3—0 
în favoarea sportivului român.

turneul International de 
VOLEI MASCULIN DE LA PARIS 
a fost cîștigat de echipa Steaua Bucu
rești. care întrecînd în meciul deci
siv o selecționată militară franceză 
.cu scorul de 3—1 (15—8. 15—6, 13—15, 
15—6). a terminat competiția neîn
vinsă.

PE POLIGONUL DIN BRNO AU 
FOST DESEMNAȚI IERI CAMPIO-

Nil EUROPENI ÎN PROBA
SKEET. La individual, a cîștigat 
francezul Faber cu 196 puncte, iar pe 
echipe selecționata U.R.S.S. cu 584 
puncte. Echipa română a ocupat locul 
6 cu 554 puncte. întrecerile continuă 
cu proba de talere aruncate din 
șanț.

CU PRILEJUL UNUI CONCURS 
DESFĂȘURAT LA MOSCOVA, atle
tul sovietic Anatoli Bezdelov a cîș
tigat cursa de 10 000 m cu timpul de 
28’58”5/10. iar Nikolai Ivanov a aler
gat 100 m în 10"3/10.

mcm Defini 
campionatului masculin

Terenul Progresul din Capitală 
găzduiește astăzi, începînd de la 
ora 17, derbiul campionatului re
publican masculin de handbal din
tre echipele bucureștene Dinamo 
și Steaua. In deschidere, la ora 
15,45, se vor înfîlni echipele mas
culine Universitatea II București și 
Politehnica București.

tile în valoare de circa 
190 milioane de dolari, 
dintre oare s-au exportat 
circa 120 milioane eto. Nu 
este de mirare astfel că 
orașul și statul singaporez 
s-au putut dezvolta mult 
mai mult comparativ ou 
unele dintre 'statele înve
cinate, ‘ deținătoare de 
materii prime, deși re
sursele sale naturale sînt 
aproape inexistente. (Pînă 
și apa potabilă este adu
să printr-o conductă din 
Malayezia),. .

engleza) — ca și mozai
cul arhitectural, în care 
construcțiile europene se 
îmbină au impunătoarele 
temple chinezești sau in
diene. Cele șase săptă- 
mîni, petrecute la Singa
pore, mi-au dat posibili
tatea să cunosc mai bine 
obiceiurile și tradițiile di
verselor naționalități din 
această țară. Deosebit 
de pitorești sînt serbările 
de Anul nou, marcate 
aici de mai multe ori 
consecutiv. După Anul

Populația, foarte etero
genă (chinezi, malayezi, 
indieni, pakistanezi, cey- 
lonezi) contribuie și ea la 
completarea tabloului u- 
nui oraș unic în felul lui. 
Nu știu dacă există un 
alt oraș care să aibă 
drept componente alte 
cîteva orășele complet 
deosebit unul de celă
lalt. Fiecare naționalita
te trăiește aproape izo
lat, caută să-și păstreze 
nealterate limba, portul, 
cultura și religia. Așa se 
explică, de altfel, și exis
tența mai multor limbi 
oficiale — malayeza, chi
neza, tamila (alături de

nou malayez, de la 12 ia
nuarie, „Hari Raya", cum 
îi spun localnicii, la nu
mai o săptămînă am asis
tat la procesiunile ocazio
nate de sărbătorirea Anu
lui nou indian „Thaipu- 
sam".

Tînărul stat, care
proclamat republică in
dependentă în urmă 
doi ani, depune stărui
toare eforturi în vederea 
unei dezvoltări multila
terale. Planul de cinci ani, 
adoptat anul trecut, ur
mărește, în primul rînd, 
să pună bazele unei in
dustrii proprii, prelucră
toare. Se prevede astfel

delimitarea a patru zone 
de industrializare: 
Hill șl Tanglin Hali, 
fi acoperite aproape 
întregime cu clădiri 
unor întreprinderi mărun
te, pentru 100—300 de sa- 
lariați, iar Kallang va fi 
înzestrat cu mici șantiere 
navale. Mîndria Singapo- 
relui va fi însă Jurong. 
Aici am văzut, în plină 
dezvoltare, un început de 
industrie a cauciucului, o 
uzină metalurgică, cîteva 
fabrici de tricotaje și tex
tile.

