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în secția montaj-mecanică grea a uzi 
nelor „23 August" din Capitală

Foto : M. Andreescn

PE ȘANTIERUL TERMOCENTRALEI DEVA

ESTE NECESARĂ 0 CONLUCRARE
V A

Ritm intens 
pe șantierul 
noului pod 
peste 
Dunăre

Lucrările pe marele țantler al 
podului de peste Dunăre înain
tează rapid. Se profilează, cu 
toată înălțimea proiectată, cea 
de-a doua coloană din fundația 
de pe malul sting al Dunării și 
se ridică spre cota prevăzută cea 
de-a treia coloană de susținere 
a viitorului pod de la Giurgeni 
— Vadu Oii. Lucrările sînt în 
plină desfășurare pe toate fron
turile. Pentru aprovizionarea rit
mică cu materialele necesare 
s-au construit peste 20 ki
lometri de cale ferată care leagă 
șantierul de halta Chirana. Pen
tru aprovizionarea pe apă, se 
construiesc trei dane de descăr
care a balastului, nisipului și al
tor materiale.

Un eveniment care va intensi
fica ritmul de preparare și tur
nare a uriașelor cantități de be
toane necesare îl constituie ter
minarea montajului și intrarea 
în funcțiune a unei mari stații 
de betoane, dotată cu echipa
ment de mare randament. S-au 
mecanizat, de asemenea, și ope
rațiunile de manipulare pe ori
zontală și verticală a benelor de 
beton, prin instalarea unui troliu 
electric. (Agerpres)

iNTlLNIRE LÂ MOSCOVA
La 9 iunie a. c. la Moscova a 

avut loc întîlnirea conducătorilor 
partidelor comuniste și muncito
rești și ai guvernelor țărilor socia
liste — Republica Populară Bulga
ria, Republica Socialistă Ceho
slovacă, Republica Democrată Ger
mană, Republica Socialistă Fede

rativă Iugoslavia, Republica Popu
lară Polonă, Republica Socialistă 
România, Republica Populară Un
gară și U.R.S.S.

La întîlnire a fost examinată pro
blema situației din Orientul Apro
piat.

Plecarea tovarășilor
Nicolae Ceaușescu 

și Ion Gheorghe Maurer 
de la București

Tovarășii Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
și Ion Gheorghe Maurer, membru 
al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, au plecat vineri dimineața 
cu avionul pentru a participa la 
întîlnirea de la Moscova.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, erau prezenți tovarășii Chivu

Stoica, Gheorghe Apostol, Alexan
dru Bîrlădeanu, Emil Bodnaraș, 
Alexandru Drăghici, Paul Nicu- 
lescu-Mizil, Ilie Verdeț, membri și 
membri supleanți ai Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., membri 
ai C.C. al P.C.R. și ai guvernului. 
Au fost de față I. A. Iliuhin, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Uniunii Sovietice la București, și 
membri ai ambasadei sovietice.

(Agerpres)
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PROIECTANȚI, CONSTRUCTORI 
Șl BENEFICIARI PENTRU 
ACCELERAREA LUCRĂRILOR

Combinatul de industrializare a lemnului din Blaj Foto : Agerpres

Problematica 
actuală 
a producției 
artizanale

Nu de mult a avut loc o consfătuire, organi
zată de UCECOM, privind dezvoltarea producției 
de artă populară și artizanat. Rod al unei înde
lungate munci pregătitoare, consfătuirea a avut 
darul de a pune în lumină principalele probleme 
ale acestei importante ramuri a meșteșugurilor 
noastre tradiționale, adoptînd hotărîri eficiente 
pentru păstrarea și dezvoltarea valorilor de 
seamă ale creației populare românești. Interesul 
de care se bucură produsele artizanale în rîndu- 
rile unui public larg din țară și de peste hotare, 
rolul lor în promovarea și popularizarea patri
moniului artistic național, condițiile prielnice 
asigurate la noi creatorilor populari impun o tot 
mai bună organizare a acestei activități, în spi
ritul unei riguroase selecții calitative, al apă
rării autenticității și bunului gust.

Publicăm în pagina a lll-a 
de vedere cu privire la 
și sarcinile actuale

unele puncte 
perspectivele 

pe acest tărîm.
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In lunca Mureșului, lingă Deva, 
«-a deschis anul trecut un vast 
șantier. Aici se lucrează la temeli
ile unui mare obiectiv energetic 
— termocentrala Deva, care în 
prima etapă va avea o pu
tere instalată de 800 MW. Pentru 
realizarea prevederilor Directivelor 
Congresului al IX-lea al P.C.R. pri
vind dezvoltarea energeticii țării, 
conducerea de partid și de stat a 
hotărît scurtarea termenelor de 
dare în funcțiune, astfel ca pînă 
la finele cincinalului — cu doi 
ani înainte față de data inițială — 
termocentrala să producă la în
treaga capacitate.

Ce s-a întreprins pînă în prezent 
pentru asigurarea bunului mers al 
lucrărilor ?

în cursul anului trecut — ne 
relatează ing. Emilian Cazacu, șeful 
șantierului „Energo-construcția" — 
am început amenajarea drumurilor 
de acces, a liniilor ferate, sta
țiilor de betoane, magaziilor, în 
cinci luni din acest an, cu toate că 
am lucrat în cîmp deschis, cu anu
mite zile de stagnare din cauza in
temperiilor, am reușit să realizăm 
35,4 la sută din planul anual. Se 
află în stadiu avansat de execuție 
fundațiile la cazanele nr. 1 și 2, 
la clădirea grupuriior energetice și 
la corpul buncărelor. Continuăm, de 
asemenea, extinderea și definitiva* 
rea lucrărilor de organizare. Ne-am 
propus să realizăm pînă la sfîrșitul 
anului un volum de lucrări cu 35 
la sută mai mare față de plan. Dis
punem în acest scop de cadre bine 
pregătite, verificate pe marile șan
tiere energetice ale țării, de uti
laje și mecanisme de înaltă produc
tivitate.
^.Cele relatate de șeful șantierului 
Sînt reale. Dar aceasta nu înseam
nă că tabloul activității pe șantier 
se prezintă în nuanțe trandafirii, 
dimpotrivă. Un control efectuat 
nu de mult de activiști de partid 
și specialiști a scos în evidență o 
serie de probleme a căror rezol
vare se impune de urgență.

— Cu toate că g-a înregistrat un 
procent ridicat de lucrări în pri
mul trimestru — spune ing. Iero- 
nim Rusan, director general al ter
mocentralei — în aprilie și mai a 
scăzut ritmul de lucru pe șantier. 
Din volumul de lucrări realizate 
de la începutul anului și pînă acum 
o mare parte sînt lucrări de orga
nizare. Sîntem nemulțumiți de ră- 
mînerile în urmă la lucrările hi
drotehnice, la atelierele mecanice, 
magazii, la amenajarea drumurilor 
din incintă și extinderea stației 
C.F.R. Mintia. Nici acum nu se 
întrevăd posibilități reale de îm
bunătățire a situației, ceea ce ne 
face să avem serioase motive de 
îngrijorare în legătura cu sarcina 
de a începe montajul la primul 
grup energetic spre-sfîrșitul anului.

O mare parte din neajunsuri 
se datoresc constructorilor. Condu
cerea șantierului „Energo-con-

Laurențiu VISKI
corespondentul „Scînteii

(Continuare în pag. a IlI-a)
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ion viasiu) s Remedii pentru „bolile civiliza-
ției” 9 Acord privind încetarea focului
în Orientul Apropiat

Noi facilități privind
construcția de locuințe

9 9

proprietate personală
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vicepreședinte ol Comitetului de stal pentru îndrumarea 
și controlul organelor locale ale administrației de stal
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opinii
Rubricile politice și so

ciale, cronicile mondene 
ale presei de odinioară, 
consemnau ca unice concilii 
publice, ședințele cabinetu
lui prezidențial și ale par
lamentului, ședințele consi
liilor de administrație ale 
consortiilor, întrunirile po
litice și ședințele intime de 
club și de cafenea. Nu se 
pomeneau pe vremea aceea 
— cum nu se pomenesc nici 
azi în lumea democrației 
burgheze — adunări ale co
lectivelor de producători, 
ale cetățenilor, consacrate 
examinării metodelor de 
administrare a întreprinde
rilor și instituțiilor, a orga
nismelor statului. Patronii 
nu-i convoacă nicăieri pe 
muncitori pentru a le cere 
părerea asupra modului în 
care conduc fabrica, prima
rii burghezi nu-i întreabă 
pe locuitori cum să diri
jeze municipiul.

Dezbaterea colectivă, pu
blică a relațiilor de muncă, 
a problematicii sociale ce
lei mai diverse, a deciziilor 
de conducere, pe toate 
treptele societății — a fost 
inaugurată în socialism, 
devenind una din metodele 
de muncă definitorii ale

noii orînduiri. Ea aparține 
indisolubil regimului nos
tru care se sprijină pe o- 
pinia publică, pe inițiativa 
și judecata maselor, care 
dă socoteala în fata po
porului pentru tot ceea ce 
întreprinde.

Prin acest for public, 
multiplicat la scară națio
nală, a trecut întreaga isto
rie postbelică a României. 
In mii și mii de asemenea 
state majore muncitorești 
s-a elaborat strategia indus
trializării socialiste, tactica 
modernizării fabricilor 
vechi și a edificării noilor 
întreprinderi, planul bătă
liilor pentru tehnică, pentru 
productivitate, pentru ran
dament. In asemenea adu
nări s-a desăvîrșit revoluția 
satelor, și-au definit țăranii 
noul destin, și tot ele au ră
mas organul suprem de 
conducere a gestiunii ob
ștești.

In ședințe publice au 
fost stigmatizați retrogra
zii. dezarmați pesimiștii, 
demachiati falșii profeți 
ai ..neputinței"". Aici au 
vibrat marile apeluri ale 
partidului comunist și ma
rile adeziuni ale muncitori
lor, țăranilor și intelectua

lilor, aici a răsunat vocea 
de foc a revoluției, ecoul 
idealurilor socialiste, gla
surile, mereu mai multe, 
ale voluntarilor înrolați în 
armata construcției noi. 
Aici s-au afirmat combati
vitatea, înțelepciunea și e- 
nergia clocotitoare a mi
lioanelor de români și de 
frați ai lor de alte naționa
lități ce conviețuiesc pe a- 
celași pămînt. Pe treptele 
acestui uriaș forum deschis 
întregului popor, s-au ridi
cat mii și mii de tribuni 
care au învățat arta politi
cii de stat, arta înfruntării 

, părerilor, arta sintetizării 
dezbaterilor publice. Ședin
ța a căpătat funcția unei 
școli a personalității socia
le, a maturizării politice, a 
contactului direct dintre 
conducători și mase, fiind 
una din cele mai plastice 
expresii ale democrației de 
tip socialist.

Dar și forma cea mai de
mocratică de viată socială, 
dacă își uită destinația, de
generează. începe să exer
cite o stranie și periculoasă 
tiranie asupra oamenilor. 
Tirania lucrului în sine. 
Astfel, printr-un întorto
cheat proces psihologic ți

moral, ședințele au început 
să genereze la un moment 
dat, în mintea unora, un fel 
de fetiș al cuvintelor, un 
cult fanatic pentru vorbe. 
Manifestarea în adunări a 
încetat de a mai fi, pentru 
unii, firescul drept oferit 
de democrația socialistă 
spre a-și expune judecățile 
proprii asupra chestiunilor 
de interes public, spre a 
participa la elaborarea so
luțiilor de muncă, pentru 
a-și valorifica experiența, și 
competenta în slujba socie
tății. Ci a devenit unicul 
teren de activitate, Indiciul 
hotărîtor al prezentei în 
planul vieții sociale. In u- 
nele cazuri chiar substanța 
punctelor de vedere expri
mate în ședințe a trecut pe 
plan secundar. ridieîn- 
du-se la rang suprem nu
mărul participărilor la cu- 
vînt. De aici, desele apeluri 
și reproșuri la adresa asis
tenței care nu produce su- 
ficienți vorbitori, calificarea 
de pasivi și dezinteresat! a 
celor ce nu iau cu regulari-

Dumitru POPESCU

(Continuare în pag. a Il-a)

Hotărîrea cu privire la construcția de locuințe proprietate personală, 
de la apariția căreia se împlinește un an, a fost primită cu un extrem de 
mare interes dc publicul larg, A crescut de la o lună la alta numărul 
solicitărilor și al contractelor, s-au ridicat mereu probleme noi și s-au 
adoptat soluții corespunzătoare, au fost preconizate importante măsuri, 
menite să lărgească și mai mult posibilitățile de rezolvare a cererii în 
creștere. Care este stadiul actual al desfășurării acțiunii și ce perspective 
sînt în domeniul construcției de locuințe proprietate personală ? La aceste 
întrebări a răspuns redactorului 
chenti Caraba.

— Așa cum s-a subliniat și cu 
alte ocazii — ne-a spus d-sa — 
mii de cetățeni se adresează 
sfaturilor populare cu do
rința de a-și construi asemenea lo
cuințe. încă de la apariția Hotă- 
rîrii și a instrucțiunilor de apli
care, comitetele executive ale sfa
turilor populare au organizat 
vitatea acestui nou sector.

în desfășurarea acțiunii 
întîmpinat unele greutăți 
neajunsuri, inerente ..unei acțiuni 
noi de asemenea anvergură, ce se 
refereau la lipsa unor studii de am
plasamente dotate cu lucrări. teh- 
nico-edilitare, la imposibilitatea de 
a elabora într-un termen scurt do
cumentațiile . de execuție; în spe
cial pentru locuințele cu secțiuni 
mai mari și cu un.grad sporit de 
confort și finisaj, la lipsa capa
cității de execuție a unităților de 
construcții etc. Aplicînd în viață 
indicațiile date de către conduce
rea de partid și stat și primind un 
sprijin mai eficient din partea or
ganelor centrale care au sarcina 
să îndrume activitatea acestui 
sector, comitetele executive ale 
sfaturilor populare și-au îmbună
tățit treptat munca, au reușit să 
rezolve mai operativ unele pro
bleme ivite în regiuni, creîndu-se 
astfel condijiile desfășurării unei 
acțiuni largi în mai toate orașele 
tării. Această situație este ilus-

nostru, Maria Baboian, tov. ing. Vi-

acti-

s-au
Și

trată de realizările înregistrate 
pînă în prezent: au fost depuse pes
te 11 000 de cereri pentru construi
rea de locuințe personale și avan
suri în valoare totală de circa 290 
milioane lei; sînt în curs de exe
cuție 9 100 apartamente. Rezultate 
bune continuă să înregistreze ora
șul București, unde s-au aprobat 
peste 5 900 de cereri și sînt în 
execuție aproape 3 700 de aparta
mente regiunile Brașov, Cluj, Ba
nat, Argeș, Iași, orașul Constanța 
și altele.

— Cum apreciați că se va 
satisface volumul tot mai mare 
de cereri ?

— Este semnificativ să arăt că 
numai în cursul lunilor aprilie și 
mai a.c. numărul cererilor care 
îndeplinesc condițiile de contrac
tare a crescut cu circa 3 000, ceea ce 
reprezintă un ritm mediu lunar de 
1 500 cereri, că în această perioadă 
s-au perfectat contracte pentru a- 
proape 3 000 de apartamente și s-au 
preluat de către oficii 5 300 de a- 
partamente atacate, care au fost o- 
ferite solicitanților spre a fi con
tractate. Aceasta înseamnă că nu
mărul apartamentelor în execuție 
este acum de 3 ori mai mare decît 
la finele lunii martie a.c.

Ca urmare a creșterii continue a 
solicitărilor, recent s-a luat măsura 
dt a se spori ponderea locuințelor

proprietate personală în cadrul vo
lumului total de apartamente ce 
urmează a se construi în acest an, 
dîndu-se posibilitatea cetățenilor 
să contracteze și apartamente în 
blocurile de locuințe aflate in con
strucție, care sînt în stadii avan
sate de execuție sau chiar termi
nate. Măsura a permis oficiilor 
să ofere solicitanților o gamă varia
tă de tipuri de apartamente, situate 
în blocuri amplasate în diferite zone 
ale orașelor, și a înlesnit doritori
lor să-și aleagă locuințe în func
ție de numărul membrilor fami
liei, de apropierea locului de mun
că, de posibilitățile bănești etc. Im
portant este faptul că solicitanții pot 
să intre în posesia acestor aparta
mente în scurt timp de la con
tractare.

Comitetele executive ale sfaturi
lor populare, împreună cu oficiile,

(Continuare în pag. a Il-a)

Poporul cehoslovac și, ală
turi de el, milioane de oa
meni din lumea întreagă co
memorează în aceste zile îm
plinirea unui sfert de secol 
de la nimicirea de către co
tropitorii hitleriști a salului 
Lidice.

Sînt bine cunoscute tragi
cele evenimente ce au avut 
loc în această localitate în 
noaptea de 9 spre 10 iunie 
1942. Din ordinul comanda
mentului ocupanfilor naziști, 
ca răzbunare împotriva îm
pușcării la Praga de către pa- 
triofi a guvernatorului fascist 
Heydrich, satul a fost ras de 
pe fafa pămîntului. Tofi băr
bații clin Lidice au fost exter
minați, iar femeile și copiii — 
deportafi în lagăre ale morfii. 
Din cei peste 500 de locui
tori ai comunei au supravie
țuit masacrului doar 160. Dar, 
în loc de a fi șters pentru 
totdeauna de pe hartă, cum 
au vrut hitleriștii, Lidice a 
reînviat din propria-i cenușă, 
iar numele său a devenit un 
simbol al luptei împotriva 
fascismului, pentru pace.

Am făcut în aceste zile o 
vizită la Lidice, cale de vreo 
20 de kilometri de Praga. La 
Comitetul nafional din locali
tate am stat de vorbă cu pre
ședinta acestui for, Marie Ja- 
rosova.

— Sînt unul dintre supra
viețuitorii tragediei de atunci 
— ne spune ea. La 24 mai 
1945, cînd m-am întors în

(Continuare 
in pag. a Vila)

Telegrame

Cu ocazia zilei oficiale de naștere a Maiestății Sale Regina Elisabeta 
a Il-a, ziua națională a Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de 
Nord, Chivu Stoica, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socia
liste România, a trimis Maiestății Sale următoarea telegramă de feli
citare :

„Cu ocazia zilei de naștere a Maiestății Voastre vă rog să primiți 
felicitări cordiale și cele mai bune urări de fericire personală și de 
prosperitate pentru poporul britanic".

★ ★

Cu prilejul Zilei Naționale a Republicii Argentina, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Socialiste România, Chivu Stoica, a trimis 
o telegramă de felicitare președintelui Republicii Argentina, Juan Carlos 
Ongania.

în telegrama de răspuns, președintele Republicii Argentina mulțu
mește pentru felicitările transmise de președintele Consiliului de Stat 
și adresează urări de fericire și prosperitate poporului și guvernului 
român.
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SURSE DE VENITURI ASCUNSE
IN PĂDURE

De ce nu le

Vara, pe oriunde ai străbate pădu
rea, prin văile adinei ori peste povîr- 
nișurile înalte cu cetină, simți aromele 
zmeurei, fragilor și murelor, întîlnești 
alunii și măceșii, prolifica lume a ciu
percilor. Natura a creat în laboratoarele 
codrilor aceste produse deosebit: de 
căutate. Ele sînt nu numai gustoase, ci 
și recunoscute prin calitățile lor nu
tritive — spun specialiștii. Cuprind 
mult fier, cobalt, magneziu, fosfor, so
diu, cupru, calciu ș.a. Din cele 
peste 20 de feluri de fructe pe 
care le oferă pădurile noastre — de la 
zmeură pînă la cireșe amare, coacăze 
negre, coame, porumbe sau vișine de 
pădure — unele mai puțin cunoscute 
(dracila, scorușul, cătina) au chiar o 
valoare bioalimentară excepțională da
torită conținutului mare de provitamină 
A, vitamina C, vitamina E. Deosebit 
de bogate în substanțe nutritive — 
proteine, lecitină, săruri minerale, hi- 
drați de carbon, lipide, acizi organici 
— sînt și ciupercile comestibile, care 
cresc la noi în peste 50 de specii.

Dar fructele de pădure și ciupercile 
reprezintă și o mare avuție, s-ar pu
tea spune că sînt o adevărată mană 
cerească : pădurea le oferă gratuit. 
Fără investiții și cu mînă de lucru ne
calificată se pot obține venituri c >si- 
derabile : 1 tonă de zmeură, de pildă, 
echivalează, ca valoare, 10 tone de 
porumb sau 5 mc de cherestea de ră- 
șinoase „extra"; iar o tonă de ciuperci 
uscate =■ 140 tone de porumb ■= 108 
mc cherestea de rășinoase •= două au
tocamioane „Carpați". Această avuție 
poate spori și mai mult printr-o va
lorificare superioară. Prof. Silviu Corlă- 
țednu, de la Facultatea de silvicultură 
a Institutului politehnic Brașov, ne ex
plica : „Pe lîngă gemuri, dulcețuri, 
compoturi și tot felul de siropuri, fruc
tele de pădure pot constitui materie 
primă pentru o foarte variată gamă de 
alte produse. Pe scară de laborator, noi 
am reușit să obținem un excelent li
chior de căline, vin și coloranți din 
porumbe ; din cătină, fruct pe care nici 
păsările nu-1 ciugulesc, am realizat 
sucuri valoroase, iar din cetină am ob
ținut un suc chiar mai gustos și mai 
bogat în vitamina C decît „Frucada". 
Pînă și merele pădurețe pot fi valori
ficate superior : prin conținutul mare 
de pectină, făina‘de’ nrt'ere' pădureț^, 
poate fi folosită îrf'aftim’Shtâția copiilor. 
Cît despre ciuperci, cunoaștem cu toții \ 
varietatea de conserve care se pot 
prepara".

Cum se valorifică aceste produse ale 
pădurii ? Pentru acest an s-au prevăzut 
să. se culeagă, între altele, 5 000 tone 
de afine, peste 9 000 tone de mure, 
aproape 8 000 tone de ciuperci (hribi 
și gălbiori). Acțiunea este dată în sar
cina Ministerului Economiei Forestiere, 
care o realizează prin direcțiile sale re
gionale. Dar am da o imagine nereală 
acestei activități dacă am spune că,

după ce trece vremea recoltării, în pă
dure nu mai rămîn fructe și ciuperci 
comestibile. Ba, din informațiile pri
mite de la mulți culegători și silvicul
tori, ca și din propriile constatări re
zultă că mari cantități de asemenea 
produse atît de valoroase rămîn să pu
trezească în pădure.

— Am avea posibilități să dublăm 
recoltarea la multe fructe de pădure 
— ne-a spus ing. Gh. Pantelimon din 
D.R.E.F. Brașov. Mai ales ciuperci — 
bureți de fag, ghebe, gălbiori — am 
putea achiziționa în cantități de ordi
nul vagoanelor. Cu zmeura, la fel stau 
lucrurile. După cum ne spuneau mun
citori de la I. F. Nehoiu, cînd dă 
zmeura în copt, munții ce pornesc de 
la apa Bîscăi și pînă spre Penteleu par 
incendiați. Dar, așa cum s-a văzut, o 
mare parte din această bogăție moare 
sau, mai bine zis, este lăsată să moară. 
De ce ? Cauzele sînt multe și cei care 
se ocupă de această problemă le cu
nosc destul de bine. Ne vom opri 
totuși la cîteva :

Inexistența- unui studiu științific 
al Institutului de studii și proiectări 
forestiere, bazat pe condițiile stațio- 
nale și climaterice locale, care să in
dice capacitatea de fructificație a a- 
cestei flore în diferitele unități produc
tive. „Din această cauză — ne spunea 
tov. St. Gaciu, directorul D.R.E.F.- 
Brașov — ne organizăm empiric : nu 
știi unde să înființezi centre de achi
ziție, nu-ți poți pregăti din timp oa
menii și mijloacele de transport de care 
ai nevoie ș.a.". Lipsa unor ase
menea studii produce o imagine de
formată a înseși planurilor de produc
ție, indicii de campanie fixîndu-se, în 
general, numai pe baza propunerilor, 
de obicei mai mult decît modeste, fă
cute de către I.F.-uri. „Doar 200 tone 
de fructe de pădure (cît prevede pla
nul) se pot recolta în acest an ?" am 
întrebat la I.F. întorsura Buzăului. 
„Atît ne-am propus. E adevărat că în 
masivele Ciucaș și Siriu sînt cantități 
enorme de afine roșii și negre, dar 
pînă acolo sînt distanțe cam mari". 
Sigur că strîngerea fructelor din pă
dure nu e o treabă ușoară ; dar pentru 
a obține rezultate e nevoie de spirit 
organizatoric, trebuie asigurată din 
timp mîna de lucru, urmărindu-șe cu 
perseverență ca, mai aleș îțjjșezon^ să 
se lucreze cu maximum de eficiență, 
această acțiune fiind în, interesul eco
nomiei naționale.

Interdicția impusă fabricilor in
dustriei alimentare de a nu recolta prin 
mijloace proprii asemenea fructe. Sus- 
ținînd această idee, tov. Ladislau 
Bohacs, ing. șef la I.I.S. „Avîntul"- 
Oradea, ne spunea : „Secția noastră de 
prelucrare de la Gurahonț se află chiar 
în marginea unei păduri deosebit de 
bogate în mure de calitate excepțio
nală. Totuși, asemenea fructe ne vin

terciuite de la zeci de kilometri. Apre
ciez ca anacronică reglementarea care 
ne interzice să recoltăm și singuri a- 
ceste produse". Cazuri similare sînt 
multe. într-adevăr, așa par să stea 
lucrurile. Dar e de crezut că, în ase
menea situații, conducerile întreprin
derilor interesate n-ar putea acționa, 
găsind înțelegerea cuvenită la condu- 
cejea ministerului ? Și apoi, de 
cîțiva ani șe propun și alte 
formule, pentru o mai deplină și ju
dicioasă valorificare a fructelor de pă
dure, dar stadiul propunerilor n-a fost 
depășit,

Pătrunderea schemei și a șablonului 
pînă Și în fundul pădurii. Să ne expli
căm. Pe lingă aromă și o anumită 
dimensiune, zmeura trebuie să aibă și 
un anumit conținut în zahăr, și anu
me 9 grade refractometrice. Dar dacă 
are numai 8 sau 7 grade ? Cu nici un 
chip nu se poate recolta. Dispoziție 
de la minister. N-ar cumpăra-o con
sumatorii, nu s-ar putea folosi la în
ghețată, prăjituri, siropuri ? Desigur. 
Dar dacă nu e voie...

Nediferențierea prețurilor de a- 
chiziție în funcție de condițiile de re
coltare, mult deosebite pe un versant 
abrupt de munte față de o pădure de 
șes, sau între începutul sezonului de 
fructificație și vîrful de campanie. A- 
ceasta provoacă greutăți în găsirea cu
legătorilor și, desigur, pierderea unor 
cantități mari de produse.

„Multe întreprinderi forestiere, cum 
sînt cele din Baia Mare, Cluj, Miercu
rea Ciuc, Rodna — ni s-a spus la di
recția de resort din M.E.F. — nu re
coltează tot ce se poate recolta și în- 
trucît consideră această activitate 
ca o sarcină simbolică conducerile
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tate cuvîntul. Desigur, o a- 
semenea optică absurdă nu 
poate să nu dea naștere 
unor manifestări absurde. 
Pentru a mări cifra vorbi
torilor, pentru a înlătura 
suspiciunile de indiferentă 
socială, unii se înscriu la • 
cuvînt fără să aibă absolut 
nimic de spus. Și din for
me de activitate socială 
practică, unele ședințe se 
transformă în manifestări 
de paradă, capătă caracte
rul unui ritual al cuvinte
lor.

Pe acest teren a înflorit 
o biată „artă oratorică", ce 
face concurentă parlamen
tarismului caragialesc. S-a 
creat un bagaj restrîns de 
fraze tip, de cuvinte adec
vate, de introduceri și în
cheieri conventionale, cu a- 
jutorul cărora unele per
soane „pot face fată" ori
cărei împrejurări, se pot 
pronunța în orice chestiu
ne. Este așa-zisul „voca
bular de ședință" pe care 
și-l însușesc cei cărora le 
lipsește vocabularul pro
priei lor gîndiri, care nu 
pot oferi expresia originală 
a ideilor și frămîntărilor 
personale. Este vorbirea 
stereotipă, uscată, prefabri
cată, lipsită de sensibili
tate, de timbru personal, de 
nota sincerității, de ecoul 
gîndirii. Din păcate, acest 
limbaj trece uneori dincolo 
de zidurile ședințelor, se 
instalează în vorbirea cu
rentă. Constatarea „vor
bește ca în ședințe" se re
feră tocmai la prozeliții a- 
cestei „arte" derizorii.

Cuvintele sînt mesage
rele ideilor. Dar există și 
cuvinte goale. Simple ba
loane de săpun care plutesc 
în roiuri fantomatice și se 
sparg cu un zgomot stins, 
meschin, fără să solicite 
nici cea mai mică vibrație 
a timpanului. Cuvinte ster
pe, puse în circulație fără 
seva gîndirii, lipsite de 
palpitul simțirii și convin
gerii, cuvinte care îneacă 
spiritul și inteligenta și le 
îngretoșează. De altfel, ori
cît de frumoasă și de origi
nală ar fi o idee, repetarea 
exagerată o ucide, o trans
formă într-o zdreanță. Cea 
mai simplă experiență e 
edificatoare : un cuvînt 
pronunțat de o sută de ori 
își pierde complet înțele
sul, se transformă într-un 
sunet aproape străin vor
birii omenești.

Sub ploaia monotonă a

D.R.E.F.-urilor respective nu iau mă
suri". Dar ce măsuri a luat ministerul 
în această situație ? Toate cele relatate 
mai sus par a dovedi că nici aici, la 
forul central direct răspunzător, pro
blema valorificării fructelor de pădure 
nu e considerată o sarcină importantă 
Iată un punct de vedere care se cere 
neîntârziat revizuit.

