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Insfalafie modernă de
E-75, în timpul lucrului 

din Moineșfi
Foto : Agerpres

Mai mult, mai bun, mai ieftin 
este imperativul sub care se des
fășoară producția modernă, din 
momentul cînd și-a însușit formele 
organizării științifice industriale. 
Cele trei scopuri care se cer atinse 
concomitent exprimă deci mobilul 
și rațiunea oricărei activități pro
ductive. Incălcîndu-se aceste core
lații apar grave dereglări economi
ce. De pildă, să ne referim la obiec
tivul „mai ieftin". Istoria econo
miei capitaliste a oferit exemple 
care demonstrează convingător că 
toți acei producători care nu au 
reușit să realizeze costuri de fabri
cație mai mici decît partenerii lor 
au dispărut, ruinîndu-se sau fiind, 
pur și simplu „înghițiți" de aceștia. 
Evident, economia noastră este a- 
șezată, după cum știm, pe alte baze 
sociale. Dar ieftinătatea producției 
nu este mai puțin importantă. Di
minuarea continuă a costurilor de 
producție este necesară pornind de
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la faptul că orice economie reali
zată la prețul de cost se răsfrînge 
pozitiv în viața întregii societăți, în 
creșterea avuției naționale. Ținînd 
seama de aceste imperative, am a- 
dresat unor conduceri de întreprin
deri întrebarea : în ce ordine a pre
ocupărilor dv. se află problema ief
tinirii producției ?

La Combinatul chimic Borzești 
discutam cu tov. ing. AUREL TEO- 
DORU, directorul general, care 
ne-a spus; „Combinatul nostru 
este relativ tînăr și ca în orice uni
tate nouă problemele tehnice sînt 
cele care ne-au reținut și încă ne 
mai solicită atenția. In spatele ori
cărei măsuri pe care o luăm, fie 
ea de natură tehnică, de aprovizio
nare sau desfacere, noi urmărim de 
fapt un singur obiectiv: sporirea 
într-un grad și mai înalt a renta
bilității producției. Deci, ieftinăta- 
tea ei este un scop esențial, cele
lalte fiind mijloacele prin care 
tindem să-1 realizăm".

Aprecierea aceasta succintă a- 
veam s-o găsesc confirmată în acti
vitatea colectivului combinatului. 
La începutul acestui an aici exis
tau 9 produse nerentabile. în 
urma amplelor investigații între
prinse, pentru 5 din cele 9 produ
se a căror fabricație se mai desfă
șoară sub semnul neeconomicității 
s-au identificat posibilități de a- le 
trece în zona rentabilității încă în 
acest an. într-o exprimare sinteti
că, acest „salt" calitativ de la mi
nusul economic la antipodul său 
înseamnă recuperarea din pierderi 
a circa 12 milioane lei.

De altfel, cele relatate de direc
torul general și rezumate în cuvin
tele „dorim să lichidăm cît mai 
iute orice fel de pierderi" consti-
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Spiritul de echipă

Temă de literatură majoră, trans
pusă în nenumărate opere artistice 
memorabile, 
caracterului uman, de a 
echipă, în colectiv, în spiritul 
jutorării sublime, ne preocupă 
sub unele aspecte pe care le 
nivelul vieții contemporane, 
forma cea mai simplă, aceea 

.avea la drum un tovarăș drag, cu care 
timpul să se scurgă mai ușor, senti
mentul acțiunii în doi, în grup, se 
amplifică, pe verticală și orizontală. 
Echipa poate avea durată mai lungă 
sau mai scurtă ; valoarea ei mo
rală stă însă în intensitatea pe care 
fiecare partener o aduce în marea 
experiență comună. De neuitat rămîne, 
în memoria unui om, gestul eroic 
într-un efort colectiv, actul simplu de 
într-ajutorare într-o ipostază de sufe
rință. încercarea de sacrificiu, dacă 
nu chiar sacrificiul, într-o primejdie — 
fie că el însuși a fost acela care a 
primit, fie că el însuși a fost acela care 
a dăruit.

Dăruirea de sine este necesară în
tr-o echipă pentru că decurge din 
sensul major al unei trăiri și respon
sabilități de grup. Și, poate, tocmai 
de aici rezultă marea forță a spiritului 
de echipă, precum și posibila primej
die negativă pe care nu avem dreptul 
să o ignorăm. „Să rămînem uniți I" 
exclamă unul dintre eroii principali ai 
romanului „Familia Thibault" de R. 
Martin du Gard. Vom ocoli împreună 
stîncile și vîrtejul acesta care se nu
mește plăcere. Prima parte a acestui 
roman devine, prin cei doi eroi ai 
unei pasionate prietenii, un adevărat 
imn dedicat acțiunii „împreuna". 
In doi, orice piedică poate fi învinsă ; 
în doi, idealul devine un concret și po
sibil de atins.

Așadar, fiind vorba de dăruire, vom 
înțelege că, în primul rînd, tinerețea va 
trăi mai profund și mai avîntat năzuin
ța acționării umăr la umăr. Îndeamnă 
la aceasta și formele specifice de via
ță în colective precis conturate : clasa, 
echipa de fotbal, detașamentul de pio
nieri etc.

Pedagogic vorbind, avem îndatorirea 
de a nu combate această tendință no
bilă ; dimpotrivă, nu numai să o încu
rajăm mi se pare necesar, ci de a o 
stimula chiar. Tehnica modernă impune

permanența aceasta a 
uman, de a acționa în 

înfr-a- 
acum 
ridică 

De la 
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spiritul de echipă în chip deosebit. De 
la avionul condus de un singur pilot, 
am ajuns astăzi la coloși aviatici, de
serviți de un echipaj numeros și com
plex. Astăzi cînd ne avîntăm în Cosmos 
contînd pe un înalt spirit de echipă, 
omul e din ce în ce mai legat de cei 
din jur, ca un fir de mătase într-o țe
sătură frumos întocmită și colorată.

Angajată într-un efort constructiv, 
o echipă lucrează la mare înălțime, 
pe puncte de sprijin foarte puți
ne ; cu toate acestea, cel mai solid 
pilon susținător decurge din valoarea 
morală ridicată care circulă necontenit 
de la unul la celălalt dintre cei angajați 
într-o muncă temerară. Cu cifiva ani în

urmă, la unul din furnalele reșițene, 
avea loc un accident; arsurile suferite 
de cel în cauză depășeau suprafața per
misă în raport cu întregul corp. S-a făcut 
apel. la tovarășii de muncă. Era nevoie 
de donatori de piele voluntari. Numărul 
celor care s-au prezentat pe loc, la pri
mul apel și la primul impuls, a fost în
destulător pentru cerințele de salvare a 
accidentatului.

Lexicul diferențiază spiritul de e- 
chipă, pozitiv prin excelență, de con
trafacerile sale : banda, bisericuța, gașca

Mircea ȘERBĂNESCU
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tuie hotărîrea care dinamizează în
tregul colectiv al combinatului. In 
acest sens, important este că ren
tabilizarea produselor cu pierderi 
nu constituie decît o etapă în ac
țiunea generală de 
cienței economice. 
Combinatul chimic 
nirea sistematică a 
ansamblul ei, va 
tendință favorabilă, care a acționat 
în ultimii doi ani. De pildă, la 
P.V.C. suspensie, care reprezintă

loan ERHAN
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întreprinderea de prefabricate din beton de la Călărași Foto : M. Andreeseu
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„CAPITALULUI"

Un veac
de critică

Vrara
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Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Chivu Stoica, a primit vineri după- 
ainiază pe vicecancelarul și minis
trul afacerilor externe al R. F. a 
Germaniei, dr. H. C. Willy Brandt, 
și a avut cu domnia sa o convor
bire cordială.

Au participat Grigore Geamănu, 
secretarul Consiliului de Stat, Cor-

neliu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, Constantin Oancea, amba
sadorul României în R. F. a Ger
maniei.

Au luat parte, de asemenea, 
Erich Strătling, ambasadorul R. F. 
a Germaniei la București, și dr. 
Hans Riite, șeful Direcției a II-a 
Politice din M.A.E. al R. F. a Ger
maniei. (Agerpres)

Comemorarea celor o 
sută de ani de la apa
riția „Convorbirilor Lite
rare" a fost un bun 
prilej pentru bilanțul, cu 
care, de obicei, se în
soțesc datele istorice 
ale culturii noastre. Și 
apariția, în 1867, a unei 
publicafiuni, ce avea, cu 
mici sincope, să-și pre
lungească existența opt 
decenii aproape, rămî- 
ne una dintre datele 
cele mai semnificative, 
ca longevitate și con
secvență, din istoria cul
turii noastre. Sentința a 
fost de mult pronunțată, 
și ea a fost una de 
gratitudine șî de recu
noaștere a marilor ser
vicii pe care, atît „Ju
nimea", cît și „Convor
biri Literare" le-au adus 
literaturii noastre, cul
turii noastre.

De bună seamă nu tot 
ce s-a tipărit în „Con
vorbiri Literare” stă pe 
aceeași linie, nici chiar, 
întotdeauna, pe linia de 
plutire. Și pentru aceasta 
n-a fost nevoie numai- 
decît de farsele lui 
Hasdeu, pentru ca do
vada să fie făcută. 
Insă revista care pro-

clama principii atît de 
sănătoase, ca cele for
mulate de Titu Maiores- 
cu, înainte de a deveni 
tribuna marilor noștri 
clasici, Eminescu, Ca- 
ragiale, Creangă, Slavici, 
avea întreaga autoritate 
morală să vorbească în 
numele frumosului.

S-a 
mea", 
rare" 
rescu, au promovat este
tismul, pe care l-au ur
mărit cu atenție și l-au 
îmbrățișat cu entuziasm, 
ori de cîte ori l-au in
tuit. Aceasta este perfect 
adevărat, dar are nevoie 
de anume precizări. 
Deoarece critica literară 
și culturală a lui Titu 
Maiorescu e cu mult mai 
bogată în nuanțe. Cînd, 
la un an numai după a- 
parifie, „Convorbirile" 
tipăresc primul din cele 
două mari rechizitorii 
ale lui Titu Maiorescu, 
„în contra direcției de 
astăzi în cultura româ
nă", ceea ce surprinde 
este lupta împotriva fal
sificării culturii noastre 
istorice, filologice și gra
maticale, încă din înce
puturile lor, dar mai cu

spus că „Juni- 
„Convorbiri Life- 

și, implicit, Maio-

paradisuri
necunoscute

Un bilet pentru băile 
Felix, acum în toiul verii, 
are valoarea rarității. în- 
tr-un mod asemănător stau 
lucrurile și cu biletele de 
odihnă sau tratament pen
tru Sinaia sau Băile Hercu- 
lane, Poiana Brașovului 
sau Olănești, pentru apro
ximativ două duzini de sta
țiuni balneo-climaterice de 
interes general; adică cele 
mai mari, mai cunoscute și 
mai solicitate din țară. So
licitările au crescut în așa 
măsură, încît aceste locali
tăți, cu faimă. justificată 
și tradiții bine stabilite, nu 
le pot face fată. Natura a 
binecuvîntat însă țara noas
tră cu nenumărate locuri 
de un pitoresc inedit, cu iz
voare tămăduitoare calde și 
reci, de toate felurile, care 
așteaptă încă să fie puse în 
valoare. Este vorba da ne
numărate mici paradisuri

ce vegetează încă într-un 
îndelung anonimat.

Ne-am putea pune legi
tima întrebare. De ce cîte- 
va locuri sînt luate, an de 
an, „cu asalt", iar altele nu 
sînt solicitate ? Explicații 
pot fi date multe, dar un 
lucru se desprinde din pă
rerile exprimate de nu
meroșii noștri interlocutori, 
de la O.N.T., din alimenta
ția publică, de la întreprin
derile de stațiuni balneare, 
și de simpli vizitatori: a- 
ceste locuri sînt puțin sau 
deloc cunoscute, iar popu
larizarea lor este absentă. 
Paradoxal apare în toată 
această chestiune faptul că 
s-au făcut amenajări, s-a 
asigurat un aparat de de
servire, condiții de cazare 
bune și o masă care prin 
diversitate, specific local și 
nivel de aprovizionare este 
în stare să satisfacă va-

riate și înalte exigențe dar 
s-a uitat un singur lucru, 
în aparență un amănunt : 
publicitatea. O discreție 
stranie, nejustificată, dem
nă de o cauză mai bună, 
păstrată în jurul multor 
locuri face ca ele să nu se 
bucure de afluența cuveni
tă. Păltinișul, de pildă, este 
o stațiune climaterică si
tuată la cea mai mare al
titudine — 1 430 metri. Ea 
oferă celor care poposesc 
aici peisaje alpine de o 
rară frumusețe, aer ozonat, 
liniște deplină, condiții ex
celente de odihnă. Cu toate 
acestea, stațiunea Păltiniș 
nu este valorificată decît 
într-o mică măsură. Com
plexul turistic Crințul — 
la altitudinea de, 1250 
metri — încadrat între 
munții Cibinului șl cel ai 
Lotrului, în desișul unor 
păduri de conifere, între-

rupt ici colo de întinse pa
jiști subalpine, este vizitat 
doar din cînd în cînd de 
marii pasionați ai înălțimi
lor ; la fel și complexul de 
cabane de la Gîtul Berbe
cului, situat pe malul lacu
lui de acumulare al hidro
centralei „Sadu V". Un tur 
de orizont 
ochilor ne apare în 
plan, Negovanul 
Negovanul Mic, 
Bătrîna, iar mai departe, 
piscurile Cindrelului, vestit 
pentru iezerele lui limpezi 
și reci. Dar cîți au aflat de 
existența acestor frumu-

Al. PLAIESU 
N, MOCĂNU 
L. DEAKI 
V. MIHA1

și în fața 
prim 

Mare, 
masivul
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seamă spiritul de gene
ralizare ce animă cerce
tarea. Există această de
clarație de principiu, cu 
atît mai valoroasă, cu 
cît vine din partea criti
cului, socotit multă vre
me un aristocrat, cum 
a și fost, dar al cu
getării, și un pur estet : 
„Singura clasă reală la 
noi este țăranul român, 
și realitatea lui este su
ferința, sub care aspiră 
la fantasmagoriile clase
lor superioare. Căci din 
sudoarea lui zilnică se 
scot mijloacele mate
riale pentru susținerea 
edificiului fictiv, ce-l nu
mim cultură română, și 
cu obolul cel din urmă, 
îl silim să ne plătească 
pictorii și muzicanții noș
tri, academicii și ate
niană din București" 
etc., etc. Acestea le 
scria Maiorescu în 
1868. Paralel cu ca
ricaturizarea unor atitu
dini „megalogrefe" din 
literatura vremei, i se 
pare util „să puie o sta
vilă curentului de idei 
bizantine, ce învîrtește 
capetele generației pre
zente", și să-și continue 
„misiunea" în credința 
că : „progresul adevă
rului trebuie să se facă 
și că formula lui este a- 
ceasta : „Mulți din cei 
ce astăzi sînt în rătăcire, 
vor veni mîine pe calea 
adevărului, dar nici unul 
din cei ce au înțeles a- 
devărul, nu se va mai în
toarce la vechile erori".

Cuvinte întrufoful pro
fetice, în lumina unui 
veac de înrîurire. Căci 
dacă mulfe din textele 
poetice, patent troglodi
te, sau din bizareriile 
de limbă ale ziarelor ro
mânești, cu cari se răz
boia, cu un veac în 
urmă, Titu Maiorescu par 
incredibile, ele nu repre
zintă mai puțin o vîrsfă 
istorică din cultura 
noastră, iar influența te
merarului hidalgo, în 
luptă nu cu morile de 
vînf, dar cu realitățile, 
nu va fi fost doar o pă
rere. Timpul, desigur, a 
fost unul din aliații cei 
mai prețioși ai criticului 
de la „Junimea". Gene
rațiile cîte au urmat, din
coace și dincolo de Car- 
pați, au aderat, rînd pe 
rînd, la crezul estetic al 
„Junimei", însușindu-și 
pe de o parte cultul a-

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit vineri la amiază pe vicecan
celarul și ministrul afacerilor ex
terne al R. F. a Germaniei, dr. H. 
C. Willy Brandt.

Cu acest prilej au fost abordate 
unele probleme de interes reci
proc privind stadiul actual și de 
perspectivă al relațiilor dintre țara 
noastră și R. F. a Germaniei, pre
cum și aspecte ale situației inter
naționale actuale.

La întrevedere, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordială, au 
participat Petre Blajovici, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Corneliu Mănescu, ministrul afa

cerilor externe, Vasile Șandru, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, Constantin Oancea, ambasa
dorul României în _ 
niei.

Au fost de față 
ambasadorul R. F. 
București, dr. Hans Rute, șeful Di
recției a II-a Politice din M.A.E., 
dr. Franz Drutschmann, consilier 
al Ambasadei R.F. a Germaniei la 
București.

La amiază, președintele Consiliu
lui de Miniștri a oferit un dejun 
în cinstea vicecancelarului și mi
nistru al afacerilor externe al R.F. 
a Germaniei.

MOMENTUL

R. F. a Germa-

Erich Strătling, 
a Germaniei la

(Agerpres)

ȘTIINȚIFIC ITALIAN

(Continuare 
în pag. a IV-a)

Consiliul dc Miniștri italian a luat 
zilele trecute hotărîrea de a înființa 
un nou minister : Ministerul Cercetă
rilor Științifice și Tehnologice. în mod 
obișnuit, astfel de acțiuni trec neco- 
mcntate, fiind considerate ca ceva fi
resc. De data aceasta însă înființarea 
noului minister a făcut vîlvă, deoare
ce a coincis cu o perioadă în care se 
concretizează un 
ansamblu de mă
suri menit să du
că — după cum 
se spune aci — la 
>;n adevărat „salt 
calitativ" în economie, sau chiar 
doua reconstrucție" tehnologică, 
sență este vorba de preocuparea 
tru utilizarea în cel mai înalt 
posibil a tehnologiei moderne, 
tru un avînt al cercetărilor tehnico- 
științifice și aplicarea neîntîrziată în 
producție a rezultatelor acestora.

In pregătirea unei astfel de măsuri 
importante, în parlament, în institu
tele de cercetări științifice și univer
sități, în marile întreprinderi — 
capital de stat sau privat — în ca
drul unor simpozioane științifice sînt 
analizate eforturile ce ar trebui 
puse pentru a se realiza obiectivul 
propus, fondurile care pot fi puse la 
dispoziție, piedicile care ar trebui în
lăturate. Intr-o accepțiune mai largă 
se concepe utilizarea tehnicii noi ca 
factor de bază nu numai al dezvol
tării producției, ci și ca o me
todă de a rezolva problemele se
rioase decurgînd din dezechilibrul e- 
xistent încă între diferite ramuri ale

CORESPONDENȚA 
DIN ROMA

o „a 
In e- 
pen- 
grad 
pen-

CU

de

economiei sau între nordul' și sudul 
Italiei. Ținîndu-se seama de locul pe’ 
eare-1 ocupă Italia în prezent în eco
nomia europeană și mondială (locul 
patru în Europa occidentală și al șap
telea loc în lume) se dorește ca in
dustria italiană să progreseze, îndeo
sebi în ceea ce privește competitivi
tatea, dar nu numai pe plan comer

cial, ci mai ales 
în domeniul pres
tigios al calității 
și originalității 
produselor realiza
te. Și acest lucru 

se poate realiza — se susține în cercu
rile economice italiene — numai asi- 
gurînd permanent cale liberă progre
sului tehnicii și științei, dînd priorita
te ramurilor fundamentale ale econo-, 
miei.

Ținînd seama, de aceste consideren
te, întreprinderile italiene cu capital 
privat sau de stat au lansat campa
nia celei de a „doua reconstrucții" a 
economiei țării. în complexul de mă
suri preconizate, iată doar cîteva din 
cele mai importante :

Formarea de cadre specializate la 
toate nivelurile. Numărul actual de 
circa 10 000 de cercetători științifici 
este apreciat ca fiind insuficient și în 
pericol de a descrește. In perioada 
1945—1964 au emigrat în S.U.A. 
7 891 de tehnicieni și cercetători știin
țifici. Cauzele acestei „migrații a cre
ierilor" sînt acum analizate sub mul
tiplele lor aspecte și se speră că vor 
fi eliminate.

bt PUICEA

(Continuare în pag. a VIII-a)
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100 de ani ' 
| de la aparifia „CA PI TA L UL Ul“

Etern inrfeniH
ta stociii creator
al realității
Se împlinesc o sută de ani de cînd 

a văzut lumina tiparului primul vo
lum al „Capitalului" — opera funda
mentală a gîndirii lui Marx, care a 
marcat un moment important în is
toria științei și a gîndirii omenești, 
în istoria clasei muncitoare și a miș
cării muncitorești internaționale. 
N-a trebuit să treacă prea mult timp 
de la apariția ei, pentru ca această 
operă să capete o largă răspîndire și 
să devină pentru burghezie „proiec
tilul cel mai teribil".

Puterea de atracție pe care o exer
cită teoria „Capitalului" asupra cla
sei muncitoare, a oamenilor muncii 
în general, constă, după cum subli
nia Lenin, în faptul că ea îmbină 
o înaltă rigurozitate științifică cu 
spiritul revoluționar, și le 
nu în mod întîmplător, ci în 
trinsec și indisolubil.

Acestea sînt, de fapt, 
'de bază care se. ridică

Conf. univ. dr.
Nicolae IVANCIU

îmbină 
mod in
cerințe 
în fața 

teoriei revoluționare. Spre a răspun
de menirii ei — aceea de a înarma 
proletariatul în lupta pentru trans
formarea revoluționară a societății 
— teoria trebuie să fie indisolubil 
legată de viață, să reflecte în mod 
științific realitățile, să descifreze nu 
numai esența fenomenelor, dar și 
sensul în care ele evoluează, să ma
nifeste maximum de receptivitate 
față de nou, dînd răspuns proble
melor care se nasc necontenit din 
impetuoasa dezvoltare a societății. 
„Capitalul" va rămîne în tezaurul 
spiritual al omenirii ca o operă din
tre cele mai remarcabile, nu numai 
prin adevărurile fundamentale pc. 
care le-a descoperit, dar și ca o mă
iastră pildă de cercetare științifică, 
profund novatoare a realităților unei 
epoci a capitalismului, ca un îndemn 
la dezvoltarea creatoare a teoriei, 
potrivit cerințelor mereu noi ale pro
gresului social.

Ar
Ca si economia politică de pînă la 

Marx „Capitalul" s-a ocupat de cer
cetarea anatomiei si fiziologiei socie
tății capitaliste, dar ceea ce deose
bea această lucrare de toate lucră
rile economiștilor de pînă atunci era 
faptul că aborda problemele prin 
prisma unei concepții principial noi 
despre societate — materialismul 
istoric — și cu ajutorul metodei 
dialectice așezate pe baze materia
liste — de pe pozițiile unei 
clase sociale noi, clasa munci
toare. privită nu pur si simplu, ca 
clasa care suferă cel mai mult, dar 
ca o clasă căreia îi revine 
siunea istorică de a-i elibera pe 
toți cel ce muncesc de exploatare. 
Tocmai aceasta a dat potente necu
noscute pînă atunci cercetării știin
țifice, a permis spargerea cătușelor 
puse pe orizontul burghez și revolu- 
ționarea științei economice, rezol
varea științific fundamentată a unor 
probleme cardinale ridicate de dez
voltarea societății, în fața cărora 
știința economică premarxistă se do
vedise neputincioasă.

Economiștii burghezi, interesat! în 
menținerea orînduirii capitaliste, 
considerau capitalismul veșnic și 
imuabil. Legile și categoriile lui. 
contradicțiile existente erau privite 
ca fenomene firești, corespunzătoare, 
chipurile, naturii omului în general. 
Prin „Capitalul", Marx a demonstrat 
că relațiile capitaliste reprezintă o 
formă istorică, trecătoare a produc
ției sociale. Aceasta era concluzia 
firească a unei alte descoperiri epo
cale a sa. și anume succesiunea le
gică a orînduirilor sociale, sub 
impulsul creșterii forțelor de produc
ție. al interacțiunii dialectice dintre 
forțele și relațiile de producție.

Descoperirea fundamentală, piatra 
unghiulară a teoriei sale economice, 
o constituie teoria plus-valorii. A- 
ceasta a pus în lumină însăși esența 
exploatării capitaliste, contradicția 
de bază a societății burgheze, aceea 
dintre proletariat și burghezie.

Ca un titlu de merit al revolu
ției înfăptuite prin „Capitalul" în 
știința economică se înscrie si des
coperirea legii ratei mijlocii a profi
tului și a efectelor ei asupra agravă
rii contradicțiilor capitalismului. Ex- 
plicînd acțiunea acestei legi. Marx a 
arătat că fiecare capitalist în parte, 
ca și totalitatea capitaliștilor din 
toate ramurile de producție, partici
pă la exploatarea întregii clase 
muncitoare. De aici a tras el conclu
zia de mare însemnătate cu privire 
la necesitatea de a opune unității de 
clasă a capitaliștilor unitatea de 
luptă a întregii clase muncitoare, de 
a ridica lupta economică a proleta
riatului la nivelul unei lupte politice 
pentru cucerirea puterii din mîinile 
burgheziei și trecerea la construirea 
orînduirii noi, socialiste.

Prin geniala operă teoretică a lui 
Marx, în cadrul căreia „Capitalul" 
ocupă un loc proeminent, lupta 
revoluționară a proletariatului a 
căpătat cea mai deplină justificare 
științifică, victoria acestei lupte a 
devenit o certitudine, iar socialismul 
însuși s-a transformat din utopie în 
știință.

mi-

★
In secolul care a trecut de la 

apariția primului volum al „Capita
lului", ideologii burghezi n-au înce
tat să conteste ideile marxiste. Dacă 
s-ar însuma tot ce s-a scris pentru 
a le nega sau renega, s-ar forma o 
stivă cît un munte. Dar viața e su
prema probă a oricărei teorii, iar 
întreaga dezvoltare mondială din ul
timul secol demonpțrează justețea 
d-e rieztțriirsoirsat a Ideii fundamentale 
a ,(Capitalului" cu privire la carac
terul legic al trecerii omenirii de la 
capitalism la socialism, la victoria 
inevitabilă a noU orînduiri sociale.

Socialismul, care acum un veac 
era doar o teorie, a devenit un sis
tem mondial cuprinzînd 14 state și 
o treime din populația planetei. 
Clasa muncitoare, în care Marx a 
întrevăzut încă acum un secol clasa 
cea mai înaintată a societății, a cu
cerit puterea politică din mîinile 
burgheziei și a asigurat victoria 
orînduirii socialiste în aceste țări. 
Ea joacă un rol din ce în ce 
mai important în dezvoltarea socială 
a întregii omeniri și este evident că 
cu toate 
cunoaște 
țară sau 
a luptei, 
sul legic al înaintării spre socia
lism și comunism.

Adevărurile dezvăluite de Marx 
cu privire la faptul că clasa munci
toare este în capitalism o clasă ex
ploatată, cu privire la contradicția 
dintre caracterul social al producției 
și proprietatea privată asupra mij
loacelor de producție constituie și 
astăzi caracteristici’ esențiale ale ca
pitalismului — și tocmai antagonis
mele sociale pe care le generează 
formează baza permanentă a luptei 
revoluționare duse de clasa munci- 

■’ tdâre, de pansele largi ale celor ce 
muncesc din țările capitaliste.

în răstimpul celor 100 de ani, pro
cesul de o uriașă complexitate al 
dezvoltării sociale a scos la iveală 
fenomepe noi, o multitudine de as
pecte icare în urmă cu decenii nici 
nu puteau fi bănuite. Evident că ar 
fi greșit să se caute o explicare a 
fenomenelor actuale proprii capita
lismului contemporan, prin aplicarea 
unor teze care au corespuns stadiului 
său incipient de dezvoltare. Pentru 
a cunoaște și înțelege noile feno
mene este necesar un studiu apro
fundat, științific, al realităților, al 
schimbărilor care au intervenit in 
viața socială, este necesară dezvol
tarea creatoare a teoriei prin gene
ralizarea noii experiențe istorice. 
Teoriei revoluționare îi este caracte
ristic tocmai faptul că ea nu este o 
dogmă, o doctrină împietrită, finită 
și intangibilă, ci o știință vie, ostilă 
închistării și rigidității, care se dez
voltă si se îmbogățește necontenit, 
luînd în considerare cu atenție fe
nomenele noi ale vieții și interpre- 
tîndu-le cu obiectivitate științifică.

Marx a criticat cu deosebită tărie 
pe acei teoreticieni care încercau să 
explice fenomenele economice sau 
sociale pornind de la noțiuni ab
stracte, să deducă pe cale pur logică 
„adevăruri noi". Forța adevărurilor 
pe care le-a dezvăluit își are izvorul 
în legătura indisolubilă cu viața. în 
cercetarea aprofundată, pătrunsă de 
obiectivitate științifică, a realităților 
vii, concrete, ale societății în care a 
trăit. în prefața la volumul I al Ca
pitalului, el a definit în cîteva cu
vinte concepția care l-a călăuzit în 
cercetarea fenomenelor, arătînd că 
„societatea actuală nu este un cris
tal solid, ci un organism capabil de 
transformări și mereu aflat în curs 
de transformări".