Totodată, se remarcă o 
preocupare permanentă 
pentru dezvoltarea învă- 
țămîntului și culturii. In 
cele vreo 400 de școli 
învață aproape 500 000 de 
elevi. Se depun eforturi în 
domeniul construcției 
locuințe pentru a se 
gura celor nevoiași, 
ghesuiți în clădirile 
salubre din cartierele 
mărginașe condiții cores
punzătoare de locuit.

O problemă considera
tă ca foarte importantă 
este găsirea de piețe pen
tru desfacerea noilor pro
duse industriale ale țării. 
In acest scop, delegații 
la nivel înalt ale Singapo- 
relui au vizitat un șir de 
țări afro-asiatice și eu
ropene. Toate acestea se 
înscriu în preocuparea 
continuă a guvernului 
singaporez pentru dez
voltarea cooperării cu alte 
state, ceea ce corespunde 
intereselor naționale ale 
Singaporelui.

Inapoindu-mă din Sin
gapore, am păstrat amin
tirea unei țări cu o acti
vitate intensă, a unui 
popor prietenos și ospita
lier, profund interesat în 
menținerea păcii prin în
tărirea relațiilor de prie
tenie și de colaborare cu 
toate popoarele lumii.

Dumitru D1NESCU

Consiliului.de
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RAWALPINDI 26. Trimisul spe
cial Agerpres, Florea Țuiu, trans
mite : Ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România, 
Corneliu Mănescu și persoanele 
care îl însoțesc au continuat joi 
vizitarea fostei capitale a Pakista
nului, Rawalpindi. Oaspeții români 
au admirat monumente istorice le
gate de campania lui Alexandru 
Macedon. Vestigiile trecutului pre
zintă mărturii de cultură elenă, ală
turi de cea budistă și mahomedană.

în aceeași zi, ministrul român a 
avut o întrevedere cu Ghulam Fa- 
ruque, ministrul comerțului exte
rior al Pakistanului. în cursul în
trevederii, care s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de înțelegere, s-a 
exprimat dorința comună de a dez
volta mai departe relațiile econo
mice și comerciale dintre cele două 
țări. După convorbiri, Ghulam Fa- 
ruque, a oferit un prînz în onoa
rea ministrului de externe român, 
și a persoanelor care-1 însoțesc.

Corneliu Mănescu a făcut în 
continuare o vizită prin orașul Is
lamabad, noua capitală a Pakista
nului, situată la 20 km de Rawal
pindi. în aceeași zi ambasadorul 
român la Islamabad, Mihai Maghe- 
ru. a oferit o recepție. Au partici
pat : Sharifuddin Pirzada, minis
trul de externe al Pakistanului, A 
Doha, ministrul agriculturii și ali
mentației, reprezentanți ai unor 
ministere centrale, șefi ai misiuni
lor diplomatice, alte persoane ofi
ciale, ziariști.

Seara, Corneliu Mănescu a oferit 
în saloanele hotelului Sharazad din 
Islamabad un dineu în cinstea mi
nistrului de externe al Pakistanu
lui. Mulțumind gazdelor pentru 
ospitalitate, Corneliu Mănescu a 
arătat în toastul său, că vizita de
legației române în Pakistan confir-

' mă încă o dată utilitatea contacte
lor care contribuie la întărirea 
prieteniei și colaborării între cele 
două țări, la promovarea păcii și 
cooperării internaționale. în cursuțr 
discuțiilor, desfășurate într-o at-

• mosferă 'cordială și constructivă, au 
fost puse în evidență noi posibili
tăți de extindere a colaborării eco
nomice și, culturale, de intensifica
re a schimburilor de valori' mate
riale și spirituale dintre România 
și Pakistan. Răspunzînd, Sharifud
din Pirzada, ministrul de externe 
pakistanez a spus că vizita minis
trului de externe al României în 
Pakistan este o contribuție pre
țioasă la strîngerea legăturilor de 
prietenie dintre cele două țări. Ex- 
primîndu-și admirația pentru po
porul român, în încheierea cuvîn- 
tării sale, ministrul pakistanez a 
spus că convorbirile au fost rodni
ce. Permiteți-mi, a adăugat el, să 
subliniez că ele au fost plăcute și 
și-au atins scopul urmărit.