In cîteva rînduri au fost date ho- 
tărîri și dispoziții care au marcat im 
portanța fructelor de pădure pentru 
economia noastră, pentru aproviziona
rea populației, pentru acoperirea soli
citărilor masive pe piața externă. Ca 
atare, este greu de presupus că mai 
există conducători de întreprinderi, 
reprezentanți ai ministerelor interesate, 
care ar mai avea nevoie de lămuriri 
suplimentare în legătură cu sarcinile 
ce le revin în această direcție. Dc 
aceea, pentru ca în campania de re 
coltare care începe în curînd să se 
poată obține maximum de eficiență 
— potrivit datelor existente, fructifi 
cația în acest an e deosebit de boga 
tă — este imperios necesar ca repre 
zentanții forurilor interesate — Minis
terele Economiei Forestiere, Industriei 
Alimentare, Comerțului Interior, Sănă
tății și Prevederilor Sociale (de la care 
se așteaptă omologarea acestor produ 
se), Departamentul valorificării legu 
melor și fructelor — să se întrunească 
și să stabilească forme cît mai sim
ple de exploatare a fructelor de pă 
dure și ciupercilor, să desfășoare o ac
țiune largă, bine organizată, spre a se 
evita cel puțin de aici înainte irosirea 
acestei importante bogății a pădurilor 
noastre, ce poate fi valorificată cu cele 
mai bune rezultate.

Nicolae BRUJAN
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Multe femei, mal cu seamă mame, confecționează în casă 
piesele mai simple de lenjerie, șorțulete sau pijamale pentru 
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te-ai exprimat greșit. Cu 
puțin tupeu, poți afirma, 
după un timp, chiar con
trariul. Dar fapta e mai 
greu s-o răstălmăcești. S-o 
faci din neagră, albă. In 
plus, să vorbești e incom
parabil mai comod. Stai 
pe scaun sau te ridici în 
picioare, și toată munca se 
reduce la mișcarea gurii. 
Nu alergi, nu te zbați, nu 
asuzi. în plus, dacă ești 
abil, poți da chiar impresia 
că ești mai activ, mai ani
mat, mai responsabil și mai 
entuziast decît cei ce lu
crează (dar sînt lipsiți de 
darul elocinței). Semnul de 
recunoaștere a demagogilor 
— preponderenta vorbelor

vorbelor, în zgomotul fă
cut de piua care bate apa 
cuvintelor fără miez, che
stiuni stringente ale mun
cii și vieții își pierd acui
tatea. își diminuează rezo
nanta. cad în vid. Bobul de 
aur se învelește într-un 
morman de foi de hîrtie, 
devine o uriașă minge di
formă.

întîlnești prin ședințe, 
ani și ani, călăreți pe a- 
ceeași mîrțoagă, vorbitori 
care nu se ridică niciodată 
deasupra celei mai insig
nifiante banalități. Asis
tenta îi ascultă răbdătoare, 
docilă, sau se preface că îi 
ascultă, cu aerul cel mai 
inocent. La rîndul său. pre-

Fetișul
zidiul se străduiește să a- 
fișeze cea mai „democrati
că" solicitudine fată de o- 
mul care-și învîrtește ca
terinca ce scoate un unic 
și stupid cîntec arhicunos
cut. Cum poate să obțină 
individul acesta, pentru un 
sfert de oră. liniștea și pa
cienta unui colectiv de oa
meni serioși și foarte ocu
pați, adunați să se sfătu
iască într-o chestiune prac
tică și urgentă ? E tristul 
tribut plătit fetișului cu
vintelor.

Există printre vorbitorii 
consacrați în ședințe și con
sfătuiri unii care nu in
tră niciodată în fondul 
chestiunilor, a căror spe
cialitate exclusivă este su
blinierea importantei unor 
idei emise de alții. Iar cei 
care, fiind pătrunși de în
semnătatea unui lucru s-au 
adunat să discute modul - 
practic de a-1 înfăptui, se 
văd siliți să se lase înde
lung convinși, de către un 
astfel de fanfaron, despre 
necesitatea de a o face. 
Ce-i împiedică să-l fluiere, 
și să-l gonească de la tri
bună, decît fetișismul vor
belor și înțelegerea pueri
lă a sensului democrației 
socialiste ?

A vorbi este, desigur, 
mult mai puțin angajant 
decît a acționa. Vorba poți 
să ți-o iei înapoi, poți s-o 
întorci de pe o parte pe 
cealaltă. Poți spune că ai 
fost înțeles greșit., sau că

spe- 
nici 

în 
face

asupra faptelor — a rămas 
același șl în socialism. Fap
tele cer întotdeauna com
petentă, vorbele uneori nu
mai dexteritate. Așa se ex
plică performanta unora de 
a se pronunța în toate 
cialitățile, neavînd 
una, de a fi prezenti 
toate domeniile, fără a
ceva în vreunul. Dacă ci
neva le contestă autorita
tea. ei invocă vehement 
dreptul democratic al cetă
țeanului la opinie si se 
învăluie în nimbul ..feti
șului".

La adunări de lucru și 
în consfătuiri există o a- 
numită categorie de oa
meni care, cu toate că vor
besc foarte mult, nu iau de 
fapt parte la discuții. Ei 
fac lectura unor întocmiri 
cu o structură atît de uni
formă. îneît par elaborate 
pe baza unui formular u- 
nic. într-un gramaj stabi
lit prin uzaj, acestea conțin 
cîteva fraze generale des
pre realizările regimului, 
pasaje ample despre suc
cesele colectivelor respec
tive. cîteva cuvinte despre 
neajunsuri ameliorate sau 
pe cale de a intra în do
meniul trecutului, un para
graf cu vizibile calități di
plomatice despre sprijinul 
primit din partea organe
lor ierarhice superioare si. 
în sfîrșit. frazele ditiram
bice. foarte eterice si alu
necoase. consacrate sacro
sanctului ..angajament".
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Orice s-ar discuta într-o a- 
semenea adunare, oricît de 
palpitante ar fi chestiunile 
iscate în dezbateri, ei con
tinuă să-și citească imper
turbabili 
mașină cu care au venit de 
acasă. De multe ori 
invitați în mod expres să 
renunțe la hîrtie și să-și 
exprime părerea proprie în 
legătură cu obiectul discu
ției. Spun cîteva cuvinte în 
sensul cerut, și apoi, cu o 
surprinzătoare mobilitate, 
reiau firul litaniei lor mo
notone, banale, ca o nin
soare măruntă de cîlti. de 
scame, ce îmbîcsește si o- 
pacizează atmosfera. De ce 
nu smulgem acestor oa-

textul bătut la
sînt
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(Urmare din pag. I)

se ocupă în continuare de iden
tificarea clădirilor care se găsesc 
în stadii de execuție avansate, cu 
o repartiție interioară a apartamen
telor cît mai bună, cu termene cît 
mai apropiate de predare și am
plasate în zonele solicitate mai mult 
de către cetățeni, astfel ca acestea 
să fie puse la dispoziția solicitan- 
ților spre contractare. Și în orașe 
ca Brașov, Cluj, Timișoara, Iași, 
Ploiești, Pitești etc. s-au oferit, spre 
contractare, blocurile cele mai bine 
amplasate, cu secțiuni corespun
zătoare și care se găsesc în stadii 
avansate.

— Spre ce tipuri de clădiri și 
apartamente se orientează ce
tățenii ?

— Se poate arăta că în orașe mai 
importante ca București, Brașov, 

- .Timișoara, Constanța, Cluj, Iași 
ețc cetățenii, solicită tot mai mult 
apartamente cu 2 și 3 camere avînd 
secțiuni obișnuite, situate în blocuri 
cu mal multe etaje, amplasate în 
ansamblurile de locuințe existente 
sau în apropierea acestora. în ge
neral, prețul acestor apartamente 
este mult mai redus decît al celor 
din clădirile unicate cu un număr 
mai mic de apartamente, deoarece 
costul lucrărilor tehnico-edilitare și 
al celor de folosință comună se re
partizează mai rațional. în orașul

sînt constrinse la o îngur
gitare pantagruelică, pînă 
cînd se suprasaturează și nu 
mai pot absorbi nimic. Min
tea începe să chiftească în- 
tr-un lac de cuvinte, devine 
impenetrabilă la orice sens 
și, cu un ultim rest al spi
ritului de conservare, îșl 
închide toate supapele. Iar 
avalanșa de referate se 
revarsă, se revarsă cople
șitoare, umplînd văzduhul 
cu o muzică monotonă, 
narcotizantă, interminabilă. 
Vrînd să generalizeze, re- 
ferenfii alunecă în general. 
Vrînd să exceleze prin con
cret, își îmbîcsesc expune
rile cu date nesemnificati
ve, comune și derizorii. Or-

vorbelor
meni paravanul de hîrtie 
după care își ascund fe
tele ? De ce nu-i depose
dăm de actul impersonal 
în sclavia căruia au căzut 
și care îi împiedică să-și 
releve experiența, inteli
gența și raționamentele 
personale ? Atunci cînd u- 
nui asemenea om 1 se ia 
din mînă mica colecție de 
clișee, oricît de mult i-ar 
lipsi darul oratoriei, per
sonalitatea lui țîșnește 
sub obroc proaspătă si 
guroasă. Rumoarea 
plumb a sălii se topește 
într-o tăcere încărcată 
promisiuni, oamenii își 
dică spontan capetele, 
urechile trezite de interes 
si curiozitate.

Forurile tutelare loca
le si centrale își reu
nesc periodic cadrele pen
tru instructaj si schimb 
de experiență. Specialiști, 
responsabili de colective 
ies din producție pen
tru o zi sau două să-și 
împrospăteze cunoștințele, 
să facă contacte de branșă, 
să se inițieze în actualitate. 
Utilitatea acestei metode 
este incontestabilă și ea a 
fost îndeajuns verificată. 
Dar iată că și aici își face 
apariția, din cînd în cînd, 
fantoma fetișului vorbelor. 
Atunci se dezlănțuie o ade
vărată sarabandă a refera
telor, expunerilor, dărilor 
de seamă și informărilor. 
Asistenta este înecată în 
valuri de vorbe. Greierele

de 
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ganizatorii, satisfăcuți de 
volumul impozant al cu
vintelor puse în circulație, 
întrerup, în sfîrșit, opera
țiunea — ce aduce atît cu 
încărcarea acumulatoarelor 
— și ttimit oamenii acasă, 
scontînd pe un nou avînt, 
pe un reviriment al activi
tății colectivelor și unită
ților lor. Dar dacă lichidul 
lingvistic a rămas la supra
față, el se evaporă la prima 
adiere a vieții.

Fetișul vorbelor afectează 
uneori oameni bine inten
ționați, capabili și dornici 
de progres. In cele mai 
multe colective au loc dis
cuții bune, se emit păreri 
originale, se cristalizează 
concluzii excelente 
al unei experiențe 
și al unor reflecții 
Hotărîrile adoptate 
premise reale de _____
Dar iată că uneori se ivește 
„fetișul". O dată ce au 
așternute cuvintele pe hîr
tie, unii tovarăși își închi
puie că și-au încheiat mi
siunea, că însăși necesita
tea care a impus hotărîrea 
a fost soluționată. Materia
lul, frumos îndosariat, este 
așezat la loc de cinste în 
sertare și cazul se clasează. 
Căci fetișul cuvintelor naște 
și mirajul materializării 
de la sine a hotărîrilor.

Alteori, dezbaterea, prea 
voluminoasă, absoarbe și 
epuizează toate forțele. în 
focul pledoariei pentru lu
cruri incontestabile (ple
doaria fără opoziție e un

— rod 
bogate 
adinei, 
conțin 

succes.

4

nonsens), în efortul de a 
forța uși deschise, în lupta 
prea curajoasă pentru în- 
frîngerea unui adversar 
inexistent se consumă în
treaga energie. Slgiți, cei 
care au adoptat hofărîrea 
nu mai găsesc puterea de a 
o și înfăptui. Invăluiți în 
euforia discuțiilor străluci
te, mulțumiți de victoria 
morală obținută, pot, în 
sfîrșit, să se odihnească. 
Ei nu mai găsesc timp să 
facă activitate organizatori-- 
că, să urmărească realiza
rea hotărîrilor, pentru că 
efortul de elaborare le so
licită cele mai bune facul
tăți. O nouă discuție tot 
atît de adîncă și interesan
tă începe, și o nouă hotă- 
rîre, tot atît de bună, dar 
tot atît de platonică, se 
naște. Așa se creează ștearsa ’ 
strălucire a vorbelor care 
nu se adeveresc. Stearpa 
înțelepciune a cuvintelor ce 
nu rodesc în materia fap
telor. O mare cantitate de 
inteligentă, de pasiune, de 
energie se blochează astfel 
în cuvinte, se închide și se 
usucă în coaja lor ademeni
toare. dar moartă. Or. so
cietatea noastră simte ne
voia vitală ca aceste valori 
să intre în acțiune. Dezba
terile publice — cărora 
partidul comunist le-a dat 
o amploare fără precedent 
— se cer a fi lentile care 
să concentreze focul înțe
lepciunii maselor, dar ale 
căror raze să aprindă vîl- 
vătaia muncii și a creației.

Vorbele fac să crească 
aluatul adunărilor și con
sfătuirilor ca o drojdie. în 
loc de reconfortante schim
buri de idei, de tonice cioc
niri de inteligentă și de ex
periență, de prologuri și e- 
piloguri ale unor acțiuni 
bine concertate, ele devin 
adesea o lungă și epuizantă 
hemoragie de timp, de vla
gă, de entuziasm, de spirit 
practic. Pentru oamenii de 
acțiune, pentru oamenii o- 
cupați, asemenea ședințe 
sînt o tortură. Pentru le
neși. un paradis. Instalîn- 
du-se bine în scaun, ei se 
interesează de bufet, de ca
fea și își pun pe masă, la 
îndemînă, ca pe niște docu
mente de preț sau instru
mente de lucru, pachetul 
cu țigări și chibriturile. își 
potrivesc apoi creionul și 
caietul — care se va umple 
în orele lungi de inerție in
telectuală, de multe și com
plicate exerciții grafologice 

și se cufundă, savurîn- 
du-și dinainte plăcerile, în 
mîlul călduț, fără fund, al 
ședințelor dospite, revărsate 
peste marginile copăii.
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I

te

s

București, peste 90 la sută din nu- | 
. mărul solicitanților se orientează 
spre apartamente în blocuri și nu- I 
mai un procent redus doresc să-și 
construiască locuințe individuale.

Este de subliniat faptul că ofi- I 
ciile dispun acum de un număr 
suficient de proiecte în variante cu 
secțiuni de apartamente, tipuri de I 
clădiri, grad de confort și finisaj di- I 
ferit etc., pe care le pun la dispozi- 1 
ția publicului solicitant. După cum I 
se știe, fiecare beneficiar are drep
tul să ceară orice îmbunătățire do- 1 
rită la proiectul respectiv. De fapt, I 
majoritatea apartamentelor proprie
tate personală, contractate pînă în 
prezent, au secțiuni cu o funcționa- I 
litate mai bună, un confort sporit și 
finisaje superioare. Măsura luată în I 
ultimul timp de către unele ofi- i 
cii de a amenaja apartamente | 
etalon ehiar în blocurile ce urmea- I 
ză a fi contractate a constituit un i 

■factor activ în desfășurarea între
gii acțiuni. Arh vrea să mai amin- I 
•tim că beneficiarii au posibilitatea | 
să-și elaboreze proiecte și pe cont 
propriu, cu condiția ca aceste do- I 
cumentații să fie avizate de consi- ■ 
liile tehnico-științifice ale comite
telor executive și însușite de către I 
organizația de construcție careexe- i 
cută lucrarea, întrucît clădirile tre- I 
buie să se încadreze cît mai ar- I 
monios în arhitectura locală, să ■ 
țină seama ue prevederile schițelor 
de sistematizare.

— Ge sarcini revin oficiilor I 
pentru construirea de locuințe 
proprietate personală în peri
oada imediat următoare?

— în acest an sînt prevăzute să I 
se contracteze peste 20 000 de apar- ■ 
tamente, din care se vor da în fo
losință circa 10—12 mii de aparta- I 
mente ; restul constituie frontul de | 
lucru pentru anul următor. Este 
un volum de construcții foarte im- I 
portant, acțiunea de contractare și ■ 
execuție necesitînd măsuri organi- I 
zatorice complexe, în funcție de I 
condițiile specifice fiecărui oraș, i 
Trebuie să se simplifice la ma
ximum formele de încheiere a con
tractelor și acordarea creditelor; ■ 
totodată oficiile trebuie să-și adap
teze programul de lucru astfel ca I 
solicitanții, fără să-și piardă timpul ■ 
din producție, să aibă posibilitatea 
de a-și rezolva operativ problemele I 
legate de contractarea locuințelor. ■ 
în această ordine de idei, aș vrea să 
arăt că, în momentul de față, corni- I 
tetul nostru, împreună cu Banca de ■ 
Investiții și C.E.C., definitivează noi 
măsuri menite să asigure rezolva- I 
rea în comun, chiar la sediul ofi- i 
ciilor, a problemelor legate de con
firmarea avansurilor, contractarea I 
și creditarea locuințelor particula- i 
re. Aceasta va mări cu siguranță 
operativitatea. Concomitent, este I 
nevoie să se ia măsuri eficiente i 
pentru intensificarea ritmului de 
execuție, spre a se respecta în- I 
tocmai termenele contractuale, și ■ 
să se acorde o atenție deosebită ca
lității lucrărilor, ținîndu-se seama I 
de exigențele beneficiarilor. ■

.Amploarea pe care a luat-o ac
țiunea de construire a locuințelor • 
proprietate personală pune în fața, I 
comitetelor executive ale sfaturi- I 
lor populare sarcina de a îmbună- • 
tăți în permanență actuala struc- I 
tură organizatorică și de funcționare 
a oficiilor, astfel ca acestea să poa- I 
tă face față volumului Sporit de I 
muncă și să răspundă ‘în condiții 
bune cerințelor în toate orașele re- • 
giunii. Pe măsură ce numărul de I 
solicitanți crește, oficiul regional 
poate să-și formeze cîte un colectiv ■ 
de lucru permanent la nivelul ora- I 
șelor nereședință de regiune.

în încheiere, socotim necesar să 
subliniem încă o dată importanța 
pe care o prezintă pregătirea din | 
timp a condițiilor de desfășurare ■ 
mai largă a acțiunii de construcție. I 
Este nevoie ca pînă la sfîrșitul a- ■ 
cestui an să deschidem front de lu- , I 
cru pentru cel puțin 14—15 mii de | 
apartamente, în așa fel ca în anul 
următor să asigurăm darea în folo- I 
sință în termene cît mai scurte a I 
unui număr sporit de locuințe pro- 1 
prietate personală. J

FAPTUL
DIVERS
Un vînător 
la necaz

Nicolae Fințescu e vînător de 
30 de ani. în ultimul sezon a îm
pușcat... cinci iepuri. Era mulțu
mit. Nemulțumirea a venit mai 
târziu. Filiala de vînătoare — Mi- 
zil i-a cerut între altele (pentrti 
viza permisului de vînătoare) și 
piei de jderi și dihori. Omul se în
treabă : „Unde să împușc eu jderi 
și dihori, că nu trăiesc prin părțile 
noastre". înțelegem nedumerirea 
lui. Dar, mai bine s-o lase așa. 
Că altminteri, supărîndu-se, cei de 
la filială ar putea să-i ceară piei 
de lei, de leoparzi și de cîine 
Dingo care mișună (ca jderii și 
dihorii I) în pădurile din împreju
rimi.

Nu zâmbiți!
Pentru a nu știm cîta oară 

primim sesizări despre farsele 
„Cooperativei foto-mărit" din 
Oradea. Trimite delegați în țară, 
achiziționează (cu aconto) co
menzi pe care nu le onorează cu 
promptitudine, ba chiar deloc 
(caz recent: Sandu Ținchel — Ga
lați). Oare această cooperativă s-a 
specializat în cacialmale ? Pri
viți-o mai- de aproape I Cu pro
priile ei aparate de foto-mărit. Să 
se vadă bine „detaliile".

Este, dar 
s-a isprăvit
In gara Constanța s-a construit, 

o dată cu clădirea, un cuptor ma
siv. Pentru covrigi și plăcinte. Insă 
capete mai luminate au instalat în 
cuptor arhiva gării. Se duce turis
tul la tejghea și comandă: „O 
plăcintă cu... semnături". Speciali
tatea casei. Pentru tovarășii de la 
Ministerul Căilor Ferate (predă- 
tor) și Ministerul Comerțului In
terior (primitor) lansăm un apel 
de sezon : Vizitați, din vreme, 
litoralul și gara Constanța, acum 
cît e caldă (vremea, nu plăcinta I). 
V-am primi, bucuroși, cu plăcinte 
poale-n brîu dar (zice-se) n-ar fi 
decent. Ar roși pînă și cuptorul. 
Și cu arhiva, ce ne-am face ? I

Ultima 
soluție ?

9

Conducerea Combinatului de 
celuloză, și hîrtie — Dej se află în 
dilemă. Ministerul Industriei Chi
mice i-a comunicat că în baza re
partiției cele două microbuze și 
două autodube ale întreprinderii 
au fost programate pentru repa
rații capitale la I.R.A.-Craiova. 
Aici însă se repară numai mașini 
cu motoare de un anumit tip (cele 
cu pricina au alte motoare). S-a ce
rut atunci M.I.Ch. schimbarea re
partiției. Răspuns nefavorabil. S-a 
apelat la Arbitrajul de Stat al re
giunii Oltenia și apoi la Arbitra
jul de Stat din București. Tot 
răspuns nefavorabil. După atîtea 
încercări (și cum repartiția nu 
poate fi modificată!) rămîne o sin
gură soluție : șchimhați întîi mo
toarele și pe urmă trimiteți mași
nile la reparat.

„F. C. 
Borcanul"

Elevii din Roman participă 
o largă activitate obștească, 
timpul liber cutreieră ungherel

la
y ■ ----- I"

timpul liber cutreieră ungherele și 
cotloanele după sticle și borcane 
goale. Sticlele și borcanele se sti- 
vuiesc la școală și apoi se vînd. 
Se string astfel noi fonduri pentru 
echipa de fotbal „Victoria“-Ro- 
man. Fotbaliștii au nevoie de fon
duri. Și atunci se caută bani pe 
toate cărările (scopul scuză mij
loacele). Și după mijloacele utili
zate s-ar putea ca echipa să-și 
schimbe numele în „F.C. Borca
nul". Acțiunea continuă. Așa, bă
ieți (de la Victoria), cereți fon
duri 1 I.R.V.A. vă va fi recunos
cătoare.

Si stă 
priponit

Ca maistru la un sector (I. F. 
Dărmănești — Bacău) Ferenczi 
Venczel trebuia să asigure, cu 
căruțele, transportul lemnelor dip 
pădure la rampa de încărcare. 
El era premiat mereu pentru de
pășirea planului. In realitate, fă
cea matrapazlîcuri: trecea în bo
nurile eliqerate căruțașilor canti
tăți mult mai mari de lemne trans
portate, frustrînd. astfel întreprin
derea de aproape 18000 lei. Ne
cinstea i-a adus 5 ani de închi
soare. Nici nu se putea altfel. N-a 
vrut să meargă pe drumul drept, 
cu... căruțele. Și a nimerit cu 
tea în gard, ca frățîne-său 
zicală.

oiș- 
din

de:Rubrică redactată
Ștefan ZIDARIJĂ 
Ștefan DINICA 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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Există o mare

receptivitate a

pieței și destule

forte creatoare
Olga HORȘIA

UCECOMetnograf-

a UCECOM 
populară și 
ne spune: 

necesar, 
mi-ani dat 

cu ocazia cons- 
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pe toată viața
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și decoratori, ca- 
specialitate din 

Dezbaterile s-au 
pe marginea ra
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După ce s-a întors în 
sat și și-a cumpănit im
presiile, meșterul Stepan 
Ștefan, ceramist popular 
din Biniș — Banat care 
a participat la_ recenta 
consfătuire 
privind arta 
artizanatul, 
„Avind timpul 
vă scriu că 
seama, 
fătuirii noastre, 
rămas 
legat și mai mult de me
seria pe care o practic din 
copilărie... Am alergat 
toate drumurile Banatului 
în lung și-n lat, pe vreme 
rea și frig, în toate ano
timpurile anului, cu carele 
ci oale...

Problema este com
plexă. Are multe impli
cații în diferite domenii 
de activitate — istoric, so
cial, cultural, economic, 
comercial, estetic etc. Ne
cesită studii sociologice pe 
care astăzi încă nu le a- 
vem. O dovedește faptul 
că, ori de cîte ori pro
blema este abordată nu
mai dintr-un singur punct 
de vedere, neținîndu-se 
seama de celelalte laturi 
ale fenomenului, aprecie
rile, judecățile emise, mă
surile practice preconiza
te sau chiar înfăptuite, ne- 
bazîndu-se pe o analiză 
completă — și competen
tă în același timp — fa
vorizează unilateralizări.

Iată de ce a fost nece
sară organizarea consfătu
irii amintite, la care au 
participat cooperatori, 
creatori și meșteri popu
lari, conducători de co
operative și ai uniunilor 
regionale, reprezentanți ai 
Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă, ai U- 
niunii Artiștilor Plastici și 
Fondului Plastic, repre
zentanți ai institutelor de 
specialitate ale Acade
miei, ai Ministerului In- 
vățămîntului, ai Ministe
rului Comerțului Interior, 
Ministerului Comerțului 
Exterior, reprezentanți ai 
altor ministere, departa
mente și instituții, artiști 
plastici 
dre de 
muzee, 
purtat 
portului prezentat de to
varășul Gh. Vasilichi, 
președintele UCECOM, și 
a unei expoziții organizate 
cu acest prilej.

Existența unor vechi 
tradiții de artă și mește
șug artistic, ca și existen
ța unui bogat tezaur și a 
unei creații vii în țara 
noastră, au făcut posibilă 
organizarea, în anii pu
terii populare, a unei pro
ducții de masă a obiec
telor de artă populară și 
artizanat. în rîndul orga
nizațiilor, instituțiilor și 
întreprinderilor producă
toare, cooperația mește
șugărească are cea mai 
mare pondere în produc
ția organizată a acestor o- 
biecte — prin volumul 
producției, varietatea sor
timentelor și, deopotrivă, 
prin sarcinile de plan ce-i 
revin în realizarea 
produselor destinate con
sumului intern și pieței 
externe. Cooperația asi
gură condiții pentru reali
zarea obiectelor de artă 
populară și artizanat în 
serie — mică și mare — 
păstrînd, în același timp, 
caracterul de muncă ma
nuală și specificul artistic 
de unicat. în acest sector 
al cooperației meșteșugă
rești se realizează atît o- 
biecte de artă populară o- 
riginale, create de meșteri 
populari care își desfă
șoară activitatea în secții 
organizate sau în sistemul 
de „muncă la domiciliu", 
cît și obiecte de artizanat 
executate în unități co
operatiste avind acest ca
racter. Produsele de arti
zanat reprezintă, în cea 
mai mare parte, valorifi
cări ale elementelor spe
cifice artei populare ro
mânești, prin adaptări și 
interpretări folosite în 
realizarea de obiecte cu 
forme moderne. Acestora 
li se adaugă gama variată 
a produselor la care valo
rificarea artei populare nu 
Constituie elementul de

ACTUALĂ

bază (cum sînt, de pildă, 
producția mare a covoa- 
relor înnodate, sticla ar
tistică, obiectele de amin
tiri, podoabele, bibelou- 
rile).

Ca urmare a cererii 
sporite a pieței interne și 
externe, a dezvoltării tu
rismului și, în același 
timp, datorită dorinței 
noastre firești de a afirma 
pe plan internațional va
lorile creației populare 
românești, sectorul de 
artă populară și artizanat 
al cooperației meșteșugă
rești s-a dezvoltat simțitor 
în ultimii ani. în prezent 
există 16 cooperative cu 
pondere în această pro
ducție și 97 de secții de 
artizanat, iar numărul co
operatorilor din acest sec
tor a crescut de la 9 300 
în 1963, la peste 13 000 în 
1966. A crescut, de aseme
nea, volumul producției, 
valoarea ei, de peste 300 
milioane lei în 1966, fiind 
cu 150 la sută mai mare 
decît nivelul producției 
realizate în 1960. A treia 
parte din această valoare, 
peste 100 milioane lei, o 
constituie producția des
tinată exportului.

După cum s-a arătat, 
analizată sub aspect 
nomic, producția de 
^populară și artizanat 
rentabilă, 
re a oferit 
rială pentru 
investiții atît 
central, cît și 
descentralizat,

eco- 
artă 
este 
ca-situație 

baza mate- 
importante 
din fondul 
din fondul 

destinate

ț

| Cum continuăm,

I în condițiile noi,
| marea noastră

| tradiție artiza-

nală?
Sarcina rezolvării a- 

cestei situații în sensul 
îmbunătățirii continue a 
muncii revine UCECOM- 
ului. Dar complexitatea 
și implicațiile fenomenu
lui dovedesc că este ab
solut necesară colaborarea 
și cu alți factori, dinafara 
UCECOM, care sînt răs
punzători, într-o anumită 
măsură, de unele defi
ciențe astăzi depistate și 
explicate. Numai prin- 
tr-un efort comun se poa
te închipui realizarea ar
monioasă a dezvoltării 
viitoare a meșteșugurilor 
artistice din țara noastră.

Desigur că o consfătu
ire nu poate să rezolve 
definitiv problemele. Re
feratul prezentat și discu
țiile purtate le-au pus însă 
în adevărata lor lumină, 
făcînd posibilă contura
rea unui ansamblu de mă
suri. îmbunătățirea cali
tativă spre care aspiră și 
care se cere sectorului de 
artă populară și artizanat 
al cooperației meșteșugă
rești, îmbunătățire impu
să de ansamblul vieții 
noastre sociale, solicită ea 
însăși timp necesar pentru 
dreapta cumpănire a fie
cărei măsuri, al cărei re
zultat trebuie să fie, în 
ultimă instanță, eficiența 
pe diverse planuri, în pri
mul rînd artistic și eco
nomic.