Această viziune profund științifică 
se reflectă și în noțiunile șl catego
riile economice marxiste, concepute 
nu ca imobile, osificate, ci într-o 
continuă prefacere. Este interesantă 
în această privință aprecierea lui 
Engels, care, criticîndu-1 pe un eco
nomist pentru a nu fi înțeles unele 
laturi ale teoriei economice a lui 
Marx, arăta că întrucît fenomenele 
economice evoluează neîncetat este 
firesc ca si ideile, noțiunile care le 
reflectă să fie de asemenea supuse 
schimbării si transformării, si nu fe
recate în definiții rigide.

După moartea lui Marx, Engels, 
deși încărcat de ani și cu grija de a 
termina editarea „Capitalului", a se
sizat unele fenomene care . vesteau 
transformarea capitalismului analizat 
de Marx (accelerarea concentrării și 
centralizării capitalului în industrie, 
comerț, bănci, agricultură, apariția 
trusturilor, noul rol al băncilor și for
melor noi ale colonizării). De aseme
nea Lenin, fidel discipol al lui Marx, 
analizînd la începutul secolului XX 
schimbările intervenite în dezvolta
rea capitalismului intrat într-un nou 
stadiu — stadiul imperialist — n-a 
căutat să încadreze realitățile din vre
mea sa în forme prestabilite, n-a ezi
tat să înlăture acele teze care nu mai 
corespundeau cu realitatea, să for
muleze idei, teze si teorii noi cores
punzătoare cerințelor epocii și nevoi
lor de luptă ale clasei muncitoare.

Dar și de la analiza făcută acelui 
nou stadiu a trecut o jumătate de 
secol. în acest timp au apărut 
noi fenomene și procese, în lume 
s-au petrecut adinei transformări 
economice, sociale, naționale, da
torită cărora în zilele noastre sub 
multiple aspecte înfățișarea capita
lismului este mult diferită nu numai 
față de acum 100 de ani, dar și față 
de acum cîteva decenii.

Este cunoscut că procesul de con
centrare și centralizare a capitalului 
aflat la baza apariției monopolurilor

— esența economică a imperialismului’
— a atins astăzi proporții care erau 
de neînchipuit la începutul secolului. 
Monopolurile considerate pe atunci 
gigantice, astăzi ar apărea foar
te modeste, dacă le-am com
para cu marile concerne ale lumii ca-

variabile pe care le poate 
fluxul revoluționar într-o 
alta, într-o etapă sau alta 
nimic nu poate opri proce-
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In Editura Politică a aparut

pitaliste de astăzi, care-și împletesc 
forța cu forța statului în mecanismul 
capitalismului monopolist de stat, de
venit în zilele noastre un fenomen 
permanent și dominant în statele ca
pitaliste avansate. Realitățile de as
tăzi evidențiază forme noi ale pro
prietății capitaliste, fenomene noi 
ca tendințele sau încercările de regle
mentare de către stat a proceselor 
economice, cu scopul de a înlocui re
glementarea spontană. Asupra pro
ceselor economice, în special din 
țările capitaliste înaintate, și-a pus 
amprenta revoluția tehnico-științi- 
fică, care a determinat o anumită 
creștere a producției în unele țări, 
progresul considerabil al unor ra
muri. Toate acestea n-au putut însă 
și nu pot înlătura fenomenele de in
stabilitate decurgînd din esența capi
talistă a proprietății, adîncirea deca
lajului dintre țările dezvoltate și ță
rile subdezvoltate.

Pe lîngă vechile, „clasicele". con
tradicții ale capitalismului au apărut

altele noi, atît pe plan național cît 
și internațional, diversele încercări 
de a le atenua — de pildă prin crea
rea unor organisme monopoliste su
prastatale — dovedindu-se puțin 
eficiente sau avînd de multe ori 
efecte contrarii. Restrîngerea consi
derabilă a sferei de dominație și de 
acțiune a capitalismului, ca urmare 
a formării sistemului mondial so
cialist, destrămarea sistemului colo
nial al imperialismului au determi
nat și determină adîncirea tuturor 
contradicțiilor sale, agravarea crizei 
sale generale.

Toate aceste procese de bază ale 
lumii capitaliste contemporane, care 
au adus elemente noi în mecanismul 
relațiilor și în formele de manifes
tare a legităților acesteia, oferă un 
vast cîmp de investigație științifică.

Studiind realitățile sociale din 
diferite țări, gîndirea marxistă 
contemporană contribuie la îmbo
gățirea continuă a tezaurului învăță
turii marxiste. Nu este însă mai puțin 
adevărat că au existat și continuă să 
existe tendințe de abordare schema
tică, unilaterală, a noilor realități, de 
încadrare a fenomenelor și procese
lor lumii contemporane în tipare în
vechite, depășite sau respinse de 
viață. Istoria a arătat că numai ana
liza științifică a fenomenelor pe baza 
dialecticii marxiste, examinarea lor 
multilaterală, sub toate conexiunile, 
în spiritul celei mai depline obiec
tivități și cu curajul de a trage con
cluziile ce se impun slujește cauzei 
clasei muncitoare, elaborării unei 
tactici juste în lupta revoluționară. 
După cum sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, „în lumea contemporană 
au Ioc mari prefaceri cconomico-so- 
ciale. înțelegerea schimbărilor ce au 
loc, a legilor obiective care le gu
vernează și desprinderea unor con
cluzii politice juste cer o analiză 
științifică aprofundată a evenimen
telor : ea nu se poate face prin com
parații mecanice cu situații de acum 
50—GO de ani, sau recurgîndu-se nu
mai Ia citate din clasici. Acest mod 
de abordare a problemelor constituie 
o piedică în dezvoltarea gîndirii 
marxist-leniniste".

Tocmai prin studierea aprofundată 
a realităților, prin capacitatea de a 
se îmbogăți necontenit pe baza sin
tetizării noii experiențe istorice, a 
concluziilor dezvoltării sociale, învă
țătura marxistă se afirmă ca o în
vățătură mereu vie, capabilă să 
călăuzească lupta revoluționară pen
tru transformarea societății, 
cest sens, opera lui Marx. 
ridicat economia politică, 
vieții sociale la nivelul unei 
rate știinte. nu s-a încheiat o dată cu 
„Capitalul" și nici cu scrierile con
tinuatorilor săi, care au dezvoltat 
învățătura marxistă. Ea este dusă 
mai departe și se cere mereu îmbo
gățită prin activitatea creatoare a 
marxiștilor contemporani de pretu
tindeni.

In a- 
care a 
studiul 
adevă-

Prin grija Partidu
lui Comunist Ro
mân, 
Marx și 
nosc o 
pîndire 
noastră, 
rite în 
masă. In anii 
au . trecut 
eliberarea țării au 
fost traduse și ti
părite de către E- 
ditura politică 68 
de titluri într-un ti
raj total de aproa
pe 3 000 000 exem
plare. „Opere" de 
Karl Marx și Frie
drich Engels au 
apărut pînă în pre
zent în 25 de vo
lume, 
circa 
exemplare.
alese" — în două vo
lume — au fost edi
tate în 90 000 de e- 
xemplare, iar 9 cu
legeri tematice, cu- 
prinzînd lucrări_ și 
fragmente de lu
crări ale lui Marx 
și Engels, în peste

Comunist
operele lui 

Engels cu- 
largă 
în 

fiind 
tiraje

140 000 exemplare. 
(„Despre artă și 
literatură", „Des
pre artă" — în 
două volume, „Des
pre religie", „Despre 
sindicate", „Despre 
sistemul colonial 
al capitalismului", 
„Despre Internațio
nala întîia", precum 
și Marx-Engels-Le- 
nln „Despre rolul 
industriei în dez
voltarea societății", 
„Despre comunis
mul științific", „Des
pre internaționalis
mul proletar"). Scri
erile lor cele mai 
importante au fost 
tipărite în numeroa
se ediții și sute de 
mii de exemplare. 
„Manifestul Partidu
lui Comunist* a a- 
părut în 358 000 e- 
xemplare, iar „Ca
pitalul", opera fun
damentală a 
Karl Marx, a fost 
tipărită începînd 
cu 1947 în 4 ediții, 
ultima în 1960, însu
mînd 289 000 de e-

xemplare. De ase
menea, „Contribuții 
la critica economiei 
politice" a apărut 
în 26 000 exempla
re, „Luptele de 
clasă din Franța" 
în 45 000 de exem
plare, ■ „Mizeria filo
zofiei" în 35 000 de 
exemplare, „Muncă 
salariată și capi
tal" în 161 000 de 
exemplare, „Salar, 
preț, profit" în 
180 000 de exem
plare, iar „Războ
iul civil din Fran
ța" și „Optspreze
ce Brumar al lui 
Ludovic Bonaparte" 
în 36 000 și respec
tiv 75 000 de exem
plare. Despre viața 
și activitatea 
Marx și Engels 
mai fost tipărite 
meroase lucrări 
bliografice și memo
rialistice, precum 
și valoroase studii 
ale unor economiști, 
filozofi și istorici din 
țara noastră și de 
peste hotare.

I
I
I
I
I
I
i
I
I
I

I

I
I

„Capitalului" 
în România

Acad. C. lonescu GULIAN

J»
Lucrare omagială, editată cu ocazia împlinirii a 100 de ani de 

la apariția primului volum al operei lui Karl Marx, cuprinde nouă 
studii originale, elaborate de profesori universitari, cercetători știin
țifici in economie și în filozofie.

Lucrarea cuprinde următoarele studii: „Capitalul" — revoluție 
in economia politică — de conf. dr. Aurel Negucioiu ; De ce „cri
tica economiei politice" 7 — de prof. Miron Constantinescu; Din 
istoria începuturilor pătrunderii și răspindirii ideilor „Capitalului" 
în România — de dr. Gheorghe Dobre; Karl Marx și unii istorici 
nemarxiști ai doctrinelor economice — de conf. Armand. Popper; 
Karl Marx și economiștii noștri (Poziții ale unor economiști bur
ghezi din România perioadei interbelice față de doctrina econo
mică a lui Marx) — de conf. dr. Nicolae Ivanciu; Variații ale 
mărimii plusvalorii în deceniile recente — de Leon Strofa ; Proble
me ale elaborării sistemului categorial al capitalismului monopolist 
de stat — de prof. dr. Emilian Dobrescu și prof. dr. Tudorel Pos- 
tolache; Dialectica în formele-valoare și in formele de judecată 
la Marx — de conf. Radu Stoichiță și Gustav Offenberger ; Sem
nificația abstractului și concretului în „Capitalul" lui Marx — de 
Alexandru Florian.
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I — conspect din „Capitalul" făcut pe foiță de țigară în în- 
Doftana de către luptători comuniști în anii dinaintea eliberării

La un veac de la apariția ei, lu
crarea fundamentală a lui Marx se 
înfățișează ca avînd toate atributele 
unei cărți reprezentative a omenirii. 
Lucrări impresionante prin vigoarea 
gîndirii și bogăția informației sînt 
numeroase în patrimoniul științei și 
culturii mondiale și ele fac cinste 
rîvnei și pasiunii de cercetare a au
torilor lor. Dar apariția lucrării lui 
Marx a marcat nu numai o nouă eta
pă în istoria gîndirii economice, dar 
și în istoria umanității însăși, prin 
soluțiile date problemei sociale pri
mordiale a desființării exploatării o- 
mului de către om și descinderea 
perspectivelor spre o nouă societate.

Noua concepție despre lume elabo
rată de Marx și Engels s-a închegat 
treptat în lucrările lor anterioare 
„Capitalului". Dar în această lucrare 
a fost demonstrată științific temei
nicia ideilor marxiste despre for
țele motrice ale dezvoltării so
ciale. despre caracterul obiectiv al 
legilor economice, despre posibilita
tea reală a făuririi societății socia
liste.

Pentru istoria filozofiei, „Capita
lul" reprezintă proba cea mai strin
gentă pe care o poate avea 
o teorie : aplicarea ei la un fe
nomen concret, demonstrarea mi
nuțioasă, nutrită dintr-un imens ma
teria] faptic, a justeței metodei pe 
care o preconizează. Grație acestei 
metode — dialectica materialistă — 
a reușit Marx să descopere esența 
orînduirii capitaliste si să fundamen
teze științific legile obiective ale 
transformării ei revoluționare.

Previziunea științifică despre în
făptuirea comunismului s-a împletit 
cu afirmarea crezului umanist pe 
care Marx l-a expus amplu încă 
din primele sale scrieri. Legînd apa
riția libertății. înflorirea tuturor ap
titudinilor umane de proprietatea 
colectivă asupra mijloacelor de 
producție și corolarul ei firesc — 
dezvoltarea planificată a economiei 
în folosul întregii societăți, al făuri
rii bunăstării ei materiale și spiri
tuale, Marx și-a încoronat în chip 
științific și eficient concepția sa 
umanistă despre om.

Semnificațiile nemuritoarei opere 
a lui Marx au fost sesizate de tim
puriu în tara noastră si s-au re
percutat asupra gîndirii sociale, ca 
și asupra vieții politice a societății 
românești. Istoria ultimelor decenii 
ale veacului trecut arată că lupta 
clasei muncitoare din România s-a 
dezvoltat în indisolubilă legătură cu 
răspîndirea în țara noastră a ideilor 
socialismului științific, o deosebită 
însemnătate avînd în această privin
ță „Capitalul".

Este remarcabil faptul că mișca
rea noastră socialistă, reprezentanții 
ei de frunte au văzut de la început 
în teoria marxistă o călăuză în 
acțiune. Socialiștii români au pă
șit la analiza și interpretarea, în lu
mina ei, a realităților românești, 
dezvoltînd o gîndire marxistă care a 
dat un șir de răspunsuri juste mul
tora din problemele pe care le ridica 
dezvoltarea societății românești.

★
Primele informații cu privire la 

Karl Marx șl „Capitalul" au apărut 
în presa română incă în 1871, în re
vistele .Familia" și „Albina", ca 
o expresie a receptivității inte
lectualității progresiste (Iosif Vul
can. Vincentiu Babeș etc.), pen
tru marxism. Este însă meritul 
presei socialiste de a fi răspîndit în 
România ideile marxiste, de a fi 
dezvăluit clasei muncitoare însemnă
tatea lor vitală pentru lupta prole
tariatului. în „Emanciparea" (Bucu
rești 1883) s-au publicat pentru pri
ma oară în limba română fragmente 
din „Capitalul", în traducerea pre
scurtată a lui A. Bacalbașa. iar „Da
cia viitoare". „Revista socială", 
„Contemporanul". „Drepturile omu
lui" și alte periodice au publicat nu
meroase articole inspirate de ideile 
„Capitalului".

Ca orice fenomen ideologic, re
ceptarea unor idei nu poate avea loc 
dacă nu există ceiința socială obiec
tivă. mediul germinativ favorabil în 
care acestea să poată încolți.

în România, mediul germinativ 
pentru ideile „Capitalului" l-au con
stituit formarea și dezvoltarea prole
tariatului.

încă înainte de apariția „Capita
lului", în a doua jumătate a secolu
lui trecut. proletariatul începuse să 
se dezvolte și să se afirme pe arena 
vieții social-politice românești. Plă
mădită de evoluția economică și 
socială a României, fibră din fibra 
poporului român, mișcarea munci
torească și-a dezvoltat de tim
puriu, în climatul favorabil creat 
de puternicele tradiții democra
tice din gîndirea socială româ
nească, o gîndire proprie, socialis
tă, a formulat idei înaintate, care, 
dînd expresie năzuințelor vitale ale 
poporului muncitor, căutau răspuns 
problemelor dezvoltării sociale ale 
tării. Receptivitatea fată de ideile 
„Capitalului", larga lor răspîndire în 
țara noastră se explică tocmai prin 
faptul că mișcarea muncitorească, 
gîndirea socialistă autohtonă au aflat 
în ideile marxiste acest răspuns la 
problemele care o frămîntau.

Totodată, este important să rele
văm că contactul cu „Capitalul" a 
contribuit imens la cristalizarea gîn
dirii socialiste românești și Ia așe
zarea ei pe un fundament științific, 
Ia dezvoltarea conștiinței și maturi
zarea politică a proletariatului.

Socialiștii români subliniau că o-

pera lui Marx Ie înlesnește cunoaș
terea legilor care guvernează lumea 
socială (Dacia viitoare nr. 2/1883), 
că „s-a deschis o eră nouă știin
ței sociale" (Munca 1890), că socia
lismul a trecut de la faza utopică la 
faza științifică si că „dacă sîntem 
convinși că lupta de azi va duce la 
victoria de mîine, asta o datorăm în 
primul rînd marelui nostru dascăl 
Karl Marx".

întelegînd valoarea universală a 
concepției și metodei marxiste de 
interpretare a fenomenelor vieții so
ciale, ci au pășit la analiza și inter
pretarea de sine stătătoare a reali
tăților economice, politice, sociale ale 
țării. In acest sens au înțeles marxis
mul — ca indestructibil legat de 
practică, de cerințele majore ale so
cietății românești — reprezentanți de 
frunte ai mișcării socialiste ca Iosif 
Nădejde. C. Dobrogeanu-Gherea. Ște
fan Stîncă. Raicu lonescu Rion, Pa- 
nait Mușoiu și alții. Și tocmai abor
darea problemelor importante ale 
evoluției sociale și politice ale Ro
mâniei a imprimat gîndirii socialiști
lor români un caracter original. 
Principalele probleme pe care ei și 
le-au pus au fost : cum se înfățișa 
structura societății românești. în ce 
fază a dezvoltării sociale se afla Ro
mânia. care trebuia să fie- orientarea 
ei pe planul dezvoltării economice și 
sociale, cum puteau fi înlăturate sta
vilele din calea progresului tării ?

Ridicîndu-se împotriva celor care 
considerau că în România nu s-ar 
putea făuri socialismul, că el ar fi „o 
plantă exotică", „un import" neasimi- 
labiL pentru țara noastră, socialiștii 
români au demonstrat nonsensul a- 
cestei subestimări a potentelor de 
progres ale țării. Pe baza unei ana
lize științifice a situației economice 
și a raporturilor de clasă de a- 
tunci, Gherea, Stîncă și alții au a- 
rătat că astfel de teze denaturează 
realitatea — întrucît la noi exista 
deja un proletariat industrial, care 
inevitabil avea să se dezvolte și să 
se afirme tot mai puternic ca expo
nentul intereselor întregului popor 
muncitor. forța hotărîtoare în 
făurirea noii orînduiri. Pornind a- 
tît de la necesitățile progresului e- 
conomic al țării, cît și de la cerin
țele transformărilor sociale, revolu
ționare, socialiștii au susținut nece
sitatea dezvoltării industriei, arătînd 
după cum se exprima atît de plastic 
Gherea că „pentru țara noastră a- 
ceasta este o întrebare vitală, de a 
fi, ori nu a fi".

Trebuie subliniat că în această 
problemă esențială ideile clarvăză
toare ale socialiștilor români s-au 
întîlnit cu activitatea tuturor acelor 
patrioți, animați de idei progresiste, 
de grijă pentru soarta tării, care au 
susținut, de asemenea, importanta 
decisivă a industrializării tării, ca de 
pildă Ion Ghica, A. D. Xenopol, 
Ștefan Mihăilescu.

Ideea exproprierii expropriatorilor, 
a instaurării proprietății socialiste 
asupra mijloacelor de producție, în
scrisă pe frontispiciul „Capitalului", 
i-a însuflețit pe socialiștii români în 
lupta împotriva exploatării capitalis
te și moșierești.

Este semnificativ faptul că în pro
gramul primului partid muncitoresc 
din tara noastră. Partidul Social-De
mocrat al Muncitorilor din România, 
creat în 1893, erau proclamate ca 
țeluri, ale. partidului „desființarea 
proprietății private asupra mijloace
lor de producție si prefacerea lor în 
proprietate socială", „distrugerea so
cietății burgheze si întemeierea so
cietății socialiste".

Ideile „Capitalului” au stimulat 
elaborarea unor lucrări teoretice de 
mare valoare și originalitate, dintre 
care amintesc admirabila carte a 
d-rului Ștefan Stîncă „Mediul so
cial ca factor patologic". Luînd ca 
model celebrele analize din „Capi
talul". el a înfățișat condițiile de 
viață impuse proletariatului de orîn- 
duirea capitalistă, adăugind, pe baza 
propriei experiențe de medic de 
tară, tabloul zguduitor al mizeriei 
și bolilor care secerau viețile țăra
nilor români.

Spațiul restrîns al unui articol de 
ziar nu ne îngăduie să urmărim in
fluenta ideilor „Capitalului” în peri
oadele ulterioare, dar se cuvine să 
relevăm că în toate etapele de dez
voltare a mișcării muncitorești din 
tara noastră, ideile „Capitalului" au 
constituit un izvor de forță pentru 
clasa muncitoare. de încredere 
nezdruncinată în victoria luptei re
voluționare.

Studierea și răspîndirea lor a că
pătat un caracter si mai larg, mai 
organizat, dună crearea Partidului 
revoluționar, marxist-leninist al cla
sei muncitoare - Partidul Comunist 
Român, care a marcat o treaptă su
perioară în dezvoltarea mișcării 
muncitorești. Chiar si în condițiile 
grele ale ilegalității. în pofida pri
goană! și a interdicțiilor Ia care ora 
supusă literatura marxistă. P C.R. 
a organizat numeroase cercuri în 
care membrii rfo partid, uteciști si 
S'.mnatizanți comuniști studiau ..Ca
pitalul" și alte onere ale marxism- 
leninismului.

însușirea teoriei marxist-leniniste, 
capacitatea de a o aplica creator, po
trivit condițiilor concrete din tara 
noastră, i-au dat posibilitatea parti
dului comunist să conducă poporul la 
mărețe victorii, la înfăptuirea în Ro
mânia a idealului care a însuflețit 
lupta a zeci de generații de revolu
ționari — eliberarea pentru totdeau
na a celor ce muncesc de orice ex
ploatare și asuprire, construirea oria» 
duirii noi, socialiste.
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din Oradea

PUNCTUL OPTIM

In agricultură
Ing. dr. docent Dumitru SĂNDOIU
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Se spune, pe drept cuvînt, că in
ginerul agronom trebuie să fie un 
foarte bun economist, ceea ce nece
sită ca el să cunoască efectul fie
cărui factor care concură Ia realiza
rea producției, sistemul teoretic de ar
monizare a tuturor factorilor la un 
loc, pentru ca ei să nu se stînjenească 
reciproc, ci să asigure un optimum 
indispensabil obținerii unui maximum 
de producție rentabilă. Spre exemplu : 
grîul are nevoie de azot, care, dacă 
se dă în cantitatea potrivită, rezultă 
o producție superioară. Depășindu-se 
această doză, grîul cade și astfel se 
reduce efectul tuturor celorlalți fac
tori de vegetație, care au contribuit 
la creșterea plantelor, adică : apa, căl
dura, lumina etc.

De maximă însemnătate este asigu
rarea apei — factorul cel mai nece
sar în climatul nostru secetos. Dacă 
se dă în cantitate optimă, apa ajută 
la valorificarea tuturor factorilor de 
vegetație; depășirea dozei optime 
strică solul, duce la scăderea pro
ducției plantelor, rezultîndu-se înca
sări mici la fiecare leu cheltuit și, în 
loc de cîștig, se ajunge la pagubă.

Prin urmare, inginerul agronom 
trebuie să știe să asigure doza optimă 
de azot, de apă, de fosfor, să justifice 
în mod economic cheltuielile cu ară
turile, să aleagă sămînța cea mai co
respunzătoare solului, climatului sau 
microclimatului în care lucrează, să 
semene cantitatea potrivită din fiecare 
soi etc. Există un optim general : dacă 
se acționează sub el, scade producția, 
iar dacă se depășește acest optim, se 
lucrează în pagubă. Prin urmare, pro
ducția agricolă se bazează pe armoni
zarea optimă a factorilor de produc
ție, care în știința agronomică se nu
mesc factori de vegetație.

Cum se armonizează acești fac
tori ? După ce criterii ? Există o cheie 

ț care ne dă putința înplinirii acestei 
; necesități. Cercetătorul german Mit- 
> scherlich a demonstrat la începutul 

acestui secol că plantele au o creștere 
limitată de ansamblul de raporturi în 
care se găsește la un moment dat 
talitatea factorilor de vegetație, 
alte cuvinte recolta cea mai bună 
depinde de un singur factor, ci de 
talitatea lor.

Dacă tn sol este destul fosfor, 
dar puțin azot, existînd apă des
tulă, producția va fi limitată de 
factorul azot. Dacă însă crește can
titatea de fosfor din sol atunci însuși 
azotul puțin care există se valorifică 
mai bine. In acest caz producția se 
mărește prin interdependența dintre 
fosfor și azot, care influențează creș
terea plantei. Dacă se îmbunătățește 
factorul apă, atunci vor fi valorificate 
și mai bine azotul și fosforul, iar 
producția va crește și mai mult. 
Iată prin urmare că nu un sin
gur factor influențează producția, ci 
totalitatea lor și raporturile în care ei 
se găsesc unii față de alții. Rezultă 
deci că este necesar să îmbunătățim 
toți factorii care concură la recoltă 
în așa fel ca ei să se găsească în ra
porturile cele mai favorabile și să 
asigure maximum de eficiență.

Cum se stabilesc aceste raporturi 
favorabile ? Este necesar ca cercetă
torii să nu experimenteze toți factorii 
deodată, pentru că atunci nu mai pot 
ști caie dintre ei au influențat creș
terea producției. Nici măcar cu 2 fac
tori deodată nu este bine să se lucrez» 
deoarece nici atunci nu va ști cît se 
datorează unuia și cît celuilalt în spo
rirea producției, pentru a-1 folosi pe 
cel ■ mai necesar în cantitatea optimă 
și rentabilă. Trebuie să lucrăm cu un 
singur factor, administrîndu-1 în doze 
ciescînde spre a găsi unde este opti
mum de producție posibilă. în altă 
experiență pe același sol și cu 
aceeași plantă este necesar ca spe
cialistul să ia în experimentare alt 
factor pe care îl socotește că 
poate să mărească producția. Pe 
sol sărac într-o anumită substanță, 
creșterea producției nu se face direct 
proporțional cu cantitatea acesteia. în 
unele cazuri, cu doza primă obținem 
de exemplu 300 kg spor de recoltă, 
iar cu a doua 400 kg. Cu ambele doze 
obținem astfel un spor de 700 kg, iar 
creșterile sînt progresiv mai mari în 
funcție de numărul dozelor de îngră
șămînt. In alte cazuri, și acestea sînt 
cele mai multe, prima doză adminis
trată asigură un spor de producție 
mai mare decît a doua. Administrînd 
și a treia doză se obține o creșteie 
de producție și mai mică decîl se rea

Uzează la primele. Creșterile de recol
tă devin astfel progresiv mai mici, cu 
sporirea progresivă a îngrășămîntului 
sau a factorului de vegetație. Crește
rile se fac astfel după legea acțiunii 
factorilor de vegetație. Dînd cîteva 
doze de îngrășăminte se obțin recolte 
diferite, care se înscriu pe o curbă 
pe care se poate calcula doza optimă. 
Aceste determinări ne ajută să evităm 
dozele prea mari, ferindu-ne astfel de 
a lucra în pagubă.

Aplicînd calculul cheltuielilor și al 
veniturilor, ajungem să stabilim și 
rentabilitatea optimă. Această renta
bilitate crește în raport cu cantitatea 
de îngrășămînt, pînă la punctul op
tim cînd, dacă acesta se depășește, 
eficiența scade. Există deci creșteri de 
beneficii care confirmă acțiunea legii 
randamentelor crescînde și nu des- 
crescînde cum s-a afirmat. Numai a- 
tunci cînd, din nechibzuință, depășim 
doza de îngrășămînt peste rentabili
tatea optimă, intrăm în cadrul ran
damentelor descrescînde, dar aceasta 
nu e vina legii, ci a omului care nu 
știe să o aplice. Dacă îi? sol este ne
voie de două feluri de îngrășă
minte, atunci putem să variem unul 
dintre ele în prezența dozei constante 
a celui dintîi. In acest caz, prin mai 
multe variații, putem stabili dozele 
optime din combinația celor. 2 îngră
șăminte. Tot așa putem proceda cînd 
este nevoie de 3 îngrășăminte ș.a.m.d. 
Prin aceasta se stabilește raportul op
tim între diferitele doze de îngrășă
minte, diferiții factori de vegetație. 
Rezultatele optime rentabile, obținute 
prin combinațiile experimentale, ne 
orientează asupra necesităților diver
selor plante, pe diverse soluri, în di
verse climate. Fiecare plantă sau 
chiar soi își are armonia optimă, care 
variază nu numai de la sol la sol, ci 
pe același sol, de la climat la climat.

De aceea este nevoie de cercetări 
pentru stabiliiea proporțiilor optime 
între diverși factori. Inginerul agro
nom trebuie să fie cunoscător perfect 
al acestei legi ca și al rezultatelor ex
perimentale noi. în acest mod el poate 
efectua combinațiile cele mai potrivite 
spre a obține cele mai mari 
mente. Aplicarea acestor 
științifice ne dă cheia de 
a factorilor și deci cheia 
în unitatea respectivă.