Ședința Camerei
Populare 
a R. D, Germane

BERLIN 26 (Agerpres). — Vi
neri, Gerhard Schiirer, președintele 
Comisiei de Stat a Planificării a 
R.D.G., a prezentat proiectul de 
lege cu privire la planul de per
spectivă de dezvoltare a economiei 
naționale a R.D.G. pînă în 1970. 
Participanții au adoptat în unani
mitate legea cu privire la planul 
de perspectivă.

Situația din
Orientul Apropiat

DAMASC. — Guvernul Siriei a 
reafirmat hotărîrea sa de a sprijini 
Egiptul în actuala situație creată în 
Orientul Apropiat, acționînd. tot
odată, în direcția respingerii oricărei 
încercări de a se redeschide golful 
Akaba navelor izraeliene. (Associated 
Press).

BAGDAD. — Postul de radio a 
menționat că în Siria se află o dele
gație militară irakiană care, împre
ună cu autoritățile siriene, exami-

se solidarizează cu poziția R.A.U. 
Guvernul Algeriei a comunicat că 
aprobă hotărîrea R.A.U. în legătură 
cu închiderea accesqlqi vaselor iz
raeliene prin strîmtoarea Tiran.

— Ziarul „Al Ahram" a anunțat 
că președintele Nasser a condus j6i 
seara o reuniune a Comandamentu
lui suprem al forțelor armate ale 
R.A.U. Ziarul a făcut cunoscut că 
guvernul R.A.U. a respins propune
rile S.U.A. cu privire la soluționarea 
crizei din Orientul Mijlociu.

® R.A.U. A RESPINS PROPUNERILE S.U.fl. • UNITĂTI 
IRAKIENE AU ÎNCEPUT PĂTRUNDEREA ÎN SIRIA • PO
ZIȚIA GUVERNULUI CIPRIOT ® MĂSURI ÎN STUDIU LA 
TEL AVIV • ACTIVITATE DIPLOMATICĂ ÎN CAPITALELE 

OCCIDENTALE

nează problemele privind cooperarea 
trupelor celor două țări. Se anunță 
că avangărzile forțelor armate ira
kiene au început, pătrunderea în te
ritoriul sirian. îndreptîndu-se spre 
pozițiile ce le-au fost destinate.

CAIRO. — Postul de radio a anun
țat că Ahmed Balafrej. reprezentan
tul personal al regelui Hassan al 
II-lea al Marocului, a declarat, după 
întrevederea ne care a avut-o cu pri
mul ministru al R.A.U.. Mohamed 
Sidky Soliman. că guvernul marocan

TELE AMERICANE ASUPRA

INT1LNIREA DE LA TOKIO 
A REPREZENTANȚILOR UNOR ZIARE

La invitația ziarului japonez „ASAHI SHIM- 
BUN“ directorii unor importante organe de pre
să, occidentale : „Times" și „Guardian" (Anglia), 
„Le Monde" (Franța), „New York Times" și 
„Christian Science Monitor" (S.U.A.), precum și 
ziarului „Times of India", s-au întrunit în jurul 
unei mese rotunde.

S-a remarcat și.apreciat în opinia publică jap
tul că unul dintre obiectivele conferinței a fost 
examinarea posibilității unei anumite coordonări 
a politicii editoriale a acestor mari ziare în pro
blema Vietnamului, precum și discuția purtată 
pe tema: „rolul presei în sprijinul păcii", în con
textul concret al situației din Asia de sud-est. 
După cum a subliniat' în corespondența sa trimi
sul special al ziarului „Le Monde", „ședințele de 
studiu, fără discursuri și fără comunicate, au scos 
și mai bine în relief un amplu sector de păreri 
comune. Intre acești monitori ai opiniei publice, 
ale căror poziții erau diferite asupra unor anu
mite puncte, s-a stabilit o impresionantă înțele
gere pentru a afirma că drumul spre pace în Viet
nam nu se poate deschide fără încetarea bom
bardamentelor americane asupra Vietnamului de 
nord". In același timp; a atras atenția observato
rilor politici poziția marelui ziar american „New 
York Times", care după cum a scris corespon
dentul citat, se îndepărtează în mod deliberat de 
la poziția guvernului ,său.