Aspecte în aparență ne
semnificative, care scapă

numeroase 
S-a 
lipsa

defi- 
manifestat, 

unei li- 
de orien- 
și produc- 
cerințelor

întăririi șl dezvoltării u- 
nităților existente și, în 
același timp, înființării de 
unități noi, secții, ateliere.

Cu toate acestea, în ac
tivitatea sectorului de 
artă populară și artiza
nat al cooperației mește
șugărești au fost semna
late 
ciențe. 
astfel, 
nii directoare, 
tare a creației 
ției la nivelul 
actuale. Nu s-a acordat 
importanța cuvenită cu
noașterii temeinice a artei 
populare, păstrării și con
tinuării celor mai valo
roase tradiții ale aces
teia. Deficiențele au con
stituit obiectul numeroa
selor critici formulate în 
ultima vreme în presă, 
iar la consfătuire, în luă
rile de cuvînt ale parti- 
cipanților. Pe drept terr i 
s-a vorbit despre calita
tea artistică discutabilă a 
multor produse de artiza
nat ; despre neglijarea 
specificului regional sau 
chiar denaturarea — în 
formă, ornament, croma
tică — a elementelor ca
racteristice artei popu
lare ; despre nepotrivita 
transpunere a unor mij
loace de expresie proprii 
unor anumite genuri și 
tehnici, în altele, cu re
zultate necorespunzătoare. 
S-a arătat, prin exemple 
elocvente, modul în. care 
beneficiarii — reprezen
tanții comerțului — au 
contribuit efectiv la pro
movarea unor produse hi
bride, lipsite de bun gust. 
S-a vorbit, în același timp, 
despre numărul cu totul 
insuficient de specialiști 
necesari îndrumării crea
ției și, uneori, despre uti
lizarea cadrelor existente 
în alte munci, 
nimic comun 
litatea lor.

Firește, în 
sură, această 
datorește faptului că atît 
UCECOM-ul, cît și unele 
cooperative și uniuni nu 
au acordat atenția cuve
nită acestui sector, care, 
în valoarea globală a pla
nului cooperație; meșteșu
gărești, are totuși o pon
dere mică. în același timp, 
formele de organizare a 
întregii activități, cores
punzătoare situației exis
tente cu ani în urmă, sînt 
astăzi în bună măsură 
depășite.

care nu au 
cu specia-

bună mă- 
situatie se

atenției neavizate a cer
cetătorului sau a teore
ticianului, sînt, în fond, 
deosebit de importante. 
Reușita realizării unui o- 
biect de artă depinde, de
opotrivă, de materia pri
mă, de asigurarea ei în- 
tr-o anumită cantitate, ca
litate și la timpul potri
vit. Și în această direcție, 
ca și în privința tarifelor, 
prețurilor, impozitelor se 
cer studii amănunțite și 
temeinice, care să ducă 
la simplificarea tuturor 
operațiilor administrative, 
la toate nivelele. Asigu- 
rîndu-se optime condiții 
materiale, producția de 
artă populară și artiza
nat se va putea dez
volta pe baze cu adevărat 
științifice, ridicîndu-se la 
nivelul artistic al opere
lor păstrate în muzee, dar 
răspunzînd prin caracte
risticile de funcționalitate 
— fie utilitare, fie decora
tive — cerințelor actuale. 
Aceasta se poate realiza 
prin antrenarea, în pro
ducția organizată a coope
rației meșteșugărești, a 
creatorilor și meșterilor 
populari, păstrători, con
tinuatori și înnoitori ai 
vechilor tradiții de artă ale 
poporului. Antrenarea lor 
trebuie să se facă în for
me diverse, proprii dome
niului de activitate, cea 
mai eficientă cale dove- 
dindu-se a fi sistemul de 
muncă la domiciliu, prin

» PRODUCȚIEI
ARTIZANALE

H 13 000 cooperatori în secțiile de artizanat și realizări 
în valoare de 300 milioane lei

H O orientare realistă: ECONOMIC, dar și ESTETIC

B Condiții pentru o mai largă și intensă activitate a

creatorilor populari și artiștilor decoratori

H Ofensivă împotriva prostului gust, contrafacerii și

improvizației

Publicul așteaptă confruntarea angajamentelor și pro

misiunilor cu realitatea din magazine

care se asigură o produc
ție autentică și originală 
din punct de vedere ar
tistic, obținîndu-se, tot
odată, și o simplificare a 
formelor administrative.

în vederea asigurării 
nivelului artistic superior 
pentru produsele în care 
arta populară este valori
ficată corespunzător legi
lor și principiilor artelor 
decorative moderne, este 
absolut necesară colabo
rarea concretă cu artiștii 
decoratori. în acest scop, 
se impune formarea de 
cadre — meșteri, artiști, 
etnografi — care să poată 
face față, la diferite ni
vele, noilor sarcini ce re
vin creației, îndrumării și 
producției. Orientarea 
producției, cu problemele 
ei specifice, necesită, în 
același timp, profilarea, 
specializarea cooperative
lor în această producție în 
toate regiunile țării. Iar 
buna organizare a întregii 
activități impune — așa 
cum s-a arătat atît în re
feratul consfătuirii, cît și 
în discuții — formarea în 
cadrul UCECOM a unui 
organism central propriu, 
cu cadre de specialitate, 
care să coordoneze această 
activitate.

Dezvoltarea meșteșugu
rilor artistice trebuie să 
constituie, cu adevărat, un 
fapt de cultură. Departe 
de a fi, în epoca noastră, 
un fenomen anacronic, 
producția meșteșugului 
popular, a artizanului a- 
duce un spor de sensibili
tate și poezie la închega
rea mediului ambiant. 
Pentru noi reprezintă, în 
special, valorificarea și 
continuarea neîntreruptă 
a milenarelor tradiții de 
cultură și, în același 
timp, importante posibili
tăți de creștere a venitu
lui național, de afirmare 
a geniului creator al po
porului român.

(Urmare din pag. I)

strucția" a lăsat să per
siste o serie de defecțiuni 
organizatorice pe șan
tier. Munca brigăzilor 
a fost slab coordonată, nu 
s-a trecut la eșalonarea lu
crărilor pe două și trei 
schimburi; utilajele nu au 
atins un grad corespunză
tor de utilizare, iar trans
portul în incinta șantieru
lui se desfășoară greoi. 
Conducerea șantierului 
explică unele rămîneri în 
urmă prin insuficienta 
cantitate de betoane. în a- 
celași timp, însă, pe șan
tier există o instalație au
tomatizată de înalt randa
ment pentru prepararea 
betoanelor, a cărei pune
re în funcțiune a fost mul
tă vreme tărăgănată. Cu 
totul nesatisfăcătoare este 
și activitatea întreprinde
rii de construcții căi fera
te și a întreprinderii de 
construcții și transporturi, 
ambele din Timișoara.

Analiza situației exis
tente pe șantierul termo
centralei a scos la iveală 
și alte neajunsuri, care 
cad în exclusivitate pe 
seama Ministerului Ener-

Însăși concepția

despre meșteșu

gul artistic tre-

buie să evolueze
Patriciu MATEESCU

Care va fi drumul și 
cum se va dezvolta în vi
itor arta populară și arti
zanatul nostru ? Concluzia 
consfătuirii UCECOM pre
vede depășirea cu încă 200 
milioane lei a planu
lui realizărilor la aceste 
produse ; de altfel, în rit
mul în care s-a dezvoltat 
producția așa-zis artiza
nală pînă acum, desigur 
că, economic, lucrurile au 
toate șansele a se realiza 
și fără prea mari eforturi. 
Dar alături de eficiența e- 
conomică, s-a pus deosebit 
de limpede și problema e- 
ficienței estetice. Dacă s-ar 
face statistica frecvenței 
cuvintelor cel mai des în
trebuințate în această 
consfătuire, fără îndoială 
că acestea au fost „au
tenticitate" și „calitate es
tetică". De la specialiști 
în comerț la etnografi, de 
la artiști populari la cei 
profesioniști, toți și-au 
exprimat hotărîrea de a 
se termina cu lucrările de 
prost gust, cu contraface
rile, improvizațiile și di- 

Pe șantierul termocentralei Deva
giei Electrice. Pe primul 
plan se înscriu greu
tățile provocate de lip
sa documentației tehnice. 
Atît în anul trecut, cît și 
în anul curent, proiectele 
au ajuns în mîna con
structorului cu mari în
târzieri, ceea ce a împie
dicat desfășurarea nor
mală a lucrărilor. Institu
tul de studii și proiectări 
energetice s-a angajat ca, 
pînă la finele lunii aprilie, 
să predea proiectele pen
tru lucrări de bază în va
loare de 24 milioane lei. 
A trecut însă luna aprilie 
și proiectanții nu și-au 
respectat angajamentul, 
ceea ce a creat construc
torilor serioase greutăți în 
realizarea sarcinilor de 
plan sporite prevăzute 
pentru trimestrul. II.

Rămînerile în urmă au 
fost influențate negativ 
și de slaba aprovizionare 
tehnico-materială a șan
tierului. Pentru primul 

Ietantismul. S-a subliniat 
astfel că autenticitatea nu 
poate fi confundată cu 
imitația și denaturările, 
că valoarea artistică a 
creației artizanale vine în 
avantajul rentabilității.

Produsele desuete pe 
care le încurajau foștii 
„specialiști" în comerțul 
cu arta populară lezau nu 
numai prestigiul culturii 
noastre, dar chiar econo
mia. Consfătuirea a de
monstrat că trebuie și pu
tem să scăpăm de acest 
balast spiritual materiali
zat în obiectele de lemn 
lăcuite și vopsite, în cele de 
ceramică — chiar de cera
mică neagră — vopsite cu 
„duco“, în bibelourile din 
piatră acră și în multe 
„suveniruri". Deformarea, 
din nefericire, s-a trans
mis și în mediul sătesc. 
Au fost împrăștiate și 
etalate prin piețe produse 
realizate, de exemplu, prin 
procedee ieftine și cu to
tul străine de ceramică, 
ca acela al decorării cu 
duco peste smalț (exce-

de Stat al Pla- 
acoperirea cu 
Cele două fo- 
angajat într-o

în 
s-au 
Din 
Ște- 
sec- 

comi-

trimestru conducerea șan
tierului a întocmit la vre
me cererile de materia
le și utilaje. Ele au fost 
înaintate Ministerului E- 
nergiei Electrice care, la 
rîndul său, a solicitat Co
mitetului

. nificării 
repartiții, 
ruri s-au 
îndelungată discuție asu
pra oportunității aprovi
zionării șantierului, 
vreme ce lucrările 
desfășurat anevoios, 
relatările tov. ing. 
fan Almășan, șeful 
ției economice a 
tetului regional de partid, 
aflăm că șantierul nu a 
avut și nu are asigurat ba
lastul necesar. „Din canti
tatea de 130 000 mc — ne-a 
spus interlocutorul — abia 
s-au pus la dispoziție 
40 000 mc balast. Este o 
cantitate cu totul insufi
cientă dacă ne gîndim că 
anul acesta va trebui să 

lează ursuleții și cîinii 
vopsiți brun sau verde, 
cu limba roșie). Este ne
voie urgentă de o campa
nie pentru sporirea răs
punderii, a respectului 
față de tradiție, a compe
tenței și pasiunii profe
sionale.

Atenția acordată aces
tor probleme atît din par
tea conducerii de stat, cît 
și din partea tuturor par- 
ticipanț.ilor Ia consfătuire 

■ s-a manifestat ca un lu
cru firesc și deosebit de 
stringent. Este timpul să 
ne mîndrim cu bunul gust 
al obiectelor create de ar
tiștii noștri populari sau 
de artizanii noștri, așa 
cum ne mîndrim cu atîtea 
ramuri ale științei și eco
nomiei țării noastre.

în cadrul consfătuirii a 
fost prezentată o expoziție 
în care o sită destul de 
deasă a cernut „griul de 
neghină". Deosebit de îm
bucurător este să vezi ce. 
comori păstrăm în centre
le noastre de artă popu
lară. Putem striga tare : 
uitați-vă ce lucruri fru
moase se fac la noi! Le 
avem, sînt ale noastre, 
nealterate de milenii! 
Priviți la ceramica de la 
Vadul Crișului, de Săcel 
și la atîtea alte obiecte 
autentice din această ex
poziție. Așteptăm o expo
ziție mai de amploare, 
publică, astfel încît che
marea să fie auzită de cît 
mai mulți. în același timp 
un stand cu produse ne
corespunzătoare dădea o 
imagine clară a ceea ce 
trebuie respins, a ceea ce 
trebuie eliminat din pro
ducția artizanală.

Dar dacă în expoziția 
amintită obiectele de artă 
populară alterate au fost 
înlocuite cu obiecte au
tentice descoperite proas
păt, în domeniul artizana
tului cult pași importanți 
nu am remarcat în cadrul 
expoziției. Cauza ? Cred 
că lipsa contactului cu 
artiștii plastici și creatorii 

se execute un volum mare 
de betonări. Socotim 
că Ministerul Energiei E- 
lectrice 
dustriei 
trebuie 
grabnic 
mă. Pe șantier s-a făcut și 
se face, de asemenea, sim
țită lipsa prefabricatelor 
din beton armat. Emite
rea repartițiilor a fost tă
răgănată, ceea ce a dus 
la întârzierea lucrări
lor la atelierul mecanic, 
depozitul de echipamente 
și clădirea principală. 
Problema cea mai acută 
o constituie însă lamina
tele. Deși este absolut 
necesar ca sala mașinilor 
să fie închisă pînă în 
luna noiembrie (de a- 
ceasta depinde hotărîtor 
începerea montajului la 
blocul energetic nr. 1), s-a 
întârziat emiterea reparti
țiilor de laminate pentru 
confecționarea fermelor 
metalice". 

și Ministerul In- 
Construețiilor 

să soluționeze 
această proble-

de valoare. Aici persistă 
destul de mult speculați
ile diletante și improviza
țiile. Nu este încă unanim 
cunoscut că obiectul de 
artizanat înseamnă din- 
totdeauna obiect de artă 
reprodus de către artizani 
(meșteșugari de artă) 
după modelul creatorului 
popular sau cult. Trebuie 
să cultivăm această înțe
legere a faptului că rolul 
creatorului este de a rea
liza modelul, iar al artiza
nului de a prelua cu cre
dință și înalt meșteșug o- 
pera ce este cerută de 
viață a fi multiplicată.

Este nevoie de o recon
siderare a meșteșugurilor 
artizanale, de școli la toa
te nivelele, în care să se 
învețe temeinic diverse 
tehnici. Consfătuirea a a- 
rătat că trebuie creat un

Să învățăm noi

de la creatorii

populari, nu in

vers
Zoe BAICOIANU

în epoca noastră domi
nată de tehnică, de viteză 
și de preponderența func
ționalului. omul, pentru a 
se destinde, are tot mai 
multă nevoie de expresii
le poetice ale artei plasti
ce, încorporate atât în 
obiectele utilitare, precum 
și. în cele de ordin deco
rativ pur. Eliminînd sche
mele, formele învechite și 
căutând cucerirea valori
lor definite prin claritatea 
formelor, multiplicitatea 
semnificațiilor, vitalitatea 
zilelor noastre, arta deco
rativă contemporană păs
trează și duce mai depar
te izvoarele trecutului.

Recenta consfătuire în 
problemele artizanatului a 
pus mai clar în fața noas
tră problemele legate de 
contactul publicului cu 
arta utilitară și decorati
vă, atît de importantă în 
viața oamenilor de azi. La 
consfătuire, din cuvîntul 
reprezentanților coopera
ției au reieșit atît posibili
tățile cît și lipsurile pro
ducției meșteșugărești. A- 
vîntul, fantezia, pricepe
rea profesională le posedă 
din plin mulți meșteșu
gari. Lipsesc însă, în ma
joritatea cazurilor, proiec
te de valoare. Unele mo
dele, obținînd chiar și 
premii, nu sînt alese pen
tru a fi difuzate în pu
blic. De ce ? Răspunsul îl 
pot da reprezentanții co
merțului care, pe lîngă 
punctul de vedere comer- 
ciaL rutinier (obiectul care 
s-a vîndut în trecut se 
vinde în orice caz) ar tre
bui să-și pună și proble
ma educației estetice. Este 
un punct de vedere care, 
în viitor, nu va putea să 
dea decît rezultatele do
rite, adică frumusețea de 
care avem cu toții nevoie.

Arta tradițională româ
nească făurită de meșterii 
noștri, cu trăsături atît de 
bine stabilite în ce pri
vește ritmul, culorile și 
formele, nu are nevoie de 
așa-ziși îndrumători care 
să denatureze stilul, in
tențiile expresive și chiar 
să trădeze materialul din 
care sînt executate obiec
tele, prin decorații neadec
vate. Sarcina lor trebuie 
să fie numai aceea de a 
face o selecție a pieselor

O situație necorespun
zătoare se menține, după 
cum ne-a relatat ing. Ni- 
codim Roșea, secretar al 
Comitetului regional de 
partid Hunedoara, și la 
asigurarea echipamente
lor termocentralei. întâr
zierile în întocmirea pro
iectelor și a specificații
lor tehnice pun cu serio
zitate problema accele
rării contractării, cu fur
nizorii din țară și străi
nătate, a mașinilor, insta
lațiilor și aparaturii ne
cesare.

Asupra stadiului actual 
și a perspectivelor lucră
rilor la termocentrală, 
am solicitat să-și spună 
părerea și tov. ing. 
Adrian Georgescu, ad
junct al ministrului ener
giei electrice, care răs
punde de acest important 
șantier. „Sarcina noastră 
de căpetenie este să 
creăm toate condițiile ca,

Institut de artă decorativă» 
unde să se insufle artistu
lui respectul și dragostea 
pentru meșteșugul artiza
nal. Dacă în domeniul u- 
nor meșteșuguri cum este 
cel al țesutului sau cusu
tului avem un număr în
destulător de artizani, în 
alte domenii aceștia sau 
lipsesc, sau sînt pe cale 
de dispariție. Emailul pe 
metal aproape că nu mai 
există pentru că nu se în
vață nicăieri. Bijuteria și 
podoabele devin din ce în 
ce mai ieftine și desuete 
pentru că nici acest do
meniu nu este cultivat în 
învățămîntul artistic.

Este timpul, avem con
diții ca toate aceste trans
formări să se producă, și 
hotărîrile consfătuirii sînt 
în această direcție promi
țătoare.

prezentate de artiștii noș
tri populari și să aleagă 
prototipurile de reprodus 
în serie. Produsele reali
zate într-un autentic spi
rit popular au fost create 
întotdeauna acolo unde 
meseria a fost învățată 
din tată în fiu : în atelie
rele meșterilor populari, 
râspîndite pe întreg cu
prinsul țârii. Particulari
tățile distincte regionale 
reprezintă o „marcă" a 
unor îndeletniciri tradi
ționale. Ele nu pot fi în 
nici un caz învățate la 
centru, în fel de fel de 
cursuri de îndrumare pse- 
udoartistică, care, de cele 
mai multe ori, duc la nive
larea oricăror note speci
fice, ba chiar la totala lor 
dispariție. Cultivarea aces
tor tradiții va pune deci în 
valoare creațiile regionale, 
va asigura acea bogăție de 
obiecte specifice pe care 
le caută turistul intern și 
cel străin și care pot juca 
pe diverse planuri un im
portant rol propagandis
tic.

în ceea ce privește con
cepția modernă a artei de
corative, ea cere o adîncă 
cunoaștere a principiilor 
esteticii decorative, 
cum și a legilor de 
ale compoziției, ale 
metriei volumelor în 
țiu, condiții esențiale
împletite cu preocuparea 
pentru funcționalitate, dau, 
în complexitatea lor, o- 
biectul artistic.

UCECOM va putea do- 
bîndi noi progrese în 
producția artizanală, ți- 
nînd o legătură cît mai 
apropiată cu artiștii plas
tici, cărora să le solicite 
crearea de proiecte și 
prototipuri pe care să le 
multiplice în atelierele 
cooperativelor respective, 
oferindu-le apoi marelui 
public. în felul acesta se 
vor înlătura din vitrine 
diferite obiecte necores
punzătoare, străine de 
ceea ce trebuie să fie artă 
decorativă. Rămîne ca ar
tiștii noștri creatori, prin 
capacitatea, fantezia și 
materialele de bază alese 
de ei, să exprime spiritul 
autentic al tradiției și, 
totodată ceea ce găsesc 
nou și pregnant în con
temporaneitate.

pre- 
bază 
geo- 
spa- 

care,

1969
UT

începînd din primul tri
mestru al anului 
pînă în trimestrul 
1970, să punem în func
țiune cele patru grupuri 
energetice. Ministerul nos
tru are în mîna sa ele
mente hotărîtoare — pro
iectarea, contractarea e- 
chipamentelor și coordo
narea întregii lucrări. 
Am trecut la luarea mă
surilor ce se impun, ast
fel ca șantierul să dema
reze puternic spre realiza
rea acestui important o- 
biectiv".

Acestea sînt dezidera
tele esențiale pentru mer
sul lucrărilor în viitor. 
Rămîne ca Ministerul E- 
nergiei Electrice, toți fac
torii care concură la con
strucția termocentralei să 
concretizeze cu mai multă 
operativitate și perseve
rență în fapte măsurile 
stabilite, pentru a se asi
gura un ritm alert de exe
cuție pe șantier.
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Aniversarea
Institutului 
eneolegic 
din Cluj

Personalități ala viefii știinfifice, re
prezentanți ai organelor locale de par
tid și de stat, ai Ministerului Sănătății 
și Prevederilor Sociale, medici, cercetă
tori din Cluj și din alte centre medicale 
ale tării au luat parte vineri la festivita
tea care a avut loc cu prilejul aniver
sării Institutului oncologic și inaugurării 
noului său local.

Institutul oncologic din Cluj — a ară
tat conf. dr. Ion Chiricujă, directorul 
institutului, în cuvîntul rostit — este cea 
dinții instituție medicală cu profil anti- 
canceros din fără și una din cele mai 
vechi din Europa. De-a lungul a 
aproape patru decenii, aici s-a desfă
șurat o vie și neobosită activitate profi
lactică, curativă și științifică. Bogatele 
tradiții ale institutului au fost continuate 
și ridicate în anii noștri pe o nouă 
treaptă. Baza materială a crescut neîn
trerupt. Fafă de 1957, cînd existau doar 
două secții în care lucrau șapte medici 
și doi cercetători, institutul dispune în 
prezent de o mare clădire cu 5 secfii 
clinice, un sector de laboratoare clinice 
și o seamă de laboratoare de cerce
tare, înzestrate cu aparafaj ultramodern. 
Lucrările științifice elaborate în institut 
se bucură de apreciere atît în fără cît 
și peste hotare.

A luat apoi cuvîntul Aurel Duca, 
membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului regional Cluj al P.C.R., 
care, în numele biroului comitetului re
gional de partid, a felicitat călduros în
tregul colectiv al institutului pentru re
zultatele obținute și i-a urat noi și im
portante succese în activitatea de viitor.

Au mai rostit cuvînfări de salut Eu
gen Mareș, adjunct al ministrului sănătă
ții și prevederilor sociale, acad. Con
stantin Daicoviciu, rectorul Universității 
din Cluj, prof. dr. Octav Costăchel, di
rectorul Institutului oncologic din Bucu
rești, prof. dr. Ocfavian Fodor, prof. dr. 
Oscar Franche, prof. dr. Pius Brînzeu, 
rectorii institutelor medico-farmaceutice 
din Cluj, lași și Timișoara, prof. dr. Con
stantin Stanca, prof. dr. Ion Fazekaș. 
Vorbitorii au subliniat realizările obținute 
de-a lungul îndelungatei activități a in
stitutului în domeniul profilaxiei și tra
tamentului afecțiunilor oncologice, pers
pectivele cercetătorilor clujeni, care dis
pun astăzi de o bază șfiinfifică modernă.

Participanjii la festivitate au trimis to
varășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al C.C. al P.C.R., o telegramă în 
care mulțumesc partidului penfru grija 
acordată ocrotirii sănătăfii oamenilor 
muncii și dezvoltării continue a cer
cetării științifice, angajîndu-se să valo
rifice multiplele posibilități pe care le 
au pentru a spori eficienfa asistentei 
profilactice și curative și a contribui la 
progresul șfiinfei medicale românești.

Cu prilejul aniversării institutului a 
avut loc o sesiune de comunicări știin
țifice.

SĂRBĂTORIREA 
ACAD. ION JALEA

Cu prilejul împlinirii vîrstei de 
80 de ani, academicianul Ion Ja
lea, președintele Uniunii' artiști
lor plastici, a fost sărbătorit vi
neri seara în cadrul unei reuniuni 
organizată la Casa oamenilor de 
știință. Au luat parte membri ai 
prezidiului Academiei, academi
cieni, artiști plastici și alți oa
meni de știință și cultură.

(Agerpres)

CONTRIBUJIA ȘTIINJEI teatre

Convorbire cu prof. dr. Tudor IONESCU
membru corespondent al Academiei, 

directorul Institutului de cercetări alimentare

Un aspect al creșterii 
neîncetate a gradului 
de civilizație se referă 
desigur și la tendința 
de a se trece o serie 
de activități din sfera 
îndeletnicirilor casnice 
pe seama industriei, 
între acestea un loc 
deosebit îl ocupă pro
blemele alimentației. 
Pentru a prezenta citi
torilor unele din preo
cupările cercetătorilor 
din acest domeniu, 
ne-am adresat prof. dr. 
TUDOR IONESCU, di
rectorul Institutului de 
cercetări alimentare :

— In ce direcții sînt ori
entate in principal cercetă
rile in domeniul alimenta
ției ?

— Știința alimentației se 
prezintă ca un efort de 
investigație complex, întru
nind contribuțiile cele mai 
diverse — de la chimie, 
biologie, fizică, care-și a- 
xează căutările pe sporirea 
capacității nutritive a pro
duselor alimentare existen
te și crearea altora noi, pînă 
la inginerii și tehnicienii 
preocupați de ameliorarea 
tehnologiilor de fabricare 
și conservare. în prezent 
se continuă și se extind 
cercetările legate de diver
sificarea alimentelor obți
nute din materiile prime 
obișnuite, a căror folosire 
promptă și rațională este 
impusă de însuși faptul că 
ele sînt supuse în mare 
măsură proceselor de de
gradare și distrugere.

Scurtarea duratei proce
selor tehnologice de fabri
cație — importantă și ea 
— se realizează în special 
prin metode de preluci'are 
noi, care nu afectează prin 
nimic calitatea alimentelor, 
așa cum sînt cele de rafi
nare fizică a uleiurilor, 
tratamente prin frig, prin 
șocuri termice etc.

Ca preocupări de per
spectivă aș aminti liofili- 
zarea alimentelor bazate pe 
deshidratarea lor în vid 
care se dovedește a fi o 
metodă superioară de con
servare, precum și cerce
tările privind crearea de 
noi alimente, sintetice. în 
acest ultim domeniu s-au 
obținut încă de pe a-

„Cetatea Neamțului" de Vasile Alecsandri pe scena Teatrului de Stat din Bacău
Foto : M. Cioo

17.30 — Aspecte de la concursul in
ternațional de atletism — Transmisiune 
de la Stadionul Republicii.
18.30 — „La șase pași de o excursie" — 
Emisiune concurs pentru pionieri ți 
școlari.

19.30 — Telejurnalul de seară.
19,40 — Buletin meteorologic.
19,43 — Filmul documentar : „Lidice". 
20,00 — Tele-enciclopedia.
21,00 — Să rîdem cu... comici vestiți 
ai ecranului.
21.30 — Filmul serial : Sfîntul.
22,20 — Emoții în premieră. (Muzică 
ușoară).
23,00 — Telejurnalul de noapte.
23,15 — Telesport.

cum unele rezultate încu
rajatoare : studiindu-se
procesul fotosintezei, s-a a- 
juns în mai multe țări să 
se obțină în laborator glu- 
coză, zahăr, celuloză din... 
aer și apă. Sînt realizări ce 
deschid căi cu totul nebă
nuite științei alimentației 
interesată să asigure omu
lui condiții de alimentație 
favorabile, să-1 scutească 
pe acesta în tot mai mare 
măsură de eforturile pen
tru procurarea, pregătirea 
și păstrarea lor.

— Ce probleme se pun 
cercetării științifice din 
sectorul alimentar în țara 
noastră ?

— De la bun început aș 
vrea să menționez că noi 
ne situăm din acest punct 
de vedere la un nivel su
perior, atît în privința re
surselor alimentare cît și a 
satisfacerii < nevoilor de a- 
cest gen ale oamenilor 
muncii. Aceasta nu ne scu
tește însă de a tinde spre 
un continuu progres și în 
acest domeniu. în 1967, de 
pildă, industria alimentară 
va depăși cu 13,3 la sută 
ritmul de dezvoltare din 
anul precedent.

în prezent, industria ali
mentară din țara noastră 
pune la dispoziția consu
matorilor aproximativ 4 000 
de sortimente diferite (față 
de 1 000 în 1950 și 2 000 în 
1959).

Eforturile complexe de
puse de specialiștii institu
tului nostru au condus la 
obținerea unor rezultate u- 
tile, multe dintre ele cu 
o mare importantă econo
mică și de o certă valoare 
științifică. Astfel. în direc
ția îndeplinirii uneia din 
principalele sarcini trasate 
de Congresul al IX-lea al 
partidului acestui domeniu, 
diversificarea și îmbunătă
țirea calității produselor, 
cercetătorii au realizat u- 
nele sortimente noi, bine 
primite de public, așa cum 
au fost, de exemplu, unele 
alimente dietetice, con
serve de carne și pește. 
De asemenea, institutul 
nostru a pus la punct și 
unele procese de fabrica
ție noi, destinate realizării 
unor produse intens cerute 
pe piața mondială și în 
țară (brînzeturi fermentate.