De maximă însemnătate 
că, în prezent, datorită gradului cres- 
cînd de mecanizare, chimizare, irigații 
există posibilități incomparabil mai 
mari decît în trecut pentru a asigura 
armonizarea factorilor de vegetație, 
în scopul obținerii unor recolte cît 
mai bogate. Este necesar ca inginerul 
agronom să folosească aceste posibili
tăți și să adîncească mereu secretele 
producției urmărind cea mai mare efi
ciență economică.

■

(Urmare din pag. I)
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aproape o treime din totalul pro
ducției, prețul de cost a scăzut în 
ultimii doi ani cu circa 1 200 lei 
pe tonă, iar la sodă caustică solidă 
cu peste 200 lei pe tonă.

Imaginea concentrată a străda
niilor acestui colectiv în sensul ief
tinirii producției ne-o oferă dina
mica cheltuielilor la 1 000 lei pro
ducție marfă. La sfîrșitul primului 
semestru a.c. nivelul cheltuielilor 
efective este mai mio cu circa 60 
de lei față de cel planificat, ceea 
ce face ca volumul total al econo
miilor să se ridice la peste 15 mi
lioane lei. Rezervele nu s-au epui
zat însă. Anumite instalații nu 
și-au atins încă toți parametrii 
proiectați, altele necesită unele 
îmbunătățiri constructive. Spiritul 
critic cu care conducerea combi
natului privește actuala stare de 
lucruri este o garanție că și aceste 
chestiuni vor fi rezolvate optim și 
într-un timp cît mai scurt.

Iată-ne și la Uzina de fibre sin
tetice Săvinești.

— Neintrarea în funcțiune la 
termen a noilor instalații de la 
Relon II a determinat să începem 
acest an sub auspicii total nefavo
rabile — ne explică tov. ing. VASI- 
LE BELIZNA, directorul general. 
Din fericire, în prezent aceste insta
lații funcționează destul de bine și 
încă de pe acum am reușit să ne 
redresăm...

— Am dori să abordați prețul de 
cost al producției fabricate pe ve
chile instalații. Cum evoluează el 
in prezent?

— Mulțumitor...

i

Combinatului de industrializare a 
lemnului din Pitești i-a revenit cin
stea de întreprindere „etalon" .pe ra
mura economiei forestiere, în cadrul 
acțiunii de organizare științifică a 
producției și a muncii. Desigur, a- 
ceastă acțiune a îmbrăcat în combi
natul nostru o arie largă de pro
bleme. Studiile efectuate în ultimele 
luni, în fiecare fabrică și sector, ne-au 
permis să găsim noi modalități și 
soluții de organizare internă, care vi
zează folosirea judicioasă a capacită
ții utilajelor și instalațiilor, a forței-de 
muncă și a timpului de lucru.

Concret, ce măsuri am întreprins 
în acest sens ? Am început, cum era 
și firesc, cu aplicarea celei mai a- 
decvate metode de programare ope
rativă a producției, ținîndu-se seama

de caracterul și complexitatea produc
ției, precum și de specificul instala
țiilor din fiecare fabrică în parte. La 
fabrica de mobilă, mulți ani nu am 
putut să dăm o rezolvare definitivă 
problemei de programare și urmări
re a producției din cauza diversității 
produselor, cît și a numărului mare 
de repere care compun garniturile de 
mobilă. Soluția am găsit-o acum, prin 
programarea producției pe Ioturi op
time de fabricație, corelată cu capa
citatea de lucru a benzilor de montaj 
care au fost instalate încă de la în
ceputul anului. In urma introducerii 
acestui sistem de programare, ciclul 
de fabricație s-a redus, circulația pe 
flux a reperelor s-a normalizat, iar 
planul de producție s-a realizat în 
mod ritmic, zilnic, decada! și lunar.

SATU MARE

Cum poate progresa
t 4

o fabrică fără... „concepție” ?
Nu de mult a apărut în 

„Scînteia" articolul „La 
Unio-Satu Mare și U.U.M. 
din orașul Dr. Petru Gro
za anacronismele tehnice' 
înghit mii de tone de me
tal". El combatea menți
nerea în fabricație a unor 
tipuri învechite de utila
je miniere la cele două 
uzine și pleda pentru 
primenirea și moderniza
rea producției, probleme 
care de fapt nu depind atît 
de uzină, cît de M.I.C.M. și 
mai ales de Ministerul Mi
nelor. Consultîndu-ne cu 
reprezentanți ai celor două 
foruri economice, ne-au 
fost relatate cîteva preo
cupări serioase care vi
zează înlăturarea operativă 
a neajunsurilor. Intrucît u- 
zina din Satu Mare pri
mește de la institutele de 
proiectări doar proiectul 
tehnic de ansamblu, urmînd 
ca eă să se ocupe de cel 
de execuție, am căutat să 
aflăm în ce măsură 
serviciul de concepție al 
uzinei sprijină eforturile 
perseverente de îmbunătă
țire a calității și perfor
manțelor utilajelor. Aceas
tă chestiune de stringentă 
actualitate ne-a adus din 
nou la „Unio“-Satu Mare.

La debitare, am discutat 
cu tov. ALEXANDRU 
VARGA, șeful secției :

— Pe ce coordonate 
desfășoară conlucrarea 
serviciul de concepție 
uzinei ?

— Pe nici un fel de co- 
orice caz, 

pentru ca- 
și rezulta- 
ale secției.

ca

se 
cu 
al

ordonate ! în 
deloc eficient 
litatea muncii 
tele financiare 
Majoritatea rebuturilor, a 
lucrărilor de slabă cali
tate se datoresc tocmai a-

cestei conlucrări defec
tuoase între concepție și 
producție»

— Ați putea concretiza ? 
‘ — Desigur. Multe' din co
menzile lansate în fabri
cație nu le putem executa 
din lipsa documentației teh
nice. care nu a fost elabo
rată la timp în uzină. Se 
constată, de .asemenea, o 
neconcordantă permanentă 
între desene și fișele tehnoj 
logice. „Cîrpindu-se“ pînă 
în ultimul moment diverse 
greșeli, desenele apar 
un fel de improvizații.

Regretabil este nu numai 
acest stil de conlucrare, ci 
și superficialitatea care s-a 
instalat pe alocuri. Bună
oară, unele repere sînt 
lansate în fabricație fără 
a se specifica în documen
tație anumite operații teh
nologice intermediare, o- 
bligatorii, peste care nu se 
poate trece.

Un caiet plin cu astfel 
de sesizări vine să între
gească imaginea arbitra- 
riului în conlucrarea con- 
cepție-producție la aceas
tă uzină. Asemenea fapte, 
aparent mărunte, explică 
în ultimă instanță rebutu
rile, prin executarea în 
pripă și imprecis a unor 
operații tehnologice, prin 
neritmicitate și „asalt" la 
început și, respectiv, sfîr- 
șit de decade sau lună 
din cadrul unui trimestru. 
Oricît de bine întocmit ar 
fi proiectul tehnic, de an
samblu, venit de la Bucu
rești, obținerea unor pro
duse de înaltă calitate nu 
este posibilă, sau 
lizează cu mari 
risipă de timp și 
dacă „concepția" 
zină nu-și face

— Mai concret, ce rezultate s-au 
obținut ?

— Am închis în acest an o sea
mă de surse de risipă care, bine
înțeles, umflau prețul de cost. Prin 
modificările constructive de la in
stalația de acrilo-nitril s-a reușit 
ca filatura să funcționeze în ulti
mul timp peste capacitatea proiec
tată, fapt deosebit de important

se rea- 
eforturi, 
energie, 
din u- 
datoria.

De altfel, lng. ALEXAN
DRU CZIMERMAN, șeful 
atelierului de tratamente 
termice, ne-a relatat și un 
alt caz, care atestă aceeași 
insuficientă preocupare a 
serviciului de concepție 
pentru creșterea randa
mentului și a duratei de 
serviciu a utilajelor, pen
tru valorificarea superi
oară a metalului.

— In atelierul nostru 
lucrăm în general cu oțe
luri de calitate. Prin ope
rațiile de tratamente ter
mice, acestor oțeluri li se 
pot conferi durități, elas
ticități și rezistențe op
time. Deci, caracteristici 
tehnice superioare.

— Și ce vă împiedică să 
procedați în acest mod ?

— Tot fișele tehnologi
ce. Ni se cer parametri 
și caracteristici cu ..mult 
inferioare. Exemplific cu 
comanda B.M.E 15 de la 
produsul transportoare 
mobile. Deși pentru roțile 
dințate se cere o duritate 
înaltă, ni s-au impus prin 
fișe caracteristici inferioare 
față de cît puteam atinge 
noi. Urmările ? O viață „să
nătoasă" mai scurtă pentru 
utilajul respectiv, necesita
tea de a avea și folosi mul
te piese de schimb, cheltu
ieli cu reparații, într-un 
cuvînt, bătaie de cap în 
plus pentru beneficiari.

Ce generează această 
„risipă de tehnicitate", pre
cum și consecințele ei ? 
Numeroase cadre din între
prindere sînt de părere că 
cei care lucrează în servi
ciul de concepție sînt insu
ficient documentați. Există 
în acest sens o discrepanță 
între cunoștințele lor de 
specialitate și cerințele ac-

nomice. In sprijinul acestei apre
cieri vine și faptul că față de ni
veluri planificate ale cheltuielilor 
de producție, realizările efective 
înscriu mari deviații în plus sau în 
minus — aspect exclus acolo unde 
procesele de producție sînt riguros 
dirijate. Salutăm franchețea con
ducerii uzinei, dar nu putem fi de 
acord cu acele argumente care vi-

Ieftinirea
producției
pentru reducerea cheltuielilor de 
producție. Sîntem însă departe de 
ceea ce noi considerăm mulțumitor.

Intr-adevăr, colectivul uzinei mai 
are multe de făcut pînă ce va putea 
să spună că s-a ajuns la o si
tuație net eficientă. Urmărind di
namica prețului de cost pe o pe
rioadă mai îndelungată de timp 
(anul 1966 și primele șinei luni din 
acest an), se observă, de la un tri
mestru la altul, o puternică ossi- 
lație a curbei cheltuielilor de pro
ducție. Este un simptom clar să 
conducerea uzinei nu stăpînește 
încă suficient de riguros toate la
turile și elementele activității eco-

zează „tinerețea" uzinei. De la pu
nerea în funcțiune a primelor ca
pacități au trecut ani și ani. Așa 
că nu mai este permisă amînarea...

Ultimul popas l-am făcut Ia 
Combinatul chimico-metalurgic din 
Copșa Mică. Aici, ne-am adresat 
contabilului șef, tov. LUCIAN MA
RIAN. Intrucît acesta n-a dorit să 
depășească limitele unei discuții ge
nerale, am apelat la informațiile 
culese de la Filiala Mediaș a Băn
cii Naționale. Să vedem care este 
situația. Prin ultimul plan de preț 
de cost, aprobat la începutul lunii 
mal a.c., uzina a fost prevăzută să 
lucreze în semestrul I cu o dotație

tuale pe care le ridică pro
ducția uzinei. Un efort spo
rit în lichidarea acestei 
discrepanțe — și poate nu 
numai' din partea celor 
din compartimentul con
cepției — cu siguranță că 
ar avea o puternică în- 
rîurire asupra îmbunătăți
rii caracteristicilor tehnice 
ale utilajului.

Reliefînd anumite ca
rențe similare în activita
tea proiectanților 
ing. FRANCISC 
DAN. șeful secției 
lucrări mecanice, 
nea că rareori lucrători ai 
serviciului de concepție au 
venit în secție. De aici, o 
nepotrivire continuă între 
desfășurarea teoretică 
operațiilor tehnologice 
înzestrarea tehnică sau po
sibilitățile, concrete de lu
cru. ..Turnul de fildeș" în 
care s-au izolat concepția 
și proiectarea are conse
cințe nefavorabile pentru 
activitatea secției. Scriptele 
contabile consemnează o 
bună parte din valoarea 
rebuturilor pe primele 6 
luni ale anului tocmai da
torită acestui fapt. ..Cu 
toate că am avizat în re
petate rînduri conducerea 
uzinei, nu am observat 
încă ceva nou, concret în 
această direcție" — ne-a 
spus interlocutorul. Iar ta
lerul cu rebuturile, adău
găm noi. atîrnă parcă din 
ce în ce mai greu în balan
ța activității acestei între
prinderi constructoare de 
mașini.

Mai înainte de a începe 
investigațiile, discutasem cu 
tov. ALEXANDRU SUCIU, 
inginer șef adjunct cu pro
blemele de concepție, care 
are în subordine trei ate-

uzinei. 
BORHI- 
de pre- 
ne sou-

a
si

liere de proiectare. Cuvin
tele d-sale însemnau o „ac
tivitate efervescentă a ser
viciului, de continue căutări 
creatoare, îndreptate spre 
ridicarea calității utilajelor 
la rangul ultimelor reali
zări tehnice"... Fără să-I 
punem la îndoială apre
cierea — pornind de la 
cele prezentate în anchetă 
— ne întrebăm : cine are 
totuși dreptate ? Răspun
sul. cum e și firesc. îl aș
teptăm din partea condu
cerii uzinei.

Faptele arată existenta 
unor deficiente serioase în 
..acordul" care se cere ne
apărat deplin, al serviciu
lui de concepție cu secțiile 
productive din uzină. A- 
cest compartiment — în 
cazul uzinei sătmărene — 
nu este încă un factor mo
tor în modernizarea pro
ducției si ridicarea calității 
ei. Simpla ștampilare 
si catalogare a proiectelor 
de ansamblu sosite cu poșta 
sau cu un delegat din Capi
tală nu justifică nici sa
lariile mari și nici etiche
tarea : compartiment de 
concepție, mai ales că re
butul stăruie, că zeci de 
mii de lei sînt aruncați pe 
această cale în vînt. Deci, 
conducerea uzinei trebuie 
să aleagă : ori să tragă 
la răspundere si să recu
pereze fondurile irosite 
prin contribuția nefericită 
a serviciului de concepție, 
ori să-i scoată din somno
lență pe locatarii turnului 
de fildeș. Aprecierea apar
ține unuia din participan- 
tii la anchetă. în ce ne 

.privește, noi pledăm pen
tru aplicarea ambelor va
riante.

Dan POPESCU

de la buget de 4 437 000 lei. La sfîr- 
șitul lunii iunie a.e. pierderea mă
sura... 13 425 000 lei. în loo să sca
dă, numărul produselor nerentabi- 
le se află în creștere.

Fără a avea pretenția de a epui
za toți factorii care au declanșat 
această gravă stare de lucruri, vom 
încerca să creionăm principalele 
cauze. Mai întîi, prețul de cost este 
grevat de dobînzile penalizatoare 
mari pe care uzina le plătește 
pentru creditele restante și care 
au atins și 6 600 lei pe zi. Și aceasta 
din pricina inadmisibilelor erori ce 
s-au făcut și continuă să existe în 
aprovizionarea cu materii prime și 
materiale, cît și din cauza creșterii 
pierderilor. Da, aici este un adevă
rat cerc vicios. Depășirea cheltuie
lilor planificate de producție gene
rează „goluri" de mijloace circu
lante, ce sînt acoperite prin cre
dite garantate de forul tutelar și 
pentru care banca percepe o do- 
bîndă de 12 la sută, sumă care 
„umflă" în final totalul pierderi
lor. Și ciclul se reia. Se vede însă 
că conducerea 
continuu. Alt 
este localizat în cheltuielile neeco- 
nomicoase. După un semestru, lo
cațiile au depășit suma de 252 000 
lei, penalizările măsoară aproape 
50 000 lei, iar dobînzile 320 000 lei. 
Lor le trebuie adăugați alți 
1 400 000 lei, cît reprezintă depă
șirea cheltuielilor generale ale în
treprinderii și, respectiv, cheltuie
lile secțiilor de fabricație. Mai in
tervine depășirea consumurilor 
specifice de materii prime.

După această, sintetică prezen
tare avem toate motivele să afir
măm că conducerea Combinatului 
chimico metalurgia din Copșa

uzinei îl ignoră 
factor defavorabil

Mică a neglijat pur și simplu pro
blema ieftinătății producției. Este 
adevărat că în uzină s-au realizat 
cîteva lucruri frumoase pe linia 
îmbunătățirii condițiilor de lucru 
cît și a ridicării parametrilor la 
noile instalații, dar efectele econo
mice bune obținute aici au fost 
devorate de risipă și proasta gos
podărire. Conducerea uzinei nu 
pregetă să croiască planuri de mă
suri, care mai de care mai gran
dioase. Ele rămîn însă în mare 
parte pe hîrtie. Că nu s-a holărît 
încă să abordeze serios problema 
eficienței economice a producției 
— totul fiind un act formal, de 
ochii lumii — ne-o arată clar în
seși rezultatele acțiunii de renta
bilizare a producției. Din cele 
peste 10 milioane prevăzute a se 
recupera anul acesta, după cum 
s-a văzut, nu s-a obținut nici un 
leu. De altfel, în aceeași manieră 
s-au desfășurat și lucrările comi
siei de organizare a producției și 
muncii, care a identificat ca cîștig 
infima sumă de 600 000 lei.

Cu atît mai necorespunzătoare 
sînt situațiile critice consemnate, 
cu cît recentele acțiuni inițiate de 
partid pe linia rentabilizării în
tregii producții și mai bunei orga
nizări a producției și munGîi au 
găsit un viu ecou în majoritatea 
întreprinderilor industriale. Iată 
de ce acele conduceri de unități 
economice care vegetează în umbra 
dotațiîlor de la buget și forurile 
lor de resort au îndatorirea să pă
răsească de urgență această stare 
critică, pășind hotărît pe calea ief
tinătății accentuate a producției, 
in condițiile îmbunătățirii siste
matice a calității el.

Cu aceleași utilaje și pe aceleași spa
ții s-a realizat o producție cu peste 
30 la sută mai mare, comparativ cu 
aceeași perioadă a anului trecut, pro
ductivitatea muncii a crescut cu peste 
10 la sută, iar calitatea producției s-a 
îmbunătățit simțitor. Țin să relev con
tribuția deosebită pe care au adus-o 
inginerul Alexandru Guțiu, inițiatorul 
aplicării noii forme de programare a 
producției, inginerii Octavian Ancu 
și Ileraclie Herescu, maiștrii loan 
Sandu și Alexandru Domnisan, Gheor- 
ghe Matei, Teofil Tamaș și alții.

Metoda programării producției pe 
loturi optime de fabricație este în 
curs de aplicare și la fabrica de uși- 
ferestre, unde s-a și organizat mon
tajul pe bandă, la fel ca la fabrica de 
mobilă. Pe baza studiilor efectuate, 
s-au perfecționat programarea și ur
mărirea operativă a producției și Ia 
celelalte fabrici, în funcție de speci
ficul producției și dotarea lor tehni
că, ceea ce a avut efecte pozitive a- 
supra ritmicității producției și calității 
produselor. Bunăoară, la fabricile de 
stratificate și semifinite, în progra
marea operativă a producției am por
nit, în primul rînd, de la sarcinile de 
export, care se bazează pe comenzi și 
termene în funcție de care se regle
mentează întreaga programare a pro
ducției lunare a fabricilor respective.

Concomitent cu introducerea unor 
noi forme de programare a produc
ției, ne-am preocupat de mai buna 
organizare a locurilor de muncă. Pînă 
la pornirea acțiunii de organizare ști
ințifică a producției, problemei locu
lui de muncă nu i-am acordat sufi
cientă atenție, lăsînd tot greul pe 
seama maistrului. Acum, organizarea 
locului de muncă se face pe bază de 
studiu, la care își aduc aportul teh
nologii, cadrele care se ocupă cu or
ganizarea producției ’și muncii, în 
strînsă colaborare cu maistrul și bri
gadierul locului de muncă respectiv. 
Pentru început s-au organizat locuri 
de muncă „etalon", cu perspectivă 
imediată de extindere pe ateliere și fa
brici. Serviciile noastre de concepție 
sînt angrenate și ele la revizuirea 
planurilor de operații și îmbunătăți
rea lor, precum și la elaborarea unor 
documentații tehnologice complexe, 
astfel ca maistrul să aibă totul la în- 
dcmînă pentru a coordona realizarea 
în practică a sarcinilor stabilite.

Organizarea și desfășurarea ritmică 
a producției în fabricile combinatu
lui implică funcționarea neîntreruptă 
a utilajelor și instalațiilor. In anii tre- 
cuți, exploatarea și întreținerea uti
lajelor ne-a creat serioase probleme. 
Măsurile luate pentru ridicarea cali
ficării muncitorilor, mai buna organi
zare a reparațiilor și reviziilor, ca și 
cele pentru imputarea materială a ce
lor vinovați de avarii și stagnări în 
producție au dus la creșterea răspun
derii salariaților în exploatarea, între
ținerea și repararea utilajelor. In 
momentul de față ne preocupă per
fecționarea organizării sectorului de 
reparații și întreținere pe combinat. 
Din studiile efectuate în această di- 

s’a confurat necesitatea orga
nizării centralizate a personalului care 
se ocupă de revizii și reparații, în 
cadrul sectorului mecanic șef și e- 
nergetic, iar la fabrici să rămînă nu
mai personalul de tură.

Nu am scăpat din vedere nici mă
surile menite să asigure folosirea de
plină și cît mai productivă a timpu
lui de lucru. Muncitorii noștri vin a- 
cum la serviciu cu 10—15 minute 
mai înainte de începerea programu
lui de lucru, pentru a pregăti locul 
de muncă și a verifica mașinile și 
utilajele. Maiștrii fac pontajul la lo
cul de muncă. S-a stabilit, de ase
menea, ca amintiți muncitori din sec
toarele auxiliare și de deservire să 
vină cu o oră mai devreme, pentru a 
asigura încălzirea instalațiilor, apro
vizionarea și pregătirea adezivilor, ae
risirea încăperilor, aducerea de la 
magaziile centrale a unor materiale 
etc. Devansarea programului s-a fă
cut și la personalul depozitelor și 
magaziilor de materii prime și mate
riale.

Ceea ce vreau să subliniez este că 
eficiența măsurilor luate pînă acum 
este evidentă, influențînd pozitiv 
rezultatele obținute de colectivul 
nostru în primul semestru al a- 
nului. * Planul producției globale 
fost îndeplinit în proporție 

cel al produc-

influențînd pozitiv

la sută,

a 
de

101,1
ției marfă vîndută și încasată — de 
100,4 la sută, sarcina de creștere a 
productivității muncii a fost depășită 
cu 3,1 la sută, iar la prețul de cost 
s-au obținut 247 mii lei economie 
peste plan pe 5 luni. Realizările pu
teau fi însă și mai bune dacă nu în- 
tîmpinam anumite greutăți, mai ales 
în domeniul aprovizionării cu plăci 
aglomerate din lemn.

Efectele pozitive ale acțiunii de or
ganizare științifică a producției și a 
muncii ne îndeamnă să găsim în con
tinuare noi soluții și posibilități de 
perfecționare a acesteia, în scopul 
fructificării și mai bune a potenția
lului tehnic și a timpului de lucru, 
îndeplinirii exemplare a planului și a 
angajamentelor sporite luate de colec
tivul nostru pînă la sfîrșitul aces
tui an.

Ing. Victor CHELU
directorul Combinatului de in
dustrializare a lemnului Pitești
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Impedimente

Octav ENIGĂRESCU

peste ultimul perfecte vlrtuozi-trenul și autoca-

spune to- 
din Bucu- 

anumită

Despre 
adevăratul de echipă

(Urmare din pag. I)

drwriețhî școlare
In București sînt progra

mate pe toată durata va
canței de vară peste ISO de 
excursii școlare la care, după 
unele estimări, vor par
ticipa aproape 10 500 elevi. 
Există însă excursii și ex
cursii. Cîți dintre elevi vor 
lua rucsacul In spate și vor 
porni în drumeții chiar de 
aici din Capitală sau după 
o scurtă călătorie cu trenul 
sau autobuzul ? Din raionul 
„30 Decembrie" doar 92, 
din raionul „23 August", 
numai 94, iar în raionul 
„V. I. Lenin" unica drume
ție în Bucegi proiectată de 
Liceul Gh. Lazăr pentru 80 
de elevi a și fost anulată.

Dar mai bine să lăsăm la 
o parte aspectul cifric al 
problemei și să consemnăm 
o primă pledoarie împotriva 
acestei stări de fapt nedorite.

— Evident, nu ne putem 
împăca cu soarta vitregă 
care a fost hărăzită și în a- 
cest an drumețiilor în an
samblul vacanței școlare, ne 
spunea M. Zlate, asistent la 
catedra de psihologie a U- 
niversității din București. 
După cum se știe, excursiile 
au în genere efecte dintre 
cele mai pozitive asupra 
personalității elevului. De
parte de mine gîndul să 
subapreciez importanța unei 
excursii „în circuit prin ța
ră" prevăzută pentru o săp- 
tămînă sau două, care are 
un rol deosebit de impor
tant pentru îmbogățirea ba
gajului de cunoștințe al ti
nerilor, pentru dezvoltarea 
interesului lor pentru fru
musețile patriei, pentru mo
numentele și locurile care 
amintesc de trecutul eroic al 
poporului nostru, pentru 
înfăptuirile socialismului. 
Dar nu poate fi uitat că 
unul din scopurile primor
diale ale oricărei excursii este 
recrearea, și acest deziderat 
este slujit cel mai bine de 
drumeții. în timpul călăto
riilor cu trenul sau autobu
zul, tînărul este spectator, 
pe cîtă vreme în drumeții el 
intră în contact nemijlocit 
cu realitatea înconjurătoare, 
ceea ce este deosebit de util 
pentru viitoarea dezvoltare a 
personalității lui.

— Și dacă totuși se orga
nizează prea puține drume
ții — a continuat Radu Ior- 
gulescu, președintele Consi
liului raional al pionierilor 
din raionul „30 Decembrie" 
— aceasta se datorește și 
procedurii foarte complicate 
indicată de Ministerul în- 
vățămîntului. Potrivit in
strucțiunilor în vigoare, ca 
să organizezi o excursie 
școlară trebuie să începi prin 
a obține o aprobare scrisă 
de la secția de învățămînt 
raională (care nu se elibe
rează de îndată 1) și să te 
încadrezi în traseele turisti
ce comunicate de Ministerul 
Invățămîntului. U rrnează 
corespondența cu 6—8 punc
te turistice școlare unde sînt 
proiectate popasurile grupu
lui de 
daugă 
C.F.R., 
ținerea 
port și 
rează, consumă timp și e- 
nergie. în consecință, școli
le fie că se resemnează, fie 
se adresează O.N.T.-ului 
care organizează excursii pe 
trasee proprii, e drept mai 
costisitoare, dar care ne 
scutesc de foarte multă bă
taie de cap. în plus, unele 
prevederi, cum este de pil
dă Regulamentul de preve
nire a accidentelor în ex
cursii, ne îndeamnă să ținem 
copiii „în puf".

într-adevăr, chiar și o lec
tură sumară a regulamentu
lui amintit relevă cîteva 
prevederi care dacă ar fi a- 
plicate ar denatura însăși 
logica unei excursii. Căci re
gulamentul cere profesorilor 
ca în timpul unui popas să 
nu permită elevilor să facă 
plajă (dacă „nu sînt obiș- 
nuiți" ?!), scăldatul în ape
le curgătoare sau lacuri este 
„cu desăvîrșire interzis în a- 
fara locurilor special ame
najate" etc., etc. în aceeași 
ordine de idei, învățătoarea 
Helga Bauer de la Liceul 
nr. 21 din Capitală remar
ca : „Nu o dată, ideea unei 
drumeții este abandonată 
datorită faptului că nu pu
tem asigura ca fiecare 
grup să fie însoțit de un 
cadru sanitar". Este parado
xal să crezi că printre profe
sori sau elevi nu se găsește 
cineva care să știe să folo
sească o trusă sanitară și să 
acorde un prim ajutor pen
tru o zgîrietură la mînă sau 
o julitură la genunchi. Nu 
este exclus, desigur, ca în 
timpul unei excursii să sur- 
vină și un accident ceva mai 
grav, dar oare nu există 
medici locali la care ex-

cursionîștii se pot adresa r 
Este neapărat necesar ca 
după fiecare grup de elevi 
să alerge un medic ? După 
toate aparențele se paie că
nu.

Alți interlocutori au rele
vat printre cauzele esențiale 
ale numărului redus de dru
meții și o anumită fugă de 
răspundere a unor cadre 
didactice.

— Unii colegi, din păca
te, mai împărtășesc părerea 
că organizarea unei ex
cursii este o povară, a con
tinuat prof. Victor Beldie, 
directorul școlii generale 
nr. 153. „De ce să-mi iau

eu răspunderea faptelor u- 
nor copii" — spun ei. Și, 
drept urmare, se realizează 
un număr destul de mic de 
excursii, și acestea de pre
ferință cu 
rele.

Nu s-ar 
tuși că în 
rești nu există 
experiență în 
drumețiilor cu 
bane". După- 
profesorul Gh. 
la Liceul „Emil Racoviță", 
un grup de elevi ai liceului 
au efectuat o interesantă 
drumeție de 10 zile cp cor
turile în Apuseni. Dar, din

cinema

putea 
școlile

o 
organizarea 

și „fără ca- 
cum relata 
Rîndașu, de

păcate, asemenea experien
țe sînt prea puțin cunoscute 
și prea puțin încurajate. Cu 
banii care se plătesc pen
tru excursii costisitoare s-ar 
putea, credem, procura de 
către școli corturi, saci de 
dormit etc. care ar permi
te practicarea drumeției 
de elevi în cele mai di
verse regiuni ale țării.