Concluzia întâlnirii de la Tokio: „In acest mo
ment și în general în orice moment al anilor ce 
vor veni, ziariștii pot juca un rol' mai activ, , mai 
direct, în sprijinul destinderii internaționale, iar 
acțiunea lor ar putea fi încurajată, coordonată, 
prin întâlniri de felul celei din Japonia, între dele
gați ai marilor ziare, pe teme generale, sau pe 
probleme Care intră în competența specialiștilor".

Noi avioane
agresoare doborite

HANOI 26 (Agerpres). — Agenția V.N.A. anunță 
că la 26 mai, forțele armate și populația din orașul 
Haifong și provinciile nord-vietnameze Quang Binh 
și Ha Bac au doborît patru dintre avioanele ame
ricane care au bombardat în cursul zilei teritoriul 
țării. Numărul total al avioanelor americane 
doborite pînă în prezent pe teritoriul R. D. Viet
nam se ridică la 1964.

criză din Orientul Mijlociu". La Tel 
Aviv se anunță că autoritățile 
izraeliene studiază măsurile ce ur
mează să fie întreprinse în cazul 
în care nu va fi garantată navigația 
în golful menționat. (Reuter).

— Din Washington se anunță că 
ministrul afacerilor externe al Izrae- 
lului, Eba Abban. a avut o întreve
dere cu secretarul de stat. Dean 
Rusk, urmînd să fie primit de pre
ședintele Johnson.

NICOSIA. — Președintele Ciprului. 
Makarios, a declarat joi seara că va 
face să eșueze orice eventuală în
cercare a autorităților britanice dea 
folosi bazele lor din Cipru împotriva 
țărilor arabe.

LONDRA. — Ministrul de stat bri
tanic, George Thomson, care și-a în-

guvernului sudanez
KHARTUM 26 (Agerpres). 

— Mohamed Ahmed Mah- 
goub, primul ministru-suda
nez, a format un guvern de 
uniune națională. Premierul 
define și funcfia de minis
tru al afacerilor externe. Din 
noul cabinet fac parte cinci 
membri ai Partidului națio
nal unionist, patru din par
tidul Umma, patru din 
Partidul democratic popu
lar și trei reprezentanți ai 
grupărilor sudiste. Membrii 
guvernului urmează să de
pună sîmbătă jurămîntul.

După cum se știe,' criza 
din Sudan a fost declan
șată săpfămîna trecută prin 
demisia 
Sadîk El

fostului premier 
Mahdi, căruia A-

dunarea Constituantă a re
fuzat să-i acorde votul de 
încredere. Cauze imediată 
a crizei : disputele din si
nul partidului Umma și din
tre acest partid și partene
rul său de coalijie, parti
dul national unionist, lega
te mai ales de pozifia lor - 
în conducerea țării. Aces
te dispute însă nu afectea
ză cu nimic dificultățile 
cronice prin care frece Su
danul, situafia internă; în 
general instabilă, determi
nată de conflictul dintre 
nord și sud, de greaua 
înapoiere economică, și în 
sfîrșit de resfrîngerea li
bertăților democratice con
cretizată în special în in
terzicerea partidului comu
nist.

357 victime în
de la Bruxelles

Din Bruxelles s-a ă- 
nunțat că bilanțul de 
pînă acum al puterni
cului incendiu care a 
mistuit luni marele ma
gazin „Innovation" ridi
că numărul victimelor 
— morți și dispăruți — 
la 357. După cum a 
transmis corespondentul 
din Bruxelles al ziarului 
„Le Monde", unul din 
membrii direcției socie
tății proprietare a maga
zinului, a declarat că 
există mărturii potrivit 
cărora incendiul ar fi iz
bucnit simultan în două 
locuri diferite și foarte 
depărtate unul de altul. 
„Această declarație, ca și 
insistența procurorului, 
care a convocat prin ra
dio pe toți martorii dra-

cheiat seria de consultări la Wa
shington, a declarat că scopul vizitei 
„a fost de a discuta cu guvernul a- 
merican și cu reprezentantul brita
nic la O.N.U. măsurile practice ce 
urmează să fie luate în vederea 
păstrării dreptului de liberă trecere 
prin strîmtoarea Tiran, pe care gu
vernul britanic o consideră drept o 
cale navigabilă internațională".