LA DIVERSI
FICAREA

a Teatrul de Operă și Balet : CARMEN — 19,30.
© Teatrul de stat de operetă : TARA SURISULUI — 19,30.
® Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : O FEMEIE CU 
BANI — 20, (sala Studio) : TARTUFFE — 20.
a Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu Măgureanu 
nr. 1) OPERA DE TREI PARALE — 19,30, (sala din str. Al. Sahia nr. 
76 A) : FII CUMINTE, CRISTOFOR ! — 19,30.
o Teatrul Muncitoresc C.F.R. (la Sala Palatului) : OMUL CARE A 
VĂZUT MOARTEA — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : UN ȘIRAG DE PERLE (spectacol de fol
clor evreiesc) — 20.
© Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy)': HORIA ȘI RADU 
IȘI ASUMA RISCUL — 19,30, (sala Victoria) : COLIBRI MUSIC- 
HALL — 19,30.

semi-moi, de bună cali
tate). Un astfel de proces 
a fost aplicat pe scară semi- 
industrială la Centrul ex
perimental de la Zamora 
și a fost trecut apoi în 
producție la Prejmer. Pen
tru a preîntîmpina inter
venția dăunătoare a micro
organismelor în procesele 
de fermentare alcoolică 
(frecvente în domeniul pro
ducției alimentare), cerce
tătorii institutului au rea
lizat un procedeu eficient 
în fabricarea alcoolului, 
pornind de la melasă, 
care, utilizat cu bune re
zultate în țară, a fost bre
vetat și peste hotare (în 
Brazilia). Mustul stabilizat 
(care nu mai fermentează) 
deși a fost bine primit de 
consumatori, producția lui 
în tară a fost sistată din 
motive pe care nu le cu
noaștem.

Pornind de la constatarea 
că industria mai dă încă 
mari cantităti de deșeuri 
pe unitatea de produse fi
nite, care măresc conside
rabil prețul de cost, co
lectivul nostru a abordat 
cu mai mult curaj și as
pecte legate de valorifica
rea superioară a acestor 
deșeuri, mai ales în indus
tria laptelui. S-a urmărit, 
de exemplu, valorificarea 
zerultfi rămas din fabrica
rea brînzeturilor. în care 
se găsesc cele mai asimila
bile proteine din lapte (ur
da). Din sutele de mii de 
hectolitri de zer produse 
anual și prea puțin utili
zate se pot extrage pro
duse dietetice valoroase 
(lactoza, pe care încă o im
portăm, acidul lactic etc.). 

Pentru lactoză a fost defi
nitivat procesul tehnologic 
de producție și se instalea
ză o stație-pilot, ulterior 
urmînd a fi proiectată o 
fabrică, iar în ce privește 
acidul lactic, ne apropiem 
de finalizarea studiilor.

— Ce ne puteți spune 
despre modul și ritmul în 
care asimilează industria 
noastră alimentară noile 
idei și soluții științifice?

— Cu trej ani în urmă 
am vizitat Institutul de va
lorificare a deșeurilor și 
subproduselor industriei a- 
limentare din orașul Melle 
(Franța), unde se stu
diau, printre altele, și posi
bilitățile de valorificare a 
melasei (ne preocupă și pe 
noi, întrucît reține cam 2 
la sută din zahărul de sfe
clă). Cercetătorii de aici au 
pus la punct, proiectat și 
construit într-un singur an 
instalația industrială nece
sară. La noi. aceeași cer
cetare, începută de acum 
3'ani, înaintează greu : lip
sa statiei-pilot face ca ex
perimentarea să aibă loc 
abia în 1968. iar fazele ex
perimentale ulterioare și 
proiectarea industrială vor 
mai dura și ele încă 2—3 
ani. Iată deci un total de 
6 ani pentru a realiza ceea 
ce specialiștii de la Melle 
au obținut într-un singur 
an. Vreau să spun că fa
zele cercetării trebuie mult 
accelerate și simplificate, 
iar pe de altă parte, proiec
tarea trebuie să meargă 
mină în mînă cu investiga
ția științifică, paralel, pen
tru a scurta termenele de 
asimilare în producție a 
noilor soluții date de cer
cetare.

Ritmul de aplicare a 
unora dintre rezultatele 
cercetării poate fi accelerat 
cu atît mai mult cu cît Im
pedimentele care apar tin 
de inerție și formalități in
terminabile. Instalația per
fecționată pentru purifica
rea zemuriior de zahăr pe 
care noi am conceput-o și 
proiectat-o cu forte proprii, 
necesită și amplasarea unei 
pompe. Rezultat al unor e- 
forturi complexe, al unor 
studii și deplasări în O- 
landa. Franța. Italia, in
stalația nu va putea intra 
în funcțiune în toamna a- 
cestui an (pentru a putea 
fi folosită în noua campa
nie de recoltare a sfeclei 
de zahăr) din cauză că... 
postamentul de ciment al 
pompei (ce poate fi execu
tat de un singur muncitor 
în cîteva zile de lucru), tre
buie să fie proiectat de 
I.P.I.A. (Institutul de pro
iectări pentru industria ali
mentară), care solicită nu
meroase avizări, aprobări 
etc. Deci, cercetări minu
țioase, cu rezultate ce pot fi 
aplicate la două fabrici de 
zahăr și permit amortizarea 
investițiilor în circa doi 
ani, cu economii de 1,5 mi
lioane de lei la fiecare din
tre fabrici, trenează din 
cauza unor motive de-a 
dreptul ridicole. Situația se 
agravează însă, cînd pro
blema operativității apli
cării nici nu se mai pune, 
iar folosirea unor rezul
tate științifice utile este a- 
mînată fără termen. Pro
cedeul superior de obține
re a sodei caustice (sub
stanță folosită în multe

cinema

din procesele industriei a- 
limentare) a fost terminat 
în 1963, brevetat în Anglia 
în 1966 ; s-a dovedit că pro
dusul, deși competitiv, este 
mai ieftin, iar instalația se 
poate amortiza în 6 luni, la 
o producție anuală de 40 000 
de tone. Deși în 1963—1964, 
problema a fost analizată de 
două ori de C.S.P. și Mi
nisterul Industriei Chimice, 
care au luat hotărîrea _de_a 
o aplica imediat, pînă în 
prezent instalația nu s-a 
realizat. S-a considerat că 
procedeul nu prezintă su
ficiente garanții și că este 
preferabil (poate mai co
mod) să fie importat.

Alteori, neglijența sau 
„frica" de a nu contraria 
pe superiorii din minister 
contribuie la amînarea uti
lizării unor rezultate a că
ror superioritate a fost do
vedită chiar prin aplicarea 
în producție. Studiile pri
vind distrugerea de anumite 
enzime a glutenului din făi
na pentru pîine (substanța 
care asigură principalele 
calități nutritive acestui 
produs cu cel mai larg con
sum) ău dovedit că aceste 
enrme există în învelișul 
bobului de grîu. Am elabo
rat o metodă de soluționare 
prin tratamente termice, și 
proiectat, cu forțele institu
tului, o instalație ce a func
ționat 6 luni (în urmă cu 
doi ani), la moara „23 Au
gust" din Capitală, cu re
zultate bune. Pentru omo
logarea procedeului direcția 
generală din ministerul de 
resort a numit o comisie 
de... 15 persoane, care s-a 
putut întruni abia după o 
jumătate de an. După înde
lungate tratative, procedeul 
a fost omologat în 1966, dar 
de atunci Ministerul Indus
triei Alimentare n-a făcut 
nimic pentru a-1 extinde la 
scară industrială.

La intensificarea ritmu
lui finalizărilor poate con
tribui, cred, și îmbunătăți
rea activității de proiectare. 
De obicei, specialiștii de la 
I.P.I.A. preferă să preia cu 
mici modificări planuri gata 
făcute, deoarece lor li se 
plătește după numărul de 
ore prestat, după greutatea 
în kilograme a dosarelor de 
proiecte și nu după criterii 
de calitate și rentabilitate. 
Este de altfel evident de
zinteresul pe care ei îl ma
nifestă față de realizarea 
noilor instalații concepute 
de cercetători, a căror pro
iectare o amînă cu lunile șl 
uneori cu anii.

Toate acestea sînt cîteva 
din problemele strîns legate 
de îmbunătățirea continuă a 
calității și gamei produse
lor alimentare, de valorifi
carea optimă a surselor de 
materii prime folosite. Re
ducerea cu unu la sută 
a consumului specific de 
materii prime în între
prinderile alimentare ar a- 
duce țării o economie de 
circa 260 milioane de lei, iar 
cele peste 5 milioane tone 
de subp.roduse și deșeuri 
alimentare, folosite în alte 
sectoare, sînt un indiciu al 
enormelor posibilități ce se 
deschid astăzi cercetării 
științifice din acest dome
niu.

Lucian SACHELARIE 
Aurel VARDUCA

© SPARTACUS — film pentru ecran panoramic : PATRIA — 9;
12,45; 16,30; 20,45.
• VIAȚA LA CASTEL : REPUBLICA (completare Vizita conducăto
rilor de partid și de stat în regiunea Ploiești) — 9; 11,30; 14; 17; 19,15; 
21,30, FESTIVAL (completare Mai sus, mai repede, mai tare) — 8,15; 
10,45; 13,15; 15,45; 18.30; 21, la grădină — 20.
« PENTRU UN PUMN DE DOLARI — cinemascop : LUCEAFĂRUL
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, BUCUREȘTI — 8,30; 10,30; 12,45; 15; 
17,15; 19,30; 21,45, STADIONUL DINAMO (completare Vizita condu
cătorilor de partid și de stat în regiunea Ploiești) — 20,15, GRĂDINA 
DOINA — 20,15, STADIONUL REPUBLICII — 20,30, ARENELE LI
BERTĂȚII - 20.30.
« MONTPARNASSE 19 : CENTRAL (completare Mirceștii în pastel)
— 9,30; 12,15; 15; 18; 21.
9 DOCTOR PRATORIUS — cinemascop : CAPITOL (completare 
Dacă treci rîul Selenei) — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18.30; 20,45; la grădină
— 20,15. .
• STAN ȘI BRAN IN FRADIAVOLO : CINEMATECA — 10; 12; 14; 
17,15; 19,15; 21,15.
® RAIDUL VĂRGAT : UNION (completare De ziua mamei) — 15,30; 
18; 20,30.
© PROGRAM PENTRU COPII : DOINA — 9; 10.
0 FATA LUI BUBE : DOINA — 11,30; 13,45; 16; 18,30; 21.
® CUM SE REUȘEȘTE IN DRAGOSTE : LUMINA (completare Isto
ria unui manuscris) — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,45.
9 ALUMINIUL — cinemascop — O UZINA DE LAPTE — UNEL
TELE GÎNDIRII — JUCĂRII — ORIZONT ȘTIINȚIFIC NR. 4/1967
— ȘOPIRLA — DACA TRECI RIUL SELENEI : — TIMPURI NOI — 
9—21 în continuare.
O ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERILOR" și MINUNATA ANGE
LICĂ — cinemascop : DACIA — 8,30—19,45 în continuare.
© ANGELICA ȘI REGELE — cinemascop : AURORA — 9,30; 11,30; 
13.30; 15,45; 18; 20,30, la grădină — 20, FLOREASCA (completare 
Mărturii de glorie nepieritoare din istoria patriei) — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45, BUCEGI (completare Mama lui Adrian) — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18.30: 21. la grădină — 20.15.
o ÎN NORD, SPRE ALASKA! — cinemascop: TOMIS — 8,45; 11,15; 
13,45: 16,15; 18.45; 21; la grădină — 20,15.
® INSPECTORUL DE POLIȚIE : GIULEȘTI (completare In tainițele 
muzeului) — 15.30; 18; 20,30.
® RIO CONCHOS — cinemascop: ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE
— 10; 16; 18; 20.
® DENUNȚĂTORUL : EXCELSIOR — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45: 21, 
VICTORIA — 10,30; 13,30; 16,30, MODERN — 9,30; 11,45; 15; 17,15; 
19,30; 21,30, GRĂDINA EXPOZIȚIA — 20,15.
e FRENCH-CANCAN : FEROVIAR (completare Tensiune înaltă la 
Bechet) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, MELODIA (completare Oas
peți de iarnă) — 8,45; 11; 13,15; 16,15; 18,45; 21.
• TOM JONES : GRIVIȚA — 9.30; 12,15; 15,15; 18; 20,45.
@ JANDARMUL LA NEW YORK — cinemascop : GLORIA — 9; 
11,15; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
® PARISUL VESEL : VITAN (completare Călătorie imaginară) — 
15,30; 18.
© GENTLEMANUL DIN COCODY : ARTA (completare Povestea leu
lui) — 9; 11,15; 14; 16,15; 18,30; 20,45, la grădină — 20,15.
« JANDARMUL DIN SAINT-TROPEZ — cinemascop : MOȘILOR 
(completare 1 Mai 1967) — 15,30; 18; 20; la grădină — 20,30.
a căsătorie in stil italian : popular — 15,30; 18; 20,30, 
RAHOVA — 15,30; 18; la grădină — 20,30.
9 COLIBA UNCHIULUI TOM — cinemascop : MIORIȚA — 8,45; 
11,30; 14,30; 17,30; 20,30.
e OLD SHATTERHAND — cinemascop : FLAMURA — 9; 11,30;
15,30; 18; 20,30.
• VIZITA : VOLGA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
© SAMBA : COLENTINA (completare Portrete) — 15; 17,45; la gră
dină — 20,30.
® DRAGĂ BRIGITTE — cinemascop : DRUMUL SĂRII (completare 
Adam și Eva) — 15,30; 17,45; 20.
0 APE LIMPEZI — cinemascop : VICTORIA (completare Mărturii 
de glorie nepieritoare din istoria patriei) — 19,30; 21,45.
• NU SÎNT DEMN DE TINE : LIRA — 15,15; la grădină — 20,30, 
GRĂDINA BUZEȘTI — 21.
a DACII — cinemascop : LIRA — 17,30; 20.
o JUANA GALLO : UNIREA — 15,30; la grădină — 20.
• COPIII LUI DON QUIJOTTE : UNIREA (completare Atențiune, 
atențiune, se apropie !) — 18.
• SUCCES, CHARLIE ! — cinemascop : MUNCA (completare Tine
rețe. A 45-a aniversare a U.T.C.) — 15; 17, FERENTARI (completare 
Orizont științific nr. 2/1967) — 15,30; 18; 20,30.
O SPIONUL — cinemascop : MUNCA (completare Tinerețe. A 45-a 
aniversare a U.T.C.) — 19; 21, BUZEȘTI (completare Dușca) — 15; 
17; 19.
• MOMENTUL ADEVĂRULUI — cinemascop : COTROCENI — 14; 
16,15.
• HAIDUCII — cinemascop : COTROCENI — 18,30; 20,45.
• DILIGENTA : PROGRESUL — 15,30; 18; GRĂDINA PROGRBSUL- 
PARC — 20,15.
9 OMUL FĂRĂ PAȘAPORT — cinemascop : PROGRESUL (comple
tare Hieroglifele pămîntului) — 20,15.
® ESCROCII LA MINĂSTIRE — cinemascop : FLACĂRA (comple
tare Scrisoare din Germania) — 14,45; 17.
• ALO, JAPONIA ! : FLACĂRA (completare Scrisoare din Germania) 
— 19: 21.
• OMUL CARE L-A UCIS PE LIBERTY VALANCE : GRĂDINA VI
TAN — 20,15.
e MAIGRET ȘI AFACEREA SAINT FIACRE: CRÎNGAȘI — 18,30; 
18; 20,30.
• A DISPĂRUT UN FRAGONARD : PACEA (completare Perspectiva 
în pictură) — 15,45; 18; 20,15, VIITORUL (completare Legenda ciocir- 
liei) 15,30; 18; 20,30.
• REÎNTOARCEREA PE PAMlNT — cinemascop : COSMOS (com
pletare De la atom la oristal) — 15,30; 18; 20,30.

Marcel 
Marceau 
la București

Publicul bucureștean va a- 
vea prilejul să se reintilnească 
cu cunoscutul mim jrancez 
Marcel Marceau, unul dintre 
reprezentanții de frunte ai 
„marelui mut", cum este su
pranumită pantmulma. Marcel 
Marceau va prezenta o serie 
de spectacole in Sala Palatu
lui Republicii Socialiste Româ
nia in zilele de 15, 16, 17 și 18 
iunie 1967 la orele 20. In pro
gram : „Pantomime de stil" cu 
Pierre Verry și „Pantomimele 
lui Bip“.

Biletele se vînd la casa 
O.S.T.A. din Calea Victoriei 
68—70, telefon 13 53 75. Abona- 
ții au bilete rezervate pentru 
spectacolul din 15 iunie 1967.

concerte
Orchestra Simfonică a Filar

monicii de stat „George Enescu", 
dirijată de Mircea Popa și a- 
vînd ca solistă pe Roza Fain 
(U.R.S.S.), prezintă sîmbătă la 
ora 20, la Ateneu, suita de balet 
„La piață" de Mihail Jora, Con
certul pentru vioară și orchestră 
în Re major de Ceaikovski și 
Simfonia a IV-a în do minor 
„Tragica" de Schubert.

Am asistat recent la o lecție des
chisă de limba română. Cei 32 de e- 
levi din clasa a V-a s-au comportat 
cum nu se poate mai bine ; foarte a- 
tenți și activi, prindeau parcă din zbor 
cuvintele profesorului. Spre sfîrșitul 
lecției, o întrebare formulată de un alt 
profesor a stîrnit însă o mare nedu
merire. Clasa întreagă a amuțit pen
tru o bună perioadă de timp. Și cu 
cît întrebările asupra problemei în 
cauză se succedau, încercările de răs
puns păreau mai anemice. După pauză, 
am aflat cauza eșecului înregistrat la 
lecția amintită. Cu mai multe zile 
înainte, profesorul respectiv fusese a- 
nunțat că va fi „asistat" de colegii 
săi și, cum se obișnuiește adesea, își 
luase măsuri de precauție, „antre- 
nîndu-și“ elevii. Dar în timpul repe
tițiilor, nu se putuseră prevedea de- 
cît anumite întrebări.

Spunem, în mod cu totul firesc, 
despre asemenea'activități că sînt for
male. Că ele reprezintă un corp străin 
în ansamblul vieții pedagogice. 
Unele din aceste activități sînt o e- 
manație a acelui soi ciudat de edu
cator — întîlnit, din fericire, din ce 
în ce mai rar — care-și concepe ac
tivitatea la catedră ca pe o îndato
rire moartă, etern aceeași, chinuitoa
re. Plictiseala, lipsa oricărei arderi in
terioare la întîlnirea cu ineditul plu
tește ca o aură greoaie, apăsătoare, 
în jurul fiecărei acțiuni, al fiecărui 
gest. „Un asemenea pedagog — ne 
spunea prof. ALEXANDRU STE- 
RIADE de la Liceul din Comarnic
— îndură cea mai grea povară pen
tru că îi lipsește elementul esențial
— vocația profesiunii sale. Și un e- 
ducator fără vocație este un înstrăi
nat în munca lui. Se recunoaște re
lativ ușor după privirea-i care nu în- 
tîlnește aproape niciodată pe cea a 
copiilor. Cuvintele pronunțate sînt 
țonvenționale și se organizează în

Izvoare „subterane" ale 
formalismu
lui didactic

fraze după un singur criteriu — cel 
al înșiruirii; stilul său este un gene
rator de formalism în viața școlii 
pentru că manifestă tendința de a 
canoniza formele atît de variate și 
de spontane ale comunicării cu ti
nerii".

Dar nu pe acest fir ajungem la 
principalul izvor al formalismului di
dactic.

— Din păcate, improvizația și su
perficialitatea mai guvernează uneori 
activitățile noastre — spunea prof. 
PAUL GRIGORIU de la Liceul nr 
24 din București. De pildă, a- 
desea o comisie metodică dintr-o 
școală își axează activitatea pe lecții 
deschise și pe referate teoretice con
sacrate, an de an acelorași probleme. 
La rîndul lor, lecțiile deschise, cînd 
nu se reduc la o schemă cunoscută 
de marea majoritate a cadrelor di
dactice, înfățișează o structură sufi
cient de particulară, adecvată mo
mentului „festiv", pentru ca ulte

rior un profesor să nu poată reține și 
aplica prea multe elemente metodice 
noi. După părerea mea, rostul lecției 
deschise se justifică doar atunci cînd 
se adresează tinerelor cadre didac
tice sau cînd popularizează un ex
periment propriu. Menirea ei este 
nu numai de a impune o anume me
todă, ci îndeosebi de a oferi un sis
tem larg de referințe pentru căutările 
personale.

— După părerea mea, asemenea 
deziderat presupune ca primă con
diție organizatorică o unitate de pre
ocupări din partea cadrelor didactice 
— a continuat prof. CONSTANTIN 
D. POPESCU de la Școala generală 
nr. 1 din Pitești. în unele unități șco
lare există cîte un profesor pentru 
fiecare specialitate. Este logic să-1 
preocupe în primul rînd problemele 
melodice legate de disciplina pe care 
o predă. Dar, pentru a-și îndeplini 
„planul" de interasistențe" — deoa
rece, din păcate, acestea sînt de-acum 

prevăzute într-o mulțime de planuri 
— este obligat să renunțe la preocu
pările sale principale și să asiste la 
predarea unei alte materii’. „De ani 
de zile — remarca prof. AURELIAN 
STOICESCU, director adjunct la Li
ceul „Dinicu Golescu" din Cîmpu- 
lung-Muscel — între 1 și 15 septem
brie au loc consfătuiri orășenești sau 
raionale ale cadrelor didactice. Te
matica recomandată de minister este 
identică și foarte generală. De ani 
de zile se tot discută, se fac 
propuneri de îmbunătățire a mun
cii fără însă a se lua vreo măsură 
concretă. Eu, ca și colegii mei, mă 
întreb adesea : de ce asemenea con
sfătuiri trebuie să aibă aceeași tema
tică ? Nu ne întîlnim zilnic cu atî- 
tea probleme, nu sînt atîtea aspecte 
specifice în activitatea fiecărei școli 
pe care am putea să le supunem a- 
cestor dezbateri colective ?".

— Eu cred că și în pregătirea, ore- . 
lor de dirigenție există o importantă 
doză de formalism — remarcă prof. 
NICOLAE ENESCU, directorul Li
ceului din Costești, regiunea Argeș. 
Nu e vorba, bineînțeles de acea pre
gătire multilaterală, științifică, nece
sară fiecărui diriginte, ci de no
ianul de planuri care anticipează 
sau însoțește ora de dirigenție. 
Aproape de regulă, cînd cine
va se interesează asupra activi
tății educative, controlează acest ar
senal de planuri și planificări, face 
cîteva observații și recomandări și cel 
mai adesea âjei se sfîrșește „analiza" 
activității orelor de dirigenție.

Este un fapt îndeobște cunoscut că 
îndatorirea esențială a corpului di
dactic este activitatea la catedră. Ra
țiunea existenței unui director, de pil
dă, este conducerea unității școlare, 
responsabilitatea întregului proces de 
învățămînt. Și totuși, sînt destul de 
frecvente cazurile cînd directorii de 
școli, îndeosebi din mediul rural, sînt 
atrași în tot felul de activități mai 
mult sau mai puțin străine de viața 
școlii. De pildă, directorul liceu
lui -din Vedea, regiunea Argeș, 
asemenea și altor colegi ai săi, 
este obligat să consume 8—10 
zile pe lună în afara școlii, la 
ședințe și consfătuiri, pentru a-și o- 
nora cele peste 10 sarcini care-i 
revin. Transcriem, nu pentru ineditul 
lor, pentru că, din păcate, aseme
nea cazuri sînt încă frecvente, ci pen
tru a ilustra, implicit, o dimensiune a 
formalismului, cîteva din sarcinile 
„curente" ale unor directori de 
școală : profesor, vicepreședinte al 
sfatului popular comunal, șeful comi
siei comunale de tutelă, președinte al 
comitetului local sindical, al comisiei 
comunale de împăciuire, al consi
liului sătesc al cooperației, al comi
siei de judecată și al celei de revizie 
din cooperativa agricolă, al U.C.F.S.- 
ului etc., etc.

— Cum reușiți să vă achitați de 
asemenea sarcini ? — ne adresăm 
unuia dintre acești protagoniști, prof. 
ALEXANDRU ISPAS, director ad
junct al Liceului din Costești.

— De regulă nu reușim, decît fă- 
cînd din fiecare cîte puțin. Dar asta 

n-ar fi încă nimic dacă chiar și nu
mai aceste sferturi de măsură n-ar 
constitui un imens obstacol în calea 
îndeplinirii obligațiilor profesionale 
ce ne revin în cadrul școlii.

Din moment ce conducătorul direct 
al_ școlii își fragmentează munca pe 
atîtea direcții, mai este de mirare că 
și celelalte cadre didactice sînt soli
citate în fel de fel de activități, echi
valente într-un fel sau altul ale for
malismului ? Că există încă obiceiul 
ca învățătorii și profesorii să fie sus- 
trași activității lor profesionale și che
mați la raion pentru a li se aduce la 
cunoștință fel de fel de sarcini, nu 
o dată fără nici o legătură cu cate
dra sau care s-ar fi putut transmite 
pe altă cale ? Că unele concursuri 
sportive, cultural-artistice sînt fixate 
fără discernămînt din punctul de ve
dere al frecvenței și al plasării lor în 
timp, pentru care motiv zeci de elevi 
părăsesc sălile de clasă sau de me
ditație ?

Am punctat doar cîteva din iz
voarele formalismului didactic care 
contravine cu spiritul creator, propriu 
omului de la catedră. Dar sursele lui 
sînt, din păcate, mai numeroase și dis
persate pe întregul tărîm al vieții șco
lare. înlăturarea acestui atît de peri
culos neajuns presupune o participare 
generală a corpului profesoral la 
crearea unui climat de intoleranță 
față de orice activitate formală, șa
blonardă în procesul de învățămînt.

Anchetă realizată de 
Mihai lORDĂNESCy
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Intîlnire cu

Manole

Meșterulde roman sta

lăutari

de Ion VLASIU

Comerț cu

nuduri

să dea

cineva să mă pună la în-

ceai din mîini'le albe ale Domnitei

cu colaci
cu

era. obișnuită cu „genul moder-

reușise 
artelor,

eu 
ce

ai 
le

de sub 
cu care 
ale lu-

plăti 2 000 de lei de fiecare 
n-ai face decît una pe 

tot ai cîștiga 8 000 de lei

spus 
plec 
bilet

și alti
Totul

o mină, mai schimbi 
e să semene în an- 
de ansamblu și sem-

lu- 
so- 
di-

obișnuită 7 Nu vă 
dar eu nu cunosc

sînt ca Mureșul. Zău, sînt în 
te ascult la infinit, nu-i așa

ce gen sînteti 
că vă întreb, 
dumneavoastră.

prea am aici lucrări, a răspuns

nu te tragă pe sfoară ; poate o să ceară 
să depui lucrări în comision. Te previn 
că

Nu umblă

Pe scurt, la București se căuta marfă 
plastică franțuzească, iar domnul Djabu- 
rov găsise mijlocul de a oferi marfa 
cerută, încurajînd plagiatul sau uneori 
de-a dreptul copiile. Greșise cu mine,

în coadă

......... .. _ ,_____ s-a oprit în mijlocul 
frazei și. pleeîndu-și ochii, netezea cu de
getele lui scurte acea sculptură. Eu. to
tuși. continuam să tac. Mă dumirisem ce

fragment

în zilele următoare, aveam să cunosc 
un specimen mult mai primejdios. îl 
chema Djaburov, nume foarte cunoscut. 
Avea un magazin de antichități în Calea 
Victoriei, vizitat de cei mai mari bogătași
ai Capitalei. Venise să-mi vadă expozi
ția și, fiindcă' eu nu eram acolo, mi-a 
lăsat vorbă să trec pe la el, neapărat (îmi 
spunea, îneîntată, doamna Baum), fiind
că voia să stea de vorbă cu mine, pro
babil în vederea unor achiziții. îi plă
cuseră lucrările mele și tinea cu orice 
preț să mă cunoască.

— Ai grijă, mă sfătui doamna Baum, să

e un șnapan foarte primejdios.
- N-ar fi mai bine să-1 las să mai 

vină o dată 7 — am întrebat-o pe doamna 
Baum.

— Nu, fiindcă s-ar putea să nu mai 
vină. Du-te, dar fii cu băgare de seamă. 
In orice caz, să nu semnezi nici un con
tract.

Magazinul lui avea un parter și un 
etaj în Calea Victoriei, înțesat cu tot 
ce-ti putea trece prin minte. Porțelanuri 
și sticlărie, mobilă, tablouri, sculpturi, 
țesături, săbii vechi, cîte și mai cîte.

Era mărunțel de tot și vorbea sinuos, 
arătînau-mi un fel de prietenie, de la 
egal Ia egal. A început să-mi facă elogii 
foarte ieftine, accentuînd mereu cuvîntul 
măiestrie.

— Dumneata ești un maestru tînăr, de 
mare viitor, spunea el, dar ca să te poți 
dezvolta ai nevoie de bani ; eu știu că 
sculptura cere mari cheltuieli cu mate
riale, cu atelier, cu ajutoare, turnători, 
cioplitori. Sculptura e o meserie de lux, 
mă și mir cum ai izbutit să faci o ex
poziție atît de bogată. Am văzut însă, 
că n-ai prea vîndut. Nici nu e de mirare. 
Publicul nostru e înapoiat... Despre asta 
aș vrea să vorbim. Eu vreau să te ajut, 
sper că ne vom înțelege. Vezi dum
neata, eu simt gustul publicului, asta-i 
meseria mea. Sigur, dumneavoastră ar
tiștii, mal ales cei tineri, sînteti idea
liști, știi, aș vrea să mă înțelegi. Se pot 
cîștiga bani frumoși... De ce nu-ți bei 
cafeaua, maestre 7 Poate vrei un coniac 7

— Nu, mulțumesc, vă ascult.
— Da, asta voiam să spun. Gustul pu

blicului trebuie respectat, altfel nu se 
pot cîștiga parale și eu vreau să te ajut 
pe dumneata să-ti faci o carieră, așa cum 
o merită talentul. Citesc tot ce se scrie 
despre expoziție, al mare succes moral, 
dar numai cu succes moral nu se poate 
trăi, tocmai de aceea te-am chemat. Uite !...