Se impune deci reconside
rarea unor reglementări ac
tuale cu privire la organi
zarea excursiilor școlare în 
contextul cărora drumețiilor 
li se cuvine un loc „mai în 
față".

Gheorghe DAVID
Stand de cărți lingă pădurea Băneasa

Foto : Gh. Vințilă

excursioniști. Se a- 
parlamentările cu 

I.R.T.A. pentru ob- 
mijloacelor de trans- 
aceasta, evident, du-

0 SPARTACUS — film pentru ecran panoramic : PA
TRIA — 9; 12,45; 16,30; 20,15.
e CANALIILE — cinemascop : SALA PALATULUI 
(seria de bilete 2 077 — orele 17,45 și seria 2 078 —
orele 20,30), REPUBLICA — 9,15; 11,30; 14; 17; 19,15; 
21,30, FESTIVAL — 9,J5; 11,30; 13,45; 16; 18,30; 21; la 
grădină — 20,30, GRĂDINA DOINA — 20.15.
o CĂUTĂTORII DE AUR DIN ARKANSAS — cine
mascop : BUCUREȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16,45; 19; 21,15, 
STADIONUL DINAMO — 20,15, STADIONUL REPU
BLICII - 20,15, LUCEAFĂRUL - 8; 10; 12,15; 14,30; 
16,45; 19; 21.15.
0 DON GABRIEL — cinemascop : CAPITOL — 9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,45; 21; la grădină — 20,15.
O COMISARUL X — cinemascop : GRI VIȚA (comple
tare Cristale fără taine) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,453 MELODIA (completare Consfătuirea pe țară a 
lucrătorilor din industria chimică) — 9; 11,15; 13,30; 
16,15; 18.45; 21, FLAMURA (completare Dialog cu ste
lele) — 9; 11,30; 15,30; 18; 20,30.
0 MARELE RESTAURANT — cinemascop : EXCEL
SIOR — 8,30; 11,15; 14; 17; 20, FEROVIAR — 9,30; 12,15; r. ... .. --- .. .... .. ----- ..
toate completarea T" " 
de stat în regiunea Brașov), ARENELE
— 20,30, ARTA — 15,30; 18.
0 DOMNUL — cinemascop — 9,30; 20,45. 
MAIGRET SE ÎNFURIE — 12,15; 15; 18 :
0 MINASTIREA DIN PARMA : CINEMATECA 
9,30; 12,15; 15,15; 18,15; 21.

15; 18; 21, MODERN — 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30 (la
Vizita conducătorilor de partid și 
“ . I, LIBERTĂȚII

COMISARUL 
CENTRAL.

0 PENTRU UN PUMN De DOLARI — cinemascop : 
VICTORIA (completare Tradiții) — 8,45; 11; 13,30; 16; 
18,30; 20,45, ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE (comple
tare Omagiu teatrului românesc la 150 de ani de la 
primul spectacol în limba română) — 10; 13,45; 16;
18,15; 20,30, PROGRESUL (completare Gimnastul) — 
15,30; 18; 20,15.

0 WARLOC — cinemascop : LUMINA
13,15; 15,45; 18.15; 20,45.

8,30; 11;

FILME DE ANIMAȚIE : UNION — 18.
NU SINT DEMN DE TINE : UNION — 15,30; 20,30.
PROGRAM PENTRU COPII : DOINA — 9; 10.
VIAȚA LA CASTEL : DOINA (completare Vizitae

conducătorilor de partid și de stat în regiunea Ploiești) 
— 11,30; 14,30; 17,30; 20,30, AURORA (completare Jucă
rii) — 8,30; 10,45; 13; 15,30; 18; la grădină — 20,30.
• ZODIA FECIOAREI — cinemascop : GRĂDINA BU- 
ZEȘTI — 20,30, GRĂDINA ARTA — 20,15.
a DINCOLO DE CERCUL POLAR — SCRISORI DE 
DRAGOSTE — POLITEȚE — 9—17 în continuare ;
PROGRAM DE SCURT-METRAJE ROMANEȘTI — 
17—21 în continuare : TIMPURI NOI.
• DRAGOSTEA MEA : GIULEȘTI (completare Gustav, 
inovatorul) — 15,30; 18; 20,30, BUCEGI (completare 
Gustav pacifistul) 16; 18,15; 20,45; la grădină — 20,15.

0 CHEMAȚI-L PE MARTIN: DACIA (completare 
Escapada) — 8,30—21 în continuare.
0 JUANA GALLO : BUZEȘTI — 15,30; 18.
0 PESCARUL DIN LOUISIANA : GLORIA 
tare Consfătuirea pe tară a lucrătorilor din 
chimică) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
0 UNORA LE PLACE JAZUL: UNIREA —

(comple- 
industria

16; 18,15.
0 COMPARTIMENTUL UCIGAȘILOR — cinemascop : 
TOMIS (completare Dacă treci podul Ponoarelor) —

(Urmare din pag. I)

devărului în oricare din 
manifestările spiritului, lite
ratură sau știință, iar, pe 
de alta, toate grațiile de 
expresie, naturale, ale graiu
lui românesc. Legăturile tot 
mai strînse, ale lui Maio
rescu, cu tineretul universitar 
al Ardealului, tipărirea eseului 
„Despre progresul adevărului 
în judecarea operelor litera
re", în Almanahul României 
June din Viena, în 1883, 
o dată cu „Luceafărul" lui 
Eminescu, sau acceptarea, au
tomată aproape, de către 
„Convorbiri", a „Nuntei Zam
firei", abia apărută în „Tri
buna" din Sibiu, nu sînt lipsite 
de un anume tîlc. Lor, poate, 
acestor noi raporturi cu tine
retul intelectual al Ardealului, 
li se datorează în bună parte 
și schimbarea de atitudine a 
criticului, care admitea în 
1906, o dată cu raportul aca
demic de premiere a poezii
lor lui Octavian Goga, că 
sentimentele naționale, prin 
excelență politice, pot fi mo
tiv de inspirație în poezie.

A susține că apariția unor 
poeți ardeleni, de însemnăfa- 
fea unui George Coșbuc, unui 
Octavian Goga, unui Lucian 
Blaga, a fost facilitată prin 
opera de plivire literară în
treprinsă de „Junimea" 
Titu Maiorescu nu e, cu 
aparențele contrarii, 
pînă într-atîfa lipsit de 
Timide, întru început, și

și de 
foaie 
chiar 
sens, 
com-

bătute cu înverșunare, princi
piile estetice, la fel cu semin
țele întîrziate, au sfîrșit prin a 
rodi și a fi receptate. Ele au 
contribuit, înfr-o apreciabilă 
măsură, la elaborarea, dacă 
nu a unui cod, cel puțin, așa 
cum atît de plastic o spune 
Albert Thibaudef în a sa „Fi
ziologie a criticii”, a unei

9,15; 11,30; 14; 16,30; 19; la grădină — 20,30, FLO-
REASCA (completare Fotbaliști, nu uitați copilăria) — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
0 FIUL CĂPITANULUI BLOOD — cinemascop : FLA
CĂRA (completare Pectina) — 15,30; 18; 20.30.
0 CIOCIRLIA : VITAN (completare Fuga 
15,30; 18.
0 LADY MACBETH DIN SIBERIA —
MIORIȚA — 15,30; 18; 20.30.
0 ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘTRENGARIȚA 
scop : POPULAR (completare Și acum... 
naștică) — 15,30' 18; 20,30. RAHOVA — 
grădină — 20,30 LIRA (completare Chemarea vulcani
lor) — 15; 17,30: 20.

Dușkăi)

cinemascop :

— cinema- 
puțină gim- 
15,30; 18; la

0 HIPERBOLOIDUL INGINERULUI GARIN - cine
mascop : ARTA (completare Gustav, un adevărat băr
bat) — 20,30.

0 DACII — cinemascop : MUNCA (completare Orizont 
științific nr. 5/1967) - 16; 18,15; 20.30.

0_ CRĂCIUN IN'SINGERAT : MOȘILOR (completare 
Răspîndirea fructelor și semințelor) — 15,30; 18; la 
grădină — 20.30.

O MOARTEA VINE PE PLOAIE : COLENTINA (coril- 
pletare Șopîrla) — 15; 17.45; la grădină — 20,15.

• MAIORUL ȘI MOARTEA — cinemascop : VOLGA 
(completare Temă cu variațiuni) — 16; 18,15; 20.30.
0 PRINTRE VULTURI
SĂRII — 15.30; 17.45; 20.

cinemascop : DRUMUL

0 GENTLEMANUL DIN COCODY
COTROCENI — 15.30; 18: 20,30.

cinemascop :

0 STRĂINĂ : CRINGAȘI (completare Trezirea) — 
15,30; 18; 20,30.
0 MOFTURI 1900 : GRĂDINA UNIREA (completare 
Insula păsărelelor) — 20.
• ASTA-I TOT CE S-A
EXPOZIȚIA (completare

INTIMPLAT : GRĂDINA 
Vizita) — 20,30.

0 FANFAN LA TULIPE : GRADINA VITAN (comple
tare Surîsul sfinxului) — 20,30.

• UN SURIS IN PLINĂ VARA : GRADINA PROGRE- 
SUL-PARC (completare Lecție în infinit) — 20,30.
e DOUA LOZURI: GRĂDINA LIRA - 20,30.
e FERNAND COW-BOY : COSMOS — 15,30; 18; 20,30.

e SOȚII IN ORAȘ : VIITORUL (completare Orizont 
științific nr. 4/1967) — 15,30; 18; 20,30.

• FRENCH CANCAN : FERENTARI (completare Ori
zont științific nr. 5/1967) — 15,30; 18; 20,30.

• SAMBA : PACEA — 15,30; 18; 20,30.

<

Cortina s-a lăsat 
act. Spectatorii în picioare aplau
dă îndelung, aducînd astfel prino
sul recunoștinței lor, pentru clipele 
de înaltă satisfacție oferite de cei 
de pe scenă.

Peste cîteva clipe, în drum spre 
garderobă, o dată cu destinderea 
emoțională, încep și primele co
mentarii :

— A fost un spectacol admira
bil...

In același timp, dincolo, în spa
tele cortinei, sub lumina palidă a 
becului de serviciu, printre deco
rurile desfăcute în bucăți, aidoma 
unui castel de cărți de joc ce se 
prăbușește, artistul, cu peruca în 
mînă, se strecoară către cabina lui.

Sub stratul demachiantului, 
barba, sprîncenele, ridurile dispar 
rînd pe rînd, o dată cu ultimele 
trăsături ale personajului. Numai 
ochii rămîn aceiași, vii, neastîm- 
părați, sfredelitori, de parcă te-ar 
vedea pentru întîia oară.

Și acolo, în fața oglinzii, ca în 
fața unui autoportret, ARTISTULE 1, 
lasă-te întrebat, lasă-te judecat și 
răspunde ADEVĂRULUI :

— Ai meritat aplauzele ? !
Din copilărie, din primele clipe 

în care ți-a încolțit în minte dorința 
de a te face artist, himera succe
sului se înfiripă și ea în toate vi
surile tale. Ca un laitmotiv ea se 
va suprapune peste întreaga ta 
viață artistică. începînd de la cla
se, din conservator, la producțiile 
studențești sau de la primele apa
riții de pe „adevărata scenă”, pe 
tot parcursul carierei,, succesul 
este pentru artist momentul con
firmării sale valorice și o dată cu 
aceasta momentul de cea mai 
înaltă satisfacție. Numai lipsa sin
cerității sau falsa modestie pot 
nega acest profund și omenesc 
sentiment al artistului.

Dar iată că, din nefericire, dorin
ța succesului se transformă cîte- 
odată în scop în sine. în goană 
după succes, care astfel devine 
suprema rațiune de a exista pe 
scenă, artistul uită de obligațiile 
sale majore față de artă și spec
tatori, uită de însuși crezul profe
siunii sale încep compromisurile, 
concesiile, falsificările și chiar tră
dările față de adevăr.

în calea spiritului său liber 
creator apare ceața opacă și nă
clăită a propriei sale vanități. De 
aici, la intrigă, la invidie, la min
ciună și bîrfeală, adică la tot ce 
este distrugător pentru climatul ar
tistic, nu mai este decît un singur 
pas.

Și astfel interpreți chiar de va
loare ajung sclavi ai propriei lor 
slăbiciuni.

Dar cum se manifestă în mod 
practic pe scenă acest „bolnav" ? 
Cum reușește el să smulgă, totuși, 
acel mult rîvnit „succes" din par
tea spectatorului cinstit, dar înșe
lat în buna sa credință ? Căci 
„bolnavul" apare în scenă sub

care

haina celei mai 
tăți și modestii 1

Este greu de explicat și poate și 
mai greu de demascat.

Dar tu, tînăr spectator, care vii 
la operă pentru întîia oară, ie- 
rește-te de a cădea în extaz în 
fața unei acute ținute la nesfîrșit 
sau a unor mîini răstignite lingă 
rampă ce pozează și imploră a- 
plauzele.

Ferește-te la teatru de a te lăsa 
prins în cîrligul unei glume de 
prost gust, improvizată de actorul 
ce vrea să epateze.

Nu te lăsa, spectatorule, convins 
prea ușor de strigătele sau de fal
sul patos al actorului care vrea să 
te facă să crezi că suferă, că este 
fericit, că plînge sau ride. Senti
mentele omenești au lost și vor ii 
întotdeauna materia vie pe
actorul o dospește pe scenă. Cau
tă mai bine, drag spectator, să în
țelegi adevăratele sensuri ale me
sajului pe care actorul ți le trans
mite, caută să descoperi măreția 
și frumusețile ascunse în spatele 
a tot ce este simplu și omenesc.

Este necesar, pe de altă parte, 
ca și factorii ce răspund de edu
cația profesională din învățămîn- 
tul artistic, precum și dirijorii, re
gizorii, cei din conducerea teatre
lor lirice și dramatice, să porneas
că o luptă hotărîtă împotriva aces
tor manifestări dăunătoare pentru 
artă. Mai ales generațiile de tineri 
artiști trebuie ferite cu grijă de a 
cădea în plasa falselor succese.

Nu este mai puțin adevărat că și 
presei de specialitate îi revine o 
mare contribuție în acest sens. 
Din păcate, Se mai găsesc și astăzi 
cronicari sau critic* care cîteoda- 
tă prin poziții conciliatoare, cîteo- 
dată de teama de a nu supăra 
„mari personalități ale scenei" in
fluențează greșit opinia publicului 
și chiar creația artistică, contri
buind în mod direct la îngroșarea 
falselor valori.

Trebuie să mărturisesc totuși cu 
satisfacție că marea majoritate a 
publicului a început să desprindă 
adevărul de neadevăr, că nu se 
lasă prea ușor înșelat. Din ce în 
ce mai des, publicul admonestează 
și chiar barează drumul prostului 
gust, trivialității.

Am fost de cîteva ori martor și 
am privit cu multă satisfacție cum 
întreaga sală a pus la punct și a 
redus la tăcere galeria zgomotoa
să a cîtorva tineri, care erau puși 
de „bravul cîntăreț' să aplaude 
cu ostentație intrarea sa în scenă 
sau să ovaționeze o „performanță 
vocală" de cel mai îndoielnic gust.

Succesul fals, succesul fabricat 
sau adevăratul succes, iată ce nu 
trebuie să lase indiferent nici pe 
artist, nici pe spectator.

Căci între scenă și sală, între 
sală și scenă există un permanent 
și indisolubil flux care creează cli
matul și atmosfera adevărului ar
tistic și a marilor satisfacții este
tice.

efc. Am avut nu de mult ocazia să re
flectez la aceste diferențe, atîf de laco-, 
nice în dicționarul nostru de fiecare zi, 
dar atîf de nuanțate în viață. S-a născut 
între elevii unei clase ideea unui „chiul 
organizat", așa cum se întîmplă atunci 
cînd bate la ușă vacanța, fluturînd osten
tativ tentații greu de întîmpinat. Pentru 
a se obține unanimitatea și a adormi 
conștiințele s-a pus alternativa : cine 
nu lipsește trădează. Conflictul exista, 
totuși, prezent în cele mai multe dintre 
conștiințe ; datoria se confrunta cu spi
ritul de echipă. Evident, valabil a rămas 
elementul de conștiință, în pofida tăriei 
noțiunii de „trădare". Un atare spirit de 
echipă e fals, deformat cu bună știință.

Tentația negativă e mare, degenerind 
în odioasele „bisericuțe" sau „găști" 
dominate de ambiția egoistă, necinstită 
a celui care știe să-i inducă în eroare 
pe ceilalți, amestecînd, ca la un joc de 
cărți, valorile și nonvalorile etice. 
„Am eu grijă de tine"; „Fă-mi tu, 
că-ți fac și eu" ; „Laudă-mă tu că ta 
laud și eu" și toate celelalte.

Deformați și hidoși, componenții 
bisericuțelor, găștilor și celorlalte 
nu ne frustrează numai material, ci, ceea 
ce e mai grav, moral. Ei -sînt cei ce lan
sează vorbele mari, care se ascund (cît 
se pot ascunde) după lozinci sforăitoare, 
procedînd întocmai ca prestidigitatorii : 
atrăgîndu-ne atenția în altă parte, ei 
operează liniștiți. Ne rămîne datoria să 
sprijinim adevăratul spirit de echipă a- 
colo unde îl depistăm și să denunțăm în 
scopul distrugerii cît mai eficiente orice 
contrafaceri, oricît de abil ar fi camuflate. 
Să nu ne lăsăm amețiți de cuvinte, ci 
să căutăm ce se ascunde cu adevărat 
dincolo de ele. Onoare elevilor ce nu 
s-au intimidat în fața acuzării nedrepte 
de „trădare", dar cu cît această onoare 
ar fi fost mai elevată dacă ea ar fi fost 
completată cu atitudinea fermă a elevu
lui cinstit, conștient, acționînd in sensul 
restabilirii spiritului de echipă I

Adevărul e că sîhtem mai tari decît 
mistificatorii; săvîrșim însă greșeala că 
manifestăm prea multă îngăduință față 
de abateri care ar trebui, chiar dacă nu 
ne scandalizează, să ne trezească aten
ția, vigilența. Avem în față un țel monu
mental, pe care nu-l putem atinge decit 
clădind o uriașă piramidă plămădită ma
terial și încheiată temeinic spiritual. Spi
ritul de echipă ne e necesar ca aerul și 
ca apa. Simțim umărul vecinului din 
dreapta, pe-al celui din stînga ; cînd șo
văie unul, celălalt restabilește echilibrul 
tăriei noastre morale; văzîndu-l încleștat 
în efort, celălalt își revine și... Înain
te I Păcat că proza noastră din ultima 
vreme a abandonai această temă ma
joră, transpusă în nenumărate opere 
artistice memorabile.

Stagiunea 
estivală 
la Suceava

Comitetul regional pentru cul
tură și artă Suceava a organi
zat o amplă manifestare artis
tică. Programul a cuprins cite 
două spectacole cu dramele is
torice „Apus de soare" și „Vi
forul" de B. Șt. Delavrancea 
(interpretate de Teatrul de stat 
„Mihail Eminescu" din Boto
șani), un concert simfonic popu
lar al Filarmonicii de stat din 
Botoșani, un spectacol muzical- 
coregrafic intitulat „Sărbătoare 
la Cetate", la care au partici
pat corul, formațiile coregrafi
ce, orchestra de muzică popu
lară și soliștii ansamblului de 
cintece și dansuri „Ciprian Po- 
rumbescu" din Suceava, un 
spectacol coregrafic al forma
țiilor de amatori.

la pavilionul de expoziții din parcul Herăstrău Foto : A. Cartojan

Jurisprudents' literara, ce, zi 
de zi, a sporif și definitivat 
„gustul” de cele frumoase, a- 
cesf infailibil termometru al 
maturității unei societăți, tn 
materie de arfă. A fi înlesnit 
înțelegerea și receptarea ma
rilor clasici, pe care, înce
pînd cu Eminescu, i-a tipărit 
— iată meritul primordial al 
„Junimei" și al lui Titu Maio-

II. dacă n-a promovat o 
tură conformă doctrinei 
rialiste, ce preconiza, 
femporanul" și mai ales con
ducătorul lui efectiv — criticul 
Dobrogeanu-Gherea — au 
propovăduit cultul marilor va
lori literare, atîf autohtone, cît 
și universale. Studiile lui 
Gherea consacrate lui Emi
nescu și Coșbuc au marcat

litera- 
mate- 
„Con-

Lovinescu și sfîrșind cu cel 
mai tînăr exponent al criticii 
de azi, tot răul cu putință. 
Se uită, totuși, că sămănăto
riști, întru început, sau ade
renți de dată recentă, au fost 
și Sadoveanu, și losif, și Coș
buc, și Vlahujă și că Nicolae 
lorga a fost, ca și Gherea 
de altminteri, unul din cei mai 
entuziaști pretuitori ai litera-

școlare, nu pot fi tăgăduite. 
Discipol de o întrupare mai 
pujin labirintică, decît a das
călului său, Ion Trlvale conti
nuă, de fapt, și pe Drago- 
mirescu și pe Maiorescu. Im
presionist pînă la ultima fibră 
a sensibilității sale critice, dar 
și om de studiu sever, cum îl 
arată atitea lucrări, în frunte 
cu vasta monografie „Titu

na szesksssseesie:

rescu. Că în acest proces ei 
au fost asistați, chiar secon
dați, și de toate celelalte 
școli sau curente, ce s-au suc
cedat, lucrul e neîndoielnic. 
Acțiunea de mai bine de un 
deceniu a „Contemporanului" 
a lărgit orizontul percep
ției artistice, adăugîndu-i o 
nouă dimensiune, aceea a 
perspectivei sociale. Chiar

o dată istorică. Mai mult, ca 
o dovadă a procesului de 
înnoire, confirmînd într-un fel 
acel „progres al adevărului" 
de care vorbea Maiorescu, ti
părirea studiilor lui Gherea 
despre Eminescu în volum a- 
duce înfr-o demonstrate oca
zională exemplul însuși al lui 
Baudelaire. Despre sămănăto
rism s-a spus, începînd cu

furii universale. Cu Mihail 
Dragomirescu, fost un timp in 
direcția colectivă a „Convor
birilor literare", înainte de a 
deveni directorul „Convorbiri
lor critice", ne aflăm, de fapt, 
indiferent de aplicațiile lui 
metodologice, în plină ofen
sivă junimistă, ale cărei bine
făcătoare rezultate, obținute și 
de la catedră și prin manuale

Maiorescu", Eugen Lovinescu 
nu greșea considerîndu-se 
maiorescian, despre care a 
vorbit cu atîta clarvedere. Cît 
despre gustul literar, despre 
erudifia și despre arta de a 
extrage grăuntele de radium 
din orice minereu inform, ale 
autorului marilor cercetări 
eminesciene și al „Istoriei li
teraturii”, e inutil a mai vorbi:

George Călinescu a fost, în 
principiu și în faptă, unul din 
cei mai evoluați maiorescieni.

Ce a însemnat pentru bine
le literelor românești acest 
veac de critică literară, prin 
care, totuși, am străbătut cu 
o viteză oarecum cosmică, 
nimic n-o ilustrează mai eloc
vent decît situafia de astăzi a 
acestei literaturi însăși. Hărni
cia editurilor, sporirea tiraje
lor, retipărirea clasicilor, co
lecțiile de tineri poe|i, mono
grafiile, colecțiile de docu
mente literare, cronicile din 
ziare și reviste, din ce în ce 
mai multe, definute de tinere 
competente ale criticii litera
re, contribuțiile masive ale 
radioului și televiziunii în 
opera de difuzare a scrisului 
frumos — iată cîteva din as
pectele, cum se spunea pe 
vremuri, ale acestei primăveri 
literare, ce împodobește so
cietatea de astăzi. „Evident, 
va exista critică literară atîf 
timp cît vor fi cărți și jurnale, 
și radiofonie, deci indefinit", 
scria Thibaudef încă din 1922 
— și perspectiva acestei pri
măveri perpetue nu poate de- 
cîf să ne bucure.

tv
as

18,00 — Vă așteptăm la ora 6 !
pentru femei.Emisiune

18,25 — La șase 
cursie. 
curs.

pași de o ex-
Emisiune-con-

19,30 — Telejurnalul de seară.
19,50

20,00
21,00

— Buletinul meteorologic. 
Publicitate.

— Teleenciclopedia.
— Să rîdem cu Stan și 

Bran.

21,30 — Film de aventuri : „E- 
vadatul".

22,20

23,00

— Emoții în premieră. 
(Muzică ușoară). •
Telejurnalul de noapte.

— Telesport.
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Veștile pe care Hangerli le primea 
la Viena, de la Stambul, din Elveția 
din Italia — unde întreținea o rețea 
agenți diplomatici — îl sileau în ultimul 
timp să-și ia tot mai multe măsuri de 
apărare. Și totuși acestea nu-1 linișteau 
pe deplin pe Hangerli. Era mereu poso
morit și îngîndurat. Acum, domnițele 
și coconii plecaseră de mult la culcare. 
Doamna Ruxandra rămăsese alături de 
soțul ei, cercetîndu-i din vreme în vreme 
chipul.

— îmi pari îngrijat, măria ta. Mie 
nu-mi împărtășești niciodată ce te fră- 
mîntă...

— Treburile domniei nu sînt pentru un 
cap de femeie — mormăi vodă în barbă.

Ruxandra nu se lăsă :
— Zvonurile pătrund pînă în iatacul 

meu, doamne. Jupînesele și jupînițele 
care stau lîngă mine au urechi agere și 
limbă ascuțită. Așa e felul nostru, al fe
meilor; Ingăduie-mi să-mi dau și eu o 
părere.

Hangerli nu credea că nevastă-sa tre
buie să aibă alte păreri afară de cele 
legate de cămară și de cuhnie, și nu se 
feri să i-o spună în față. De obicei, Doam
na Ruxandra se dădea înfrîntă fără prea 
multă împotrivire. Inima ei de femeie 
presimțea primejdia pe care mintea di
bace, șireată și învățată cu afacerile poli- 
ticești a lui Constantin n-o bănuia decît 
nelămurit.

— Am adunat destulă avere, măria ta. 
Scule de preț, veșminte scumpe, pungi 
peste pungi. Chiar domnia-ta mi-ai des
tăinuit într-un ceas de mulțumire că ai 
bani la băncile din Svițera și din Italia. 
Domnițele și coconii sînt aici, cu noi ; la 
Stambul n-avem decît neamuri de depar
te, și pe deasupra sărace.

— Și ce-i cu asta, femeie ? se burzului 
Vodă.

— Să ne băjenim, Constantine. în două- 
trei zile sîntem la Brașov sau la Sibiu, 
cu chervanele și cu toată casa, noastră. 
Să ne băjenim, cît nu e prea tîrziu. Adu-ți 
aminte de vodă Mavrogheni, de Ghica și 
de atîția alții.

— Să fug și să las totul din mînă, după 
nici doi ani de domnie ? Nu știi ce vorbești, 
ba chiar ești nebună, Ruxandro. îmi faci 
tu socoteala cîștigurilor ? Pe a împrumu
turilor cu camătă și pe a cheltuielilor 
cine o să mi-o facă, dacă nu eu ? îmi 
vorbești de niște bezmetici care și-au 
pierdut capul, doar din nesocotință ? ! 
Vodă Ipsilanti nu s-a ținut bine în scaun, 
ani de-a rîndul ? Fiu-său, beizadeaua, nu 
rîvnește. la, domnie, deși a stat închis și 
l-au~ chinuit la Șapte-Turnuri ? N-avea 

\ grijă, Ruxandro, domnia Valahiei e o 
pricopseală prea mare ca să mă pot dez
lipi de ea, cît nu-s în primejdie.

Doamna îl asculta cu fruntea plecată. 
Lui Vodă i se zbîrlise barba și i se bul
bucaseră ochii. Glasul îi era mînios, dar 
în el străbătea slab și ascuns un tremur 
de neliniște. De dincolo de ușă răzbă
tuseră pași, apoi vel-logofătul se ivi în 
iatac. Era o nemaipomenită călcare a 
rînduielilor. Ceasurile de seară erau ale 
domnului și ale familiei sale, și nimeni 
n-ar fi îndrăznit să le tulbure, fără vreo 
pricină însemnată.

Vel-logofătul părea speriat. Vorbi fără 
să se mai ploconească după obicei și 
fără să aștepte măcar să fie întrebat :

— Acu un ceas a intrat în București un 
capugiu de la împărăție, măria ta ! Are cu 
el un harap mare, negru și buzat. A tras 
la hanul Beilicului și s-a închis acolo, cu 
poruncă strașnică să nu-1 supere nimeni.»