NEW YORK. — S-a anunțat că 
secretarul general al O.N.U., U Thant, 
va prezenta sîmbătă raportul său în 
fața Consiliului de Securitate. Amî- 
narea de vineri pe sîmbătă se dato- 
rește faptului că secretarul general 
nu a reușit să definitiveze raportul 
cu privire la rezultatele convorbiri
lor pe care le-a avut cu președintele 
Nasser la Cairo.

incendiul

mei — a scris corespon
dentul — ar putea acre
dita unele zvonuri potri
vit cărora ar fi vorba de 
un incendiu criminal".

Poporul afgan sărbăto
rește astăzi ziua procla
mării independentei na
ționale. In imagine: una 
din piețele centrale ale 
orașului Kabul, capitala 

Afganistanului

PROTE
GUIREA
„PROTE-
GUITO
RILOR“

Pe lîngă co
manda corpului 
expediționar, ge
neralul Westmo
reland a fost a- 
cum împovărat și 
cu sarcina de a 
„coordona" ser
viciile militare și 
civile americane 

' do
Este 
tere 

marelui

la Saigon, 
o recunoaș- 
de-abia de- 
fiasco pe

DE PETROL
Guvernclc american, 

britanic, olandez 
francez au 
— relatează 
A.F.P. — un

TEL AVIV. — Continuă tratativele 
între partidele de guvernămînt și 
partidele aflate în opoziție. în vede
rea creării unui cabinet de uniune . 
națională. (France Pressc).

Președintele Izraelului, Zalman 
Shazar, și-a întrerupt vizita oficială 
în Canada în legătură cu situația-din 
Orientul Apropiat și Mijlociu, înapo- 
indu-se vineri la Tel Aviv.

— Oficialitățile izraeliene au de
clarat vineri că „redeschiderea gol
fului Akaba pentru navele izraeliene 
constituie punctul cheie în actuală

•t

RIO DE JANEIRO. în capitala Braziliei a avut loc o demonstrare de pro
test a studenților împotriva acordului cu S.U.A. privind „reorganizarea siste
mului de învățămînt". Poliția a intervenit, făcînd uz de arme de foc. Mai 

multe persoane au fost rănite; peste 30 de studenfi au fost arestați.

și 
adresat 
agenția 
protest 

guvernului italian ca 
urmare a începerii ne
gocierii între E.N.I. și 
guvernul irakian. Ci
ne este E.N.I., despre 
ce negocieri este vor
ba și de ce au iritat 
ele numitele 
„aliate" ?

E.N.I. de la 
nazionale dei 
buri" (Oficiul național 
al hidrocarburilor) — 
este societatea italiană 
de stat pentru exploa
tarea si comercializa
rea petrolului. Ea s-a 
dezvoltat în ultimul 
deceniu ca ur.a din 
marile companii petro
lifere mondiale. în bu
nă măsură datorită ac
tivității și inițiativelor 
fostului ei director ge
neral. Enrico Mattei, 
supranumit „regele 
petrolului italian". Vă 
amintiți, acesta a mu
rit la 27 octombrie 
1962 într-o catastro
fă ale cărei cau
ze n-au fost eluci
date pînă în ziua de 
azi. Pe atunci, săptă- 
mînalul „Secolo XX", 
într-un editorial inti
tulat : ..Mattei a fost 
asasinat", scria urmă
toarele : „Fondatorul 
societății de petrol- 
metan a căzut victima 
unui atentat organizat 
de societățile petroli
fere anglo-franco-a- 
mericane și săvirșit cu 
sînge rece". Iar săp- 
tămînalul londonez 
„New Statesman" co
menta : „Moartea lui 
Enrico Maltei în
tr-o catastrofă ae
riană a fost salutată 
cu ușurare în antica
merele marilor com
panii petrolifere inter
naționale. în ultimii 
ane, el și societatea sa