Se ridică și luă de alături o statuetă de 
bronz.

— Iți place 7 Privește-o atent. Cunoști 
autorul ? E un francez care nu mai e 
tocmai la modă și nici nu mai trăiește, 
dar lucrările lui se caută. Nu am atîtea 
cîte aș putea vinde. Ce zici 7

Ce era să zic 7 Era un nud fără fru
musețe plastică, într-o ținută lascivă, u- 
rîtă, dar frumos turnat. Intîrziam să răs
pund, întrebîndu-mă ce urmărea acest 
Djaburov.

— Nu știu de ce vă interesează părerea 
mea, am răspuns în cele din urmă ezitînd, 
să vă spun drept eu nu admir genul bi
belou. Sculptura e o artă gravă...

— înțeleg, înțeleg, pentru măiestria 
dumitale astea sînt simple jucării, tocmai 
asta voiam să-ți spun. Dacă ai începe, 
așa, într-o doară, eu cred că în fiecare 
zi poți face două.

— Vă rog să nu vă supărați, simt că 
vreți să-mi faceți o propunere și ezitați. 
Am venit cu încredere la dumneavoastră.

— Nu, deloc, vai ! Propunerea nu ți-aș 
face-o dacă n-aș fi convins de talentul 
cu care te-a înzestrat natura. Tocmai 
la asta m-am gîndit vizitîndu-ti expoziția. 
Da I Că ai putea cîștiga sume nebănuite.

Mie mi-a venit să rîd, ceea ce lui i-a 
plăcut și crezînd că putea citi un asenti
ment în zîmbetul meu, a încheiat :

— Eu am clienți de toate felurile, deo
camdată aș putea vinde vreo zece bucăți, 
ca asta, dac-aș avea. Șțiib n-ar fi mare 
lucru. Mai schimbi 
un picior ; esențial 
samblu, știi spiritul 
nătura, bineînțeles...

Domnul Djaburov

Fragmentul pe care îl publicăm face parte din al doilea ciclu memorialistic la care lu- 
crează sculptorul și scriitorul ION VLASIU, intitulat „Lumea largă".

în paginile primului volum al acestui ciclu, volum ce poartă titlul „Succes moral", sînt 
evocate condițiile grele întâmpinate în trecut de artistul adevărat, care se lovea nu numai de 

indiferența oficialității burgheze, dar era nevoit să-și apere demnitatea și idealurile, într-o lume 
în care negustori de artă și pseudo-artiști își făceau o sursă de mari cîștiguri din răspîn- 
direa prostului gust și a contrafacerilor.

voia, dar nu-mi venea să cred. Oare se 
înțelesese cu 
cercare 7

— Aș putea 
bucată. Dacă 
săptămînă și 
pe lună.

M-am ridicat în picioare. O clipă mi 
s-a părut că lucrurile din magazin s-au 
ridicat și ele să audă ce voi răspunde, 
dar eu nu-mi găseam cuvintele ! Mă în
cerca o stare de tristețe rea, îmi venea 
să plîng și să înjur în același timp, să în
jur tare și să sparg cel puțin un vas 
chinezesc din care erau vreo trei aproape 
de mine.

— Dacă ai lipsuri, se pot remedia, zicea 
doamna Baum, că încă nu te-ai aranjat, 
că n-ai casă, n-ai atelier. Te-aș ajuta. 
Facem o hîrtie, o simplă formalitate și-ți 
dau un aconto deocamdată.

Spunînd cuvîntul aconto, mă privi 
ascuțit. Mi-am întors capul ca și cînd 
m-aș fi temut să nu ghicească la ce 
mă gîndeam. Atunci privirea mi-a căzut 
din nou pe nudul de bronz. L-am luat și, 
privindu-1, încercam să găsesc un răspuns 
civilizat, dar îmi veneau pe buze numai 
cuvinte scurte, jignitoare. In cele din 
urmă am pus statueta pe masă și întin- 
zîndu-i mîna domnului Djaburov i-am 
spus cu aparentă liniște :

— Zău, domnule Djaburov, vă rog să 
mă credeți, nu știu să plagiez nuduri. 
Si vă promit că nu voi spune nimănui.

— Maestre, e o neînțelegere, începu el 
să vorbească iar. Eu însă mă temeam 
să-1 mai ascult și întinzîndu-i mîna încă 
o dată i-am spus :

— Nu vă supărați, mă așteaptă vizita
torii la expoziție. Vă mulțumesc pentru 
cafea.

ab as

amu

fiindcă eu eram un provincial scrupu
los. Stelică ar fi primit chiar oferte 
mult mai puțin remuneratorii. Pentru 
două mii de lei picta cinci, sau chiar 
zece tablouri după cărți poștale, cu sem
nătura respectivă, tablouri care se expu
neau prin coridoare și se vindeau ca 
pîinea caldă. Din expoziția lui nu 
să vîndă decît unul, la Direcția 
dar zicea el :

— Ce vrei bre, omule ! Asta e artă 
superioară, nu e pentru negustori. Lor le 
dau cărți poștale ; una pe minut !

Nu le făcea chiar într-un minut, dar 
era în stare să facă patru pe zi, dacă era 
nevoie. în felul acesta avea bani, fiind 
în stare să plătească un chef cu 
de cîte ori venea vorba.

Stelică nu era singurul, erau 
artiști tineri care trăiau astfel, 
era să știi lucra repede și să fii discret. 
Dacă izbuteai să faci un peisaj asemănător 
cu ale lui Andreescu, :sau un car cu boi 
ca a lui Grigorescu, îti picau dintr-o dată 
cîteva mii de lei, nemaifiind nevoie să 
te umilești oferindu-ti propriile lucrări 
vînzătorilor.

— Ce faci tu, Stelică, nu e bine, m-am 
încumetat să-i spun o dată.

— Parcă numai eu 1 Ce știi tu, bobo- 
cule 7

— Nu -e bine, pentru că popularizați 
lucrări dubioase, simple imagini cu care 

negustorii păcălesc oamenii simpli, în nu
mele artei.

— Bașca 1 a încheiat el disprețuitor, 
ce-am avut și ce-am pierdut 7

Era o mentalitate cu care nu mă pu
team obișnui. Și nici nu încercam, dar 
Stelică era totuși, în felul lui, un prieten 
de o cuceritoare sinceritate.

— Un singur lucru nu-mi place în ca
racterul tău, îmi spunea el, că ești fraier.

Fraier însemna că-ți lipsește simțul că- 
pătuielii,

— Cu talentul și cu inteligenta 
dreptul să prinzi orice ocazie și tu 
pierzi pe toate ; ageamiu 1

Din ageamiu și fraier nu mă scotea, 
însă nu mă supăram. Mă lua, după 
ieșeam seara din expoziție, și plecam 
prin mahalalele Bucureștiului, pline de 
crîșme cu lăutari și cu țigănci frumoase 
pe care el le cunoștea.

Privindu-1 în astfel de mediu mă gîn
deam că poate o dată va ajunge să picteze 
cu aceeași sinceritate cu care chefuia, 
dar mă înșelam. Pictura pentru el nu era 
decît un mijloc ca oricare altul de a 
cîștiga bani. Că vindea o copie cu două 
sute de lei sau un tablou original cu o 
mie, era același lucru. Se credea foarte 
talentat și, spus drept, nu-i lipsea talentul. 
Avea însă un spirit care se mulțumea 
cu imagini pastișate în grabă, lacună pe 
care criticii nu i-o treceau cu vederea.

— Ei nu știu ce poți tu, Stelică, nici tu 
nu-ți dai seama. Intr-o zi ai să pictezi 
cu sinceritatea pe care o ai în crîșmă, 
atunci o să vadă ei cine ești tu 1

11 încurajam fără să mint.
— Cînd o să fie ziua asta 7 mă întreba 

el bănuitor.
— Cînd ai să te lași de chefuri și de 

falsuri.
— Și de ce nu se poate și una și alta ?
— Fiindcă e prea mult, Stelică.
Intr-o zi Stelică, m-a luat la o parte și 

mi-a spus :
— Ascultă Ionică. Vrei să iei un premiu 

la Salonul Oficial 7
Am dat din umeri.
— Să nu dai din umeri, tu să-mi răs

punzi : da, ori ba 7
— Da ! am răspuns zîmbind.
— Atunci, uite ce este. Vii cu mine la 

maestrul S. Trebuie să te cunoască și res
tul nu te privește. Mai vin acolo și alții.

Ii cunoșteam.
— Maestrului S. i-a făcut o bună impre

sie expoziția ta. Mi-a spus mie să te invit 
la el.

Invitația mi-ar fi mers la inimă dar nu 
așa cum mi-o făcuse Stelică. I-am spus :

— Am să vin, însă nu pentru premiu. Te 
rog să uiți ce mi-ai spus. Un premiu tre
buie să ti se dea fără să-1 clocești tu.

— Frăție, nu mă plictisi cu idealismul 
tău provincial.

Nu eram idealist și nici fraier nu eram, 
făcusem cîțiva pași în artă cu gîndul că 
găsisem o îndeletnicire sinceră și nu 
voiam să renunț. Totuși, nu era ușor.

Intr-o zi, mergînd la expoziție mai tîrziu, 
doamna Baum m-a întrebat:

— Ai auzit de arhitectul Frenkel 7
Nu auzisem.
— E un arhitect din Berlin, (sau de Ia 

Viena 7 Nu mai știu bine) cu renume euro
pean, specialist în probleme de ecleraj. 
Este în București de cîteva luni, face un 
mare cinematograf. A fost aici și te-a aș
teptat. Uite, ti-a lăsat adresa și te roagă să 
te duci la el, fiindcă îti va da o lucrare. 
Mi-a spus să-i dai un telefon să-ti trimită 
mașina. Vrea să-i duci și două sculpturi. 
El a făcut și o vilă la Sosea, directorului 
de la Wagon-Lits. Vrea să vadă cum stau 
sculpturile în interior. Cred că vor 
bine și ti le va cumpăra.

A venit mașina arhitectului, am luat 
crările cerute și am plecat undeva pe 
șeaua Kiseleff, la vila acelui pomenit 
rector.

Arhitectul era un om destul de tînăr. 
să fi avut 40 de ani. Mi-a arătat casa 
făcută după proiectul său. care, între alte 
multe încăperi avga o sală de recepție, un 
„living" cum spun arhitectii, cu un perete 
de sticlă. Doi pereți de zid la capete zicea 
el că trebuiesc decorați cu două reliefuri 
în lemn.

— Poate ar merge niște scene de vînă- 
toare, mi-a spus el,

— Gazda e vînător ? am întrebat eu.
— Nici nu știu, n-are importantă, a răs

puns arhitectul. Gazda primește sugestiile 
mele. Și, bineînțeles, dacă dumneata ai o 
idee interesantă, o aplicăm.

L-am rugat să-mi dea timp să fac 
proiecte.

Era cam grăbit, ar fi vrut să le fac de 
azi pe mîine, i-am spus insă că nu puteam 
atît de repede. Pînă la urmă a cedat, spu- 
nîndu-mi că va aștepta zece zile. Lucră
rile pe care i le-am dus zicea că-i fac un 
bun efect și le va cumpăra. Înainte de a 
ne despărți a tinut să-mi spună că de 
mult căuta un sculptor care să colaboreze 
cu el, că-i plăcea linia mea și că aveam 
o viziune plastică foarte originală.

Părea sincer. I-am mulțumit, spunîndu-i 
că mă voi sili să fac niște proiecte fru
moase.

Intorcîndu-mă, mi-au trecut prin minte 
unele idei, din păcate n-aveam unde lucra 
și m-am gîndit că trebuia numaidecît 
să-mi găsesc un atelier. Știu că intrând la 
„Mozart" eram foarte mulțumit.

In hol, expozanții stăteau de vorbă și, 
văzîndu-mă, m-au întîmpinat amical. Erau 
și cîteva persoane necunoscute, între care, 
aveam să aflu mai tîrziu, se afla și un 
sculptor cu un pseudonim arhaic. Am făcut 
cunoștință. întrebat de unde veneam și de 
ce eram atît de mulțumit, le-am spus tot.

Vorba multă-i sărăcie, zice proverbul și 
eu cunoșteam acest proverb. Mai mult, 
doamna Baum mă sfătuise să nu spun la 
nimeni. De ce-am spus 7 Fiindcă eram fe
ricit, ca să zic așa, nu m-am gîndit la ur
mări, la greșeala pe care aveam s-o plă
tesc și de astă dată, dar ceva mai tîrziu. 
Am pornit să calc Bucureștiul în lung și 
în lat în căutarea unui atelier și, negăsind, 
am închiriat o cameră mobilată în care se 
puteau lucra niște reliefuri mici. Lucram 
pe îndelete în orele cînd puteam lipsi de 
la expoziție.

Stelică era fericit.
— O să ai și tu bani, nepricopsitule. Te 

fac un chef monstru la aconto. Bate pal
ma ! Ardelean parșiv... Ți-ai găsit și tu 
neamțul ! Ține-te de el să nu-1 scapi, că e 
gras...

Aveam să-1 scap totuși. Colegul cu pseu
donim arhaic, avînd timp la îndemină 
destul și caracter deloc, a făcut el niște 
schite pe care, ducîndu-le arhitectului, i-a 
spus că eu l-am trimis, și că pe mine nu 
mă mai interesa comanda. O astfel de 
porcărie este aproape de necrezut și, fără 
îndoială, că amintind-o urîtesc prea mult 
profilul acelui timp. I-o fi spus și altele, 
destul că arhitectul a rămas mirat cînd 
l-am anunțat că erau gata schitele mele. 
El comandase deja lucrările. Cînd a auzit 
Stelică s-a înroșit, apoi lovindu-mă 
palma peste frunte mi-a spus :

— Na ! Să-ti fie de învăț, fraiere !
Doamna Baum a început și ea :
— I-am spus să tacă, dar ai cui vorbi 7
Tăceam rușinat ca și cînd eu aș fi furat 

comanda cuiva. Mi se părea ciudat că 
nimeni nu găsea un cuvînt de dojana pen
tru colegul hot, dimpotrivă, în încheiere, 
un alt coleg pictor care era și el pe-acolo 
zicea că respectivul avea nevoie de bani 
multi fiindcă începuse să-și facă un atelier 
de ceramică și o casă, undeva la Băneasa.

Cunoscusem Jn expoziție un poet și 
pe soția lui, făcută parcă dinadins să fie 
soția unui poet. Felul lor de a fi, gîndu- 
rile și vorbele lor aveau o bunătate nesi
lită, și după expoziție mă duceam pe la 
ei, știind că voi găsi un loc unde puteam 
să mă simt bine.

Locuiau pe lîngă strada Polonă, într-o 
cameră modestă din care, mîna femeii cu 
decență casnică făcuse un cuib nici prea 
rece, nici prea cald, adică potrivit și pen
tru un oaspe oarecare.

Mă așezam pe un scaun cu sentimen
tul că mă întorceam de undeva de de
parte, și puteam gusta o clipă de o- 
dihnă. Era o taină a lor de a ști să-și 
deschidă inimile.

— Vine Ion ! striga Domnita, deschi- 
zîndu-mi ușa. Vania, Vania I vine Ion ! 
Bine că vii, nici n-am cinat, mănînci cu 
noi, Ion, nu-i așa 7 Am cumpărat niște 
bunătăți din oraș... Șezi Ion, șezi aici. 
Aici, pe divan, să fii mai aproape. Ii 
spuneam tocmai lui Vania, ce bine ar fi 
să vii. Nu-i așa Vania că ți-am spus 7 
Te cam faci așteptat de la o vreme, cine 
știe pe unde pierzi zilele și nopțile... Ce 
faci, ne tot întrebăm ce faci tu 7 Nu 
ți-ai găsit un atelier 7

Nu-mi găsisem și nici nu căutam. Tră
iam de pe-o zi pe alta, primind cîte o 
sută-două de la doamna Baum, în contul 
unor vînzări din lucrările mele pe care 
zicea dînsa că le are în perspectivă. — 
îmi aconta o sumă oarecare, apoi 
începea să se codească, spunînd că, 
deși nu i se oferă un preț onorabil, e 
silită să vîndă o lucrare, dar bineînțeles 
avea nevoie de asentimentul meu, pe 
care i-1 dădeam de fiecare dată, fără să 
întreb cel puțin cui și ce lucrare urma 
să vîndă. Lucrările erau lăsate amanet 
pentru vreo opt mii de lei : costul sălii, 
într-un moment de optimism, eram gata 
să plec la Belgrad cu o expoziție, invitat 
de Nora care făcuse acolo toate pregăti
rile și îndrăznisem s-o rog pe doamna 
Baum să-mi acorde încredere pentru 
suma datorată, eliberîndu-mi lucrările.

— Vai de mine, nici nu mă gîndesc. Eu 
nu pot să risc 8 000 de lei, dumneata ești 
un boem fără scrupule, mi-a spus.

Am înțeles astfel, dintr-o dată, că a- 
ceastă femeie, care în perspectiva unui 
interes era gata să-mi ofere credit pen
tru a tipări o revistă, căzuse dintr-o 
dată în poziția rigidă a neîncrederii, pe 
care trebuia totuși s-o primesc ca pe o 
generozitate, altfel n-aș fi avut acele 
drămuite sute, cu care izbuteam să-mi 
acopăr lipsurile, nicidecum să mă mai fi 
gîndit la un atelier. Aveam puțin lut 
acasă și—1 tot frămîntam făcînd lucrări 
mici pe oare le stricam apoi, începînd 
altele.

— Nu-mi trebuie atelier, i-am _ spus 
Domniței, știti doar că n-am de gînd să 
rămîn aici. Se face primăvară și plec. 
Nu știu unde, dar se va găsi un loc unde 
să piefd vara. îmi trec vremea scriind 
caiete cu „Frămîntări". Da, scriu pan
seuri»-.- ■; ,

— Ion, nu-mi place să te ăud vorbind 
așa, se Supără Domnita, tu ești trist. 
Trebuie să te smulgi din starea asta. Tu 
ai talent și viziune originală, ești sculp
tor interesant. Nu trebuie să devii me
lancolic și dezabuzat. Trebuie să lucrezi, 
auzi Ion 7 Sculptura e o artă al cărei 
sens tu l-ai moștenit de la Bacu... Ah, ce 
grozave sînt poveștile pe care mi le-ai 
spus data trecută. Bacu este un personaj 
de legendă, păcat că nu vrei să scrii. 
Și Moșu, și Buna... Nu-i așa Vania 7 Hai 
povestește, Ion ! Tu nu-ți day seama ce 
frumos povestești și e bine că nu-ți dai 
seama. Povestești fără ifose literare, nu 
ești deformat de teze și principii, poveș
tile tale 
stare să 
Vania 7

Vania, 
un surîs 
Domnița 
de asemănat, 
nios, trebuia s-o asculți

îndeobște tăcut, răspundea cu 
de om fericit. Putea să și fie. 
avea un farmec feminin greu 

Vorbea repede și armo- 
",i cu respirația 

oprită și s-o admiri privind-o cum i se 
aprindeau privirile, cum i se încălzea 
treptat paloarea obrajilor. Te privea cu 
un surîs învăluitor, cu încredere și cu 
deschisă dorință de a te vedea și auzi. 
Asta era puterea Domnitei, putere în 
umbra căreia îmi plăcea să-mi revărs 
sufletul, gustînd mai multă emoție decît 
într-o iubire împlinită... Fiindcă, fără să 
i-o fi spus vreodată, o iubeam pe Dom
nita.

Un....................  .....
avea asupra mea puteri nebănuite. Mă 
pomeneam povestind și uitam astfel că 
trăiam în București. Firul povestirilor 
mă întorceau pe nesimțite în sat, de care 
viata mă îndepărtase fără voia mea.

într-una din aceste seri, Domnita mi-a 
spus decum am intrat că avea pentru 
mine o

Nu 
că 
din 
de ______
Stai, Ion, nu te grăbi. Am găsit pe 

cineva cu care ai putea lucra. Are un 
atelier, are și comenzi, o doamnă, doam
na Serdoiu. Cînd vrei să-i facem o vi
zită 7

Nu era greu să-i fac o vizită, dar eram 
neîncrezător. Doamna era soția unui fost 
ministru care, dacă mai tin bine minte, 
era și la acea dată deputat în parla
ment. De el auzisem, dar despre o sculp- 
toriță cu acest nume. nu. Că putea să 
aibă comenzi, neîndoielnic unei soții de 
ministru îi erau toate ușile deschise, dar . 
de ce voia oare să le împartă cu mine 7 
Mă gîndeam că această nouă propunere 
venea, ca un ecou tîrziu al succesului 
avut la expoziție, succes în care aproape 
nu mai credeam. Poate că ușile vieții mi 
se deschideau, acum cînd munca mea do
vedise oamenilor că eram de bună cre
dință și puteam fi primit între cei de-o 
seamă cu mine, să lucrez umăr la umăr. 
Domnita zicea că doamna Serdoiu era o 
persoană foarte distinsă și bine crescută...

N-aveam prea multă încredere în vor
bele astea dar în starea de atunci eram 
gata să mă prind de orice iluzie, și a 
doua zi i-am făcut doamnei Serdoiu o 
vizită, însoțit de Domnița. Doamna fă
cea parte din genul femeilor lungi și us
cate ; poate, această înfățișare o făcuse 
pe Domnița să creadă că era bine cres
cută. Mie mi s-a părut foarte rece. Mi-a 
spus că văzuse expoziția mea, dar că ea 
nu prea 
nist".

— Cu 
supărați 
lucrările

— Nu 
ea cu aerul unui maestru plin de sine, 
eu fac mai ales portrete și sînt date. 
Aș putea avea însă comenzi mai impor-

am 
veste bună, 
mai cred în vești bune. Ți-am 
nu mai aștept nimic decît să 
această Sodomă. Cine-mi dă un 
tren îmi face un dar nesperat. 

•fante, de aceea am rugat-o pe Domnița 
să te aducă la mine. Dumneata știi să 
faci armături ?

întrebarea era oricum umilitoare, dar 
am răspuns stăpînit :

— Da, doamnă Serdoiu — vă dau un 
răspuns general ; sînt gata să fac tot cp 
tine de meseria noastră, mă . voi strădui 
înțelegeți 1 Eu nu cunosc genul în oare 
lucrați...

De la sine înțeles că după acest sdhimb 
de cuvinte zîmbetul Domniței, atît de cald, 
6e răcise puțin.

Doamna s-a ridicat de pe scaun, cam 
cu silă zicînd :

— Am cîteva lucrări acasă, mai mă
runte, niște schite. Să vi le arăt, dar 
bineînțeles...

Doamna nu-și sfîrși fraza. Am trecut 
în altă cameră, tixită cu mobile și cu 
covoare, într-o ordine tot atît de seacă 
pe cît era și spiritul ei. Si mi-a arătat 
niște lucrări. Ea zicea că sînt lucrări. Intîi 
nu mi-a venit să cred, parcă mi-era mie 
rușine. Ca să vorbesc despre altceva am 
întrebat-o :

— Dumneavoastră nu aveți atelier ? 
înțelesesem de la Domnița că...

— Asta n-ar fi o problemă. Nu-i greu 
de găsit un atelier, răspunse cu grabă.

Fără îndoială. Problema era că dînsa 
n-avea habar de sculptură și căuta pe 
cineva să-i facă armături.

Intîi mi-a arătat un cap ca un cartof 
inform și moale de parcă l-ar fi sculptat 
cu limba. Nu știam ce să zic. Domnița 
mai generoasă a spus ea în locul meu 
cîteva cuvinte. Zicea că e modelat cu fi
nețe. Grațios! și cu finețe... Mi s-a făcut 
milă de Domnița și ca s-o ajut, m-am 
grăbit să ajustez puțin aceste compli
mente, în spirit mai critic, spunînd :

— E interiorizat. *
Sculptoriței, se pare că i-a plăcut 

această observație, cu privire la conținut 
și alungindu-și puțin gîtul slab, mi-a 
iuat cum s-ar zice vorba din gură, adău
gind :

— Gînd lucrez, mă aprofundez, mă simt 
ca în transă.

M-am gîndit că la urma urmei se putea 
rîde puțin de această distinsă doamnă și 
punînd mîna pe lucrare am adăugat ac
centuînd emotiv silabele :

— Are o căldură, o vibrație prelungită 
în spațiu...

Era o frază pe care o învățasem de la 
prietenul meu Coroiu, care găsea astfel de 
fraze, cu mare ușurință.

Domnița îmi aruncă o privire foarte în
grijorată pe care m-am făcut că n-o în
țeleg.
— Talentul dumneavoastră este introspec

tiv — cuvîntul ăsta mi s-a părut că sună 
ca un ou spart în capul cuiva, doamnei 
Serdoiu trebuie să-i fi plăcut și simtin- 
du-se încurajată s-a aplecat într-un colt 
de unde a scos o statuetă, pe care pu- 
nînd-o pe o măsuță cu deosebită atenție, 
spuse :

— Aici am o inspirație foarte îndrăz
neață.

Intr-adevăr. Statueta reprezenta, un nud 
de bărbat cu coadă (nici mai mult nici 
mai puțin) cu coadă, cu urechi lungi și cu 
limba scoasă.

Poate Domnita s-a temut să nu rîd sau 
cine știe de ce, destul că apropiindu-sp de 
mine m-a călcat ușor pe picior. — Lasă 
Domnița, îmi venea să-i spun, dacă e vor
ba s-o menajăm, nu e greu. M-am tras un 
pas înapoi zicînd :

— Da ! Acum înțeleg. Lucrați în gen sa
tiric. E un gen, cum să zic ? foarte căutat. 
(Mi-am adus aminte de oferta lui Djabu- 
rov). Mă gîndesc că... Știți doamnă Ser
doiu, am o idee : dacă ați scoate mai 
multe exemplare în bronz, s-ar vinde ca 
pîinea caldă.

— Da, se grăbi să răspundă doamna, îmi 
dai o idee bună, insă eu m-am gîndit să-1 
măresc ! Am de gînd să-1 trimit la Salo
nul Oficial, îl și măream pînă acum, însă 
nu știu să fac armătura. Pentru asta 
te-am chemat. Eu am multe idei ; dac-am 
lucra în colaborare...

— Da, înțeleg. S-ar împărți munca, am 
răspuns umil.

— Tocmai, răspunse doamna cu aer de 
mare mulțumire, făcînd o mișcare afir
mativă din cap, la asta m-am gîndit.

Acestea spuse se părea că ajunsesem 
la un înțeles.

— Mai am o lucrare, spuse doamna 
Serdoiu, lucrez chiar acum la ea : o lu
crare în gen alegoric. Trebuie s-o desfa
cem cu grijă să nu se strice.

începusem să fiu curios ; am sărit să-i 
dau și eu o mină de ajutor, reușind cu 
chiu cu vai să scoatem lucrarea 
un maldăr de cîrpe și panglicuțe, 
erau înfășurate diferitele părți 
crării.

Doamna Serdoiu crezu potrivit 
anumite explicații.

— E numai o schiță, merge foarte greu, 
fiindcă nu se ține lutul; pățesc ca Mește
rul Manole, zise ea zîmbind, ce zidesc 
ziua, noaptea se strică. Ce părere aveți, 
ne întrebă dînsa, văzînd că eu cu Dom
nita devenisem stane de piatră.

Lucrarea înfățișa doi luptători în po
ziție de atac : unul avea în mină un cuțit 
iar celălalt o floare de crin.

M-am uitat la Domnița, ca și cînd aș fi 
vrut să-mi ia o sarcină de pe umeri, dar 
ea își lăsă frumoasele gene peste ochi, 
ceea ce însemna că vrea să tacă. Căutam 
o frază potrivită și nu găseam nici una. 
îmi venea să tușesc. Se pare că doamnei 
Serdoiu nu-i plăceau tăcerile prelungite 
astfel că ne veni iarăși în ajutor cu niște 
explicații.

— Cred că simbolul este foarte clar, 
spuse ea ridicînd un deget în aer : luptă
torii reprezintă răul și binele. înfrun- 
tîndu-se.

— Grozavă idee, spusei. Și cine o să 
învingă doamnă Serdoiu 7 N-aș vrea să 
fiu în locul luptătorului cu crin !

— Este o alegorie, mă lămuri doamna 
cu oarecare suavitate în glas, o idee 
simbolică : binele învinge totdeauna, cum 
e și firesc.

Fără îndoială, doamna Serdoiu dovedea 
un spirit filozofic și moral uluitor. Mi-am 
adus aminte de altarele romano-catolice 
de prin Ardeal, împodobite cu statuete de 
porțelan, colorate.

— Ce spui, ce părere ai ? — mă întrebă 
sculptorița, cu o franchețe' în care se 
simțea dorința ei de a mai asculta cîteva 
fraze sunătoare.

— Știtl, mă gîndesc că și această lu
crare ar fi potrivită pentru Salonul Ofi
cial, am răspuns simplu.

— Nu ! exclamă doamna Serdoiu. M-am 
gîndit la o statuie de proporții. S-ar 
putea deschide o colectă publică. Vă în
chipuiți că o astfel de idee încă n-a avut 
nimeni pînă la mine...

— E genială ! vă spun sincer. (Această 
afirmație cred că am reușit s-o exprim 
ca un adevărat actor). îti mulțumesc 
Domnita, îti sînt recunoscător că m-ai 
adus la doamna Serdoiu !