Trecuseră trei zile de la sosirea lui 
Hafiz-capugiu în București. Turcul rămă
sese închis în hanul Beilicului, unde tră
sese de la bun început. Ce făcuse, nu se 
știa prea bine. Hangiul, omul lui Vodă, 
trimisese vorbă că Hafiz șade mai mult 
în odaie, slujit de robii săi și plîngîndu-se 

. de osteneala drumului. Ar fi venit de la 
Stambul într-o întinsoare, schimbînd în- 
tr-una caii de olac, oprindu-se doar noap
tea pe unde se întîmpla. ca să se odih
nească. Dis-de-dimineață, în zori, pornea 
iarăși. Nu izbutise nimeni să-1 tragă de 
limbă, și chiar de ar fi făcut-o, repezi
ciunea cu care se mișca slujbașul împără
tesc ar fi luat-o înaintea oricărui vestitor. 
Ascultînd din gura lui Dumitrache, han
giul, toate acestea, Vodă Hangerli le pri
mea cu oarecare teamă.

— Și cum se arată, bre Dumitrache, 
turcul ? E posomorit, mînios, își dezvăluie 
yreo nemulțumire ?

— Ce să spun, mărita ta ? De cînd sînt 
n-am mai văzut asemenea capugiu. A- 
proape că nu deschide gura. Și l-am 
îmbiat, — așa cum mai fac și cu alții — 
cu vin de Drăgășani, din cel vechi. Crezi 
c-a vrut să guste ? Zice că profetul nu 
îngăduie, și atît. Darurile măriei tale — 
icrele tescuite, chefalii de Brăila, batalul 
îngrășat — le-a primit, dar a poruncit 
să fie date toate slugilor. Nu poftește 
nici zaifet, nici lăutari, nici muieri.

— N-ai aflat așadar nimic mai mult 
decît știu eu. Te plătesc degeaba, Dumi
trache.

— Ba ceva-ceva am prins eu, măria ta, 
de la o slugă mai guralivă. Ar purta un 
firman de mazilire pentru vodă Calima
chi, de la Moldova. Poate și astea sînt 
vorbe spuse în deșert. Oricum, pe măria- 
ta nu te paște nici o primejdie. Pot să 
mă jur pe Hristos. Altfel ar fi venit 
doar cu atît de puțini însoțitori? Vreo 
trei-patru slugi, și harapul, robul cel de 
taină. Pe ăla îl ține toată vremea în 
preajma lui.

— Harapul ăsta mă neliniștește, mana 
ta, se îndreaptă postelnicul spre Constan
tin vodă. Or fi izbutit uneltirile rudei 
tale Ipsilanti sau ale ticălosului de Cu- 
ciuc, mincinosul nostru prieten ? Se în
toarse iar către Dumitrache : — Spune-ne 
ceva despre harap, cinstite hangiule...

— Ce să-ți spun, doamne ? Pare groaz
nic doar pentru cine nu se uită mai cu 
băgare de seamă la el. Norodul nostru 
s-o fi spăimîntat de obrazul lui negru ca 
tingirea arsă, de ochii și de dinții ca 
fildeșul. E drept, ochii .îi sticlesc și dinții 
și-i arată toată vremea, fiindcă rîde și 
glumește pe limba lui. Pe copiii muie
rilor de la han — și să mă bată Dumne
zeu dar copii sînt sumedenie, deși muie
rile sînt nemăritate — îi ia în brațe, ii 
saltă în sus, și-i îndoapă cu zaharicale. 
Nu cred să fie om rău. De altfel nici 
nu poartă haine și arme de călău. Ride 
din orice, ca prostul, și-și arata dinții 
al— Vezi, postelnice? Te sperii degeaba.

Un slujitor intră în iatac, aplecîndu-se 
la urechea postelnicului.

— Măria-ta, l-am ascultat deștul ■ pe 
hangiul Dumitrache. O fi avînd și el_tre- 
buri. Să nu i se ardă chebabul și sa nu 
i se usuce pîinile în cuptor.

Rămaseră singuri. .
— Doamne, a venit Hafiz-effendi capu- 

giul. Vrea să-ți vorbească în taină, zi- 
cînd că aduce vești însemnate de la 
dragomanul Constantin...

Hangerli rînji bucuros :
— Ce dorește să-mi vestească ruda 

mea Ipsilanti ? L-or fi părăsit gîndurile 
de domnie ? Poftește-1 pe Hafiz degraba. 
Să vie și dulciuri, cafele și ciubucuri.

— Mai bine lasă-1 să zăbovească, doam
ne, Capugiul nu-i singur. Harapul e cu el. 
Să zicem că ești suferind, că zaci de 
vreo boală molipsitoare. Chemăm cioho- 
darii arnăuți care ne sînt cu credință și 
ferecăm porțile. De-o fi vreun năcaz, să 
știi că în trei zile sîntem dincolo de 
hotar, la Brașov. Doamna Ruxandra,..

— Sînt slugă credincioasă a înălțimii 
sale Selim-sultan, Hafiz-effendi. Cei care 
mă sapă la Poartă sînt haini și mincinoși.

— Adevărat, beiule : prea mulți vicleni 
se gudură la picioarele tronului. Selim- 
sultan îi știe. Vînzătorii or să fie pedep
siți. Unii au și fost aruncați în temniță 
sau au fost duși la butuc. Altora va să 
le vină rîndul.

— Se zice că Vodă Calimachi e mazil. 
Așa să fie ?

Hafiz răspunse în doi peri:
— Vorbele zboară. Parcă sînt toate a- 

devărate ?
Vodă și postelnicul schimbară priviri. 

Hafiz pofti cafea proaspătă, deși filigeana 
era plină. Ciubucul i se stinsese. Dori alt 
ciubuc. La un semn, ciubucciul și ca
fegiul plecară să-și îndeplinească slujba. 
Postelnicul tot trăgea cu urechea să audă 
în sala de dincolo pașii cihodarilor dar 
nimic nu tulbura tihna dimineții.

— La întoarcere să dai pe la noi, Ha
fiz-effendi, rupse Constantin Hangerli tă
cerea. Sosirea grabnică a domniei tale 
nu mi-a îngăduit să pregătesc la vreme 
darurile cuvenite cadînelor înălțimii sale 
Selim și mult îndrăgitei Aișa-hanîm.

— Poate vrei să spui Merzieh-hanîm, 
beiule. Roaba Aișa e închisă în Turnul 
Morților.

Vodă îngălbeni. Suleiman și Aișa erau 
sprijinitorii lui cei mai de seamă la Sa- 
rai. Auzi cîteva vorbe suflate ușor în 
franțuzește.

înecat în sînge. Hafiz-effendi cu pistoa
lele încă fumegînde în mîini îi privea cu 
dispreț. Se mulțumi să ridice mina dreap
tă în sus, oprindu-i în prag :

— Stați, bre ! Firman...
Și stătură toți, împietriți, deși poate 

l-ar mai fi putut scăpa de moarte pe 
voievod. Sub ochii arnăuților și ai postel
nicului, Raman se aplecă și cu hangerul 
de la brîu reteză cu măiestrie capul ușor 
învinețit din pricina lațului strîns în ju
rul gîtului. Ochii rămăseseră deschiși și 
înțepeniți.

— Firman I
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fragment de roman de HORIA STANCU

CORNELIU STURZU

pe

puternic și
pămînt,

IPJi

se 
își

S
3

I

E

nabab

sau clipa

Dumitru POPESCU

grămezi de timp, 
măcar curiozitatea

cea din 
voi spune

prea
de o copilărie

Ba nu, postelnice, te iei și domnia- 
ta după părerile muierești ? Spune-i lui 
Hafiz să poftească înăuntru, și noi tre
cem în iatacul cel mare să-1 întîmpinăm. 

Vel-postelnicul se supuse cu inima în
doită poruncii stăpînului său ; dar în 
drum spre iatacul cel mare avu grijă 
să-i sufle unui cămăraș :

— Fugi în grabă la casele din dos și 
adu vreo zece-cincisprezece arnăuți cu 
puștile și cu pistoalele încărcate !

Hafiz-effendi se înfățișă ca unul dintre 
oamenii de credință ai lui Suleiman-vizir, 
prietenul și sprijinul măriei sale Han
gerli la înaltul Devlet, așa că nu putea 
să vină decît cu gînduri bune. Straiele 
scumpe cu care se îmbrăcase pentru a 
se ploconi în fața beiului de Valahia

Acțiunea romanului „Fanar” de Horia Stancu oglindește o perioadă vi
tregă din istoria țării noastre, cînd domnitorii fanariot! numiți de înalta 
Poartă — străini de interesele și aspirațiile poporului — se succedau cu re- 
pezici ine, urmărind ca prin jafuri și biruri grele să strîngă averi imense 
pentru a se îmbogăți și a putea face fa(ă pretențiilor tot mai mari ale sulta
nului și ale dregătorilor acestuia. Tot acest șir de înălțări pe tron și de ma
zilire a domnitorilor căzufi în dizgrație aveau consecințe nefaste, înăsprind 
și mai mult viața grea a poporului, agravînd instabilitatea politică, frînînd 
dezvoltarea economică și socială a tării.

Fragmentul pe care îl publicăm evocă un astfel de moment, acela în care 
domnitorul Hangerli este înlăturat într-un mod violent de alți pretendent! 
la scaunul Țării Românești.

arătau și ele că era doritor să dea toată 
cinstea cuvenită unui slujitor de seamă 
al împărăției și unui pașă cu trei tuiuri 
cum era Hangerli. îl însoțea doar robul 
său negru, iarăși semn de încredere și de ■ 
dragoste.

Obiceiul vremii cerea ca vorba să 
înceapă cu lucruri neînsemnate, cu schim
buri de politețuri și cu laude, toate în
trerupte de sorbirea cafelelor și de ne- 
sfîrșite pufăituri din lungile ciubuce cu 
muștiuce de mărgean bătut în argint. 
Abia după vreun pătrar de ceas, Vodă 
Hangerli îl întrebă de-a dreptul pe Hafiz :

— Ce Veste însemnată îmi trimite buna 
mea rudă, Constantin Dragoman de la 
Stambul, prea cinstite ?

Turcul mai sorbi din cafea, mai trase 
din ciubuc. Nu părea a se grăbi cîtuși 
de puțin.

— Armatele prea-slăvitului Padișah au 
suferit o mică înfrîngere la Misir, beiule. 
Sînt unii pe care lucrul acesta i-ar face 
să se clătească din credința datorată lui 
Selim. Slavă lui Allah, singurul Dumne
zeu, și lui Mohamed, profetul lui, că mă- 
ria-ta nu ești din aceștia. Dragomanul pof
tește să afli că nu tîrziu, la porunca lumi
năției sale sultanului se vor ridica oști 
de la Moscova și de la Englitera. Țarul și 
regele Angliei sînt mulțumiți să-și arate 
grabnic prietenia și supunerea față de 
împărăție.

— Plec să aduc arnăuți aci, în iatac, 
doamne. Să fie pentru orice nevoie.

Vodă rămase singur cu Hafiz și cu 
harapul.

— Așa... oftă pe neașteptate turcul, fără 
vreo pricină deosebită.

Apoi pentru întîia oară de cînd pătrun
sese la curtea domnească, îl chemă 
nume pe robul cel negru.

— Raman !
Zîmbetul larg, copilăresc și vesel 

șterse de pe fața harapului. Raman 
afundă cu o mișcare fulgerătoare mîna 
dreaptă în sîn, sărind de la locul lui ca 
o uriașă pisică neagră. Lațul flutură și se 
încolăci de gîtul voievodului sugrumîndu-I 
și oprindu-i strigătele în gîtlej. Cîteva 
clipe lungi Hangerli se luptă cu deznă
dejdea morții, fără să se dea înfrînt nici 
cînd, trîntit la pămînt. simți jungherul de 
oțel înfigîndu-i-se în pîntec. Cu toată 
puterea lui, Raman robul nu izbutea să-1 
dovedească. De afară, vodă auzi pași 
mulți și grăbiți, care-i ajungeau la u- 
reche prin valurile de sînge care-i cu
prindeau creierul. Pașii îi auzi și Hafiz- 
capugiu. încă o clipă, și porunca împără
tească n-ar fi fost adusă la îndeplinire. 
Nu se deschisese încă ușa cînd răsunară 
două focuri de pistol, bine țintite. In iatac 
pătrunseră buluc marele postelnic, cămă- 
rașul și vreo șapte-opt cihodari cu ar
mele în mîini. Vodă zăcea la

Doamna Ruxandra fusese vestită din 
vreme că măria-sa stă în iatacul cel 
mare de vorbă cu Hafiz capugiu. Luase 
cu mîna ei din dulap dulcețurile cele_ mai 
de soi — de năramze și de chitră — 
puse în chisele de cleștar, — și trimisese 
cafegiului cafea din cea bună, de Mocca, 
proaspăt rîșnită. Lingurițele erau de ar
gint, paharele din cristal de Viena, ceștile 
din porțelan de China, verde-străveziu. 
Pregătind toate simțise cum i se pune un 
junghi la inimă și cum îi tremură mîinile. 
De cînd venise Hafiz avea presimțiri în
tunecate, nopțile și le petrecuse mai mult 
trează, iar rarele ceasuri de somn o chi- 
nuiseră cu vise de spaimă. Ședea cu ure
chea ațintită la cel mai mic zgomot neo
bișnuit. Auzi întîi pași grei și grăbiți și 
îndrăzni să arunce o privire furișată prin 
perdeaua subțire de muselin. în curtea 
din dos dinspre casele paznicilor alerga 
o ceață de cihodari. potrivindu-si din 
mers brîiele încărcate cu pistoale și ia
tagane. Apoi se auzi larmă, curmată din- 
tr-o dată. Un glas necunoscut striga pe 
turcește, dar cuvintele îi soseau nelămu
rite și nu pricepu nimic. Ședea tot înmăr
murită, cînd se pomeni cu o roabă ți
gancă, despletită și cu ochii albi de 
groază :

— Măria-ta I Aleargă degrabă. S-a în- 
tîmplat un necaz cu Vodă...

Nu mai zăbovi să întrebe ce și cum șl 
o porni spre iatacul măriei-sale, dar nu 
izbuti să ajungă pînă acolo, căci se în- 
tîlni cu logofătul cel mare.

— E mai bine să stai aici, doamnă. Din
colo e mare tulburare. Ține-ți firea.

— Vodă ? Ce s-a întîmplat cu Vodă ?
— E mazil, măria-ta, bîlbîi boierul, 

vroind să-i mai ascundă măcar cîteva 
clipe nenorocirea.

Ruxandrei i se luă parcă o piatră de pe 
inimă. Slavă lui Hristos că era numai 
atît. Aveau să se întoarcă la Stambul și 
să se bucure de casă, de copii, de cheagul 
strîns. Se putea trăi și fără măriri... Ușu
rarea împiedica pe doamna Ruxandra să 
vadă că în jurul ei stăpîneau spaima și 
tăcerea. In sală se strecurau mereu alți 

. oameni, slujitori mărunți, amestecați cu 
boieri de treaptă mijlocie sau mare. Pași 
grei și rari se apropiară. Mersul semăna 
cu al lui Vodă : Hangerliul era înalt și 
voinic, se cam îngrășase și călca de obicei 
apăsat și așezat, așa cum se cuvine unui 
domnitor.

în ușa dată în lături se ivi. în locul 
voievodului harapul Raman. Purta cu a- 
mîndouă mîinile o tavă grea, de argint 
vechi. Ruxandra o recunoscu dintr-o a- 
runcătură de ochi: era aceea pe care 
așezase cu mîna ei chiselele de dulceață, 
paharele de cleștar, ceștile de porțelan 
verde-străveziu. Din aceeași aruncătură 
de ochi recunoscu și capul tăiat, care o 
privea rînjind, cu ochi sticloși și înghe
țați. Raman venea către ea cu încetineală, 
zîmbind cu gura pînă la urechi și arătîn- 
du-și dinții albi. Pe măsură ce înainta, 
în dreapta și în stînga lui se făcea prin 
mulțimea adunată pe nesimțite, o cărare 
largă. La trei pași de doamnă, Raman 
se opri și, cu un gest larg, întinse tava. 
Ruxandra scoase un strigăt 
se prăbuși la pămînt.

ovesteq 
cerbului

— Frumoase plaiuri! zise cerbul tînăr. 
Și-n veacu-acela de restriști și har, 
nevrînd să moară, fruntea lui se-ntoarse 
spre mănăstiri, și se făcu altar.
Trecu un timp și, rechemîndu-și pasul 
din lut, el mai trăi un veac. în somn 
din cornul lui care scurma prin stele 
se făuri un buzdugan de Domn.
Dar el voia să mai alerge. Vreme 
era destulă. Și goni din nou.
Iar cînd se liniști pe-o vale, glasul 
rămase-n toate culmile — ecou.
Acum e iarăși sprinten. Schimbă rîuri 
și bîntuie pădurile-n alai...
O, vîrsta repetată, cerbul tînăr 
cu mers voievodal din plai în plai 1

Prin umbra lor, căzută în genunchi, 
ca linia destinului din palmă, 
suie la capăt, răsucită-n trunchi, 
plopii cei tineri, o-ndrăzneală calmă.

Și-ajunsă-n frunze-o zare-a desfăcut 
și-un loc mai pur văpăilor sublime. 
Desprins, ineWil verii a căzut 
rostogolindu-se din înălțime.

De-aici și pîn-aicea e permis. 
Și plopii tineri freamătă la fel 
Restul, să îl restituim către un vis. 
Ori, poate, lunii.

Totul — spun unii — este limitat 
în arborii ce stau să se-nfiripe... 
Dar sus, pe cerul care s-a urcat, 
plopii și-au scos imensele aripe...

Prietenul meu e om ca
oricare altul ; mi-a plăcut în
totdeauna la el naturalețea, jo
vialitatea, bonomia dacă vreți. 
Ne întîlnim uneori și ne amu
zăm — de ce să n-o spun — 
de glume mediocre, de vechi 
amintiri comune cărora n-am 
reușit să le consumăm încă tot 
hazul. Cînd ne despărțim, ne 
simțim iarăși ca pe vremuri, și 
întorcîndu-ne spre casă, ne tre
zim cîteodată jucînd fotbal -cu 
pietrele.

Cu atît mai ciudat era aerul 
lui misterios de alaltăieri. Dar 
n-a trebuit să mă prefac mult 
timp că nu remarc mina lui 
schimbată, pentru că, înfrîngîn- 
du-și amestecul de jenă și timi
ditate ce-l încerca, mi-a măr
turisit că într-o noapte de in
somnie a așternut pe hîrtie cî
teva rînduri. M-am resemnat la 
ideea că am pierdut o seară 
de amuzament și m-am gîndit 
că lucrul cel mai cuminte e să 
tac și să ascult.

„Am descoperit — și-a în
ceput el lectura — cu totul în- 
tîmplător, unul din cele mai 
stranii colțuri ale universului. 
Un ținut prin care trece o lungă 
cohortă de fantome, o nesfîrși- 
tă procesiune de vedenii. Le-am 
văzut. Mergeau toate fără să se 
grăbească dar și fără să înce
tinească pasul, într-un monom 
monoton. Era un exod tăcut, 
fără oprire, fără popas. Nici o 
adiere de vînt în văzduh. în jur, 
nici un copac, nici o cumpănă 
de fîntînă, nici un fir de iarbă. 
Nici un zgomot. Numai curge
rea neauzită a șirurilor de fan
tome. Am vrut să fug, dar o 
mînă moale m-a tras înapoi. O 
voce stinsă mi-a șop 
mii aici". Am întreb

— Cine ești ?
— Noi sîntem fantomele cli

pelor tale 1
Răspunsul acesta teatral, 

pseudo-shakespearian, a avut 
darul de a împrăștia puțin at
mosfera lugubră. Făcînd uz de 
toată ironia de care mai mă 
simțeam în stare în situația a- 
ceea, am încercat să o descos. 
Răspundea scurt și bombastic :

— Fantomele clipelor pe care 
nu le-ai trăit l

— Și ce căutafi aici ?
— Sîntem strigoii clipelor 

care au murit blestemîndu-te.
— Și unde vă duceți ?
— Ne căutăm odihna I
Am lăsat-o să se ducă înain

te și m-am oprit. Așa cum tre
ceau pe lingă mine, drepte, cu 
părul despletit, păreau niște lu
minări fumegînde.

împins de curiozitate, m-am 
adresat la infîmplare :

— Cum te cheamă ?
— Nu-ți amintești de mine ? 

Sînt clipa adolescenței tale. E- 
rai copil și în fiecare noapte te 
rugai să treacă timpul mai re
pede și să devii bărbat. Tînjeai 
după fiorul dragostei... Te ridi
cai tot timpul în vîrful picioa
relor să privești viața, peste 
gard.

— Dar pe tine ?
Eu am fost clipa maturită

ții. Adolescent, mă implorai să 
vin mai repede. Să-ți aduc sa-

voarea vieții independente. Li
bertatea de a fi tu însuți. Do
reai să te scalzi în valuri, acolo 
unde oceanul era mai adînc și 
mai agitat 1

— Dar tu ?
— Eu sînt clipa primei tale 

glorii. îmi amintesc că ai fi dat 
orice să mă ai. Ai făgăduit, — 
poate era o nebunie — chiar 
țumătate din viață în schimbul 
meu.

— Și tu ?
— Ai uitat ? M-ai uitat atît 

de repede ? Eu sînt cel mai 
proaspăt luceafăr apus. Sînt 
clipa de adineauri pentru care 
te-ai pregătit atîția ani. Clipa 
nopții acesteia care te-a adus 
pe tărîmul fantomelor, clipa în 
care ai început să scrii...

— Dar voi ?
— Pe noi ne-ai uitat. Fatali

tatea a făcut să ne naștem 
înaintea acestor momente pe 
care le-ai așteptat nebunește.

— într-adevăr, nu-mi amin
tesc de nici una din voi.

unui 
Și nu avem 
de a-l cerceta mai îndeaproape.

Dar fericirea este oare întot
deauna acolo unde ni se pare 
nouă ? Și chiar dacă ar fi, nu 
e mult prea mare prețul pe 
care-l plătim ? Avem noi drep
tul ca din clipele ce ne-au fost 
hărăzite să alegem doar cîteva, 
și pe celelalte să le aruncăm ? 
Poate un părinte să-și iubească 
numai un copil, și să-l lepede 
pe celălalt ?

Am crezut că fantomele ace
lea de la început îmi păstrează 
o amintire plăcută. Dar vai...

— Nejtai trădat — mi-au spus 
ele. De departe ne tulburai cu 
dorința ta arzătoare. Ai fost 
însă ca un copil capricios care 
plînge după bomboane și apoi 
le aruncă. N-ai reținut nici a 
mia parte din ce vroiam să-fi 
oferim.

— ,Voi m-afi trădat — le-am 
strigat furios, ieșindu-mi din 
fire. M-afi fascinat de departe

Care din noi a trădat ?
De altfel, presimțind tragica 

decepție ce mă aștepta, începu
sem să întrezăresc la orizont 
mirajul maturității. Mă fascina 
cu forța ei leoniană. Noțiunea 
de om căpăta treptat dimensi
unile statuilor din piețele pu
blice. Viața se înfățișa ca o a- 
renă de luptă cu universul Nu 
mai mă satisfăcea decît plenitu
dinea clipei mature pe care aș
teptam să mi-o așeze viața, ca 
pe o coroană de lauri, pe frun
te. Ea a venit însă tocmai în
tr-o noapte în care începusem 
să regret tinerețea — aceasta 
se înconjurase între timp de o 
splendidă aură romantică. în 
noaptea aceea mă atinsese pri
ma bătaie de aripă a regrete
lor. Am luat maturitatea de dîr- 
logi ca pe un cal de muncă 
vînjos — nu era regele anima
lelor pe care-l visasem — și 
m-am dus pe parcela de ogor 
încredințată de societate. S-a 
dovedit harnică și folositoare,

— Mintea și sufletul tău erau 
în întregime absorbite de aș
teptare... Am trecut prin tine ca 
printr-o apă moartă.

— Dar n-am făcut-o din rău
tate, pur și simplu nu v-am vă
zut, nu v-am simțit I lertați-mă I

— De ce să te iertăm noi ? 
Noi nu avem dreptul să ier
tăm pe nimeni.

Am plecat capul și am tăcut. 
Ce era să spun ?

într-adevăr, m-am năpustit 
întotdeauna cu o lăcomie săl
batică spre viitor. Anticipam 
mereu clipele îndepărtate, uitînd 
de cele pe care le trăiam. Sin
gura mea dorinfă era să creas
că mai repede mormanul timpu
lui mort și, ridicîndu-mă pe el, 
să ajung mai iute la clipa 
dorită.

Sîntem robii setei de fericire. 
Ca o floare a soarelui toată 
ființa noastră se întoarce spre 
acest astru. Cînd el își anunță 
răsăritul, nu mai avem ochi 
pentru nimic. într-adevăr, să
lășluiește în noi o uriașă putere 
de sacrificiu. Pentru o clipă de 
fericire, aruncăm cu nepăsarea

cu zîmbetele voastre, cu privi
rile voastre încărcate de făgă
duințe. M-a(i ademenit și n-am 
mai avut odihnă nici zi, nici 
noapte, așteptîndu-vă. Dar voi 
erați ca toate celelalte.

Care din noi îl trădase pe 
celălalt ?

Căci într-adevăr, sătul 
de timpuriu 
strîmtorată, vedeam în adoles
centă portul spre mare. Debar
caderul de unde corabia vieții 
avea să pornească spre pămîn- 
turile făgăduinței. Spre țărmul 
de unde minunile mă strigau 
sfîșiate de dor, de unde feri
cirea îmi trimitea solii pline de 
nerăbdare și de credință. Pri
virile mele străpungeau noapte 
de noapte depărtările care mă 
despărțeau de steaua adoles
cenței, sorbindu-i strălucirea. 
Dar clipa adolescenței a venit 
într-o toamnă umedă, într-o 
toamnă rece de război. în 
locul hlamidei princiare pe care 
i-o bănuiam, avea o haină ve
che și uzată, și în locul priviri
lor scînteietoare, ochi obosiți de 
nopți nedormite și de foame.

dar era o umbră palidă a celei 
pe care o așteptasem.

Cine a trădat ? Eu sau clipa 
maturității ?

Dar prima glorie ? Aduni ca 
o furnică, firimitură cu firimitu
ră, materialul pentru soclul ei. 
Rostogolești ca un Sisif bolo
vani de zeci de ori mai mari 
decît puterile tale. Clipa gloriei 
se anunță ca o magnifică auro
ră boreală de care trebuie să 
se bucure toți muritorii. Și. ce 
este ? O meschină și egoistă 
clipă de orgoliu. O bucurie 
searbădă, căptușită de invidia 
rîncedă a neprietenilor.

Cine a trădat ? Eu 
gloriei ?

Despre cealaltă, 
noaptea aceasta, nu 
deocamdată nimic...

— Dar pe mine de ce m-ai 
blestemat ?

Era o fantomă cu o figură 
zăludă, cu o ciudată fosfores
cență în orbitele goale care mă 
fixau amenințător.

— Cine ești ? Nu te cunosc. 
Simțeam un fior de gheață. în
cercam în zadar să mă desprind

din strînsoarea de clește a mîi- 
nilor ei.

Fusese clipa unei grele con
fruntări cu adevărul. Nu o do
risem, o urîsem. îmi fusese frică 
de ea și voisem să o evit. Tot 
timpul care m-a despărțit de 
ea — destul de lung — a fost 
înveninat de această groază.

Cînd a venit însă clipa de 
care tremurasem atît și cînd am 
privit-o bine în față, am rămas 
uluit cît era de meschină și de 
inofensivă. M-a cuprins rușinea 
pentru lașitatea mea. Mi-am 
spus că toate nu sînt în fond 
decît niște biete efemeride. Dar 
cînd s-au anunțat altele, starea 
aceea de neliniște s-a infiltrat 
din nou în vinele mele. Și din 
nou, dorind să le evit, am strivit 
sub mine trupul celor de care 
nu-mi legasem nici o speranță 
și nici o teamă.

Rămîneam mereu în urmă și 
mergeam de-a-ndoaselea tot 
mai repede, dornic să scap de 
rechizitoriul fantomelor ce pă
șeau, cu o nestrămutată nemul
țumire, spre ținta lor necunos
cută. înaintau într-o tragică pri
begie prin pustiul alb, pe dru
mul drept ca un fum, cu con
știința că au fost trădate."

Aici prietenul meu și-a sfîr- 
șit povestirea.

— Dar dragul meu — nu mai 
m-am putut eu stăpîni — acu
zațiile pe care fi le aduci sînt 
de-a dreptul puerile. Toate cli
pele au viața lor. Cum pot muri 
înainte de a o trăi ?

A tăcut un timp și cu toate 
că nu voia să arate, ghiceam 
că i se părea de prisos să-mi 
explice. Totuși a vorbit :

— Clipele se nasc murind — 
a șoptit el, cu aceeași voce cu 
care vorbeau fantomele din po
vestirea lui. Tirania viitorului și 
a trecutului ne împiedică să 
simțim această stranie cumpănă 
a clipelor — între viată și 
moarte. „Prezentul" este o ex
presie convențională Rostul său 
ar fi să sugereze punctul în care 
clipele pătrund în noi, în tra
iectoria lor prin univers. Dar 
cînd termini de strigat „acum", 
prezentul devine trecut și viito
rul prezent. Numai viitorul și 
trecutul pot fi cîtva statornice. 
Substanța prezentului, timpul 
din care este el construit nu 
sînt niciodată aceleași. Dacă o 
secundă ar reuși să se mențină 
ea însăși, suspendată, timpul 
s-ar opri în loc.