guverne

„Ente 
idrocar-

E.N.I. au constituit 
cea mai serioasă ame
nințare căreia ar fi 
trebuit să-i facă față 
cartelul". In ce a con
stat „amenințarea"? 
E.N.I. a aruncat o sfi
dare monopolurilor 
care compun cartelul 
internațional al fai
moaselor „opt surori" 
(„Standard Oil" al lui 
Rockefeller și alte 4 
companii americane, 
plus „British Petro
leum". ..Royal Dutch- 
Shell", „Compagnie 
Franpaise de Petro
les"). propunînd țări
lor din Orientul Mij-
WEES

notă
SKKSBSKESBB

lociu acorduri pe baza 
cărora acestea să pri
mească 75 la sută din 
beneficii, în loc de 50 
la sută cît plătesc 
membrii cartelului. în 
aceste condiții, E.N.I. 
a obținut concesii 
pentru exploatarea pe
trolului în Iran, Tuni
sia. Maroc, Sudan și 
alte țări.

Moartea lui Mattei 
n-a pus capăt ostilită
ților dintre E.N.I. și 
cartel. E.N.I. și-a pro
pus să obțină concesii 
și în Irak. După peri
oada de tentativă, a 
trecut la negocieri cu 
guvernul de la Bag
dad în vederea pros
pectării și exploatării 
zăcămintelor petroli
fere, mai ales în re
giunea Rumaila-nord.

Dar, cum s-a văzut, 
Washingtonul, Londra, 
Haga și Paris se o- 
pun categoric. Oficia
litățile respective in
vocă un acord care 
s-ar fi încheiat în 
1961 între „Iraq Pe-

troleum Company" 
(I.P.C.) — la care mo
nopolurile din cele 
patru țări protestatare 
au mari interese — șl 
Irak, care ar prevedea 
că zăcămintele de Ia 
Rumaila-nord, națio
nalizate în 1961, vor 
fi retrocedate compa
niei. Dar acest acord 
n-a fost niciodată ra
tificat de Irak. Proba
bil. ele însele nu prea 
convinse de temeini
cia „argumentului", 
inițiatoarele protes
tului au niai scos de 
sub praful vremii și 
au invocat și o altă 
„convenție", prin care 
în 1925 și-ar fi rezer
vat toate drepturile de 
concesie pînă în... anul 
2 000. convenție și ea 
căzută de mult în de
suetudine.

E.N.I. respinge pre
tențiile consorțiului, 
susținînd că negocie
rile au început la in
vitația unui guvern 
legal. Dar nu „Iraq 
Petroleum" este aceea 
care să se simtă stân
jenită de un asemenea 
argument. Este bine 
cunoscut că de atîtea 
ori ea și-a permis să 
nesocotească 
rile statului 
pe teritoriul 
funcționează.

Disputa de față este 
un nou episod în ve
chea înfruntare din
tre monopoluri pen
tru petrolul Orientului 
Mijlocia. Luptă dra
matică, punctată cu a- 
tîtea și atâtea dîre do 
sînge. morți misteri
oase. răsturnări de 
guverne, conflicte, toa
te în dauna popoare
lor carp rîvnesc ca 
„aurul negru" ce mus
tește sub picioarele lor 
să servească, în sfîrșit, 
propriei lor bunăstărî.

ghizată a
care-1 constituie planul do „pa
cificare" a Vietnamului de sud, 

' plan ce încredința trupelor ame
ricane „misiunile operaționale", 
iar armatei saigoneze „potolirea" 
populației. După cum scrie și zia
rul francez „Le Monde", împreu
nă cu alți confrați apuseni, spe
ranțele puse de agresori în acest 
plan au eșuat: 1) „nici o .zonă nu 
a putut fi într-adevăr debarasată 
de unitățile Vietcong" (forțele pa
triotice) ; 2) „chiar școala de la 
Vung-Tau pentru formarea „ca
drelor de pacificare" saigoneze se 
„dezorganizează din lipsă de vo
luntari", un număr dintre aceștia 
dispărînd chiar în mod misterios... 
Situația a devenit atît de drama
tică încît — și aceasta este esența 
noii misiuni a lui Westmoreland 
— trupele americane vor trebui să 
asigure și protejarea „echipelor de 
pacificare" a căror insecuritate, 
după cum scrie ziarul citat, „e 
notorie chiar și în zonele în care 
Saigonul mai deține o fărîmă de 
putere". Cu efectivele tot mai 
amplu angajate, ba într-o bătălie, 
ba în alta, pe un teatru de război 
care se lărgește continuu, des- 
completînd alte sectoare de front, 
comandantul șef încearcă zadarnic 
să răspundă la întrebarea : de 
unde să disloc unitățile necesare 
proteguirii echipelor de „pacifi- « o care r
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H încheierea convorbirilor sovieto-bri
fanice H ATAC FASCIST LA ROMA Hi Apro