Domnita înțelegea, în sfîrșit, că bunele 
ei gînduri au fost zadarnice și ca să nu 
împing gluma prea departe a schimbat 
vorba.

— Da, spuse ea, cred totuși că portre
tele sînt genul în care vă exprimați mai 
pe îndelete. Nu-i așa doamnă Serdoiu 7

— Portretele sînt pasiunea mea, bine
înțeles, dar ideile mă obsedează. Credeți 
că nu pot dormi, noaptea 7 Mă gîndesc, 
mă tot gîndesc și tot alte idei mărețe 
îmi răsar în minte. Atîta numai că lutul 
nu stă... Poftim ! sări doamna Serdoiu ca 
arsă. A căzut !

Căzuse mîna „Binelui", cu floarea de 
crin...

Ne-am despărțit, după ce distinsa doam
nă ne-a tratat cu niște cafele, rămînînd 
să ne mai întîlnim. între timp soțul ei 
avea să caute un atelier.

— Nu trebuie să vă grăbiți prea mult, 
i-am spus la despărțire, poate între timp 
vă mai vin niște idei, fiindcă știți, doamnă 
Serdoiu, după ce fac armăturile, merge 
repede, strigai din ușa porții.

— Da, știu, știu, ideea este totul, restul 
e ușor, răspunse ea ciripind...
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Remedii pentru „BOLILE CIVILIZA ȚIEI“
Armonizarea 

individului 
cu progresul

Prof. dr. Ewald GERFELDT
președintele Societâjii internajionale pentru medicină profilactică și igienă 

socială

Este cunoscut că multe din bi
nefacerile civilizației actuale sînt 
însoțite adeseori și de anumite e- 
fecte secundare nocive — desigur 

' neesențiale în comparație cu sen-
• sul pozitiv al progresului — dar 

care trebuie depistate și contraca
rate eficient pentru ca omenirea 
să beneficieze deplin și integral de

- realizările ce ie dobîndește. Astfel, 
alături de îmbunătățirea neîncetată 
a condițiilor de existență și muncă 
ale omului, de prelungirea dura
tei lui de viață își fac tot mai sim
țite prezența și așa-numitele „boli 
ale civilizației", specialiștii remar- 
cînd chiar o continuă extindere a 
lor.

Ce sînt aceste „boli ale civili
zației" ? Sînt maladiile, vechi și 
noi, care în stadiul actual de evo
luție a societății își găsesc anumite 
condiții favorabile. în această ca
tegorie intră tulburările cardiovas
culare, bolile de metabolism (dia
betul, guta, obezitatea), nevrozele, 
toxicomaniile, cancerul -r- inamici 
extrem de periculoși ce macină să
nătatea fizică și vigoarea psihică a

• oamenilor.
Medicina contemporană se află

■ angajată în momentul de față în- 
tr-un larg front de contracarare ; 
totuși, paralel cu acțiunea sistema
tică și neîncetată a diferitelor spe
cialități medicale, este necesară o 
ofensivă mai largă împotriva aces
tor „oaspeți nepoftiți și nedoriți" în 
vremurile noastre. Căci pe lîngă 
cauzele directe, oarecum indivi
duale, acționează și altele, cu ca
racter mai general, favorizate de 
ezitările și lipsa de pregătire a 
omului pentru a se adapta condiții
lor și ritmului de viață contempo
ran. Or, tocmai în această direcție 
se face astăzi simțită nevoia unei 
intervenții mai ample a medicinei 
contemporane, care, printr-o educa
ție sanitară eficientă și de. ample 
proporții poate preîntîmpina aban
donarea omului în fața progresului 
multilateral și rapid ce-1 înconjoară

• și care uneori îl copleșește.
Cînd spun aceasta mă gîndesc 

în primul rînd la activități destul 
de precise, cum ar fi de pildă adap-

• tarea omului la sistemul de alimen
tație adecvat vremurilor noastre.

O dată cu creșterea generală a
■ nivelului de trai s-au produs 
.schimbări substanțiale în obiceiu
rile alimentare. Hidrații de carbon, 
furnizorii de energie ai corpului o-

■ menesc, nu mai sînt consumați în
■ cantitățile de pînă acum, în schimb 
a sporit cererea de proteine (deci 
de carne, pește, produse lactate și 
ouă), precum și de grăsimi de ca
litate superioară. Oamenii mănîn- 
că azi mai bine și mai mult decît

• ieri — dar constatarea se cere a- 
profundată. Să nu uităm că felul

-alimentației trebuie adaptat muncii 
pe care o depunem, condițiilor de 
mișcare și repaus. Este tocmai ceea 
ce se străduiesc să realizeze siste
mele de alimentație rațională și re
formele dietetice. în măsura în care 

-nu se realizează un echilibru, în 
condițiile cînd efortul fizic este 
preluat tot mai mult de mașini și 
mecanisme automatizate, cînd mer
sul pe jos este înlocuit prin depla
sarea cu autovehiculul, cînd nu se 
practică o activitate sportivă, încep 
să apară obezitatea și tulburările 
cardiovasculare, apoi fenomene de 
gută, piatră la rinichi și la vezica 
biliară.

Mecanizarea și automatizarea eli- 
„mină sau diminuează în tot mai 
..mare măsură ponderea muncii fizi
ce. Dar aparatura complicată pe care 
se sprijină acest progres necesită o 
supraveghere atentă, încordată. De 
aici pericolul unor suprasolicitări 
nervoase și deci al unor afecțiuni 
psihice. Și de aci necesitatea unor 
mijloace adecvate de relaxare ner
voasă, prin ocupații de destindere 
psihică.

• Noțiunii de „boală socială" îi pu- 
tem conferi azi un conținut mult 
mai larg decît cel obișnuit — și 
cu aceasta depășim chiar granițele 
medicinei. O caracteristică a vremii 
noastre o constituie aglomerarea 
oamenilor în colectivități uriașe. 
Or, cu cît. crește densitatea locuito
rilor — să spunem într-un mare 
oraș — cu atît își fao mai ușor 
drum, oricît ar părea de parado
xal, înstrăinarea între oameni și 
însingurarea. Nu vreau să absoluti
zez această stare de lucruri dar așa 
se prezintă ea în societatea în care 
trăiesc. Desigur, acest fenomen nu 
constituie numai consecința spo
ririi numărului și proporțiilor aglo
merațiilor umane, ci este mult mai 
complex. Pentru a fi analizat în 
toate aspectele și determinările

sale, s-ar impune o adevărată in
vestigație sociologică și psihologi
că. însingurarea hipertrofiază ten
siunile nervoase, care nu-și mai 
găsesc supapă. Ce urmează ? Re
fugiul în stimulenți și sedative, ca 
alcoolul, tutunul, narcoticele, unele 
medicamente care nu pot aduce de
cît o alinare temporară. „Căderea" 
finală este cu atît mai dureroasă.

Dorința de evadare din marile 
orașe este înlesnită de posedarea 
unui automobil propriu. Dar trafi
cul intens și beția vitezei ascund 
noi primejdii și adesea escapadele 
automobilistice se soldează cu ac
cidente grave, cu morți și răniți. 
După statisticile din ultimii zece 
ani, pentru fiecare mort „pe șosea" 
există 25 de răniți. O adevărată he
catombă ! Fără îndoială accidentele 
de circulație care seceră anual, în 
fiecare țară, zeci de mii de victime 
trebuie încadrate în accepțiunea 
„bolilor civilizației".

Dacă nu vrem să ignorăm reali
tatea, vom constata că aceste „boli" 
la care m-am referit mai sus pre
zintă un bilanț zguduitor. Bineîn
țeles, de aci nu decurge nicidecum 
concluzia că progresul social, eco
nomic și cultural tot mai rapid și 
mai cuprinzător nu ar fi de dorit. 
Dimpotrivă, faptele de mai sus de
monstrează doar că omul zilelor 
noastre nu s-a pus încă în armonie 
cu acest progres, cu lumea încon
jurătoare și că se lasă copleșit de 
ea în loc s-o domine.

Civilizația contemporană pune în 
fața noastră probleme complexe. 
Ele reclamă din partea mediciloi. 
a oamenilor de știință înțelegere, 
spirit de inițiativă și multă price
pere profesională pentru a ajuta pe 
semenii lor să se adapteze și să 
trăiască fericiți într-o lume în per
manentă schimbare.
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De straja la trontierâ

Escaladare
în Cambodgia?
Șoseaua națională care 

duce la Saigon se oprește la 
postul de frontieră Bac Vet, 
Sîntem la 170 km sud-est 
de Pnom Penh și la 80 de 
Saigon. Sîrma ghimpată și 
cazematele sud-vietnameze 
barează drumul. In fața 
noastră este războiul. Mun
ții acoperiți de junglă sînt 
bombardați încontinuu de a- 
vioanele „B—52", venite din 
Insula Guam. Coloane enor
me de fum negru și alb urcă 
spre cerul foarte albastru.

Timp de aproape o săptă- 
mînă, la Moc Bay, la Soc 
Nok, Bathu, Chantrea (pro
vincia Svay Rieng), la 
Phnom Den (provincia Ta
keo), la Tonhon (provincia 
Kampot), am fost martorul 
spectacolului cotidian al a- 
cestor bombardamente in
tense.

Se întîmplă, din nefericire 
prea des, ca bombardamen
tele americane din Vietnam 
să „debordeze" pe teritoriul 
cambodgian. Unele cercuri 
militare americane au încer
cat să explice aceste „erori" 
printr-o proastă delimitare a 
frontierei. Corespondentul lui 
„U.S. News and World Re
port" și-a intitulat, chiar, u- 
nul din articolele sale, „Cam
bodgia și frontiera sa po
roasă". Unii „observatori" 
au afirmat că nu este cu pu
tință să se supravegheze a- 
ceastă frontieră. Are mai 
mult de 800 km, afirmă ei, 
este sinuoasă, prost definită, 
constituie un obiect de dis
cuție, trece prin mlaștini, 
peste munți și prin junglă. 
O operație de supraveghere, 
adaugă ei, ar necesita folo
sirea a cel puțin o duzină de 
elicoptere și instalarea de 
posturi permanente la punc
tele de trecere vamale.

Guvernul cambodgian a 
respins această argumentare 
care, a spus el, nu poate 
servi drept pretext decît a- 
celora care intenționează să 
împingă escaladarea în in- 

teriorul frontierelor cambod
giene. Desigur, frontiera 
cambodgiană, ca toate fron
tierele, nu este o linie dreap
tă. Dar traseul său exact este 
cunoscut atît de o parte cît 
și de alta.

Dar, se va obiecta, piloții 
americani sau sud-vietnamezi 
pot să se înșele, să confunde 
un sat vietnamez cu unul 
cambodgian. Aceasta nu pare 
deloc posibil. în Cambod
gia, satele sînt construite pe 
piloni și pe întinderi mari, 
pentru că spațiul nu lipsește, 
în timp ce în Vietnam, ele 
sînt îngrămădite, închircite, 
pentru a lăsa cît mai mult 
ioc orezăriilor. Dacă satele 
bombardate s-ar găsi în pro
vinciile Mondolkiri sau Ra- 
tanakiri, regiuni acoperite de 
o junglă de nedescurcat, 
„eroarea" ar putea fi admisă. 
Dar în provinciile din sud, 
ea nu poate fi acceptată.

De altfel, încă un detaliu 
de natură geografică în
tregește situația. Pămîntul 
cambodgian este bogat în 
palmieri producători de za
hăr. în tot sud-estul Asiei, 
este chiar singurul teritoriu 
pe care crește acest gen de 
plantă. Și el prezintă urmă
toarea particularitate : cu cît 
te apropii de frontiera sud- 
vietnameză, cu atît palmierii 
de zahăr devin mai rari.

între ultimele specimene, 
un fel de santinele înaintate, 
și munții din Vietnamul de 
Sud acoperiți de junglă se 
întinde, pe aproximativ 6—7 
km, o zonă de orezării. Vă
zută din avion, această ciu
dată delimitare constituie, în
tr-un fel, după cum am con
statat eu însumi, adevărata 
frontieră. După ce ai depă
șit zona orezăriilor, intri pe 
teritoriul vecin, din orice 
parte ai veni.

Trebuie semnalate, de a- 
semenea, eforturile depuse 
de guvernul cambodgian 
pentru a delimita frontiera

cu cît mai mare precizie. 
Mijloacele utilizate sînt di
ferite : ele merg de la 
stîlpul înalt de bambus așe
zat în orezărie, în vîrful 
căruia flutură drapelul na
țional, pînă la acoperișurile 
colibelor din țiglă ondulată, 
pe care sînt expuse culorile 
cambodgiene.

îmi amintesc de o zi pe
trecută în satul Bathu și de 
surpriza pe care am încer
cat-o văzînd pe locuitori 
ascunzîndu-se Ia cel mai 
mic uruit de avion, unii în 
orezării, alții în păduricile 
de bambus, alții în adăpos
turi individuale. „Vă rog 
să-i înțelegeți, mi-a spus 
șeful satului, scrutînd cu 
îngrijorare cerul printre 
bambușii între care ne gă
sisem refugiul, au fost bom
bardați pînă acum de patru 
ori. S-au ales cu morți, ră
niți, case distruse, bivoli 
uciși, orezării ce nu mai pot 
fi folosite. Le este frică..."

La sfîrșitul lunii decem
brie, satul Bathu a trăit din 
nou, timp de mai multe ore, 
sub semnul războiului. Sub 
pretextul că urmăresc „viet- 
congi", 38 de elicoptere a- 
mericane l-au asaltat. S-au 
numărat zeci de morți și 
răniți. Aici, mai mult decît 
în alt loc, „eroarea" nu este 
posibilă. De jur împrejur — 
am vizitat satul de două ori 
în mai puțin de 8 luni — 
nu sînt decît orezării și în
tinderi de apă. Se înțelege 
că este improbabil ca lup
tătorii din Vietcong, cei mai 
buni din lume după părerea 
experților americani, să se 
aventureze în această re
giune, cu atît mai mult cu 
cît pe un astfel de teren, 
foarte descoperit, ei s-ar 
expune fără a putea riposta 
mitralierelor de 
raiders"-urile 
care, practic, le 
fără încetare.

La Chantrea, alt sat bom-

Plăminii- filtrul
atmosferei 
chimizate

Dr. Renato PAVANELLO
șeful Diviziei „Poluarea atmosferei" din Organizafia Mondială a Sănătății

Tot un efect secundar al progre
selor civilizației îl constituie și po
luarea atmosferei, impregnarea ei 
cu fumul și reziduurile de multe ori 
neobservabile ce ies pe coșurile fa
bricilor, din hornurile caselor, din 
țevile de eșapament ale autovehi
culelor etc. Deși continuu, feno
menul poate fi agravat uneori de 
anumite condiții atmosferice spe
ciale. Ca și în cazul apelor care, 
pe vreme de secetă, comportă o

poluare intensă — cînd există o a- 
numită stagnare a curenților ae
rieni, acumularea elementelor ce 
viciază bunul cel mai de preț al 
omului — aerul — este mult favo- 
fizăt-ă

Oamenii de știință, reprezentanți 
ai opiniei publice, guverne și-au 
exprimat în repetate rînduri 
îngrijorarea față de acest fenomen 
nociv ce poate afecta sănătatea 
oamenilor nu numai în cadrul ma

bardat de blindatele sud- 
vietnameze și americane, 
am văzut-o pe micuța Sourn, 
cu un surîs trist pe buze și 
cu spaima în priviri. Are 
10 ani. Napalmul a însem- 
naț-o pentru toată viața. 
Brațele sale stau țepene 
de-a lungul corpului, spa
tele său este sfîșiat de cica
tricele arsurilor lăsate de 
napalm. A supraviețuit prin- 
tr-un miracol.

Părăsind provinciile su
dice, am plecat în provincia 
Ratanakiri, din extremitatea 
de nord a țării. Este o re
giune bîntuită de malarie, 
acoperită în cea mai mare 
parte de o junglă de nestră
bătut. Micul nostru avion 
militar a aterizat pe terenul 
de la Labansiek: o pistă 
trasată în mijlocul unei 
vaste pajiști. Eram la 42 
km de frontiera sud-viet- 
nameză și la 80 km de cea 
laoțiană. Jeep-ul 
pomi pe singura cale 
comunicație existentă, 
șeaua națională nr. 19.

„Șoseaua" nu este, 
fapt, decît un drum lung
de pămînt roșu șerpuind 
de-a curmezișul junglei. De 
ambele părți, copaci uriași, 
liane de toate felurile, ar
bori cu lemn de fier, arbuști 
multipli; această vegetație 
stufoasă înghite cărarea, a- 
coperind-o cîteodată cu o 
boltă de un verde închis. 
Treci rînd pe rînd de la zi 
la noapte. Ne-au trebuit 
ceva mai mult de două ore 
pentru a parcurge cei 42 km.

La postul O Yadao, șoseaua 
se înfundă într-un rîu, pen
tru că podul care-1 traversa 
a fost distrus în timpul răz
boiului Indochinei. Am 
parcurs pe jos ultimii kilo
metri care ne separau de 
frontieră. După ce am tre
cut rîul prin vad, am apu- 

cat-o pe o potecă îngustă 
care șerpuiește prin jungla 
deasă și se încheie la postul 
de supraveghere, numit post 
„de alarmă", la 800 de metri 
de. frontieră. Să trecem 
peste ignoranța de care dau 
dovadă unii „experți" mi
litari în legătură cu anumite 
realități cambodgiene. Dar, 
pur și simplu, ar fi de neîn
țeles ca mari aglomerări de 
oameni să poată scăpa con
trolului posturilor de poliție 
ce se găsesc în fiecare 
„Srok" — centru comunal.

In intervalul dintre cele 
două vizite ale mele, situația 
s-a agravat și mai mult. 
Postul militar de la O Ya
dao a fost mitraliat — am 
văzut urme de gloanțe pe 
catargul drapelului și pe 
clădiri ; am aflat că sub
stanțe toxice fuseseră răspân
dite în sectoare întinse ale 
provinciei, provocînd moar
tea mai multor persoane.

Am fost, de asemenea, în 
provincia Stung Treng din 
nordul Cambodgiei, unde un 
corespondent al revistei 
„Time" a descoperit „șosea
ua Sianuk". Potrivit săptă- 
mînalului american, această 
șosea ar începe la Sien Pang, 
ar traversa o parte a Lao- 
sului de jos și ar ieși în 
Platourile înalte vietnameze, 
la vest de Pleiku.

Luînd cunoștință de in
formația din „Time", șase 
atașați militari de la Pnom 
Penh au cerut să viziteze 
„șoseaua Sianuk". Ei s-au 
întors în capitală jigniți și 
înșelați și au comunicat 
presei concluziile lor. Șo
seaua cu pricina nu este, 
în realitate, decît un drum 
de pădure trasat odinioară 
de administrația franceză și 
figurînd în toate atlasurile 
bune. Cu asemenea „probe" 
se _ pregătește „escalada". 

Bertrand Russell 
aceleași condu-

Tribunalul 
a ajuns la 
zii.

Cum să 
minte, în acest sens, de 
bombardamentele de 
Thlok Trach, din ultimele 
luni ale anului trecut. La 
acest post de frontieră, si
tuat în provincia Kompong 
Cham, înșiși membrii Comi
siei Internaționale de Con
trol și ai corpului diploma
tic au fost prinși sub focul 
aviației americane. Departa
mentul de stat s-a justificat, 
declarînd că cele două gru
puri se găseau pe teritoriul... 
sud-vietnamez. S-au invocat 
drept dovadă cele mai bune 
hărți disponibile. O compa
rare minuțioasă a hărților, 
inclusiv a celor stabilite de 
cartografii armatei america
ne în timpul colaborării lor 
cu forțele armate cambod
giene, a arătat că frontiera 
a fost trasată cu intenția 
vizibilă de a se include cît 
mai mult pămînt cambod
gian în teritoriul sud-viet
namez. Comparația între 
harta americană la scara de 
1/250 000 și aceea (de ase
menea americană) la scara 
de 1/50 000 arată că, astfel, 
Cambodgia a pierdut o fîșie 
de teritoriu de 2,5 km 1 O 
nouă ediție a hărților va 
permite, fără îndoială, con
tinuarea ofensivei I

Dar presiunea cea mai 
puternică provine din par
tea Tailandei. In 1966, a- 
tacurile asupra posturilor 
cambodgiene s-au înmulțit. 
S-au produs, în această pe
rioadă, circa 300 asemenea 
atacuri.

Minarea regiunilor de la 
frontiera occidentală a Cam- 
bodgiei a fost efectuată pe 
scară largă. în special pro
vincia Battambang este îm-

rilor aglomerări urbane, dar și în 
cazul unor comunități mai restrîn- 
se. Dar există oare anumite do
vezi „palpabile" ale acțiunii lui? 
Sînt cunoscute, de pildă, situații 
tragice, cînd poluarea aerului a pri
lejuit moartea a multe persoane, 
din orașe ca Donora (statul Penn
sylvania — S.U.A.), Poza Rica 
(Mexic) sau așezările din Valea 
Meuzei. Dar sub acest aspect, ca
zul tipic este reprezentat de Lon
dra, a cărei „clasică" ceață se do
vedește a fi un „colecționar" și un 
purtător ideal al bacteriilor. Nu
mai în 1952, cînd asupra capi
talei engleze s-a abătut „marea 
ceață" (ceață amestecată cu parti
cule fine de fum industrial — așa- 
numitul smog), s-a estimat că de pe 
urma acesteia au avut de suferit 
peste opt milioane de londonezi. 
Specialiștii au evaluat mai tîrziu 
că moartea a circa 4 000 de persoa
ne poate fi atribuită în mod nemij
locit atmosferei — cifră care a con
dus la alcătuirea unor statistici de-a 
dreptul macabre : 12 decesuri zilnic 
la fiecare 100 000 de londonezi. 
Enorme cantități de praf, fum, gaze 
vătămătoare circulă pretutindeni, 
depășind zonele urbane, răspîndin- 
du-se pe suprafețe întinse, „igno- 
rînd" delimitările teritorial-admi- 
nistrative sau frontierele, submi- 
nînd sănătatea oamenilor, provo- 
cînd bronșite cronice, cancere 
pulmonare și alte afecțiuni.

Viața noastră se desfășoară în 
„oceanul atmosferic" și orice dău
nează integrității acestuia ne afec-

pănată de mine. Această 
sarcină a fost dată „khmeri
lor serei". Ei traversează 
frontiera în grupuri, prote
jați de trupe tailandeze și 
plasează mine aproape pes
te tot. In unele sectoare, ne
siguranța este așa de mare 
încît comandanții posturi
lor s-au văzut obligați să 
suspende patrulele. La pos
tul Kandol, comandantul 
mi-a spus : „dincolo de o 
rază de 100 metri în jurul 
cantonamentului, nu mai 
pot răspunde de securitatea 
dumneavoastră".

Provincia Koh Kong — 
situată la 300 km sud-est de 
Pnom Penh — este scăldată 
de apele Golfului Tailandei. 
Ea deține un record — a- 
cela al numărului de violări 
ale frontierei : circa 200. 
Posturile de frontieră Kiri- 
vong, Raivong, Chhne-Khsah, 
acesta din urmă în mod de
osebit, toate situate în pe
ninsula Koh Yor, au cu
noscut ciocnirile cele mai 
ucigătoare din cîte s-au în
registrat pînă acum.

Iți vine în minte, totuși, 
întrebarea : care sînt mobi- 
lurile ce incită Bangkok-ul ? 
Este de neconceput că ar
mata cambodgiană, ale că
rei efective nu depășesc 
35 000 oameni, ar putea 
constitui o amenințare pentru 
forțele tailandeze care re
unesc mai mult de 300 000 
oameni, superior echipați și 
încadrați de mai multe mii 
de consilieri americani.

în schimb, este de noto
rietate publică că Bongkok- 
ul trebuie să facă față unui 
oarecare număr de mișcări 
de rezistență care s-au reu
nit sub auspiciile Frontului 
patriotic ' tailandez și care 
organizează în nordul țării 
o veritabilă insurecție ar
mată ce provoacă neliniștea 
autorităților, după ce mult 
timp constîtuiseră pretextul 
pentru obținerea unui aju
tor sporit în materiale și 
dolari americani.

în fața amploarei luate de 
activitatea Frontului patrio
tic tailandez, presa din Bang
kok n-a ascuns că o parti
cipare americană ar fi ne
cesară pentru a-i reprima pe 
„rebeli". Se semnalează, de 
asemenea, că accentuarea 
presiunii tailandeze împotri
va Cambodgiei corespunde 
unei amplificări a penetra
ției forțelor armate ameri
cane. Ambasadorul Statelor 
Unite la Bangkok a cerut 
trimiterea în Tailanda a u- 
nei unități de elicoptere în 
scopul combaterii insurec
ției.

Agravarea situației din 
Tailanda își găsește oglindi
rea în recrudescența inci
dentelor de la frontiera cam
bodgiană. Pentrii a ieși bas
ma curată, căpeteniile de la 
Bangkok încearcă să arunce 
răspunderea asupra „khmeri
lor serei" și să acrediteze 
teza existenței unei opoziții 
interne față de regimul 
prințului Sianuk. Pentru tai- 
landezi, prezența „khmerilor 
serei" corespunde unui scop 
foarte precis: să-i instige 
pentru a putea descoperi 
într-o zi „reprezentativita- 
tea" lor și a-i ajuta să-și ex
tindă „autoritatea". Guver
nul de la Bangkok știe că 
are sprijinul Statelor Unite, 
care au refuzat întotdeauna 
să recunoască oficial fron
tierele actuale ale Cambod- 
giei-

„Micul război" dus împo
triva Cambodgiei este direct 
legat de dificultățile cres- 
cînde pe care le întîlnesc 
S.U.A. în Vietnam și, se pare, 
de dorința de a extinde con
flictul pe tot întinsul pe
ninsulei indochineze. 

tează inerent și pe noi, înrîurire ce 
se manifestă adeseori insidios și 
avînd urmări dăunătoare mult mai 
extinse și mai grave decît s-ar pu
tea crede. Astfel, dacă în cazul 
ape) există mijloace de purificare 
înainte ca aceasta să fie dată con
sumului, este mult mai greu de 
ferit populația de aerul poluat. Or, 
în orice localitate se vor găsi per
soane mai slabe, cu o constituție 
mai delicată, care nu vor rezista 
unui grad mai înalt de poluare a 
atmosferei. Iată cauza uneori ne
bănuită pentru care în anumite 
momente și în anumite locuri spo
rește mortalitatea infantilă și a 
persoanelor mai vîrstnice sau a ce
lor suferinde de boli cardio
vasculare sau ale aparatului res
pirator.

Ce se întîmplă, de pildă, în cazul 
arderii cu mari cantități de rezi
duuri de combustibil ? Aerul încon
jurător se „infiltrează" și irită în
tregul nostru sistem respirator.

Dar în afara efectelor directe 
asupra sănătății, poluarea excesivă 
a aerului poate vătăma organismul 
animal și distruge vegetația, poate 
duce la slăbirea vizibilității, la de
teriorarea îmbrăcăminții și a clădi
rilor, la coroziunea anumitor mate
riale. în S.U.A. s-a apreciat recent 
că numai pagubele economice da
torate poluării aerului se ridică la 
cîteva miliarde de dolari anual; 
costul înlăturării acestor pagube 
într-o serie de mari orașe europene 
confirmă cifra.

Problema care se pune este deci 
de a stabili un nivel acceptabil de 
poluare, care să permită o dezvol
tare economică și socială normală 
și să nu pericliteze sănătatea și 
bunăstarea oamenilor. Desigur, în 
regiunile care suferă în mod deo
sebit din această cauză trebuie să 
se efectueze studii privitoare la 
gradul și natura poluenților res
pectivi, iar procedeele folosite tre
buie să permită comparații pe sca
ră națională și internațională, pen
tru ca — însumate — aceste in
formații parțiale să ajute la cir
cumscrierea gravității problemei, 
la elaborarea unor norme și re
gulamente de control eficiente. Este 
un proces destul de complicat; 
dacă în lipsa unor informații știin
țifice adecvate, normele de poluare 
vor fi stabilite la un nivel inferior, 
comunitatea respectivă va trăi în
tr-o falsă securitate și nu se vi-, 
simți tentată să ia măsuri cores
punzătoare de remediere; pe de 
altă parte, stabilirea unor regula
mente prea stricte ar putea greva 
cu sarcini financiare prea grele so
cietatea în ansamblul ei sau anu
mite sectoare industriale.

In orice caz, ca măsură de sigu
ranță, se impune diminuarea con
centrării de poluanți, adică să se 
faciliteze dispersarea și diluarea 
lor în atmosferă.

Datorită faptului că aerul pe 
care îl respirăm nu poate fi total 
purificat, este necesar ca substan
țele care ar putea să-1 polueze să 
nu pătrundă în atmosferă, iar o se
rie de procese tehnologice și com
bustibile să fie înlocuite cu altele 
noi, mai puțin toxice Toate aceste 
remedii sînt desigur costisitoare, 
deoarece necesită procurarea de e- 
chipamente speciale, implică schim
bări de combustibili și de proce
dee, uneori de-a dreptul „ne
rentabile". încercarea de a eli
mina, pur și simplu, unele surse 
de poluare ar putea aduce preju
dicii .marilor centre de producție, 
ar provoca închiderea unor uzi 
ne etc.

Un alt aspect: poluenții invizi
bili, cum ar fi bioxidul de sulf pro
dus prin arderea combustibililor 
care conțin această substanță, sau 
monoxidul de carbon produs de 
autovehicule sînt mai periculoși de
cît fumul ! Controlul lor se dove
dește însă a fi extrem de compli
cat. Să ne gîndim că pe șoselele 
țărilor industriale circulă milioane 
de mașini și camioane I

Trebuie spus că forțe științifice 
Importante sînt de pe acum anga
jate în bătălia pentru puritatea sau 
purificarea aerului. Există o orga
nizație guvernamentală europeană 
care cheltuiește milioane de dolari 
pentru cercetări privind diminuarea 
poluării cauzate de industriile side
rurgică și metalurgică ; în fabricile 
de automobile se cercetează pro
blema reducerii reziduurilor de 
hidrocarburi și monoxid de carbon 
din gazele de eșapare, în vreme 
ce industria chimică și alte indus
trii își concentrează atenția asupra 
emanațiilor periculoase și a modu
lui de înlăturare a acestora.