îmi părea rău că l-am con
trazis. Credeam că l-am mîhnit. 
Dar el continuă senin :

— Nu știu ce crezi despre 
ceea ce ți-am citit. Dor nu are 
nici o importanță. Noaptea tre
cută am avut revelația prezen
tului. Totdeauna l-am ignorat. 
Zdrobitoarea majoritate a vie
ții mele s-a consumat în aștep
tarea viitorului și în reveria 
față de trecut. 6 clipă este ca 
o floare încărcată de polen. 
Noi sîntem albine ce trec dea
supra florilor fără să le vadă, 
pentru că zboară mereu spre 
cele ce se zăresc în depărtare. 
Și florile se scutură mereu de 
vînt, și polenul se risipește în 
deșert. Trăim liniștiți pînă în

clipa cînd ne dăm seama de a- 
ceastă îngrozitoare eroare. Mă 
urmărești ? Viața reală există 
numai în prezent. Restul sînt 
himere. Să preferi lumea hime
relor creată de fantezia minții, 
realității vieții ? Să refuzi să 
trăiești pentru a visa ? Nu în
seamnă să-ți împuținezi viața, - 
și așa, atît de puțină ? Nu este 
monstruoasă inconștiența cu 
care dorim să treacă ea mai 
repede? Cu care chemăm mai 
iute viitorul, adică sfîrșitul ?
• .................................................

Trebuie să mărturisesc că po
vestea aceasta m-a tulburat 
mai mult decît îmi închipuisem. 
Urmarea a fost că în noaptea 
următoare am retrăit obsesia 
prietenului meu. începusem 
chiar să cred că eu am fost 
eroul acelei stranii și înfricoșă
toare povestiri pe care o ascul
tasem.

în odaia cufundată în beznă 
mi se părea că aud valurile 
timpului bătînd cu furie sub zi
durile șubrede ale vieții. Din 
cînd în cînd se ridica mugetul 
oceanului nevăzut și vedeam 
prăbușindu-se meterezele — oa
meni, munți, copaci, orașe. în 
timp ce fluxul arunca pe mal 
noi viețuitoare, noi speranțe, 
noi visuri și noi opere, refluxul 
înghițea și trimitea totul la 
fund, ca o gură de căpcăun.

Descoperirea prietenului meu 
era tulburătoare, dar îmi dă
deam seama că nici el, nici 
alții nu vor înceta vreodată să 
trăiască în viitor. Ca și în tre
cut, de altfel. Viitorul este ori
zontul fără de care am naviga 
tot timpul în cețuri, râtăcin- 
du-ne. Iar trecutul, singura zes
tre pe care nu o putem pierde. 
Clinele credincios care ne ur
mează, cu devotament stator
nic, pînă la moarte. Cum am 
putea înainta în necunoscut, 
dacă nu am arunca punți spre 
viitor ? Dacă nu am trimite so
lii spiritului să exploreze ? Cum 
am putea ține epocile aproape 
unele de altele ? Ele s-ar răz
leți ca animalele sălbatice dacă 
nu le-ar aduna mereu, în a- 
ceeași turmă, lasoul minții noas
tre Nu, trebuie să sacrificăm 
o parte din prezent pentru vii
tor și pentru trecut ! Două să
bii nu pot încăpea în aceeași 
teacă 1 Două clipe nu pot trăi 
în același timp în inima noas
tră I

Răzbăteau în noaptea aceea 
pînă Io urechea mea, din adîn- 
curi necunoscute, țipete înăbu
șite. Țipete de păsări ce-și luau 
firimiturile care li se cuveneau 
din viața mea, săpînd și mai 
adînc caverna subterană.' Ple
cau în marea pribegie a fanto
melor, pe nesfîrșitul drum alb 
pe care se rătăcise într-o 
noapte prietenul meu.

Descopeream prezentul. Nu 
e oare calea cea mai bună de 
a sluji viitorul ?

Căci trădînd secundele mici 
trădăm marile momente. Și tră
dînd clipele supreme ne trădăm 
înseși idealurile. Idealurile, fără 
de care existența e un non 
sens.
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„MICA MALADIE 
a cvasi-totalitătii 

speciei umane

I

u

De cînd există omul pe pămînt, există și „implacabila, nemiloasa 
durere de dinți', cum a denumit-o Pasteui. Cele mai vechi documente 
scrise ale omenirii vorbesc despre „răul de dinți'. Hipocrat, acum mai 
bine de 2 000 de ani, a întrevăzut efectele nocive pe care le pot avea in
fecțiile dentare asupra întregului organism uman. Cunoscutele „legi ale 
celor 12 table' elaborate de romani prevedeau aspre pedepse împotriva 
acelora care provocau traumatisme dentare. Mai aproape de epoca 
noastră, Voltaire, orbit într-o zi de o furibundă durere de măsele, a ripo
stat unui curtean că mai degrabă ar fi preferat o nouă bastonadă din 
partea servitorilor cavalerului de Rohan, decît mînia surdă pe care i-a 
provocat-o „turbata durere de dinți'.

Sînt mărturii care atestă permanența suferințelor cauzate omului de 
bolile dentare. Să adăugăm că, potrivit aprecierilor estimative, circa 98 la 
sută din populația globului suferă într-o măsură mai mică sau mai mare 
de pe urma acestor maladii și vom avea o imagine completă a locului 
pe care-1 ocupă stomatologia în cadrul medicinii. Această disciplină — 
una dintre cele mai vechi ramuri medicale, pe vremurile Evului Me
diu, apanajul „bărbierilor-dentiști' — a cunoscut o spectaculoasă 
evoluție, de la metodele empirice de intervenție Imediată, la acțiunile de 
profilaxie cu caracter de masă, susținute de rețele complexe de clinici și 
folosind aparaturi ultramoderne, electronice.

La solicitarea noastră, ne-au vorbit pe larg despre problemele 
actuale și despre perspectivele de viitor ale stomatologiei moderne spe
cialiști reputați în acest domeniu.

Prof. dr. Valerian POPESCU
Membru corespondent al Academiei 

Republicii Socialiste România

Factori „oculți" care 
provoacă îmbolnăviri 
de la distanță

— Care este „pozi
ția* bolilor buco-den- 
tare în cadrul patolo
giei generale 1

— Este un fapt pe deplin 
verificat științific că infec
țiile dentare au totodată ro
lul unei „porți de intrare’ 
în organism a .diferiți a- 
genți patogeni și pot pro
voca îmbolnăvirea de la 
distanță a celorlalte organe 
și aparate; este vorba de 
așa-zisele ..boli de focar". 
Deosebit de periculoase 
sînt. mai ales, infecțiile 
cronice, care evoluează în 
mod ocult, fără să pro
voace tulburări resim
țite de bolnav și u- 
neorl dificil de descoperit, 
chiar în cursul examenelor 
medicale. Diverse focare 
infecțioase de acest gen 
transmit corpului omenesc 
în mod continuu, timp în
delungat. produse septico- 
toxice care afectează ar
ticulațiile (provocînd feno
mene reumatice), aparatul 
circulator (diverse tulburări 
ca endocardite. miocardite. 
Infarcte, arterite), sîngele 
(dînd naștere la anemii, 
sindroame hemoragice). a- 
paratul urinar (cauzînd ne
frite) ; în ce privește a- 
paratul digestiv, ele au ca 
efect boli ca gastritele. co
litele, Iar pentru sistemul 
nervos tulburări însoțite 
de nevrite. paralizii, spas
me. afecțiuni psihice, ocu
lare, endrocrine etc. Mala
dia bucală poate afecta ast

fel cele mai importante a- 
parate și organe ale omu
lui.

Pe de altă parte, cavita
tea bucală este în mod 
frecvent sediul unor mo
dificări patologice, repercu
tate de diferite boli genera
le. De obicei, aceste mani
festări apar ca o presem- 
nalizare. înaintea simpto- 
melor maladiilor respective. 
Este cazul bolilor sanguine 
(anemiile, leucemiile). al 
celor infecțioase (rujeolă. 
scarlatină). a! unor boli de 
nutriție, al intoxicațiilor, al 
uremiei etc.

Se știe că o dentitie nor
mală asigură o bună ali
mentație ; insuficienta mas
ticației. provocată de lipsuri 
dentare multiple, duce la 
îmbolnăviri gastro-intesti- 
nale si la tulburări de nu
triție. adesea cu consecin
țe grave pentru rezistenta 
generală a organismului. 
Cunoașterea interdependen
tei dintre patologia stoma
tologică și cea generală 
prezintă o valoare incontes
tabilă. Această necesitate 
obligă medicul stomatolog 
din zilele noastre să aibă 
o pregătire medicală gene
rală cît mai temeinică. La 
rîndul lor. medicii de cele
lalte specialități sînt obli
gați să aibă cunoștințe de 
stomatologie ; numai așa se 
pot corobora faptele clinice, 
stabili un diagnostic cît mai 
corect si evita multe erori 
terapeutice.

lumii se efectuează intense 
cercetări privind rolul mi
croorganismelor în produ
cerea cariei prin așa-nu- 
mita metodă modernă germ- 
free-unity (animale fără 
germeni). Prin creșterea u- 
nor generații de animale în 
absenta totală a microor
ganismelor. în etuve specia
le. se asigură o asepsie per
fectă. Medicii au stabilit că 
aceste animale nu fac carii, 
așa cum fac cele crescute 
în condiții normale. Dacă 
sînt însă readuse în me
diul obișnuit. începe apari
ția cariei Microbii acțio
nează. se pare, nu prin aci- 
difierea totală a mediului 
bucal, așa cum susțineau 
unele teorii mai vechi, ci 
prin creșterea foarte accen
tuată a acidității pe porți
uni mici ale dinților, sub 
pelicule foarte fine, aderen
te. care se formează pe su
prafața acestora, avînd 
drept rezultat demineraliza- 
rea smalțului.

în strînsă legătură cu a- 
cest fenomen se studiază 
și influența factorilor ali
mentari asupra dentiției. 
Există noi dovezi experi
mentale cu privire la rolul 
negativ al hidratllor de car
bon în alimentație, la pe-

tie. Ea se dizolvă în gură, 
pătrunde sub smalțul dinți
lor si îl întărește, astfel 
încît nu mai poate fi atacat 
de bacterii.

Esențial pentru combate
rea acestei boli sînt măsu
rile profilactice, aplicate de 
timpuriu la copii. încă în 
perioada gravidității. se 
recomandă viitoarelor mame 
să consume calciu, săruri 
minerale, vitamine, fructe, 
salate, lapte, să recurgă la 
o alimentație rațională Re
comandabil este ca și ali
mentația copiilor să se ba
zeze pe calciu și vitamine, 
înfrînîndu-se pe cît posibil 
în intervalul dintre mese 
abuzul de dulciuri. O 
ultimă măsură se referă 
firește la respectarea igie
nei bucale.

— Ce alte metode de 
profilaxie sînt practi
cate în mod curent 1

— Ample discuții se des
fășoară în prezent în rîn
dul stomatologilor privind 
posibilitățile de profilaxie 
a cariei dentare prin meto
da fluorizării. Pornind de 
la observații făcute cu ani 
în urmă — că locuitorii din 
regiunile unde apa conține 
o cantitate de fluor ce 
depășește 1—2 mg pe litru 
aveau un număr redus de 
carii — cercetătorii au în-

treprins studii experimen
tale stabilind că fluorul 
intră în compoziția dinților, 
mărindu-le rezistența față 
de carie. Pe această bază, 
în multe țări s-a introdus 
fluorizarea artificială a apel 
de băut. Se studiază. în pre
zent. și alte metode de 
fluorizare, în scop profilac
tic, ca, de pildă, pasta de 
dinți conținînd fluor, admi
nistrarea de comprimate cu 
fluor, fluorizarea sării de 
bucătărie, a laptelui etc.

Personal, cred că a- 
tîta timp cît cauzele 
cariilor dentare sînt igno
rate. acțiunea fluorului 
rămîne totuși Ipotetică. în 
plus, această substanță 
există din belșug în atmos
feră ; la ce bun s-o mai 
administrăm oamenilor în 
mod expres ? în S.U.A. de 
pildă — unde mai mult de 
60 milioane locuitori folo
sesc apa fluorizată — se 
vorbește de pe acum de o 
adevărată intoxicație cu 
fluor. Cum fluorul este pre
zent în fumul emanat de 
fabrici și uzine. în diverse 
medicamente, tranchilizante 
etc., orice individ consumă 
fără voia lui o anumită 
cantitate. Iată deci motive 
care obligă adeptii acestei 
metode să efectueze încă 
studii și cercetări minu
țioase.

Dr. Gerald LEATHERMAN
Secretar general al Federației dentare

, internaționale — Anglia

Oțelul cosmic și laserul 
în arsenalul stomatologiei

Referindu-se la investi
gațiile ce se întreprind în 
legătură cu celelalte ma
ladii buco-^entare. interlo
cutorul ne-a declarat :

plastice durabile. rezis
tente la căldură șl uzură, 
avînd culoarea dinților na
turali. în fine la plombe și 
punți din otel supra-rezis-

• FOCARELE DE INFECȚIE BUCO-DENTARE ȘI „BOLILE LA 
DISTANȚĂ"

• DEPISTAREA PRECOCE A CANCERULUI GURII. ULTRA
SUNETELE, IZOTOPII RADIOACTIVI ȘI LASERUL IN 
TERAPEUTICA DENTARA

• PROFILAXIA CARIEI DENTARE PRIN TRATAMENTE CHI
MICE

• PLOMBE DIN OTEL SUPRA-REZISTENT. PROTEZE DEN
TARE INSTANTANEE

Prof. dr. Michel DECHAUME
Membru al Academiei Naționale 

de medicină — Franța

Remediul: apa de băut
fluorizată ?

— Ce direcții noi se 
conturează în cerceta
rea stomatologică pe 
plan mondial ?

în ultimele decenii, stoma
tologia a înregistrat eviden
te progrese atît ■ pe linia 
dezvoltării științifice cît și 
în activitatea practică de a- 
sistență prin îmbunătățirea 
și perfecționarea continuă a 
metodelor . de tratament, 
ne-a relatat d-sa.

Pînă nu de mult, ea era 
privită ca o ramură mi
noră a medicinii și. oare
cum. chiar în afara ei. do
minată de așa-numita 
„concepție dentistică". po
trivit căreia stomatologia 
ar avea un caracter strict 
tehnicist. De aici și o preo
cupare exclusivă pentru a- 
meliorarea procedeelor de 
lucru, a materialelor și in
strumentelor de interven
ție. Un asemenea mod în
gust de a privi această im
portantă ramură medicală 
a impietat mult asupra evo
luției stomatologiei ca spe
cialitate medicală. In pre
zent. stomatologia modernă 
și-a reciștigat locul cuve
nit alături de celelalte dis
cipline științifice medicale, 
ca o ramură de mare im
portanță pentru sănătatea 
omului. Intr-un asemenea 
cadru, preocuparea majoră 
a stomatologilor vizează e- 
lucidarea cauzelor și meca
nismelor de producere a bo
lilor buco-dentare, în sco
pul prevenirii și combaterii 
lor.

în acest sens. în totală 
opoziție cu orientările din 
trecut, pe plan mondial se 
desfășoară o intensă mișca
re științifică, caracterizată 
prin promovarea prioritară 
a cercetărilor fundamentale. 
Stomatologii se ocupă de 
probleme de fiziologie, pa
tologie și terapeutică, făcînd

apel la alte științe de bază 
ca biofizica, biochimia. his- 
to și citochimia. și la me
tode ultramoderne de in
vestigație cu ajutorul mi
croscopiei electronice, al 
radioizotopilor. al laserului 
etc. în numeroase țări au 
luat ființă vaste institute 
și laboratoare de cercetare 
stomatologică, profilate me
todologic în funcție de spe
cificul stomatologiei și al 
diferitelor sale subspeciali- 
tăti ca terapeutica stomato
logică. chirurgia, ortopedia 
și stomatologia infantilă.

— Ce noutăți ne pu
teți relata in legătură 
cu cercetările privind 
cariile dentare, cauzele 
și profilaxia acestora ?

— în cazul cariei dentare 
(maladie de care suferă cir
ca 80 la sută din omenire), 
se știe că este vorba de un 
proces distructiv care pro
duce necroza (moartea) țe
suturilor dentare atingînd 
uneori și țesutul pulpar 
(nervii și vasele sanguine) 
al dintelui. E adevărat că 
această boală nu prezintă, 
în general, un pericol grav 
pentru om ; cu toate aces
tea. ea trebuie tratată cu se
riozitate. căci complicațiile 
pe care le poate genera 
(gangrene si alte tulburări 
la distantă) pot fi din cele 
mai serioase pentru sănă
tatea și viața omului. Nu 
se cunoaște încă cu preci
zie cauza reală a cariei den
tare. Se vorbește tot mai 
mult de o interdependentă 
intre această maladie și a- 
numite procese din orga
nism. Mai multi savanți re- 
putați acreditează ideea că 
ar fi vorba de o maladie de 
origine infecțioasă. Dacă se 
va verifica o asemenea ipo
teză. metodele profilactice 
vor putea fi ameliorate sim
țitor.

în multe laboratoare ale

rlcolul pe care-1 reprezin
tă: consumul abuziv de fă
inoase și dulciuri, la urmă
rile deficientelor în proteine 
și vitamine în geneza cariei. 
Se pare că. în general, in
divizii care se hrănesc cu 
alimente mol. preparate în 
mod excesiv și care nu so
licită la o masticație puter
nică fac cu mai multă ușu
rință carii.

De curînd. s-a experi
mentat și un tratament 
chimic, potrivit căruia dinții 
ar putea fi protejați împo
triva cariei. Este vorba de 
un agent capabil să fuzio
neze cu componenții smal
țului dentar (calciul, fosfo
rul. fluorul. proteinele). 
Caria dentară începe în 
momentul în care echilibrul 
dintre aceste elemente este 
tulburat; slăbit de pierde
rea unuia dintre elementele 
sale, smalțul nu mai poate 
asigura o protecție eficace 
dintelui, care este perma
nent atacat de bacterii. Prin 
tratarea dinților cu o solu
ție de difluoro-nitrobenzen. 
s-a reușit să se lege cal
ciul, fosforul și proteina, 
formîndu-se un fel de 
cuirasă menită să apere 
dinții de acizi și alți agenti 
care provoacă dezintegrare. 
Fiind vorba de un element 
toxic, mai sînt însă nece
sare ample cercetări, 
înainte ca acest agent chi
mic să poată fi folosit în 
mod curent de către sto
matologi.

Pe de altă parte, specia
liștii experimentează aco
perirea dinților cu o rășină 
sintetică. Autorii acestei 
metode au arătat că majo
ritatea cariilor își au ori
ginea în mici cavități, inac
cesibile metodelor obișnuite 
de curățire a dinților. O 
cale pentru oprirea dez
voltării bacteriilor în astfel 
de „depozite de resturi 
alimentare" ar fi astuparea 
cavităților. în majoritate 
adînci sub un mm ; o aco
perire preventivă la fiecare 
șase luni — operație care 
ar dura doar cîteva minute 
— ar înlătura degradarea 
danturii. Alte studii au 
condus la descoperirea unei 
substanțe simple care. în 
experiențele făcute pe ani
male. a fost folosită cu 
succes la combaterea carii
lor. Este vorba de o sub
stanță fără gust, ieftină șl 
inofensivă, care poate fi 
adăugată alimentelor. A- 
ceastă substanță, calciu- 
zaharoză-fosfat. se poate 
obține din zahărul de tres-

.Dintre preocupările
mai noi ale cercetătorilor 
din domeniul stomatologic 
merită a fi amintite cele 
de genetică în legătură cu 
malformațiile congenitale 
ale fetei, cu anomaliile 
dento-maxilare. cu afecțiu
nile parodontale și ale mu
coasei bucale. în același 
timp. a arătat savan
tul englez, s-au inten
sificat cercetările pen
tru diagnosticarea precoce 
a cancerului bucal, tratarea 
tumorilor maxilare maligne. 
Izotopii radioactivi sînt 
folosiți în mod curent pen
tru precizarea diagnosticu
lui și terapeuticii acestor 
afecțiuni, alături de alte 
metode de investigație ra- 
diologică ca radiografia 
panoramică, ce permite 
obținerea unei imagini in
tegrale a tuturor dinților de 
pe maxilar, pe același film.

în cazul paradentozelor 
— boală a gingiilor și a 
osului alveolar — se con
tinuă cu succes cercetările 
privind cauzele apariției 
acestei maladii ce afec
tează peste SO la sută din 
populația globului trecută 
de 40 de ani. S-a reliefat 
astfel rolul factorilor ge
nerali și al tulburărilor 
metabolice locale în geneza 
bolii. în ce privește meto
dele chirurgicale, se apli
că în mod curent proce
dee noi de cuvetaj cu aju
torul ultrasunetelor pen
tru a elimina țesuturile 
bolnave.

Recent, un grup de sa- 
vanți s-au servit și de un 
laser pentru curățirea din
ților cariați. Utilizarea la
serului a facilitat îndepăr
tarea țesuturilor bolnave 
din zona apropiată de 
pulpa dintelui cariat. Pa
ralel cu aceste experiențe, 
s-a studiat și folosirea la
serului pentru turnarea 
unor materiale refractare 
(de pildă, a porțelanului) în 
cavitățile dentare.

— Ce materiale noi 
sînt astăzi utilizate în 
implantele dentare ?

— Practica înlocuirii 
dinților bolnavi cu dinți 
artificiali nu este, desi
gur. o noutate. De-a lun
gul vremii, au evoluat însă 
atît metodele, cît și ma
terialele folosite. De la fil
deșul de elefant folosii a- 
cum un secol s-a ajuns as
tăzi la utilizarea celor mal 
neașteptate materiale ca 
fibre de sticlă, materiale

tent (de fapt, un aliaj de 
otel. fier. crom, nichel, ti
tan. siliciu si mangan) de 
aceeași calitate cu cel ela
borat pentru rachete cos
mice și submarine de mare 
adincime, inoxidabil șl cu 
proprietăți superioare tu
turor celorlalte materiale 
utilizate pină acum.

în același timp, se vor
bește tot mai mult de re
introducerea porțelanului 
pentru lucrările dentare și 
de dezvoltarea unei noi 
metode, așa-numitul proce
deu metalo-ceramic. Prin 
arderea porțelanului direct 
pe metal se pot realiza lu
crări rezistente și estetice 
de o perfectă omogenitate. 
O largă răspîndire cunoaște 
în prezent și metoda mon
tării așa-numitilor „dinți 
artificiali momentani". Po
trivit acestei metode, paci
entului 1 se extrag dinții, 
cu excepția a șase supe
riori din fată și a șase dinți 
de jos. De îndată ce gingii
le s-au vindecat, se con
fecționează o proteză care 
reproduce exact poziția și 
forma fiecărui dinte din 
fată ; dinții din fată sînt 
apoi și ei extrași și după 
aceea se montează proteza, 
în condițiile acestei me
tode. pacientul nu rămîne 
un moment fără nici un 
dinte. Proteza dentară in
stantanee este la început 
prevăzută cu un bandaj 
sau șină, iar apoi devine 
o proteză permanentă o- 
bișnuită.

Se perfecționează con
tinuu experimentarea unor 
noi procedee de implan
tări dentare directe in a- 
dincimea sau pe suprafața 
osului maxilar. Studiul 
transplantelor dentare, al 
implantelor alveolastice, al 
materialelor folosite în tra
tamentul edentațiilor a 
condus la dezvoltarea unei 
noi discipline stomatologi
ce — implantologia — cu 
mari posibilități de afir
mare.

★
Acest succint tur de ori

zont — dacă n-a epuizat 
întreaga problematică ce 
frămintă astăzi cercurile 
de specialiști din această 
ramură a medicinei — ne 
confirmă creșterea însem
nătății științifice a stomato
logiei. la care școala ro
mânească își aduce o im
portantă contribuție.

Anchetă realizată de 
George CUIBUȘ
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Cu cei peste 11 milioane de locui
tori ai săi, Tokio este, după cum se 
știe, cel mai mare oraș din lume. Iar 
tendința imensei aglomerări umane 
a capitalei japoneze este de a crește 
mereu.

LA SUPRAFAȚĂ...
Care sînt problemele gospodărești, 

administrative, arhitectonice ale unui 
asemenea gigant ? Construit într-o 
manieră proprie, el dă multă bătaie 
de cap urbaniștilor, care, din nevoie 
de adaptare a moștenirii trecutului 
la condițiile epocii moderne, au fă
cut din cel mai mare oraș al lumii 
și cea mai interesantă îmbinare de 
construcții și amenajări edilitare.

Responsabilii uriașului municipiu 
mi-au vorbit mai întii despre pro
blema locuințelor. Această problemă 
devine tot mai acută pe măsură ce 
procesul migrării populației de la 
sate Ia orașe se accentuează. Arhi- 
tecții șl constructorii lucrează la 
planurile unor o- 
rașe satelit, care 
vor fi gata în 1973 
și pentru constru
irea, la începutul 
secolului următor, 
a încă cinci noi 
orașe satelit.

Pentru Tokio, 
rămîn, de aseme
nea, în suspensie 
probleme ca zgo
motul infernal, 
sistemul de cana
lizare insuficient, 
traficul rutier, fe
roviar și subteran 
deosebit de in
tens. Lunar, par
cul de automobile 
crește cu zece mii, 
creînd probleme 
nu numai șoferi
lor, ci și pietoni
lor care 
număr 
victime 
dentelor 
lație. în prezent, 
se înregistrează o 
medie zilnică de 
doi morți și 200 
de răniți, 
culorile 
pentru 
mintea 
cîștigă 
care atrage aten
ția șoferilor, iar 
traversarea stră
zilor, pe care au
tomobilele circulă 
cu viteze mari, se 
face de obicei în 
grupuri și cu ste- 
gulețe galbene în 
mînă.

In plus, în ora
șele japoneze, și 
îndeosebi la To
kio, urbaniștii au de făcut față și Ia 
ceea ce se numește „relele provocate 
de industrializare". într-adevăr, nu
mărul mare de autovehicule și cele 
peste 75 000 de coșuri de fabrică pro
duc nori de fum și gaze toxice 
care planează permanent deasupra 
orașului. Pe o suprafață de o milă 
pătrată, de pildă, cad anual 40 de 
tone de funingine. Experții sînt în 
căutarea mijloacelor prin care, așa 
cum dorește noul guvernator, „acest 
oraș contaminat să se transforme din 
nou într-un oraș curat, cu aer bun".

mare de locuitori. La drept vorbind, 
Tokio este destul de intins întrucit 
majoritatea- clădirilor au numai un 
etaj. Aici intervine al doilea factor 
care a împins o bună parte a capi
talei sub pămînt, și anume, frecventa 
mare a cutremurelor. Seismele au
făcut obligatorie construirea de
blocuri nu mai înalte de 31 de metri, 
în schimb, blocurile din Tokio au 
cîteva etaje sub pămînt, pentru ca 
centrul lor de greutate să se plaseze 
undeva mai aproape de sol. Nivelu
rile subterane ale blocurilor con
struite din metal, beton și sticlă, 

1 ocupă zone întregi și sînt răspîndite 
în cele mai diferite părți ale orașu
lui. Cu timpul ele au fost legate prin 
culoare, între ele, sau de cele mai 
apropiate stații de metrou,, creîri- 
du-se astfel adevărate „străzi" sub
terane, de unde, pe alocuri, pornesc 
ramificații. Pe parcursul imensei re
țele au fost amenajate unități co
merciale.

Aceste complexe subpămîntene, 
unde lumina soarelui nu ajunge nici
odată, sînt grupate de regulă în ju
rul marilor gări feroviare sau a sta-

port, în orice anotimp al anului. 
Zilnic, pe o lungime de peste 80 de 
kilometri, de-a lungul a cinci linii de 
metrou, aleargă, cu circa 80 kilo
metri pe oră, 920 de trenuri electri
ce. Ele transportă dintr-o parte in 
alta a orașului 2,3 milioane persoane, 
de cinci ori mai mult decit acum 
zece ani. în orele cînd cetățenii ora
șului se îndreaptă către slujbe sau 
se întorc acasă, 
pot fi străbătute 
cadrul șuvoiului 
nat de oameni, 
ambele sensuri.
ore apar „împingătorii". Sînt func
ționari care înghesuie în metrouri 
cam de trei ori mai mulți pasageri 
decît capacitatea normală. în, restul 
zilei, metrourile sînt relativ neaglq- 
merăte, dar circulă după același pro
gram ca și în orele de vîrf, adică 
din minut în minut. De obicei, între 
vagoanele metroului — în care cei 
mai mulți călători, așezați pe băncile 
laterale, citesc, iar o parte dorm — 
ușile rămîn deschise, lăsînd impresia 
că întregul tren este un vagon uriaș 
ce șerpuiește prin

in
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JAPONIA

devin în 
crescînd 

ale acci- 
de circu-

între 
la modă 
îmbrăcă- 

pietonilor 
galbenul.

culoarele și scările 
cu greu și numai în 
neîntrerupt și ordo- 
care se scurge în 
Tocmai în aceste

JAPONIA

SUBTERANĂ

tunelurile întorto
cheate subterane. 
Această cale ra
pidă de transport 
va îi extinsă, așa 
cum am aflat la 
oficiul de control 
central de la „Tei- 
to rapid transit 
autority". Pînă în 
1975 ea va măsura 
234 kilometri și 
va fi capabilă să 
transporte 7,5 mi
lioane de oameni 
pe zi.