piața vizită a președintelui Franței in Polonia

Președintele Franței, de 
Gaulle va face o vizită ofi
cială în Polonia între 7 13
iunie la invitația lui Edward Ochab, 
președintele Consiliului de Stat al R.P. 
Polone. (P.A.P.)

A. Kosîghin l-a primit pe 
ministrul apărării al R.A.U. 
La 26 mai, Alexei Kosîghin, președin
tele Consiliului de Miniștri al Uniunii 
Sovietice, l-a primit pe Shamseddin 
Badran, ministrul apărării al R.A.U. Cu 
acest prilej, a avut loc o convorbire

referitoare la probleme care 
interes reciproc. (TASS).

prezintă

Wilson invitat Ia
Vizita premierului englez va 
la 19 iunie la invitația președintelui de 
Gaulle.

Paris.
avea loc

dreptu- 
suveran 

căruia

I. F.

Cel de-al 27-lea Salon 
Internațional al aeronauti
cii și spațiuluia f°st Mugurat 
vineri dimineața pe aeroportul Le 
Bourget, de președintele Franței, de 
Gaulle. Sint expuse 150 de avioane, 
54 elicoptere, cîteva zeci de rachete și 
un număr de sateliți spațiali. Sînt pre- 
zenți patru cosmonauți: sovieticii Pa
vel Beleaev și Konstantin Feoktistov și 
americanii Michael Colins și David 
Scott.

agențiile de presă transmit:
S.U.A. a violat apele teritoriale ale 

insulei
a
R. P. Chineze în regiunea 
Tung. (China 'Nouă').

Un avertisment3 fost adresat 
de către un purtător de cuvînt al Mi
nisterului de Externe al R. P. Chi
neze în legătură cu faptul că la 24 
și 25 mai, avioane militare americane 
au pătruns în spațiul aerian al R. P. 
Chineze în provinciile Guandun ' și 
Fukien. în aceeași zi, o navă militară

0 colecție de peste 400 
volume de lucrări româ
nești — beletristică, ari plastică, 
muzică, geografie etc. a fost oferită în 
clar de către însărcinatul cu afaceri a.i. 
al României la Copenhaga, Universi
tății din Copenhaga, din partea Comi
tetului de Stat pentru Cultură și Artă. 
Prof. dr. Mogens Fog, rectorul univer
sității a mulțumit călduros.

în cursul vizitei Iui G. Brown la Moscova au fost 
discutate probleme legate de dezvoltarea relațiilor sovieto-britanice și s-a 
făcut un schimb de păreri asupra problemelor internaționale actuale de interes 
reciproc. Vizita ministrului de externe britanic a constituit o continuare a 
consultărilor și întâlnirilor periodice dintre guvernele sovietic și englez. Andrei 
Gromîko, a acceptat invitația de a vizita Marea Britanie. (TASS).

Un atac asupra unei secții a Partidului Comunist 
Italian s'a Produs Vineri în cartierul Salario din Roma. Cele două porți ale 
clădirii au fost incendiate. Conducătorii Federației din Roma a P.C.I. au 
venit imediat la fața locului. într-un apel difuzat de comuniștii din Salario se 
menționează că fasciștii au recurs din nou la provocări, fiind izolați de puternica 
mișcare unitară pentru pace și democrație, desfășurată în ultimul timp în Italia.

Sesiunea Adunării Gene
rale a Organizației Mondia
le a Sănătății și-a încheiat 
lucrările. Au participat 483 dele
gați din 122 de state, piecum și 115 
observatori reprezentând 60 de orga
nizații internaționale. Delegația Româ
niei a.fost condusă de Aurel Moga, 
ministrul sănătății și prevederilor so
ciale.