Și Organizația Mondială a Sănă
tății își aduce contribuția la lupta 
care se dă în întreaga lume împo
triva poluării. Ea se străduiește să 
standardizeze nomenclatura, instru
mentarul și procedeele de analiză 
Și să elaboreze datele privind po
luarea aerului. Totodată, O.M.S. 
pune la dispoziția guvernelor inte
resate experții săi care în Iran, de 
pilda, au putut demonstra că pen
tru grava poluare a aerului la Te
heran sînt răspunzătoare cuptoarele 
de cărămizi rău construite și ex
ploatate, precum și puzderia de 
hornuri din oraș.

Este limpede că nu se poate în
cetini ritmul dezvoltării tehnologi
ce — de pe urma căreia progre
sează întreaga noastră civilizație — 
pentru a ne întoarce la „zilele feri- 
cîte" cînd nu se punea problema 
poluării. în fiecare zi omul învață 
că trebuie să ajungă la înțelegerea 
fenomenelor și să le stăpînească. 
Accidentele de circulație nu ne-au 
determinat să încetăm fabricarea 
automobilelor, iar riscurile pe care 
le implică funcționarea unei cen
trale atomice nu ne împiedică să 
folosim energia nucleară în scopuri 
pașnice.

Și dacă poluarea atmosferei înso
țește ca o umbră progresul tehnolo
gic actual, soluția nu constă în 
întoarcerea la vremi patriarhale, ci 
în găsirea de noi și noi modalități 
de a reduce la minimum daunele 
cauzate de acest fenomen.
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SEMNAREA PROTOCOLULUI SESIUNII
COMISIEI GUVERNAMENTALE

ROMÂNO-POLONE

DE COLABORARE ECONOMICĂ
în zilele de 8 și 9 iunie 1967 a 

avut loc. la București sesiunea a 
Vl-a a Comisiei guvernamentale 
româno-polone de colaborare eco
nomică.

La sesiune au fost examinate po
sibilitățile de lărgire și adîncire în 
continuare a colaborării și coope
rării economice și tehnico-științi- 
fice.

Sesiunea a decurs într-o at

mosferă de prietenie și înțelegere 
reciprocă.

Protocolul încheiat la sfîrșitul se
siunii a fost semnat de Gheorghe 
Rădulescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, președintele 
părții române în Comisia guver
namentală româno-polonâ de cola
borare economică, și de Zenon No
wak, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, președintele părții po
lone în Comisia guvernamentală.

(Agerpres)

Recepfie cu prilejul sărbătorii 
naționale a Marii Britanii

Ambasadorul Marii Britanii la 
București, Sir John Chadwick, a 
oferit vineri după-amiază o recep
ție cu prilejul sărbătorii naționale 
a țării sale.

Au luat parte Roman Moldovan, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Ștefan S. Nicolau, vice
președinte al Marii Adunări Na
ționale, Bujor Almășan, ministrul 
minelor, George Macovescu, prim- 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, și alte persoane oficiale, 
generali și ofițeri superiori, oameni 
de știință și cultură.

Au participat șefi ai misiunilor

diplomatice acreditați la Bucu
rești și alți membri ai corpului di
plomatic;

' Cuvîntarea radiotelevizată' 
a ambasadorului Marii Britanii

Cu prilejul sărbătorii naționale 
a Marii Britanii, Sir John Chad
wick, ambasadorul Marii Britanii la 
București, a rostit vineri seara o 
cuvîntare lâ posturile noastre de 
radio și televiziune.

(Agerpres)

SESIUNE ȘTIINȚIFICĂ

în aula Institutului de științe e- 
conomice din Capitală, au început 
vineri după-amiază lucrările celei 
de-a Il-a sesiuni științifice a Cen
trului de calcul economic și ciber
netică economică-București.

La lucrări participă numeroși a- 
eademicieni, cadre didactice din

Centenarul
Vicente Blasco Ibanez

Comitetul de Stat pentru Cultură 
și Artă, Uniunea Scriitorilor și Co
misia națională pentru UNESCO au 
organizat vineri la sala Dalles o 
manifestare consacrată centenaru
lui scriitorului spaniol Vicente 
Blasco Ibanez. După cuvîntul in
troductiv rostit de prof. univ. dr. 
docent Alexandru Bălăci, vicepre
ședinte al Comitetului-de Stat pen
tru Cultură și Artă, conf. univ. dr. 
Ovidiu Drimba și scriitorul Edgar 
Papu ’ au vorbit despre viața și 
opera marelui scriitor spaniol.^

Au participat oameni de artă și 
cultură, un numeros public.

Erau prezenți Ricardo Gimenez 
Arnau, ministru plenipotențiar, șe
ful Reprezentanței consulare și co
merciale a Spaniei la București, 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe.

(Agerpres)

învățămîntul economic și tehnic su
perior, cercetători, economiști, in
gineri, matematicieni, fizicieni și 
alți specialiști din ministere și in
stituții centrale, din întreprinderi 
bucureștene și din provincie.

Participanții dezbat în cadrul u- 
nor simpozioane de specialitate, 
peste 150 de comunicări care re
flectă rezultatele activității- de cer
cetare desfășurate în domenii de 
actualitate științifică și de însem
nătate practică, cum sînt: calcu
lul economic, cibernetica economi
că, planometria, informatica eco
nomică, econometria, cercetarea o- 
perațională, sociologia economică, 
conjunctura economică, precum și 
rezolvarea numerică a unor pro
bleme cu ajutorul calculatoarelor 
electronice.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de acad. Remus Răduleț, vi
cepreședinte al Academiei.

în prima ședință .a sesiunii, au 
prezentat comunicări, prof. Manea 
Mănescu, membru corespondent al 
Academiei : „Preocupări cu privire 
la tehnica de elaborare a modele
lor cibernetice în economie" ; prof. 
Mihai Drăgănescu: „Realizări și 
perspective în construcția calcula
toarelor electronice utilizate în e- 
conomie" ; dr. Dragoș Vaida : „As
pecte și obiective ale activității 
centrului de calcul economic și ci
bernetică economică-Bucureșți".

Lucrările sesiunii continuă.
(Agerpres)

ATLETISM

ÎNTOARCEREA TOVARĂȘULUI

PETRE BLAJOVICI DIN R. A. U
Vicepreședintele Consiliului de R.A.U., urjde a făcut o vjzită la in-

■ Miniștri al Republicii.” Socialiste '...... ‘
România, Petre Blajovici, s-a îna
poiat în Capitală, venind din

vitația vicepremieruîui . Abul Nur 
Abdel Mohsen. - . %

(Agerpres)

Sosirea tovarășului 
Corneliu Mănescu

încheindu-și vizita oficială în 
Pakistan, Singapore și Japonia, mi
nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, Corneliu 
Mănescu, s-a înapoiat vineri seara 
în Capitală.

Printre persoanele oficiale pre
zente pe aeroportul Băneasa, se a-

flau Ahsarr-ul-Hugue, ambasadorul 
Pakistanului la București, Itaru 
■Maruo, însărcinat cu afaceri ad-in- 
terim al Japoniei, și Richard Wag
ner Hansen,. însărcinat cu afaceri 
ad-interim al Danemarcei la Bucu
rești.

(Agerpres)

I

)

Cronica zilei
al R. P. 

care se 
noastră, a fă-

Noi tranzacții 
comerciale

După vizita ministrului de externe român

în Pakistan, Singapore și Japonia

Ministrul justiției 
gare, Korom Mihaly, 
în aceste zile în țara 
cut vineri dimineața o vizită la 
Asociația juriștilor și la Tribunalul 
Capitalei. Oaspetele s-a interesat 
de activitatea desfășurată de aceste 

• două instituții juridice și a avut 
un schimb de păreri privind unele 
probleme din domeniul respectiv, 
în seara aceleiași zile, Jozsef Vince, 
ambasadorul R. P. Ungare la Bucu
rești, a oferit un cocteil în cinstea 
oaspeților. Au luat ' parte Grigore 
Geamănu, secretarul Consiliului de 
Stat, Adrian Dimitriu, ministrul 
justiției, și alte persoane oficiale.

★
Guvernatorul Băncii Naționale a 

Republicii Socialiste România, Va- 
sile Malinschi, a plecat spre Basel,' 
unde va participa la lucrările adu
nării generale anuale a Consiliului 
de administrație al Băncii regle
mentelor internaționale.

★
O delegație a Uniunii Naționale 

a Cooperativelor Agricole de Pro
ducție, condusă de Mihai Ubornyi, 
vicepreședinte, a plecat vineri 
după-amiază în R. P. Mongolă, 
unde va participa la cel de-al 
IlI-lea Congres al Uniunilor agri
cole

Un- 
află

din această țară. '
★

cadrul unei festivități, care a 
loc vineri dimineața, ambasa-

în 
avut ._ . ---- ----------------- .
dorul R.D. Germane la București, 
Ewald Moldt, a făcut o donație de 
partituri, discuri și cărți Conserva
torului de stat „Ciprian Porumbes- 
cu“ din București. în numele pro
fesorilor și studenților, prof. univ. 
Victor Giulear.u, rectorul conserva
torului, a mulțumit călduros amba
sadorului pentru donația făcută.

* «■

Vineri la amiază, în complexul 
central de expoziții din Piața Scîn- 
teii, întreprinderea de comerț inte
rior și exterior „Chemie" din R.D. 
Germană a dăschis o expoziție de 
specialitate. .Cu acest prilej au vor
bit Otto Walter, șef adjunct al ' A- 
genției comerciale a R.D. Germane 
la-București, Joachim Schmidt, di
rectorul expoziției, și Claudiu Po- 
peșteanu. director în Camera de 
Comerț a Republicii Socialiste Ro
mânia. Expoziția, care rămîne des
chisă pînă la 16 iunie, prezintă pro-

SPORT
Sportivi romani

duse cosmetice, materiale de înno
bilare în industria pielăriei și arti
cole de întreținere a autovehicu
lelor.

★

Vineri dimineața, dl. Cecil H. 
King, președintele lui International 
Publishing Corporation Ltd. și al 
Asociației proprietarilor de ziare 
din Anglia, care ne vizitează țara 
la invitația Ministerului Afacerilor 
Externe, s-a întîlnit la Casa zia
riștilor cu redactori ai ziarelor cen
trale, Agenției de presă „Agerpres", 
Radioteleviziunii și ai unor publi
cații bucureștene.

★
în Sala coloanelor de la Palatul 

culturii din "Ploiești a fost deschisă 
vineri expoziția de unelte manuale 
din Statele Unite ale Americii. Sînt 
prezentate mașini de șlefuit, cio
cane pneumatice și automate, pre
cum și unelte fabricate de mînă.

(Agerpres)

Recent, prin intermediul întreprin
derii tomâneșii de comerț exterior 
„Auto-Tractor" au fost expediate peste 
hotare noi loturi de tractoare de dife
rite tipuri ; 264 în R, D. Germană, 
293 în Iran, 20 în Spania și șase trac
toare în R. P. Mongolă. De asemenea, 
au fost exportate 200 autoturisme de 
teren M-461 și peste 260 autocamioane 
SR-132 în R. P. Chineză.

Cu parteneri din Turcia, întreprinde
rea „Industrial-export" a încheiat tran
zacții comerciale privind livrarea în a- 
ceastă țară a unei instalații de foraj 
pentru 2 200 m adîncime tip 2 DH-75 
A, întreprinderea „Românoexport" a 
încheiat în ultima perioadă noi .con
tracte, care prevăd, printre altele, ex
portul de încălțăminte în Belgia, Sue
dia și S.U.A. și alte țări, precum și 
articole de confecții unor firme din 
Italia și Norvegia.

La rîndul ei, întreprinderea „Indus
trialimport" a încheiat un contract cu 
firma italiană „Innocenti", care pre
vede importul unui laminoi reductoi 
alungitor, destinat Uzinei de țevi „Re
publica" din București. Capacitatea de 
prelucrare a acestui agregat se ridică la 
circa 80 000 tone țevi pe an. Prin in
termediul întreprinderii „Tehnoimport" 
vor sosi din Elveția aparate de contro
lat și sortat inele interioare cu bile 
pentru rulmenți, 700 de diferite scule 
cu diamant, precum și peste 2 000 
ceasuri de mînă. Printre noile tranzac
ții comerciale ale întreprinderii „Ma- 
șinimport" se află cele privind impor- 

' tul din R. F. a Germaniei al unor in
stalații de extras balast din albia nuri
lor și a lacurilor. (Agerpres)

Garajele colective 
de la noile blocuri

■ Printr-o decizie a Comitetului exe
cutiv al Sfatului popular al orașului 
București s-a hotărît ca, începînd 
de la 1 iulie să fie date în folosință 
garajele colective construite în sub
solurile complexelor comerciale din 
noile blocuri. Aici vor putea fi par
cate numai autoturisme proprietate 
personală în schimbul unei taxe de 
150 lei lunar. (Agerpres)

OTILIA CAZIMIR
In ziua de 8 iunie 1967 a încetat 

din viață, la Iași, scriitoarea. Otilia 
Cazimir, poetă și prozatoare de 
prestigiu, una dintre personalitățile 
de seamă ale literaturii. noastre.

Născută în comuna Cotul Vame
șului, raionul Roman, regiunea" Ba
cău, la 12 februarie 1894, dintr-o 
familie de intelectuali, Otilia Cazi
mir (Alexandra Gavrilescu) și-a fă
cut studiile liceale la Iași, unde a 
și debutat, în 1912, în paginile re- 

--------- " - -bțtCți^îȘ‘ vistei „Viața Românească'.
du-se de sprijinul și prețuirea lui 
G. Ibrăileanu, M. Sadoveanu, 
G. Topîrceanti. Colaborînd la publi
cațiile prestigioase ale vremii cu 
versuri, schițe. nuvele, articole, 
Otilia Cazimir s-a impus, între cele 
două războaie mondiale, printre nu
mele reprezentative ale literaturii 

•de orientare democratică. In a- 
ceastă perioadă îi apar volumele 
de poezii : „Lumini și umbre", 
„Fluturi de noapte". „Cîntec de co
moară", „Poezii" și altele. Conco
mitent, Otilia Cazimir a publicat 
volume de schițe și nuvele, printre 

I care : „Grădina au amintiri", „In 
1 tîrgușorul dintre vii" și romanul 
[ autobiografia „A murit Luchi", re

prezentând evocări realiste ale pei
sajului și vieții tîrgurilor și satelor 
moldovenești. Intre 1937 și 1947 a 
fost inspector general al teatrelor 

■ pentru Moldova.

Contacte utile,
rezultate fructuoase

7

Concursul internațional 
de la București

Pe Stadionul Republicii din 
Capitală încep astăzi întrecerile 

- concursului internațional de atle
tism la care participă sportivi și 
sportive din 9 țări : Belgia. Bul
garia. Cehoslovacia, Cuba, R. D. 
Germană, R. F. a Germaniei. 
Iugoslavia, Suedia și România. 
Programul primei zile cuprinde 
următoarele probe : masculin : 
100 m plat. 110 m garduri. 400 m 
plat, 1 500 m plat. 5 000 m. disc, 
suliță, înălțime, lungime ; femi
nin : 100 m plat, 800 m plat. disc. 
Astăzi, primul start se dă Ia 
ora 17,30, Iar mîine la ora 17. 
In ambele zile elevii și elevele 
au acces gratuit la peluze.

în competiții internaționale

e-

In cadrul con- 
■ cursului internațio
nal feminin de ca
notaj academic, des
fășurat la Praga,
chipajul român de 4 
plus 1 vîsle (Tudo- 
ran, Florea, Hublea, 
Nemet plus Borisov), 
s-a situat pe primul 
loc, intrecînd echi
pajul R. D. Germane, 
care cîștigase anul 
trecut titlul european.

★
La Atena a început

competiția de tir 
„Cupa țărilor latine", 
in prima zi s-a dispu
tat proba de armă 
standard, câștigată la 
individual de trăgă
torul român M. Fe
recata — 560 puncte 
și pe echipe de se
lecționata României 
Anul acesta, la între
ceri participă spor
tivi din Franța, Ita
lia, Monaco, Portu
galia, România, Spa
nia și Grecia.

A

Turnee de șah
MOSCOVA. — în runda a 13-a a 

turneului masculin de șah de la Mos
cova Portisch (Ungaria) l-a învins pe 
Spassld (U.R.S.S.). Gheorghiu (Româ
nia) a întrerupt cu Smîslov (U.R.S.S.). 
S-au încheiat la egalitate partidele 
Filip (Cehoslovacia) — Boboțov (Bul
garia), Pachman (Cehoslovacia) — 
Stein (U.R.S.S.), Petrosian (U.R.S.S.) — 
Uhlmann (R. D. Germană), Keres 
(U.R.S.S.) — Bilek (Ungaria). Celelalte 
partide au fost întrerupte. în clasa
ment conduce Stein cu 8,5 puncte. Cîș- 
tigînd partida întreruptă la Portisch, 
Gheorghiu are acum 6 puncte și o par
tidă întreruptă.

KIEV. — în turneul feminin de 
șah de la Kiev mai sînt de jucat trei 
runde și cele mai mari șanse la primul 
loc le păstrează campioana mondială 
Nona Gaprindașvili (U.R.S.S.), care to
talizează 9 puncte din 11 partide. O 
urmează Alexandra Nicolau (România) 
cu 8,5 puncte din 12 partide, Bilek 
(Ungaria) — 8 (din 12) și Andreeva 
(U.R.S.S.) — 7,5 (din 11). în runda a 
12-a Nicolau a cîștigat la sovietica A- 
lecsandria, iar Gaprindașvili la olan
deza Heemskerk. Astăzi, Nicolau are 
zi liberă. în ultimele două runde ea le 
va întîlni pe Bilek și Eretova.

ÎN CITEVA
ECHIPELE DE FOTBAL ALE 

NORVEGIEI ȘI PORTUGALIEI s-au 
întîlnit la Oslo în cadrul preli
minariilor campionatului european 
(grupa ’ a doua). Fotbaliștii portu
ghezi au învins cu 2—1 (1—1),
prin punctele marcate de Euse
bio. Pentru gazde a înscris. Iversen. 
In clasamentul grupei conduce Șue- 
dia cu 3 puncte din două meciuri, 
urmată de Portugalia — 3 puncte 

meciuri). Bulgaria — 2 puncte (1(3

Surpriză Ia „mondialele" 
de baschet

Turneul final al campionafului 
mondial masculin de baschet a pro
gramat derbiul Iugoslavia—S.U.A. 
Deși favorift, baschetbaliștii ameri
cani nu au reușit să învingă echipa 
Iugoslaviei, care în acest joc s-a 
comportat peste așteptări, reușind, 
după un final dramatic, să cîștige 
la diferență de un punct : 73—72.

In al doilea meci, Polonia a în
vins Argentina cu scorul de 65—58 
(27—33). în clasament conduce 
U.R.S.S. cu 9 puncte (5 jocuri), ur
mată de Iugoslavia cu 8 puncte și 
S.U.A. cu 7 puncte (fiecare Cu cîte 
4 jocuri).

ieri s-a întors în țară ministrul 
afacerilor externe al României, Cor
neliu Mănescu, din vizita pe care 
a înireprins-o în Pakistan, Singa
pore și Japonia. Această vizită se 
înscrie in cadrul activității consec
vente desfășurate de România pe 
lima dezvoltării relațiilor sale de 
colaborare cu toate țările, indife
rent de orînduirea lor social-politi- 
că. Pornind de la realitatea că dru
mul spre crearea unui climat de 
pace și înțelegere internațională 
trece în mod necesar prin dezvol
tarea relațiilor bilaterale dintre sta
te, țara noastră desfășoară eforturi 
susținute pentru extinderea conti
nuă a colaborării cu țările de pe 
toate meridianele globului. De men
ționat că aceasta a fost prima vizi
tă a unui ministru de externe ro
mân în Pakistan, Singapore' și Ja
ponia.

Vizita ministrului de externe al 
României, convorbirile sale cu con
ducătorii celor trei state, cu dife
rite personalități politice au prile
juit o trecere în revistă a bunelor 
relații existente între țara noastră 
și aceste țări, o manifestare a do
rinței comune de a intensifica și 
dezvolta aceste relații. Ele au evi
dențiat, totodată, interesul manifes
tat în aceste țări față de realizările 
poporului nostru, față de contribu
ția României la înțelegerea și co
operarea internațională. Așa cum 
reiese și din comunicatele comune 
date publicității, convorbirile de 
la Islamabad, Singapore și Tokio 
au fost rodnice înainte de t 
prin aceea că ele au relevat 
posibilități pentru intensificarea 
laborării dintre țara noastră și 
care din cele trei țări. Vizita 
Pakistan a evidențiat, astfel, că 
lațiile româno-pakistaneze se dez
voltă favorabil și că „există posi
bilități de lărgire în continuare a 
schimburilor pe o bază reciproc a- 
vantajoasă". Miniștrii de externe 
român și pakistanez au căzut, în 
principiu, de acord asupra sem
nării unui acord cultural între cele 
două țări, reafirmînd, totodată, do
rința și hotărîrea ambelor guverne 
de a facilita dezvoltarea relațiilor 
comerciale bilaterale și de a încu
raja dezvoltarea unei cooperări e- 
conomice multilaterale și de 
rată îptre cele două țări, 

în , ^Singapore, o nouă 
sură, hoțărîtă cu prilejul 
tualei:” .vizite —■ stabilirea de

- lății, diplomatice la niveL.de amba
sadă — marchează un pas impor
tant în dezvoltarea legăturilor bi
laterale. Desigur, relațiile diploma
tice vor reprezenta un cadru mai 
favorabil în care urmează 
dezvolte și să se intensifice în 
domeniile colaborarea dintre 
mânia și Singapore.

O importanță deosebită au 
convorbirile purtate în Japonia. 
Este știut că în anii din urmă între 
cele două țări s-au dezvoltat conti
nuu schimburile economice reci
proc avantajoase, că relațiile româ-

vizilată
de siat

de ex- 
ofi- 
afa-

toate 
noi 
co- 
fie- 

în 
re-

no-japoneze au un curs mereu as
cendent. Interesul reciproc pentru 
intensificarea relațiilor bilaterale 
a fost dovedit și de recenta expo
ziție industrială japoneză deschisă 
la București, care a fost 
de conducătorii de partid și 
ai țării noastre.

întrevederile ministrului
terne român cu persoanele 
ciale, întîlnirile cu oameni de 
ceri, întreaga desfășurare a vizitei 
au vădit dorința comună de a ex
tinde și diversifica cooperarea eco
nomică româno-japoneză. Atît la 
întreprinderile „Hitachi Zosen" de 
lîngă Osaka, de unde țara noastră 
achiziționează nave de pescuit și 
mineraliere, cit și în alte locuri, a 
fost exprimat interesul companiilor 
japoneze pentru cumpărarea unor 
produse românești, pentru lărgirea 
schimburilor și crearea de noi po
sibilități de plată pentru România 
pe piața japoneză. Un rezultat 
concret al vizitei — apreciat de 
ambele părți — a fost acordul de 
a se depune eforturi pentru în
cheierea, cît mai curînd posibil, a 
unui tratat de comerț și navigație.

Vizita și convorbirile pe care 
ministrul de externe român le-a a- 
vut în cele trei țări au prilejuit, 
totodată, afirmarea pozițiilor gu
vernelor respective în problemele 
vieții internaționale și utile schim
buri de vederi. în comunicatele co
mune s-a subliniat necesitatea de a 
se intensifica eforturile spre destin
dere, promovarea cauzei păcii și 
cooperării între popoare. Astfel. în 
comunicatul comun româno-japo- 
nez se subliniază că cele două părți 
„au fost de acord ca România și 
Japonia să-și continue eforturile 
pentru a promova cauza păcii și co
operării internaționale pe. baza 
principiilor suveranității și inde
pendenței naționale, egalității in 
drepturi, neintervenției în afacerile 
interne și avantajului reciproc".

O atenție deosebită a fost acor
dată evenimentelor din regiunea 
Asiei de sud-est și‘ în special si
tuației din Vietnam. Așa cum se a- 
rată în comunicatul comun româno- 
pakistanez, „miniștrii de externe ai 
României și Pakistanului și-au ex
primat profunda îngrijorare față de 
pericolul pe care îl reprezintă pen
tru pacea mondială, intensificarea 
războiului în Vietnam", subliniind 
că trebuie respectat dreptul poporu
lui vietnamez de a-și decide soarta 
fără amestec din afară. Exprimind 
poziția fermă a țării noastre de 
condamnare a agresiunii ameri
cane în Vietnam, ministrul de ex
terne al României a subliniat ne
cesitatea încetării definitive și ne
condiționate a bombardamentelor 
împotriva R, D. Vietnam, a retra
gerii trupelor străine din Vietna
mul de sud 
flictului în 
durile de la

Discuțiile 
din Europa 
făptuirea securității europene con
stituie un factor important pentru 
însănătoșirea climatului politic 
pe continentul nostru și că aceas
ta ar exercita o influență favorabilă 
asupra întregii situații internațio
nale.

Vizita ministrului de externe ro
mân în Pakistan, Singapore și Ja
ponia. rezultatele obținute și per
spectivele pe care le deschid pen
tru dezvoltarea relațiilor dintre 
țara noastră și aceste țări sînt tot 
atîtea dovezi ale posibilității de cu
noaștere și colaborare între popoare 
cu orînduiri sociale diferite, în ciu
da oricăror distanțe geografice. Vi
zita a fost fructuoasă, 
tribuit la o mai bună 
reciprocă, la întărirea 
prietenești dintre țara 
cele trei țări, în spiritul 
țelegerii internaționale.

După 23 August 1944, Otilia Ca- 
zimir a participat cu însuflețire la 
făurirea noii noastre culturi. Lu
crările publicate (culegerea de ver
suri „Partidului de ziua lui", volu- 
ntrtl .de literatură pentru copii 
„Baba Iarna intră-n șat", lucrarea 
de memorialistică . „Prietenii mei 
scriitori" etc), precum și tălmăciri 
în românește ale unora din capodo
perele prozei universale, au marcat 
prezența ei activă în viața literară 

-'.-Contemporană. ’
Cîntînd dragostea și natura, copi

lăria și lumea micilor viețuitoare, 
candoarea și puritatea, în versuri 
melodioase ce se disting prin sim
plitatea, claritatea și sinceritatea 
lor și în proza caracterizată prin 
finețea observației psihologice, Oti
lia Cazimir reprezintă în peisajul 
literaturii noastre o prezență dintre 
cele mai luminoase.

Pentru meritele sale, Otilia Cazi
mir a primit mai multe premii li
terare și a fost distinsă în anii pu
terii populare cu ordine și medalii 
ale Republicii Socialiste România.

Stingerea din viață a Otiliei Ca
zimir constituie o .grea pierdere 
pentru literatura română, pe care a 
îmbogățit-o cu autentice și alese 
frumuseți.

UNIUNEA SCRIITORILOR 
DIN REPUBLICA SOCIALISTA 

ROMÂNIA

du-

mă- 
ac- 
re-

să se 
toate 
Ro-

avut și a soluționării con- 
conformitate cu acor- 
Geneva din 1954. 
referitoare la situația 
au evidențiat că în-
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I
I timpul ocupației hitleriste șl în zi- 
' lele noastre. (Agerpres)

vremea
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Jucătorii români de 
tenis Ilie Năstase și 
Ion Țiriac s-au ca
lificat în semifina
lele probei de simplu 
ale turneului inter
național de la Bruxel
les. In „sferturi", Năs
tase l-a învins cu 
6—1, 6—1 pe Poch- 
mann tR.F.G.), iar Ți
riac l-a eliminat cu 
10—8, 6—1, pe india
nul Lall.

RÎNDURI
zero punctemeci) și Norvegia —

(două meciuri).
ÎN CONCURSUL DE

DE LA COMPTON (S.U.A.), sprinte
rul Hines l-a învins în proba de 220 
yarzi pe recordmanul mondial Tom
mie Smith. Hines a fost cronometrat 
Tn 20”5/10, iar Smith în 20”6/10.

ATLETISM

A ÎNCEPUT TURNEUL DE POLO
DE LA LVOV, la care participă se
lecționatele Cehoslovaciei, Iugosla
viei, Suediei, Ungariei și U.R.S.S. Re- 

. zultate din prima zi: Ungaria—Sue
dia 5—2 ; Iugoslavia—Cehoslovacia 
4—2.

LA TURNEUL DE FOTBAL„EXPO 
67" de la Montreal, echipa vest-ger- 
mană Borussia Dortmund a învins cu 
2—1 (2—0) selecționata olimpică a 
U.R.S.S.

ÎNTR-UN MECI DE FOTBAL 
CONTÎND PENTRU „CUPA ALPI- 
LOR“, echipa vest-germană Munchen 
1860 a terminat la egalitate (0—0) cu 
A.C. Torino.

IN CADRUL „CUPEI CAMPIONI
LOR AMERICII DE SUD" LA FOT
BAL, echipa chiliană Colo Colo a în
trecut cu scorul de 1—0 formația 
River Plata Buenos Aires.

I Cu prilejul comemorării a 25 de 
ani de la distrugerea de către ocu-

I panții hitlerișb a localității Lidice, 
I Comitetul Național pentru Apăra

rea Păcii, Consiliul Național al Fe- 
' meilor și Comitetul foștilor deți- 
I nuți antifasciști din țara noastră 

au adresat' mesaje organizațiilor 
similare din R. S. Cehoslovacă.

în aceste mesaje se arată, printre 
altele, eă poporul român, 
de forțele progresiste din 
întreagă, este hotărît să 
toate eforturile pentru apărarea 
păcii, să-și aducă contribuția, la 
luptă popoarelor împotriva forțelor 
imperialiste, pentru ca tragedia o- 
rașului Lidice să nu se mai repete.