GRĂDINI

SUSPENDA-

TE... SUB

PĂMlNT
Din această re

țea subpământea
nă, unde în car
tierul Ginza se 
află și cel mai 
mare garaj de au
tomobile din To
kio, se poate a- 
junge direct la 
așa-numitele gră
dini suspendate. 
Grădini cu iarbă, 
flori, copaci, ame
najate pe ultime
le plafoane a cir
ca treizeci de 
mari magazine, 

care comunică între ele prin coridoa
re subterane. In incinta grădinilor se 
află prăvălioare, în vitrinele și pe 
tarabele cărora sînt agățate mărfu
rile ce nu mai au căutare.

Ca și partea de la suprafață, poate 
în mai mare măsură, subteranele ca
pitalei dovedesc că japonezii merg 
pe linia utilizării tuturor posibilități
lor oferite de tehnica contempo
rană, pentru a suplini lipsa de pă
mînt, pentru a-1 amenaja pe cel des
tul de restrînș și accidentat.

Dar această utilizare, atît în subte
ran cit și la suprafață nu se face la 
întîmplare. Japonezul se pricepe de 
minune să introducă tehnica moder
nă, dar să păstreze și elementul spe
cific al secularelor sale tradiții. 
Dacă s-a izbutit să se construiască 
sub pămînt grădini tipic japoneze, 
străzile de deasupra lor, atît cele 
largi, cît și cele foarte înguste, sînt 
împodobite cu lampioane de diferite 
culori. Ele te fac astfel să trăiești 
farmecul de odinioară, și un motiv în 
plus este că de-a lungul lor întîlnești, 
ce e drept foarte rar, femei și băr-y 
bați îmbrăcați în kimonouri, vesti 
minte deosebit de scumpe în compa 
rație cu îmbrăcămintea europeană.

In același timp și la orice țas, 
Tokio, precum și întreaga Japonie, 
se dezvăluie ca o panoramă a unei 
vieți pe care șl-a pus amprenta in
dustrializarea puternică, prezentă în 
toate compartimentele activității o- 
menești.

s

SUBTERANA
ul

SURPRIZĂ: CETATEA

FĂRĂ SOARE
Dar Tokio rezervă- vizitatorului 

străin o surpriză de mari proporții. 
Dacă te angajezi pe unul din cu
loarele cu inscripția „Subway" la in
trare, pe care le întîlnești din loc 
în loc, pătrunzi într-un imens labi
rint aflat dedesubtul capitalei. Con- 
stați că Tokio nu este numai cel mai 
mare oraș al lumii ci și o adevărată 
„metropolă a subteranelor". Sub ca
pitala Japoniei se află de fapt un al 
doilea oraș în care nu există noapte, 
ziua este întreținută permanent cu 
luminile de neon.

Dedublarea activității la suprafață 
și în pămînt a fost determinată, după 
cum îmi spunea un coleg japonez, de 
condițiile specifice impuse. în pri
mul rînd, de dimensiunea restrînsă 
a orașului, în raport cu numărul

fiilor de metrou. Aproape . întreg 
centrul orașului, în care domină clă
dirile moderne, coboară mult sub 
pămînt. Aici, oricine poate rămîne o 
zi întreagă petreeîndu-și timpul, 
fără să iasă la suprafață. Se poate 
chiar deplasa de la un complex sub
teran la altul, de Ia Ginza la Shi- 
buia, de la Shinjuku la Tokio Sta
tion etc.. Ca să ajungi de la unul la 
altul este necesar să străbați din nou 
„străzi" luminate cu neon, întreținute 
permanent cu aer condiționat și în
țesate cu trecători. Pe pereții lor. a- 

■ coperiți cu faianță, se află mii de 
reclame comerciale luminoase. A- 
ceste căi de lumină sînt de obicei 
paralele cu străzile de la suprafață, 
în așa fel încît printr-o secțiune pe 
verticală ele ar părea ca simple sub- 
etajări. între asemenea culoare, care 
adesea alcătuiesc perimetrul unui 
întreg district, se află ceea ce se 
pot numi „orașele" subterane sau 
„Chikagai" — cum le spun japo
nezii. în aceste orașe există orice, 
cu excepția locuințelor.' Ca și la su
prafață se înșiruie prăvălii mici de 
tot felul, cu cele mai diferite măr
furi, sau supermarketuri cu prețuri 
de lux, birouri, cinematografe.

CEL MAI RAPID MIJLOC

DE COMUNICAȚIE
Locuitorii Tokio-ului preferă „o- 

rașul" subteran, în el avînd la dispo
ziție cel mai rapid mijloc de trans- Florea TUIU

i ' ■ J ; 1 ■ • • ■ ■ ‘ • . ■ , > .

DE PRETUTINDENI
UN ORIGINAL APARAT 
DE ZBOR

Un grup de ingineri britanici au construit un 
original aparat de zbor — avionul portativ. 
Aparatul, avînd o greutate de 250 kg, poate 
fi transportat în două geamantane. El dezvoltă o 
viteză de 100 km pe oră și poate rămîne în 
aer timp de două ore și jumătate. Cum poate fi 
introdus în geamantane ? Are o aripă din pînză 
cauciucată, care încape într-un geamantan. Um
flată, ea poate susține un fuselaj din material 
plastic ușor demontabil, un mic motor și un tren 
de aterizaj cu roți minuscule, păstrate în altă 
valiză. Un mic compresor acționat de motor men
ține constantă presiunea de aer din aripă. Avio
nul poate fi pus în funcțiune în 30 de minute.

El
NOI IPOTEZE
DESPRE VENUS

întruniți la Londra în timpul unui colocviu pe 
tema cercetărilor spațiale, savanții prezenți la 
dezbatere au primit cu interes ipotezele cole
gului lor american Carl Sagan, asupra enigma
ticei Venus. După părerea sa, pe suprafața pla
netei Venus este exclusă orice posibilitate de 
viață, chiar sub forma cea mai elementară. 
Toate informațiile recepționate de pe această 
planetă prin intermediul radarului, sondelor spa
țiale, spectografiei etc., dovedesc că pe supra
fața sa temperatura este, în medie, de 500 grade 
C. Experiențele de laborator au demonstrat — a 
declarat Sagan — că la o astfel de temperatură 
viața este imposibilă. EI a emis totuși ipoteza că 
anumite forme de viață ar putea să existe în 
partea inferioară a stratului de nori care încon
joară în mod permanent planeta Venus.

URIAȘUL
Omul cel mai obișnuit poate transporta cu 

ușurință o greutate de 2 700 kilograme, iar efor

tul pe care-1 necesită o asemenea operație nu 
depășește cu mult pe cel necesar pentru... des
chiderea unei uși obișnuite. Este vorba de o 
invenție a inginerilor vest-germani — paleta cu 
pernă de aer. Un fel de postament acționat de 
un compresor special formează perna de aer. 
Paleta se ridică pînă la cîțiva centimetri de sol, 
ridicînd, totodată, obiectele de transportat. Omul 
nu face altceva decît să dirijeze greutatea res
pectivă în sensul dorit. Combinînd mai multe 
asemenea palete, este posibil ca un singur om 
să deplaseze orizontal greutăți pînă la 10 000 
kilograme.

RADIOMETRU PORTATIV
în Bulgaria a fost construit un radio- 

metru portativ destinat descoperirii și în
registrării radiațiilor radioactive slabe. El va 
găsi o largă aplicație în munca de cercetări 
științifice, în laboratoarele industriale, medicină 
și alte domenii ale științei, unde se lucrează cu 
izotopi.

Aparatul este adecvat muncii de cercetare 
geologică în domeniul solului, al minereutilor 
și la descoperirea impurităților radioactive. Indi
carea rezultatelor se face prin intermediul unui 
mecanism cu arc cu ajutorul unui receptor în 
miniatură. Radiometrul se caracterizează prin- 
tr-un mare diapazon de calculat în limitele 
1—2 500 impulsuri pe minut.

INVAZIE DE ELEFANȚI
Turme mari de elefanți s-au năpustit de cîtva 

timp asupra unor regiuni ale Ugandei creînd un 
mare pericol pentru populația locală. Culturile 
de pe suprafețe întinse au fost compromise. 
Elefanții pustiesc totul în drumul lor. Tot mai 
des elefanții pătrund în sate și orașe, distrug 
locuințe, școli, canalele de irigație. De frica lor 
în unele localități copiii nu mai merg la școală, 
iar femeile nu mai participă la lucrările agricole. 
Autoritățile au început elaborarea unor măsuri 
speciale de luptă împotriva elefanților.
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Vizita vicecancelarului și ministru 
al afacerilor externe 

al R. F. a Germaniei, Illy Brandt
Ambasadorul R. F. a Germaniei, 

Erich Strătling, a oferit vineri o 
recepție, cu prilejul vizitei în țara 
noastră a vicecancelarului și mi
nistrului afacerilor externe al R. F. 
a Germaniei, dr. H. O. Willy 
Brandt.

Au participat: Petre Blajovici, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe, membri ai 
guvernului, ai conducerii unor in
stituții centrale și organizații ob
ștești, șefi ai cultelor, oameni de 
știință și cultură, ziariști români 
și străini.

Au fost prezenți șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați la Bucu

rești și alți membri ai corpului di
plomatic.

★
Vineri dimineața, vicecancelarul 

și ministrul afacerilor externe al 
R. F. a Germaniei, dr. H. C. Willy 
Brandt, împreună cu persoanele 
care îl însoțesc, a vizitat edificii 
social-culturale din Capitală și noi 
cartiere de locuințe. De asemenea, 
a fost vizitat Muzeul satului. Cu 
acest prilej, oaspeților le-au fost 
prezentate portul, cîntece și dan
suri populare specifice diferitelor 
regiuni ale țării. în timpul vizi
tei, oaspeții au fost însoțiți de Con
stantin Oancea, ambasadorul Re
publicii Socialiste România în R.F. 
a Germaniei.

Dineu oferit de vicecancelarul 
și ministrul afacerilor externe 

al R. F. a Germaniei
Seara, vicecancelarul și ministru 

al afacerilor externe al R.F. a Ger
maniei, Willy Brandt, a oferit un 
dineu în saloanele hotelului Athenee ■ 
Palace, în onoarea ministrului afa
cerilor externe al României, Corne
liu Mănescu.

Au luat parte Ion Marinescu, 
ministrul industriei metalurgice, 
Alexandru Boabă, ministrul petro
lului, Mihai Bălănescu, ministrul 
poștelor și telecomunicațiilor, 
Pompiliu Macovei, președintele Co
mitetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, Adrian Dimitriu, ministrul 
justiției, Ion Pas, președintele In
stitutului Român pentru Relațiile 
Culturale cu Străinătatea, Nicolae 
Bozdog, președintele Colegiului 
Oficiului Național de Turism, Con
stantin Oancea, ambasadorul Ro
mâniei în R. F. a Germaniei, repre
zentanți ai conducerii altor minis
tere și instituții centrale, oameni de 
știință și cultură, funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor 
Externe, ziariști.

Au participat Erich Strătling, 
Ambasadorul R. F. a Germaniei la 
București, dr. Hans Rute, șeful 
^Direcției a Il-a Politice din M.A.E.. 
Egon Bahr, ambasador cu misiuni 
speciale, dr. Hans Ulrich Wilke, șef 
adjunct al cabinetului ministru
lui afacerilor externe, dr. Jiirgen 
Ruhfus, purtător de cuvînt al mi
nistrului afacerilor externe, și alte 
persoane oficiale.

în timpul dineului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială, 
Willy Brandt și Corneliu Mănescu 
au rostit toasturi.

După ce a mulțumit pentru ospi
talitatea cu' care a fost primit în 
România, vicecancelarul și minis
trul de externe al R. F. a Germa
niei, Willy Brandt, s-a referit la în- 
tîlnirile și convorbirile avute cu 
președintele Consiliului de Stat, 
președintele Consiliului de Miniștri 
și ministrul de externe al Româ
niei. Ele au fost sincere, cuprinză
toare, pătrunse de dorința unei 
bune colaborări și de sentimente 
de prietenie — oglindind prin a- 
ceasta fidel relațiile dintre cele 
două state ale noastre — a spus 
vorbitorul.

Relațiile între țările noastre — 
a spus el în continuare — 
s-au dezvoltat îndeosebi în dome
niul economic. Acest lucru nu tre
buie să constituie pentru noi un 
prilej de automulțumire. Dezechi
librul în schimburile comerciale 
germano-române ne face și nouă 
griji. Ne străduim împreună cu 
dumneavoastră să găsim un reme
diu. Unul din pașii spre acest țel 
ar putea să-1 constituie acordul cu 
privire’ la colaborarea tehnico-eco- 
nomică care a fost semnat ieri. Să 
examinăm și posibilitățile unei co
laborări în domeniul tehnologiei.

Relațiile culturale se dezvoltă 
promițător. Schimburile sînt în 
creștere. Ele ar putea fi însă lăr
gite și mai bine echilibrate. în a- 
cest domeniu, noi sîntem acei care 
„importăm" în momentul de față 
mai mult decît „exportăm", dacă 
pot să folosesc o noțiune economică.

Arătînd că a înțeles bine con
cepțiile guvernului român asupra 
unor probleme privind Europa și 
lumea, vorbitorul și-a exprimat 
speranța că a găsit înțelegere și 
pentru concepțiile guvernului R. F. 
a Germaniei. Vorbind despre poli
tica guvernului său, oaspetele a 
arătat că o parte componentă im
portantă a acesteia o constituie do
rința de înțelegere și bună colabo
rare cU statele din estul și sud-es- 
tul Europei. Politica noastră — a 
spus el — se adresează tuturor și 
nu este îndreptată împotriva ni
mănui. Ea dorește să unească 
și nu să dezbine. Ea caută o 
înțelegere justă în Europa și este 
dispusă să facă sacrificii. Ca mijloc 
pentru atingerea acestui țel, poli
tica noastră nu se folosește decît 
de puterea de convingere ; ea a re
nunțat la forță. în continuare vor
bitorul a declarat că nu poate fi 
nimic reprobabil în eforturile de 
creare a unei lumi mai raționale și 
mai juste și că nu este rațional _de 
a considera ca fiind ultimul cuvînt 
al istoriei divizarea Europei și 
Germaniei, ca și confruntarea u- 
nor blocuri militare.

încă în primele noastre convor
biri — a spus el în continuare — 
am putut constata o concordanță 
de păreri asupra următoarelor t că 
dorim să îmbunătățim prin eforturi 
comune bilanțul îmbucurător al 
relațiilor noastre bilaterale ; că 
menținerea și întărirea păcii au o 
prioritate absolută ; că, în cadrul 
eforturilor pentru o ordine de pace 
europeană, trebuie să pornim de la 
realitățile existente.

Am spus că acest lucru este 
valabil și pentru cele două orîn-

duiri politice existente actualmente 
pe pămînt german. Ambele vor fi 
apreciate după acțiunile pe care 
le întreprind pentru a contribui la 
ușurarea vieții oamenilor și la o 
mai bună asigurare a păcii în Eu
ropa.

în încheiere vorbitorul a spus : 
Ridic paharul pentru sănătatea 
secretarului general al Partidu
lui Comunist Român, Nicolae 
Ceaușescu, a Excelenței Sale pre
ședintele Consiliului de Stat, Chivu 
Stoica, și a Excelenței Sale pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, pentru sănă
tatea dv., d-le ministru al afacerilor 
externe, pentru un viitor fericit al 
țării și poporului dv., în primul 
rînd pentru o bună colaborare în
tre statele noastre, pentru pacea în 
lume și o Europă fericită I

în răspunsul său, ministru] de 
externe român, Corneliu Mănescu, 
a spus printre altele: Ați avut po
sibilitatea, domnule vice-cancelar, 
să vă întîlniți și să aveți convor
biri largi cu conducători de stat 
ai României. Am avut prilejul să 
efectuăm un schimb cuprinzător de 
păreri asupra unei arii întinse de 
probleme privind atît relațiile 
noastre bilaterale, cît și actualita
tea internațională. Trebuie să vă 
spun că sînt întru totul de acord 
cu dv. că aceste convorbiri nu au 
avut menirea să ducă la rezultate 
senzaționale.

Ați putut Și cu acest prilej. să 
aveți confirmarea faptului că po
litică externă a României este clă
dită pe principii durabile, por
nește de la realități și răspunde 
intereselor fundamentale ale po
porului român, hotărîrii sale de 
a-și respecta angajamentele luate, 
de a-și aduce contribuția activă la 
menținerea și întărirea păcii, la 
dezvoltarea colaborării și înțelege
rii între popoare.

în cursul convorbirilor noastre, 
am putut nu numai să relevăm cu 
satisfacție evoluția pozitivă a legă
turilor dintre România și R. F. a 
Germaniei, dar și să examinăm 
căile și posibilitățile de a le dez
volta în viitor în toate domeniile 
politico-diplomatic, economic, teh- 
nico-științific și cultural.

Vorbitorul a subliniat că acor
dul de cooperare tehnico-economi- 
că semnat cu prilejul vizitei, pre
cum și alte înțelegeri de coope
rare care vor fi realizate în viitor 
vor putea să contribuie în mod 
eficace la extinderea schimburilor 
economice în avantajul ambelor 
părți.

Cursul favorabil al raporturilor 
dintre România și R. F. a Germa
niei — a spus el — bazate pe res
pectarea principiilor independenței 
și suveranității naționale, a egali
tății în drepturi, neamestecului în 
treburile interne și avantajului re
ciproc, confirmă faptul că deose
birile de orînduire social-politică, 
punctele de vedere diferite și chiar 
contradictorii în unele probleme 
internaționale nu pot constitui un 
obstacol în calea înțelegerii și coo
perării între state, atunci cînd e- 
xistă dorința comună de a activa 
în acest scop.

în continuare Corneliu Mănescu 
a spus : Ca țări europene, este fi
resc să ne preocupăm de proble
mele asigurării păcii și securității 
pe acest continent. Guvernul român 
militează perseverent pentru nete
zirea drumului spre acest impor
tant deziderat al tuturor popoarelor 
europene. Pornind de la realitățile 
existente în Europa după cel de-al 
doilea război mondial, noi consi
derăm că în prezent cel mai impor
tant lucru este ca aceste realități 
să fie recunoscute, ca între toate 
statele continentului să se stabi
lească și să se dezvolte relații nor
male.

Noi considerăm că numai o a- 
bordare realistă, pătrunsă de un 
spirit de înaltă răspundere pentru 
soarta păcii, poate asigura succesul 
eforturilor îndreptate spre soluțio
narea acestor probleme într-un 
mod care să țină seama de intere
sele legitime ale popoarelor și de 
dorința lor arzătoare pentru instau
rarea unei păci trainice în lume.

Vă rog să-mi permiteți, în nu
mele tuturor prietenilor români 
prezenți, a spus în încheiere vorbi
torul, să exprim încă o dată satis
facția noastră pentru rezultatele 
pozitive ale convorbirilor avute și 
să ridio acest pahar pentru dezvol
tarea continuă a relațiilor dintre 
țările noastre, pentru prosperitatea 
Republicii Federale a Germaniei, în 
sănătatea președintelui federal, dl. 
dr. Heinrich Lubke, în sănătatea 
oancelarului federal, Excelența Sa, 
dl. dr. Kurt Georg Hiesinger, în să
nătatea Excelenței Voastre, d-le 
vicecancelar, și a tuturor oaspeților 
prezenți.

La Petroșeni

S-A DESCHIS
MUZEUL
MINERITULUI

La Petroșeni s-a deschis ieri mu
zeul mineritului. Această nouă insti
tuție este menită să conserve prin 
exponate si documente istoria mine
ritului din cel mai mare bazin .car-, 
bonifer al tării, munca și lupta mi
nerilor de aici, afirmarea lor. sub 
conducerea P.C.R.. ca unul din cele 
mai înaintate detașamente ale prole
tariatului român.

Prima sală, din cele șapte cite al
cătuiesc muzeul, este consacrată ex
ponatelor care atestă existenta ma
rilor rezerve de cărbune în adîncu- 
rile Văii Jiului, documentelor privind 
popularea densă a acestei văi din 
cele mai vechi timpuri. Cele mai in
teresante exponate se referă însă la 
începuturile mineritului modern, a- 
cum 100 de ani. și evoluția lui pînă 
la începutul secolului XX. Grafice 
sugestive arată dinamica producției 
de cărbune, formarea rapidă în a- 
ceste locuri a unui puternic nucleu 
de proletariat industrial. Se găsesc 
în această sală exemplare rare din 
copilăria tehnicii miniere : sape, 
sfredele și dîrguri, amnare, stearțuri, 
securi și stufare, ventilator și pom
pă manuale, un aparat primitiv pen
tru salvare și renumitul troc mine
resc. Sînt expuse, de asemenea, 
foarte vechi căputuri. pieptare, cloa- 
pe si alte lucruri apartinînd mine
rilor.

Evoluția tehnicii miniere din seco
lul nostru este, de asemenea, bine 
reprezentată. Sînt expuse primele ti
puri de pichamere și perforatoare, 
aparate de topografie minieră, apa
rate pentru salvare etc. O vitrină 
prezintă sugestiv istoria nelipsitului 
obiect al minerului în bezna adîncu- 
rilor — lampa minerească. Cîteva 
documente și grafice vorbesc despre 
constituirea marilor societăți capita
liste. despre dezvoltarea contradic
torie a producției de cărbune, despre 
condițiile inumane de muncă si trai 
ale minerilor din acele timpuri.

Trei săli sînt consacrate îndelun
gatei lupte a clasei muncitoare din 
Valea Jiului împotriva exploatării. 
Numeroase reproduceri si facsimile, 
ca și documente originale prezintă 
aspecte din luptele purtate de mi
neri. Multe documente se referă la 
participarea minerilor la greva ge
nerală din octombrie 1920. la activi
tatea grupurilor comuniste și crearea 
în acest puternic centru muncito
resc a organizațiilor P.C.R. O în
treagă sală este dedicată dramaticei 
încleștări din august 1929 dintre mi
nerii greviști de la Lupeni conduși 
de P.C.R. și reactiunea burghezo- 
mosierească. Greva. înecată în sîn- 
gele a 22 de mineri împușcati. este 
un moment important. în șirul ma
rilor bătălii de, clasă purtate de pro
letariatul român, care a consacrat 
minerilor din Valea Jiului un rol de 
frunte în lupta poporului pentru li
bertate..

De dată mai recentă, sobre dar 
deosebit de expresive, sînt expona
tele care oglindesc dezvoltarea in
dustriei extractive în anii de după 
eliberare, perspectivele de ridicare 
în viitor a Văii Jiului Ia nivelul ma
rilor centre industriale.

L. VISKI
corespondentul „Scînteii"

LA PITEȘTI

Apartamente 
proprietate personală

Oficiul pentru construirea 
de locuințe proprietate perso
nală din regiunea Argeș a- 
nunță pe cei interesați că a 
pus în.vînzare apartamente si
tuate în blocuri la următoare
le adrese: 33 de aparta
mente situate in spatele Tea
trului de stat Pitești; 49 de a- 
partamente în zona de sud ; 
cîte 20 apartamente în două 
blocuri din str. Teilor ; 30 de 
apartamente în str. Frații Go
lești.

Costul unul apartament cu 
două camere plus dependințe 
este de circa 58 000 lei, al unui 
apartament cu trei camere plus 
dependințe — circa 75 000 lei 
și al unui apartament cu patru 
camere plus dependințe — a- 
proximativ 90 000 lei.

Doritorii se pot adresa ofi
ciului, în str. 1 Mai 44, Pitești.

Plecarea tovarășului9
Drahomir Holder

Vineri dimineața a părăsit Ca
pitala tovarășul Drahomir Holder, 
membru al Prezidiului și secretar 
al C.C. al P.O. din Cehoslovacia, 
care la invitația C.C al P.C.R. 
și-a petrecut concediul de odihnă 
în țara noastră.

La aeroport, oaspetele a fost con-

dus de tovarășul Mihai Dalea, se
cretar al C.C. al P.C.R., de activiști 
de partid. Au fost de față Cestmir 
Cisar, ambasadorul R. S. Ceho
slovace la București, și membri ai 
ambasadei.

(Agerpres)

NOI FACILITĂȚI PRIVIND
DEZVOLTAREA TURISMULUI

Măsuri 
pentru îmbunătățirea 
alimentației publice 
în rețeaua cooperației 
de consum

într-un articol publicat joi, 3 
august 1967, în ziarul nostru erau 
semnalate defecțiuni serioase în 
funcționarea unităților de alimen
tație publică, cu caracter turistic, 
ale cooperației de consum. Vineri, 4 
august, a.c., Comitetul Executiv al 
Centrocoop s-a întrunit într-o șe
dință de lucru pentru a analiza ac
tivitatea sectorului de alimentație 
publică. La ședință a participat 
tovarășul Janos Fazekaș, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri. 
Participanții la discuții au subli
niat că deficiențele manifestate în 
unitățile de alimentație publică ale 
cooperației de consum se datoresc 
slabei preocupări a conducerilor 
unor organizații cooperatiste pen
tru aspectul civilizat al localurilor, 
pentru asigurarea aprovizionării 
neîntrerupte cu mărfurile și prepa
ratele solicitate, precum și pentru 
educarea personalului de deservire. 
Lipsurile semnalate s-au perpetuat 
și datorită faptului că nu s-a des
fășurat o îndrumare și un control 
permanent, că nu s-au luat măsuri 
intransigente față de abaterile re
petate săvîrșite de unii lucrători în 
deservirea consumatorilor. S-a 
subliniat că deficiențele în aprovi
zionarea acestor unități sînt cu 
atît mai grave cu cît dispunem de 
mărfuri agroalimentare într-un sor
timent bogat, de bună calitate.

Pentru înlăturarea și preîntîm- 
pinarea~unor asemenea deficiențe,' 
Comitetul Executiv al Centrocoop 
a luat măsuri de sancționare severă 
a unor cadre cu munci de răspun
dere din cooperația de consum care 
se ocupă de sectorul alimentației 
publice și care se fac vinovate de 
sitnatia semnalată. Totodată, s-a 
stabilit să fie trimise imediat în 
fiecare regiune echipe de control 
conduse de membrii comitetului 
executiv în vederea dezbaterii cu 
conducerile uniunilor regionale și 
raionale ale cooperației de consum 
a problemelor ridicate în articolul 
publicat în „Scînteia". analizării si
tuației din rețeaua de alimentație 
publică din regiunea respectivă și 
stabilirii de măsuri concrete pen
tru îmbunătățirea activității în a- 
cest domeniu. S-au stabilit, de ase
menea, măsuri care să asigure ca 
la unitățile de alimentație publică 
să existe în permanență răcori
toare, legume, fructe, cafea, pro
duse de panificație etc. Conduce
rile organizațiilor cooperatiste vor 
fi îndrumate să folosească mai larg 
dreptul de a cumpăra produse a- 
groalimentare direct de la producă
tor, la prețul de învoială, să asi
gure aprovizionarea din abundență 
și cu sortiment variat de preparate 
și produse de bufet a unităților de 
alimentație publică Pentru asigu
rarea unui aspect civilizat și a unui 
cadru ospitalier localurilor s-au 
precizat măsuri de întărire a con- 

, trolului din partea organelor co
operației de consum.

LOTO
7 1 73 4 15 36 9 47 22 17 90 79 

Fond de premii: 784 953 lei.

Cronica
zilei

Vineri dimineața a părăsit Ca
pitala prof. univ. Masashi Naito, 
directorul Departamentului elec
trotehnic al Institutului tehnologic 
din Tokio, care, la invitația Mi
nisterului învățămîntului, a făcut 
o călătorie de documentare în țara 
noastră Cunoscut specialist în do
meniul electronicii, oaspetele japo
nez a vizitat Institutul politehnic 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej", Uzine
le „Electromagnetica" din București 
și Combinatul siderurgic din Hu
nedoara.

•k
Ansamblul folcloric „Rapsodia 

Română" a părăsit vineri Capitala, 
îndreptîndu-se spre Uniunea Sovie
tică, unde, începînd din 5 august, 
va întreprinde un turneu de 20 
de zile în baza acordului cultural 
dintre România și U.R.S.S

Artiștii români vor lua parte și 
la manifestările din cadrul „Zilelor 
culturii românești", organizate în 
Uniunea Sovietică cu prilejul zilei 
de 23 August.

(Agerpres)

Ca urmare a măsurilor luate de 
țara noastră pentru dezvoltarea cir
culației turistice în cadrul Anului 
Internațional al Turismului, a spo
rit simțitor numărul turiștilor stră
ini care ne vizitează țara.

Pentru a favoriza în continuare 
dezvoltarea turismului, recent au 
fost luate noi măsuri de natură să 
sporească operativitatea îndeplini
rii formalităților vamale, cu ocazia 
trecerii frontierei de stat.

Potrivit noilor reglementări, ce
tățenii străini care vin în Republi
ca Socialistă România vor completa 
la intrarea în țară (respecțiv-ieșire; 
o declarație vamală mult simplifi
cată. Astfel, a fost redusă substan
țial lista obiectelor pe care turiștii 
erau obligați să le înscrie în de
clarația vamală.