România a fost aleasă în Consiliul 
Executiv al Organizației Mondiale a 
Sănătății.

Cu prilejul sesiunii Comi
tetului interguvernamental 
ungaro-sovietic, Jeno Fock, pre
ședintele Guvernului revoluționar mun- 
citoresc-țărănesc ungar a primit vineri 
pe Mihail Leseciko, vicepreședinte' al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., care 
a sosit la Budapesta pentru a lua parte 
la lucrările celei de-'a. 5-a sesiuni a 
Comitetului interguvernamental unga
ro-sovietic pentru colaborarea econo
mică și tehnico-științifică. Cu acest

i prilej a avut loc o convorbire priete- 
. uească. ■ > >

întrevedere Ciu En-lai- 
Rahman Khan. La 26 mai Pre
mierul Consiliului de Stat al R. P. 
Chineze, i-a primit pe ministrul apără
rii al Pakistanului, și pe M. Yusuf, se
cretar pentru afacerile externe al Pa
kistanului, cu care a avut o convorbire. 
(China Nouă).

în Consiliul Economic și Social ai O.N.U.cure ^^mineazu 
punctul privind stimularea activității de înfrățire a orașelor, reprezentantul 
român, Vasile Tilincă, a declarat că înfrățirea dintre orașe constituie o formă 
utilă de cooperare internațională, de natură să contribuie la promovarea cauzei 
păcii și a înțelegerii între popoare. Delegația română se declară de acord cu 
principiile care trebuie să stea la baza înfrățirii orașelor — principiul egalității 
și al prieteniei, nediscriminării și încurajării colaborării în diferite domenii cum 
sînt: problemele de ordin utilitar, turismul, sportul, cooperarea culturală.
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rUEDAA(( Mișcările re- jjVnCIVMU vendicative ale1 
oamenilor mun

cii din India au dat naș
tere unei forme originale de lup
tă : gherao. Ajunși la capătul 
răbdărilor în tratativele >'u re
prezentanta patronilor, care le 
tergiversează, muncitorii și func
ționarii unui șir de uzine și fa
brici au trecut la asedierea în 
birourile lor a directorilor și ad
ministratorilor, pînă cînd aceștia 
se hotărăsc să accepte revendi
cările personalului.. Mișcarea, a 
luat amploare mai ales în Ben
gal. Se cunoaște doar un singur 
caz, la Calcutta, și acesta s-a 
produs pentru că era vorba de o 
fabrică de muniții, cînd forțele 
de ordine au intervenit pentru 
a-l elibera pe director. La Delhi 
situația a fost dezbătută la o a- 
dunăre a reprezentanților patro
natului, sindicatelor și miniștri
lor muncii din statele Uniunii in
diene. Amenințînd că va refuza 
orice tratative cu sindicatele, 
marele industriaș Tata și-a atras 
următoarea replică a unui frun
taș sindical prezent: înainte, pa
tronii puneau să-i aresteze pe li
derii sindicali; acum, cînd gu
verne progresiste sînt la putere 
în mai multe state, vom 
plăcerea să-i 
patroni.

avea
„arestăm" pe

IN AȘTEP
TAREA LUI
CHICHE
STER

Temerarul na
vigator Francis 
Chichester — 
primul englez 
care a făcut în
conjurul lumii 
cu o ambarca
țiune cu pînze 
— este așteptat 
să sosească în

portul Plymouth. Deși el mai are 
de străbătut circa patru sute de 
mile, in Anglia sînt în toi pregă
tirile pentru primirea sa. S-a re
latat că din ordinul reginei, Chi
chester va fi înnobilat. Și consi
liul municipal din Plymouth a 
făcut ample pregătiri pentru pri
mirea la care, după cum se aș
teaptă, vor fi prezente o ju
mătate de milion de persoane 
din toate colțurile țării ; vor fi 
prezenți 900 de ziariști englezi 
și străini. Temerarul navigator 
va parcurge ultima sută de mile 
într-un cortegiu de triumf, es
cortat de zeci de elicoptere și o 
armada de ambarcațiuni și nave.
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