Comitetul Național pentru Apăra
rea Păcii, Consiliul Național al Fe
meilor și Comitetul foștilor deținuți 
antifasciști din țara noastră au or
ganizat vineri după-amiază, la 
Casa de cultură a studenților din 
Capitală, o manifestare consacrată 
comemorării a 25 de ani de la dis
trugerea de către ocupanții hitle
riști a localității Lidice.

După Guvîntul de deschidere 
rostit de NiGolae Moraru, secretar 
general al •Comitetului foștilor de
ținuți antifasciști, acad. Dumitru 
Dumitrescu, membru al Biroului 
Comitetului Național pentru Apăra
rea Păcii, a evocat tragicele eveni
mente petrecute în localitatea 
cehoslovacă, aGum un sfert de veac. 
Conferința a fost urmărită cu in
teres de o numeroasă asistență în 
care se afla și ambasadorul R. S. 
Cehoslovace la București, Cestmir 
Cisar. După conferință a fost pre
zentat filmul aehoslovac „Principiul 
suprem".

Cu același 
tură, a fost 
de fotografii 
Lidice, înainte

A apărut
REVISTA 

ÎNVĂȚIMÎNTULUI 
SUPERIOR 
nr. 5/1967

(Urmare din pag. I)

alături 
lumea 

depună

prilej, la Casa de eul- 
amenajată o expoziție 
înfățișînd aspecte din 

de distrugere, în

sat din lagărul de la Raven- 
sbruck, pierdusem totul. So
țul fusese împușcat de hitle
riști, iar fiul meu, în vîrstă de 
numai 20 de luni, murise îm
preună cu alți 81 de copii 
din Lidice în lagărul de la 
Chelm (Rolonia). Din 11 
membri ai familiei mele, am 
rămas singura în viață.

Amintirile acestea îi aștern

pe față tristețe, iar ochii I 
se umplu de lacrimi. După 
citeva clipe de tăcere, Mărie 
Jarosova continuă :

— Tragedia de la Lidice a 
arătat odată mai mult oame
nilor de pretutindeni chipul 
monstruos al fascismului. Miș
carea de solidaritate interna
țională cu greu încercatul Li
dice ne-a ajutat mult în cli
pele de deznădejde, ne-a 
insuflat curaj și voința de a 
trăi, de a ne reface viața. 
După eliberare, print.r-o hotă- 
rîre a guvernului cehoslovac, 
tuturor celor reîntorși ni s-au 

ț. construit case, satul a fost 
refăcut.

Timpul probabil pentru zilele 
de 11, 12 și 13 iunie. In țară : 
vreme răcoroasă și ușor insta
bilă la începutul intervalului, 
apoi în ameliorare. Vor cădea 
ploi sub formă de averse. Vîn- 
tul va sufla potrivit. Tempera
turile minime vor oscila între 6 
și 16 grade, iar maximele între 
16 și 26 de grade. In București : 
vreme ușor instabilă, cu cerul 
temporar noros. Vor cădea ploi 
sub formă de averse. Vînt potri
vit. Temperatura în scădere 
ușoară la început, apoi în creș
tere.

Acțiunea de reconstrucție 
a localității a început în 1947, 
cînd, cu prilejul Festivalului 
mondial al tineretului și stu
denților, tineri din 18 țări au 
pus primele cărămizi la te
melia ei.

Prin fereastra deschisă a 
încăperii în care ne aflăm pri
vim șirul de case frumoase 
care se înalță pe dealul ce 
mărginea vechea așezare Li
dice. In centrul noii localități

nistrațiel locale sînt alese 
îndeobște femei" — spune 
interlocutoarea noastră.

Din cînd în cînd, ușa se 
întredeschide. înțelegem că 
președinta este foarte ocu
pată. „Avem mult de lucru în 
legătură cu pregătirea ma
nifestărilor ce se organizea
ză aici între 9 și 11 iunie — 
se scuză ea. Vom avea pes
te 70 000 de oaspeți, dintre 
care 400 de peste hotare".

ea a con- 
aunoaștere 

relațiilor 
noastră și 
păcii și în-

Radu BOGDAN

— un parc, un complex co
mercial, o casă de cultură 
completează tabloul ce-l a- 
vem în față ; peste toi dom
nesc ordinea și curățenia, 
mărturie a hărniciei și spiri
tului gospodăresc al localni
cilor.

Este ora 11. Munca e în 
foi. Prin fereastră răzbat din 
stradă glasuri 
copii. „Bărbafii 
trivit tradiției, 
Kladno. Și tot
lemeile sînt acelea ce au în 
grijă gospodărirea comunei. 
De aceea, în funcțiile admi-

de femei și 
lucrează, po- 

în orașul 
ca odinioară,

Amintirea barbariilor săvîr- 
șite de hitleriști aci, ca și in 
multe alte țări, stăruie în con
știința umanității, ca un îndemn 
la vigilență împotriva unelti
rilor agresive ale imperialis
mului, a recrudescenței cercu
rilor militariste și revanșarde, 
ca o chemare la luptă pentru 
triumful ideilor de pace, li
bertate și progres.

Ne luăm rămas bun de la 
amabila noastră gazdă. Ne 
continuăm vizita prin Lldice 
poposind la muzeul memo
rial, care păstrează mărturii 
zguduitoare ale masacrului

și barbariilor săvîrșite aci de 
fasciștii germani. Străbatem a- 
poi aleile unei grădini de tran
dafiri inundată de razele soa
relui de primăvară și de gla
surile copiilor care o îngrijesc. 
în semn de omagiu adus victi
melor fascismului, aici sint 
plantate 29 000 de tufe de 
trandafiri, aduse din 34 de 
țări. Facem apoi un popas la 
casa de cultură, unde vizităm 
sala de spectacole. Celelalte 
încăperi sînt închise. Se lu
crează intens la amenajarea 
unei galerii de pictură și 
sculptură pe tema păcii și 
prieteniei, unde se vor expu
ne opere de artă donate cu 
ocazia comemorării tragediei 
de la Lidice, de către artiști 
din numeroase țări ale lumii, 
printre care și din România.

La ieșirea din comună, un 
panou fixat la marginea șose
lei : „Lidice zije" (Lidice tră
iește). în minte ne revine 
imaginea sălii de oficiere a 
căsătoriilor din clădirea Comi
tetului nafional al localității. 
O sală micuță, cochetă. Aici, 
după spusele Măriei Jaroso
va, se 
numai 
pentru 
special 
una din mesele sălii, o ghe- 
tufă de copil simbolizează 
setea de viață a oamenilor 
din Lidice, dorința de a face 
ca viitoarele generații să nu 
mai cunoască tragedii ca ace
lea din urmă cu 25 de ani.

oficiază căsătorii nu 
pentru localnici, ci și 
multe perechi venite 
din alte localități. Pe

niveL.de


viața internațională

In orientul apropiat
Ședința Consiliului

5 -5

de Securitate
NEW YORK 9 (Agerpres). — 

Consiliul de Securitate s-a întrunit 
de urgență vineri la cererea Si
riei, care a informat că, în ciuda în
cetării focului de către această 
țară, forțele armate izraeliene con
tinuă acțiunile militare împotriva 
Siriei.

La începutul ședinței, secretarul 
general al O.N.U., U Thant, a citit 
o comunicare primită din partea 
șefului Misiunii O.N.U. de supra
veghere a armistițiului în Pales
tina în care confirmă că, la cîteva 
ore după declararea ,de către Siria 
a acceptării încetării focului, im
portante forțe militare izraeliene 
au pătruns în Siria, au atacat din 
aer capitala țării și localități din 
regiunile situate la nord și est de 
lacul Tiberiada, folosind bombe cu 
napalm.

Reprezentantul Izraelului a pre
zentat o comunicare în care a afir
mat că artileria siriană a deschis 
focul asupra localităților izraeliene 
de la frontieră.

Apoi, la propunerea președintelui 
Consiliului de Securitate, a fost a- 
doptată în unanimitate o rezoluție 
cerînd îndeplinirea rezoluțiilor an
terioare ale Consiliului de Secu
ritate privind încetarea focului. 
Rezoluția cere secretarului general 
al O.N.U. să ia contact cu guver
nele Izraelului și Siriei, pentru a 
asigura îndeplinirea rezoluțiilor 
Consiliului privind încetarea focu
lui și să raporteze nu mai tîrziu de 
două ore Consiliului de Securitate 
asupra rezultatelor.

După adoptarea rezoluției, repre
zentantul S.U.A., A. Goldberg, a 
cerut începerea de negocieri, cît

mai repede posibil, între statele in
teresate, dacă va fi necesar cu aju
torul unei terțe părți sau al O.N.U.

„Delegația U.R.S.S., a spus repre
zentantul U.R.S.S., N. T. Fedorenko, 
propune Consiliului să condamne 
cu hotărire agresiunea Izraelului și 
să ceară ca Izraelul să oprească 
imediat operațiunile sale militare 
împotriva statelor arabe vecine și 
să-și retragă toate trupele de pe 
teritoriile acestor state la linia de 
armistițiu".

La 90 de minute după votarea 
rezoluției, reprezentantul Siriei a 
informat Consiliul de Securitate că 
guvernul său a hotărît să respecte 
cererea privind încetarea focului.

După două ore de la votarea re
zoluției, reprezentantul Izraelului a 
anunțat, la rîndu) lui. că guvernul 
său acceptă cererea privind înce
tarea focului.

Secretarul general al O.N.U. a 
raportat că guvernele Siriei și 
Izraelului au anunțat oficial accep
tarea încetării focului.

Sesiunea s-a întrerupt la ora 
20,25 (G.M.T.).

★

NEW YORK 9 (Agerpres). — Vi
neri noaptea, la orele 23,30 G.M.T., 
Consiliul de Securitate al O.N.U. 
s-a întrunit în ședință pentru a a- 
naliza modul în care este aplicată 
noua rezoluție cu privire la înceta
rea focului.

Secretarul general ai O.N.U., 
U Thant, a prezentat o informare 
pe această temă.

La ora cînd închidem ediția, lu
crările Consiliului de Securitate 
continuă.

DECLARATIIIE PREȘEDINTELUI R. A. U.
CAIRO 9 (Agerpres). — Luînd 

vineri cuvîntul la posturile de ra
dio și televiziune din Cairo, Ga
mal Abdel Nasser a anunțat că de
misionează din funcția de președin
te al R.A.U. El a făcut cunoscut că 
îi urmează în funcție vicepreședin
tele țării, Zakariya Mohieddin. Vor
bitorul s-a referit la realizările pe 
care le-a obținut Egiptul de la do- 
bîndirea independenței, a adus un 
.omagiu sacrificiilor consimțite de 
popor în timpul actualei crize și a 
făcut un istoric al recentelor eve
nimente.

Agenția M.E.N. și posturile de 
radio R.A.U. anunță că vineri 
după-amiază au avut loo manifes
tații populare pe străzile orașului 
Cairo, în fața palatului preziden
țial și în jurul sediului Secretaria
tului general al Uniuni) Socialiste 
Arabe, în cadrul cărora s-a cerut 
lui Nasser să renunțe la hotărîrea 
sa de demisie. Postul de radio 
Cairo anunță că Organizația de ti
neret a Uniunii socialiste arabe și 
Comandamentul forțelor navale ale

R.A.U. au cerut președintelui Nasser 
să revină asupra hotărîrii sale de 
demisie, pentru a asigura secu
ritatea statului.

Agenția France Presse anunță 
din Cairo că Zakariya Mohieddin 
a refuzat să preia președinția Re
publicii Arabe Unite pînă la noi 
holărîri.

Vineri seara Gamal Abdel Nasser 
a făcut o declarație în care anunță 
că suspendă hotărîrea sa de de
misie, pînă sîmbătă cînd urmează 
să se prezinte în fața Adunării Na
ționale.

Adunarea Națională a R.A.U., 
întrunită vineri noaptea în ședință 
extraordinară, a votat o rezoluție 
cerînd președintelui Nasser să re
vină asupra hotărîrii de a abando
na postul său de președinte al Re
publicii’ și cerîndu-i să rămînă în 
continuare în funcția de șef al sta
tului. O hotărîre identică a fost a- 
doptată de guvernul egiptean, în
trunit, de asemenea, în ședință ex
traordinară.

în urma satisfacerii 

parțiale a revendicărilor 

Marinarii greviști din Franța au reluat lucrul

TRUPELE TUNISIENE 
ȘI ALGERIENE 
se Întorc 
In patrie

TUNIS 9 (Agerpres). — Agenția 
France Presse transmite, citînd a- 
genția tunisiană de presă, că pri
mele contingente ale trupelor tuni
siene ce se îndreptau spre locali
tatea Bengardane spre a fi trimise 
în Orientul Mijlociu, unde urmau 
să participe la ostilitățile araloo- 
izraeliene, au primit ordin să se 
întoarcă la bazele lor. Totodată, 
potrivit aceleiași agenții, un con
voi de trupe algeriene sosite vineri 
la Bengardane au primit ordin din 
partea guvernului lor să se îna
poieze în patrie. Agenția tunisiană 
de presă adaugă că escadrilele de 
avioane algeriene și marocane care 
au traversat spațiul tunisian în 
drum spre Libia sau au făcut escale 
pe aeroporturile tunisiene au pri
mit ordin să revină în țările res
pective.

Ecouri după 
acordul privind 
încetarea focului

Acceptarea de către părțile be
ligerante a încetării focului pe 
frontul arabo-izraelian a produs un 
ecou favorabil în capitalele Euro
pei occidentale.

Ministrul de externe al Italiei, 
Amintore Fanfani, a relevat că 
încetarea focului reprezintă un 
element nou și pozitiv în criza din 
Orientul Mijlociu. El a amintit, cu 
același prilej, că l-a însărcinat pe 
reprezentantul Italiei Ia O.N.U. să 
notifice secretarului general 
U Thant că guvernul italian este 
gata să acorde ajutor prizonierilor, 
refugiaților și populației, care au 
avut de suferit de pe urma acestui 
conflict militar.

★

La Copenhaga, primul ministru 
și ministrul afacerilor externe, 
Jens Otto Krag, a menționat că 
Danemarca este gata să participe 
la negocieri în vederea găsirii unor 
soluții pentru rezolvarea probleme
lor pe care Ie ridică situația din 
Orientul Mijlociu, soluții care ar 
putea asigura o pace trainică.

★

Luînd cuvîntul în Camera Co
munelor a Canadei, primul mi
nistru, Lester Pearson, a enumerat 
într-o declarație o serie de măsuri 
politice pe care le consideră ne
cesare pentru reglementarea poli
tică a situației din Orientul Mij
lociu.

Tot în cadrul dezbaterilor, mi
nistrul de externe, Paul Martin, a 
spus că țara sa „va face tot ceea 
ce este posibil, insistind pe lingă 
țările arabe, pentru consolidarea 
relațiilor dintre toate țările Orien
tului Mijlociu, astfel incit munca 
de reconstrucție și readaptare să 
poată avansa".

„Cruzimile și 
brutalitățile" 
de pe insula Yaros

LONDRA 9 (Agerpres). — Zia
rul britanic „Times" a publicat 
vineri dimineața patru scrisori ale 
unor deținuți politici greci de pc 
insula Yaros, în care sînt dezvă
luite „cruzimile șî brutalitățile" la 
care sînt supuși, de către noul re
gim militar, deținuții politici 
greci. într-una din aceste scrisori 
se arată că unul din deținuții po
litici a fost omorît de un membru 
al pazei lagărului cu o cruzime 
rar întîlnită,, fără nici un motiv. 
Același autor al scrisorii relevă că 
100 de deținuți au fost închiși 
timp de cinci zile într-o cameră 
de 4 m pe 8 m. Sînt evocate, de 
asemenea, condițiile inumane de 
hrană și igienă care domnesc în 
lagărul de pe insula Yaros.

S.U.A.

Un buget militar 
record 
în timp de pace

WASHINGTON 9 (Agerpres). — 
Comisia pentru alocații a Camerei 
Reprezentanților a recomandat a- 
probarea bugetului militar de 70,3 
miliarde dolari pe anul fiscal 1967— 
1968 care începe la 1 iulie. Din a- 
ceastă sumă. 20,3 miliarde dolari 
reprezintă cheltuielile prevăzute 
pentru finanțarea războiului dus în 
Vietnam. Agenția Associated Press 
menționează că este vorba de un 
buget militar record pentru timp 
de pace, suma de 70,3 miliarde do^- 
lari fiind depășită doar de cheltu
ielile militare făcute în anul 1944.

Recomandarea este inclusă în
tr-un raport al comisiei în care 
se arată că vor fi necesare proba
bil fonduri suplimentare întrucît 
„ritmul și costul războiului din A- 
sia de sud-est cunosc o tendință 
ascendentă".

Criza cărbunelui 
în țările „celor șase"

LUXEMBURG 9 (Agerpres). — In 
ultimul raport prezentat Consiliului 
Ministerial de către înalta Autori
tate a Comunității Europene a Căr
bunelui și Oțelului a fost dezvă
luită întreaga gravitate a crizei in
dustriilor carbonifere ale țărilor 
Pieței comune.

„Bugetele statelor, se spune în 
raport, sînt grevate de sarcini, în 
fond ineficace, din ce în ce mai 
grele, în favoarea acestor industrii". 
Subvențiile „celor șase" au atins 
cifra de 1,2 miliarde dolari. In ciuda 
șomajului ridicat, nu au putut fi 
lichidate marile stocuri supranor- 
mative. Numai stocurile de huilă 
se ridică la peste 50 milioane tone.

După ce se arată că a trecut 
timpul competitivității cărbunelui, 
raportul consideră că „acum tre
buie găsite soluții, acceptabile pe 
plan social, de scădere, în cel mai 
scurt timp, ă producției de căr
bune. Și singura soluție care se 
impune, precizează raportul, este de 
a închide, într-un număr mare, mi

nele de cărbuni și de a trece la ela
borarea unui vast program de re
profilare a regiunilor afectate de 
aceste măsuri".

DESCHIDEREA 
CONGRESULUI
P. C. DIN AUSTRALIA

SIDNEY 9 (Agerpres). — La 9 
iunie s-a deschis cel de-al 21-!ea 
Congres al P.C. din Australia, la 
care participă reprezentanți ai co
muniștilor din toate statele și te
ritoriile țării. Raportul de activi
tate a fost, prezentat de Laurie 
Aaron, secretarul general al C.C. 
al partidului.

Congresul a fost deschis de 
Richard Dixon; președintele C.C. 
al P.C. din Australia. El a anun
țat. că autoritățile australiene au 
refuzat să acorde vize de intrare 
reprezentanților unor partide co
muniste invitați la congres.

Ziua națională

a Marii Britanii

Londra: poduri peste Tamisa

Anglia celebrează astăzi săr
bătoarea sa națională — ziua o- 
ficială de naștere a reginei Elisa- 
beta a Il-a a Regatului Unit al 
Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Țară cu o economie puternic 
diversificată. Anglia se numără 
printre principalele state indus
trializate din lume. Poporul en
glez este autorul a numeroase o- 
pere materiale și spirituale care 
aii intrat în patrimoniul științei și 
culturii universale și au contri
buit la dezvoltarea civilizației. 
Valoroasele sale creații sînt cu
noscute și apreciate în țara 
noastră.

Potrivit politic'! externe a Româ
niei de a întreține relații cu 
toate statele, indiferent de orân
duirea lor socială, legăturile 
multilaterale româno-engleze se 
dezvoltă continuu pe baza res
pectării suveranității și indepen
denței, a neamestecului în trebu
rile interne, a egalității și avan
tajului reciproc. In ultimii ani în

tre România și Anglia s-a inten
sificat schimbul de vizite oficiale. 
Membri ai guvernului britanic, 
parlamentari, oameni de știință 
și de afaceri au fost oaspeții ță
rii noastre, avînd cu acest prilej 
discuții cu conducători de partid 
și de stat români. Totodată au fă
cut vizite oficiale în Marea Brita- 
nie vicepreședinți ai Consiliului 
de Miniștri, parlamentari, oameni 
de știință și cultură, ziariști ro
mâni.

Convorbirile româno-britanice, 
desfășurate atît la București cîLș,' 
și la Londra, au constituit un bun 
prilej pentru a constata posibili
tățile concrete și dorința comună 
de a se intensifica și diversifica 
pe mai departe relațiile bilate
rale, în interesul celor două țări 
și ca o contribuție la asigurarea 
înțelegerii internaționale.

De ziua națională a Marii Bri
tanii, poporul român transmite 
poporului englez urări de pace și 
prosperitate.

agențiile de presă transmit:
• Tratativele anglo-spaniole din nou în impas 
® Festivitate la Hanoi pentru decer
narea de decorații unor unităti mili-

9 9

tare ale R. D. Vietnam ® Congo s-a oferit 
ca mediator în reglementarea situației din Nigeria

Un nou eșec a fost înregistrat 
în tratativele anglo-spaniole în- 
cheiate la Madrid în problema ridicării 
interdicțiilor asupra zborurilor în zona 
Algesiras, hotărîtă de guvernul Spaniei. Un 
purtător de cuvînt al delegației britanice a 
declarat că guvernul Angliei se va adresa 
din nou cu această problemă Organizației 
internaționale pentru aviația civilă, cu 
convingerea că va obține soluționarea ei.

Moțiunea de cenzura împotriva 
proiectului de lege care acordă guvernu
lui împuterniciri speciale în domeniul eco
nomic și social a fost supusă vineri pen
tru a doua oară Adunării Naționale Fran
ceze. Moțiunea, depusă miercuri de depu
tății Federației Stîngii Democrate și So
cialiste (F.S.D.S.) și ai Partidului comunist, 
a fost respinsă cu 244 de voturi, pentru 
— 236.

Frontul Național de Eliberare din Viet
namul de SUd a dat publicității o declarație ‘n 
care recunoaște frontiera actuală dintre Vietnamul 
de sud și Cambodgia, integritatea teritorială a Cam- 
bodgiei, frontierele sale actuale și se angajează să le 
respecte.

Convorbiri între delegațiile partidelor 
comuniste din Uniunea Sovietica și Fin
landa au avut loc la C'C- 31 P.C.U.S. în zilele de 
6 și 7 iunie. Delegațiile au făcut un schimb de păreri 
în legătură cu problemele actuale ale situației inter
naționale și mișcării comuniste și muncitorești in
ternaționale, precum și în problemele dezvoltării re
lațiilor sovieto-finlandeze.

Joi a avut loc la Hanoi festivitatea de
cernării unor înalte decorații conferite de 
președintele R. D. Vietnam. Ho Și Min, unei serii 
de unități militare și localități nord-vietnameze. care 
au repurtat victorii remarcabile în lupta împotriva 
agresiunii americane.

PARIS 9 (Agerpres). — Federa
țiile sindicale ale marinei comer
ciale franceze au hotărît joi în
cheierea grevei generale declarate 
de membrii lor în sprijinul reven
dicărilor cu privire la majorarea 
salariilor. Aceste revendicări au 
fost parțial satisfăcute. Mișcarea 
grevistă a început la 25 aprilie prin 
întîrzierea cu 72 de ore a pleGării 
fiecărei nave ce se afla într-un port 
francez. Cum primele negocieri 
dintre armatori și organizațiile sin
dicale s-au soldat cu eșec, federa
țiile sindicale ale marinei comer
ciale au hotărît, la 25 mai, declan
șarea unei greve generale Acțiu
nea grevistă a avut mari repercu
siuni asupra traficului comercial: 
zeci de vase au fost blocate în por
turi, iar circulația dintre Marsilia 
și Corsica, destul de intensă în pe
rioada de vară, a fost paralizată 
aproape în întregime. In comuni
catul care anunță reluarea lucrului 
se precizează că federațiile sindi
cale vor continua să întreprindă

noi acțiuni pentru satisfacerea de
plină a revendicărilor membrilor 
lor.

★

Intr-un . interviu acordat ziarului 
„Combat", Michel Debră, ministrul 
economiei și finanțelor, a arătat 
că situația economică a Franței 
trebuie examinată în lumina a trei 
factori 1 duritatea concurenței, ire
versibilitatea Pieței comune, pro
gresul tehnia și interdependența 
dintre progresul economio și cel 
social. După ce a arătat că este 
necesară menținerea unui ritm de 
creștere economică de 5 la sută, 
așa cum prevede cel de-a) V-lea 
plan de dezvoltare economică și 
socială, Miche) Debrd a declarat: 
„Ceea ce constituie un element po-, 
zit.iv în evoluția economiei noastre 
est.e că noțiunea de productivitate 
s-a impus tuturor factorilor de 
răspundere. Problema majoră — 
a subliniat, el — este asigurarea 
unei producții competitive".

Raportul (iintre in
dustrializare și unele 
probleme ale muncii 
formează obiectul celei 
de-a 51-a sesiuni a Con
ferinței internaționale a 
muncii, care are loc la 
Palatul Națiunilor.

La sesiune participă 
un mare număr de dele
gați din fările membre 
ale Organizației Inter
naționale a Muncii, pre
cum și reprezentanți ai 
instituțiilor specializate 
ale O.N.U. Țara noastră 
este reprezentată de o 
delegație condusă de 
Petre Lupu, președin
tele Comitetului de stat 
pentru problemele or
ganizării muncii și pro
ducției și ale salarizării.

Un schimb de vederi 
interesant va prilejui 
problema cooperării 
tehnice. Se va ' acorda 
un spațiu larg rolului 
pe care trebuie să-l 
joace O.l.M. în indus
trializarea țărilor în 
curs de dezvolta 
altă problemă majoră 
înscrisă pe ordinea de 
zi este cea a situației 
populației rurale. Do
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(ări, îndeosebi în țările 
în curs de dezvoltare. 
In Pakistanul de vest, 
50 la sută din pămîn- 
tarile cultivate sînt în
chiriate. Jn Panama, 
procentul parcelelor 
cultivate de arendași și 
muncitorii agricoli se 
ridică la 76,6 la sută. 

Condițiile de trai și 
de muncă sînt mai bune 
în țări ca Olanda, Ma
rea Britanie sau Bel
gia. Dimpotrivă, ele 
sînt precare în Orientul 
Mijlociu, Asia și Ame- 

__ Insecuri- 
potrivă, darea in aren- tatii care domnește da
dă a pămîntului este torită condițiilor clima- 
loarte frecventă în alte ' terice, mijloacelor ttt-

cumentul prezentat con
ferinței precizează că 
lucrătorii agricoli — 
salariâți sau retribuit) 
sub diverse alte forme 
— reprezintă, împreu
nă cu familiile lor, a- 
proxirnatio două cincimi 
din populația mondială 
ocupată în agricultură. 
Procentul și condițiile 
lor materiale variază de 
la o țara la alta. In 
Canada, de pildă, nu
mărul proprietarilor de 
pămînt care-l explon- 

ue. O tează,în interes propriu 
este mai ridicat. Dim- dea Latină.

dimentare de muncă 
sau chiriilor excesive i 
se adaugă — intr-un 
mare număr de tari — 
obligația prestării de 
■servicii suplimentare, 
care tace din arendași 
și muncitorii agricoli 
niște sclavi sau semi- 
sclavi ai proprietarului 
de pămînt.

Documentul prezen
tat conferinței arată câ 
în cele mai multe re
giuni dispersarea, izola
rea, lipsa mijloacelor de 
transport îi împiedică 
pe copiii din așezările 
rurale de a frecventa 
cursurile școlare.

Analfabetismul deter
mină existenta nume
roaselor contracte ru
rale verbale. In țările 
în curs de dezvoltare 
ca Tailanda, Brazilia, 
Panama, Peru etc,'con
tractul verbal dintre a- 
rendaș și proprietar ex
clude, în
cazurilor, obligații de
terminate pentru acesta 
din urmă. De aici de
curge situarea arenda
șului — și cu atît mai 
mult a muncitorului a- 
gricol — în raport de 
totală dependentă fată 
de proprietar.

După cum se vede, 
documentele luate în 
discuție la actuala se
siune a conferinței in
ternaționale a muncii 
sînt de o importantă 
majoră. Intre altele, 
participanții vor lua cu
noștință de un raport 
special asupra politicii 
apartheid-ului în Repu
blica sud-africană.

majoritatea

0 seară consacrată lui Brâncuși a avut 
loc vineri la centrul cultural Belgrad. Cu acest prilej, 
criticul de artă Prvoslav Mitici a vorbit despre viața și 
opera marelui artist român. A rulat apoi filmul de scurt 
metraj „Brâncuși".

Un plan de colaborare culturală între 
R. P. Bulgaria și R. D. Vietnam Pe anul 1967 
a fost semnat la Hanoi. Planul prevede extinderea 
colaborării dintre cele două țări în domeniul științei, 
educației, culturii, artei, publicațiilor și radiodifu
ziunii.

Congo (Kinshasa) nu va recunoaște 
Republica Biafra, fosta provincie Nigeria orientală, 
a declaiat președintele congelez Mobutu cu ocazia pri
mirii noului ambasador nigerian la Kinshasa. Totodată, el 
s-a oferit ca mediator în reglementarea situației din Ni
geria, în vederea preîntîmpinării unei secesiuni definitive 
a regiunii estice.

Un avion de tip „Starfighter", aparținînd 
forțelor aeriene vest-germane. s-a prăbușit joi în 
apropierea unei localități din Bavaria. Numărul total 
al avioanelor de acest tip pierdute începînd din 1961 
(data intrării lor în funcțiune în R.F.G.) se ridică 
ia 72.

Inundații catastrofale la Manila. PI°ne 
musoniee deosebit de puternice care s-au abătut în 
ultimul timp asupra capitalei filipineze. Manila, au 
provocat în întregul oraș inundații catastrofale. Con
form primelor cifre oficiale, 22 de persoane și-au 
pierdut viața, iar cîteva sute au fost rănite. Multe 
străzi continuă încă să fie acoperite de ape. iar 
peste 700 de familii au rămas fără adăpost.
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