Node dispoziții prevăd că intro
ducerea sau scoaterea din țară a 
bunurilor aparținînd turiștilor se 
face fără perceperea vreunei taxe 
vamale.

Ținînd seama de faptul că turiștii 
străini au posibilitatea de a pro
cura diverse mărfuri cu plată di
rect în valută, prin rețeaua de ma
gazine organizată în acest scop, sau 
cu plata în lei, schimbînd în prea
labil vaiuța respectivă la punctele 
organizate în toate zonele și cen
trele de interes turistic, s-a renun
țat la obligativitatea ca turiștii să 
declare valuta străină la intrarea 
sau ieșirea din țară.

Noul formular de declarație va
mală cuprinde precizările necesare 
în legătură cu aplicarea facilități
lor recent introduse.

S-au luat totodată și alte măsuri 
pentru a reduce la minimum 
timpul necesar trecerii frontierei 
de stat.

Simplificările introduse în legătu
ră cu formalitățile vamale se apli
că și cetățenilor români care călă
toresc în străinătate.

(Agerpres)

Mîine tragerea 
la Concursul excepțional 

Pronoexpres
Concursul excepțional Pro

noexpres, de duminică 6 au
gust 1967 atribuie în număr 
nelimitat autoturisme Renault 
16, Skoda 1000 M.B., Fiat 850 
și Trabant 601 pentru varian
tele cîștigătoare cu 6 din 9 
(categoriile I — a IV-a).

Lista premiilor mai cuprin
de 10 autoturisme (prin tra
gere la sorți) : 2 Renault 16, 
2 Fiat 1300, 2 Skoda 1000 M.B., 
2 Fiat 850 și 2 Trabant 601 
pentru variantele cîștigătoare

cu 5 din 9 și 4 din 9 (cate
goria a V-a, a Vl-a), premii 
în bani de valoare variabilă 
pentru variantele cîștigătoare 
cu 4 din 9 (categoria a V-a) 
și premii fixe în bani (cate
goria a Vl-a).

Se efectuează 10 extrageri 
de cîte 9 numere din 49, in 
4 faze. In total se extrag 90 
numere.

Cu 30’ lei se poate participa 
la toate cele 10 extrageri. Azi 
ultima zi.

ȘTIRI SPORTIVE

Polo — IERI, ÎN CAMPIONATUL DE JUNIORI:
STEAUA—RAPID 6-3

A treia etapă din 
turneul final al cam
pionatului republican 
de polo pentru juniori 
a programat ieri unul 
din. derbiurile întrece
rii. meciul Steaua — 
Rapid. Tinerii stelisti 
au imprimat jocului un 
ritm susținut încă de 
la început, acumulînd 
un avantaj substanțial 
după primele două re
prize. cînd conduceau

cu 3—0. în reprizele 
următoare disputa s-a 
echilibrat datorită e- 
forturilor depuse de 
rapidiști. dar diferența 
n-a mai putut fi recu
perată. Scor final : 
6—3 (1-0, 2-0, 2-2. 1-1) 
în favoarea echipei 
Steaua,' care prin a- 
ceastă victorie si-a 
mărit considerabil 
șansele de' a păstra 
titlul de campioană cu

cerit anul trecut. Alte 
rezultate : Centrul
Sportiv Școlar — Pro
gresul 2—2 ; Crișul O- 
radea — Politehnica 
Cluj 4—3.

Competiția continuă 
astăzi la bazinul Dina
mo din Capitală, înce
pînd de la ora 16,30. 
cu partidele : Steaua
— Progresul, Politeh
nica — Rapid și C.S.Ș.
— Crișul.

FOTBAL:
ECHIPELE ROMANEȘTI

ÎN PRINCIPALELE 
COMPETIȚII EUROPENE

în urma tragerii la sorți ce a avut 
loc aseară la Neu-Isenburg (R.F.G.), 
pentru stabilirea jocurilor din noua 
ediție a „Cupei orașelor-tîrguri", sînt 
cunoscute partenerele echipelor ro
mânești din primele etape ale prin
cipalelor competiții europene interclu- 
buri. Iată lista completă 1

• „Cupa campionilor europeni" ; 
RAPID BUCUREȘTI — BOTEV 
PLOVDIV, 27 septembrie la Plovdiv 
și 18 octombrie la București.

• „Cupa cupelor" : STEAUA
BUCUREȘTI — F. C. AUSTRIA, 13 
septembrie la Viena și 27 septembrie 
la București.

• „Cupa oraselor-tîrguri" : PE
TROLUL PLOIEȘTI — DINAMO 
ZAGREB și F. C. ARGEȘUL (fostă 
Dinamo Pitești) — FERENCVAROS 
BUDAPESTA ; datele și locurile de 
desfășurare ale acestor partide ur
mează a fi stabilite între conducerile 
cluburilor respective.

© într-un meci internațional de 
fotbal desfășurat aseară la Istanbul, 
echipa Dinamo București a termi
nat la egalitate : 0—0 cu Fenerbahce 
din localitate. Jocul a fost urmărit 
de peste 28 000 de spectatori.

A

In cîteva rînduri
SELECȚIONATA MASCULINA DE 

VOLEI A ROMÂNIEI a susținut la 
Sete (Franța) un meci amical cu re
prezentativa regiunii Languedoc. Vo
leibaliștii români au învins cu 3—1.

IN CADRUL „SPARTACHIADEI 
POPOARELOR U.R.S.S." ce se des
fășoară la Moscova, cunoscutul hal
terofil Jabotinski (categoria grea) a 
realizat cea mai bună performanță 
mondială la stilul „smuls" : 175,500 
kg. Vechiul record mondial îi aparți
nea cu 175 kg. La totalul celor trei 
stiluri Jabotinski a ridicat 585 kg. 
înotătoarea Tamara Sosnova a sta
bilit un nou record unional în proba 
de 800 m liber: 10’02”.

LA SOFIA, ÎN „TURNEUL SPE
RANȚELOR OLIMPICE" LA VOLEI 
(FEMININ), echipa României a în
vins-o cu 3—0 pe cea a Iugoslaviei. 
Alte rezultate : Polonia — Ungaria 
3—*1 ; U.R.S.S. — R. D. Germană 
3—0 ; Bulgaria — Cehoslovacia 3—2.

MECIUL DE FOTBAL U.R.S.S. — 
POLONIA, desfășurat ieri la Mosco
va în cadrul preliminariilor turneu
lui olimpic, a revenit fotbaliștilor so
vietici cu scorul de 2—1 (1—0). Echi
pa olimpică a U.R.S.S. va întîlni în 
turul următor selecționata similară 
a Cehoslovaciei.

Sufrageria 
„BÎLEA" 2

Magazinele de specialitate 
pun la dispoziția cumpărăto
rilor, printre alte garnituri 
destinate a mobila o cameră 
de zi, și sufrageria „Bîlea" 2. 
Concepută din panouri modu
late și tipizate, ea oferă nu-, 
meroase posibilități de între
buințare. Furnirul de nuc și 
finisajul cu lacuri poliesterice 
dau pieselor garniturii un as
pect plăcut. Sufrageria „Bîlea" 
2 se compune din bufet, bi
bliotecă, vitrină, măsuță pen
tru radio și televizor, o masă 
extensibilă și -6 scaune tip 
Hercules. Față de alte garni
turi de același gen, produse 
pînă-n prezent, sufrageria 
„Bîlea" 2 prezintă cîteva nou
tăți : vitrina cu cristale și 
oglinzi, măsuța combinată 
pentru radio și televizor, pre
cum și alcătuirea bibliotecii 
și a vitrinei din corpuri su
prapuse, ceea ce conferă ca
lități în plus : facilitate în 
transport și manipulare, posi
bilități multiple de combinare 
și dispunere în spațiul came
rei respective.

Prețul unei garnituri este 
de 6 800 lei.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

6, 7 și 8 august. In tară : vreme in
stabilă în prima parte a intervalului, 
apoi în general frumoasă. Cei'ul va 
fi schimbător. Vor cădea ploi locale, 
mai ales în primele zile. Vint slab 
pînă la potrivit. Temperatura în scă
dere la început, apoi in creștere. Mi
nimele vor fi cuprinse între 10 și 20 
grade, iar maximele între 22 și 32 
grade, local mai coborîte. în Bucu
rești : vreme in general frumoasă, cu 
cerul variabil Ploi de scurtă durată 
vor cădea în prima parte a interva
lului. Vint slab. Temperatură ușor 
variabilă.'

(Urmare din pag. I)

seți, a posibilităților de a 
le admira ?

în munți este știut că 
drumul nu se măsoară în 
kilometri, ci în ore : ore 
de mers. De la Păltiniș 
pînă la Gîtul Berbecului 
distanța este doar de apro
ximativ două ore și jumă
tate de drum. Iar prin Ne- 
govanul Mic, se poate a- 
junge la Dobrun, în regiu
nea Argeș. Atît Gîtul Ber
becului, cît și complexul 
Crinț sînt accesibile auto
turismelor.

De la Obcinele Bucovi
nei și pînă la Porțile de 
Fier, din dealurile Moldo
vei și pînă în Deltă, te 
îmbie la popas și odihnă 
nenumărate locuri unde a- 
tracției naturii i s-au adău
gat amenajările corespun
zătoare.

Același lucru rămîne va
labil și pentru cei suferinzi 
care au nevoie de un tra
tament balneo-climatic. Nu 
avem în vedere aici pe cei 
cu afecțiuni mai grave, tri
miși la cură, ci pe cei ce 
se îndreaptă preventiv spre 
stațiunile balneare. Să faci 
tratament la Herculane e,

desigur, foarte bine. Dar 
atunci cînd poți obține a- 
celeași efecte terapeutice 
și cu apele termale de la 
Geoagiu și Vața de Jos, re
giunea Hunedoara, Cala- 
cea, lingă Timișoara, sau 
Moneasa, regiunea Crișana, 
regretul că n-ai găsit bilet 
la Herculane nu trebuie să 
fie prea mare. Maramure
șenii, de pildă, care ar fi 
dornici să plece la Călimă- 
nești, găsesc o apă asemă
nătoare în regiune, la Căr
bunari și la Puturoasa, iar 
ieșenii — la Strunga. Băile 
clorosodice și nămolul de 
la Ideciul de Jos (raionul 
Reghin) le pot înlocui foar
te bine pe cele de la So- 
vata. Iar Techirghiolul își 
găsește corespondentul său 
terapeutic la Lacul Sărat 
de lîngă Brăila, ori la Căi- 
neni, lîngă Făurei.

Am dat doar cîteva 
exemple, dar numărul sta
țiunilor de interes local și 
al izvoarelor cu ape mine
rale bune, cercetate, stu
diate, inventariate și reco
mandate pentru diferite 
tratamente depășește cu 
mult cifra de o sută. Există 
chiar un îndreptar pentru 
trimiteri la cură balneo

climaterică, editat de Mi
nisterul Sănătății și Preve
derilor Sociale care le 
cuprinde aproape pe toate. 
Un îndreptar nu-i încă o 
reclamă. Iar toate aceste 
locuri, no numai cele pre
văzute în îndreptar, au ne
voie de publicitate, altfel 
tot efortul pentru amenaja
rea lor, pentru întreținere 
și deservire apare în mare 
parte o cheltuială inefi
cientă.

Mîna unui bun gospodar 
se face simțită în stațiunea 
balneară Bradul din Topli- 
ța. Aici, cele 6 vile și pa
vilionul central sînt bine 
îngrijite, asigurînd cazarea 
a 270 de persoane pe serie. 
Pe lîngă vechiul ștrand din 
incinta stațiunii a fost ame
najat un ștrand cu apă ter
mală. Dar cu toate minu
natele calități ale apei și 
condițiile terapeutice natu
rale, Toplița a fost prea 
puțin cunoscută — ne-a 
declarat Traian Antal, vice
președintele comitetului 
executiv al sfatului popu
lar orășenesc. In timp ce 
alte localități, unde se gă
sesc stațiuni balneare mai 
mari, sînt în prezent supra
solicitate, condițiile de tra

tament de aici, cu aceleași 
rezultate, nu sînt pe deplin 
fructificate. Un prim pas 
pentru cunoașterea băilor 
noastre ar trebui să fie îm
bunătățirea reclamei, popu
larizarea prin panouri, a- 
fișe și pe alte căi.

Dar cine să le facă pu
blicitate 7 Factori interesați 
sînt aparent mulți : O.N.T., 
I.S.B.-urile, sfaturile popu
lare, unele întreprinderi 
comerciale care le deser
vesc. sindicatele etc. S-ar 
putea răspunde : fiecare 
unitate în parte, eventual 
mai multe împreună. Prin
cipalul este ca această pu
blicitate să se facă. In pri
mul rînd de ea ar trebui 
să beneficieze populația 
regiunilor respective. Este 
ușor de închipuit cîtă obo
seală, cît timp și efort ma
terial se economisesc evi- 
tînd lungi deplasări din- 
tr-un colț de țară în altul, 
cînd poți găsi ce ai nevoie 
în vecinătate. In special 
aceasta îi interesează pe cei 
suferinzi, mai sensibili la 
efectul deplasărilor lungi.

Efortul material pentru 
publicitate este infim în 
raport cu ceea ce ea ar 
putea să producă. Poate că

ar fi cazul ca, ținînd seama 
de experiența pe care o 
are în acest domeniu, 
O.N.T.-ul să sprijine din 
punct de vedere tehnico- 
organizatoric realizarea u- 
nei publicități sugestive, 
într-o scrisoare ni se su
gerează ca în afara unor 
popularizări prin panouri, 
afișe, pliante, anunțuri în 
presă sau radio, diferitele 
întreprinderi balneo-clima- 
terice sau filiale O.N.T. să 
intre în legătură directă cu 
sindicatele marilor între
prinderi, care pot face o 
eficientă popularizare în 
rîndurile maselor de sala- 
riați. O întreagă ramură 
de activitate se împiedică 
de un ciot și foarte multă 
lume este lipsită de o de
servire corespunzătoare, 
datorită necunoașterii re
surselor inepuizabile de 
frumusețe și sănătate de 
care dispunem la tot pasul.

O problemă nu mai pu
țin importantă se ridică și 
în legătură cu resursele 
nefolosite sau prost folosite 
din lipsa de spirit gospodă
resc și inițiativă. La aceasta 
se adaugă și tergiversarea 
unor construcții prevăzute, 
sau scoaterea lor din plan 
și înlocuirea cu alte con
strucții, mai importante. A- 
semenea deficiențe și al
tele fac ca băi valoroase 
cum sînt cele de la Har
ghita, Pucioasa-Sîntimbru, 
Miercurea Ciuc, nămolurile 
de la Nuntași sau Muri- 
ghiol și altele să fie pre

zențe mai mult cu numele, 
decît efectiv, in arsenalul 
izvoarelor noastre de sănă
tate. Lipsa unui medic în
tr-un loc. a unei legături 
comode cu proxima stație 
de cale ferată în alt loc, 
un hotel neterminat la vre
me sau un loc de plajă fo
losit ca țarc de vite — iată 
cîteva piedici ușor de înlă
turat din calea valorificării 
mai bune a cîtorvă din lo
calitățile enumerate mai 
sus.

Problema folosirii mai 
intense a complexelor tu
ristice, a stațiunilor balne
are și a izvoarelor cu ape 
minerale, așa-numite de 
interes local, rămîne încă 
departe de a fi rezolvată. 
De ani de zile se poartă 
discuții, se propun măsuri, 
se fac planuri în scopul or
ganizării unui sistem efi
cient de a le scoate din a- 
nonimat. dar practic nu se 
vede mai nimic. Dărnicia 
naturii, pitorescul patriei, 
izvoarele ei de sănătate 
rămîn încă în bună parte 
nefolosite.

O.N.T.-ul. Ministerul Să
nătății, în mod deosebit 
sfaturile populare și între
prinderile care adminis
trează diferite complexe 
turistice și balneare, sindi
catele sînt încă deficitare 
la capitolele publicitate și 
recomandare, amenajare și 
întreținere. Micile paradi- 
suri pot și trebuie puse în 
valoare.
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Atlenul 
înaintea 
convorbirilor 
de la Geneva

Joi la Aden au avut loc noi incidente. 
Ele au venit să arate încă o dată că situa
ția din importantul oraș-port de pe făr- 
mul sudic al Peninsulei Arabice rămîne 
încordată. Anunfarea independentei pen
tru luna ianuarie și a retragerii forjelor 
britanice — transmite France Presse 
comentînd ciocnirile de joi din car
tierele Crater și Sheik Otman — n-a 
făcut să slăbească campania în favoarea 
creării unui guvern reprezentativ, care 
să includă și forfele ce militează pentru 
o independentă reală.

Ultimele ciocniri au avut loc înaintea 
începerii unei noi runde de negocieri 
în problema Adenului. La 11 august, 
misiunea O.N.U. pentru Aden se va în- 
tîlni la Geneva cu reprezentanți ai 
guvernului britanic și ai diverselor or
ganizații politice din Aden. După cum 
s-a anunțat, convorbirile vor avea drept 
scop stabilirea condițiilor acordării inde
pendentei Arabiei de sud. Frontul de 
eliberare a sudului ocupat al Yemenului 
și Liga Arabiei de sud — partid de 
opoziție din Aden — au cerut însă la 
1 august ca așa-zisul guvern al Federa
ției Arabiei de sud să fie exclus de la 
convorbiri. Această pozijie a fost, în- 
tr-un anumit fel, subliniată încă o dată 
prin acfiunile întreprinse joi de forfele 
patriotice din Aden.

și progresul social
PROIECT DE REZOLUȚIE INIȚIAT DE ROMÂNIA EA SESIUNEA CONSILIULUI 

ECONOMIC Șl SOCIAL AE O.N.U.

GENEVA 4 (Agerpres). — In ultimele zile, în centrul preocupă
rilor Consiliului economic si social a stat raportul secretarului 
general în problema valorificării resurselor umane. Acest raport 
a fost întocmit pe baza unor rezoluții inițiate de țara noastră la 
trecutele sesiuni ale consiliului și ale Adunării Generale.

La dezbateri, care au durat patru 
zile, au participat majoritatea de
legațiilor și numeroși reprezentanți 
ai instituțiilor specializate. Inter
venind în dezbateri, șeful delega
ției române, Costin Murgescu, a 
insistat asupra rolului resurselor 
umane în dezvoltarea economică și 
progresul social al fiecărei țări, a- 
supra creșterii acestui rol în con
dițiile revoluției tehnico-științifice 
contemporane. In România socia
listă — a subliniat vorbitorul — 
preocuparea pentru înflorirea per
sonalității umane a fost ridicată la 
rangul unui principiu constituțio
nal, unul din scopurile întregii ac
tivități a statului fiind înflorirea 
națiunii, ridicarea bunăstării po
porului, garantarea libertății și 
demnității omului, înflorirea mul
tilaterală a personalității sale.

Reprezentantul țării noastre a a- 
nalizat apoi activitatea Națiunilor 
Unite în domeniul resurselor uma
ne, făcînd o serie de observații și 
propuneri pe marginea raportului 
secretarului general. Costin Mur-

încheierea lucrărilor

Conferința
latino-americană
de solidaritate

Cuvinfarea conducătorului 
delegației române

HAVANA 4 — Corespondentul 
Agerpres Victor Stamate trans
mite : In cadrul lucrărilor confe
rinței O.L.A.S., șefii delegațiilor 
din Cuba, Guatemala, Haiti, Ar
gentina, Brazilia și alte țări latino- 
americane au evocat lupta popoa
relor din această regiune a lumii 
împotriva regimurilor reacționare, 
împotriva politicii imperialismului 
american de exploatare și amestec 
în treburile interne ale țărilor din 
America Latină. Vorbitorii au a- 
bordat, de asemenea, diferitele pro
bleme care se ridică în fața mișcă
rilor revoluționare din America La
tină. Au mai luat cuvîntul obser
vatori din partea O.I.Z., a organi
zației studențești latino-americane, 
precum și din partea Bulgariei, 
Cehoslovaciei, R.P.D. Coreene, R.D. 
Germane, Mongoliei, Poloniei și 
Republicii Socialiste România.

Conducătorul delegației române, 
care participă la conferință în cali
tate de observator, Valter Roman, 
membru al C.C. al P.C.R., a spus 
în cuvîntarea sa : „Ne face o deo
sebită plăcere să salutăm această 

gescu a prezentat un proiect de re
zoluție inițiat de România cu spri
jinul și participarea altor 9 coau
tori: Franța, Pakistan, Cehoslovacia, 
Suedia, Dahomey, Iran, Canada, 
Libia și Mexic. Proiectul sublinia
ză necesitatea ca O.N.U. și institu
țiile specializate să-și intensifice 
activitatea de sprijinire a efortu
rilor pe care statele membre le fac 
pentru a-și forma cadre naționale 
de toate nivelurile și în toate sec
toarele de activitate, în raport cu 
planurile lor naționale de dezvol
tare și spre a asigura acestor ca
dre posibilități de deplină utilizare 
a capacității în propriile țări. Pe 
marginea proiectului depus au luat 
cuvîntul delegații a numeroase 
țări i Franța, U.R.S.S., India, Sier
ra Leone, Turcia, Pakistan, 
Statele Unite, Venezuela, An
glia etc., precum și reprezentanții 
UNESCO, Organizației Interna
ționale a Muncii, F.A.O., O.M.S. și 
altor instituții specializate. Rele- 
vînd importanța problemelor pe 
care proiectul le ridică, vorbitorii 
au subliniat meritul delegației ro
mâne pentru noua inițiativă și au 
făcut o serie de sugestii și propu
neri. In după-amiaza zilei de 3 au
gust, rezoluția a fost adoptată în 
unanimitate.

conferință aici, în capitala atît de 
ospitalieră și atît de frumoasă a 
Cubei socialiste — prima țară so
cialistă din America — de care po
porul român se simte strîns legat. 
Relațiile dintre țările noastre și 
partidele noastre comuniste au 
largi posibilități de dezvoltare și 
sîntem convinși că se vor dezvolta 
tot mai mult. Solidaritatea frățeas
că a poporului român cu popoarele 
din America Latină, de care ne 
simțim legați datorită idealurilor 
comune ale luptei de eliberare na
țională și socială, are la bază și 
afinitățile de limbă și cultură. Ro
mânia, Partidul Comunist Român 
își exprimă solidaritatea cu lupta 
popoarelor, a forțelor revoluționare 
din America Latină pentru înlătu
rarea imperialismului, colonialis
mului și neocolonialismului, pentru 
afirmarea principiilor de suverani
tate și independență națională, 
pentru democrație și progres so
cial, pentru dreptul popoarelor de 
a-și organiza viața în conformitate 
cu interesele și aspirațiile lor pro
prii".

„DILEMELE" 
COMPANIEI 

„SHELL" 
IN NIGERIA

In timp ce între trupele fede
rale nigeriene și cele ale provinciei 
orientale continuă să aibă loc lupte 
înverșunate, compania „Shell Bri
tish Petroleum" încearcă pe diver
se căi să reglementeze conflictul iz
bucnit între ea și guvernul rebel 
din Biafra. Cercurile de afaceri 
din Londra se tem că după ares
tarea la domiciliu a lui Stanley 
Grey, directorul filialei din Biafra 
al companiei, guvernul provinciei 
estice ar putea lua și alte măsuri 
represive.’ (Costul instalațiilor com
paniei care au fost confiscate de 
către autoritățile provinciei orien
tale se ridică la 110 milioane lire 
sterline). Pentru a preveni o agra
vare a situației, directorul general 
al companiei britanice menționate, 
Frank Mcfadzean, a plecat la Enu
gu, unde va încerca să ducă trata
tive cu reprezentanții lui Ojukwu 
sau chiar cu liderul secesionist, 
înainte de aceasta el a avut o în
trevedere cu colonelul Yakubu 
Gowon, șeful guvernului federal.

Agenția U.P.I. apreciază să, „în 
fond, eliberarea lui Stanley Grey 
este o problemă secundară, fiind 
eclipsată de cealaltă, anume de 
plata redevențelor către guvernul 
rebel al Biafrei, sau către guver
nul federal așa cum prevăd toate 
acordurile". Ojukwu revendică nici 
mai mult nici mai puțin de 
7 000 000 lire sterline în schimbul 
eliberării lui Grey. Or, această su
mă este tocmai echivalentul rede
vențelor ce trebuie achitate guver
nului federal.

Convenție
9 

cu privire la 
desființarea

9

vizelor între
România 
și Iugoslavia

BELGRAD 4 (Agerpres). — La 
Belgrad a fost încheiată o conven
ție între guvernul Republicii So
cialiste România și guvernul Re
publicii Socialiste Federative Iugo
slavia cu privire la desființarea 
vizelor pentru călătoriile în scop 
oficial și particular. Ea aduce u- 
nele modificări convenției în ace
eași problemă semnată la Bucu
rești la 6 iulie 1964.

Din partea română, convenția a 
fost semnată de Constantin Stănes- 
cu, ambasador in Ministerul Afa
cerilor Externe, iar din partea iu
goslavă de Branko Karadjole, di
rector în Secretariatul de Stat pen
tru Afacerile Externe.

agențiile de presă transmit:
Un uragan năpraz- 
nic a bintuit satul 
Lajoux (Franja) de 
lingă granița cu 
Elveția, smuigînd 
copaci, acoperișuri, 

distrugînd case

Delegația guvernamen
tală bulgară în frunte cu Lî- 
cezar Avramov, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, și-a încheiat 
vizita oficială pe care a făcut-o în Re
publica Arabă Siria. în timpul vizitei, 
delegația s-a întîlnit cu președintele 
Nureddin El-Atassi și cu alte persoane 
oficiale siriene, cu care a avut convor
biri referitoare la situația din Orientul 
Apropiat și la relațiile bulgaro-siriene. 
In cursul zilei de vineri, delegația 
guvernamentală bulgară a sosit la 
Bagdad unde urmează să aibă între
vederi cu primul ministru irakian, Ta
ber Yahia.

Ministrul afacerilor exter
ne al Cambodgiei, Norodom 
Phurissara, a sosit la Phenian într-o 
vizită oficială la invitația lui Pak 
Sen Cer, vicepreședinte al Cabi
netului de Miniștri, ministrul afa
cerilor externe al R.P.D. Coreene.

Fam Van Dong, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. D. Viet
nam, a primit pe membrii celui de-al 
doilea grup al Comisiei japoneze care 
a sosit la începutul lunii iulie în Viet
namul de nord pentru a face investi
gații la fața locului cu privire la cri
mele de război comise de S.U,A. în 
Vietnam.

Președintele Mobutu a semnat vineri un decret, potrivit 
căruia trei corespondenți ai agenției de presă americane Associated 
Press sînt expulzați din țară. După cum anunță postul de radio 
Kinshasa, expulzarea a fost determinată de faptul că aceștia „au transmis 
informații tendențioase despre situația din Congo (Kinshasa)". Ei trebuie 
să părăsească țara în 48 de ore.

ZIARUL JAPONEZ „YOMIURI":

MARI POSIBILITĂȚI DE 

LĂRGIRE A COMERȚULUI 

CU ȚĂRILE SOCIALISTE
J

DIN EUROPA
TOKIO 4 (Ager

pres). — Ziarul japo
nez „Yomiuri" pu
blică un articol de 
fond cansacrat nece
sității lărgirii comer
țului și întăririi rela
țiilor economice ale 
Japoniei cu țările so
cialiste din Europa. 
După ce relevă că 
volumul comerțului 
japonez cu aceste țări 
se ridică la aproxi
mativ 100 milioane de

dolari pe an, artico
lul subliniază că, în 
ciuda distanței mari 
care separă Japonia 
de țările socialiste din 
Europa, există mari 
posibilități de lărgire 
a schimbului de măr
furi cu aceste țări, 
deoarece ele „au pla
nuri de dezvoltare e- 
conomică de lungă 
durată, care prevăd 
modernizarea agri
culturii, dezvoltarea

Seminarul internațional 
pentru problemele muncii, 
organizat în capitala Republicii Africa 
Centrală, Bangui, la invitația Institutu
lui african pentru problemele dezvol
tării economice și sociale s-a încheiat. 
La lucrările Seminarului au luat parte 
reprezentanți ai Republicii Africa Cen
trală, Ciadului, Republicii Congo 
(Brazzaville) și Gabonului.

Sonda americană in
terplanetară „Mariner 
5" a detectat în drumul ei spre 
planeta Venus două erupții so
lare de intensitate mijlocie, a a- 
nunțat Administrația Națională 
pentru problemele aeronauticii și 
cercetarea spațiului cosmic 
(NASA). In momentul detectării, 
sonda se afla la 12,8 milioane km 
de Pămînt și la aproximativ 140 
milioane km de Soare. Erupțiile 
detectate au fost confirmate și de 
Observatorul din Fort Belvoir 
(statul Virginia). La NASA se aș
teaptă ca „Mariner 5“ să detec
teze în următoarele zile de zbor B alte erupții solare.

industriei chimice și 
altele".

In prezent, cind în
tre Japonia și țările 
Europei răsăritene se 
dezvoltă și se întăresc 
relațiile de prietenie, 
scrie „Yomiuri", gu
vernul și cercurile de 
afaceri trebuie să de
pună eforturi și mai 
mari pentru dezvolta
rea comerțului cu ță
rile acestei regiuni a 
lumii.

A 13-a conferință internațională împotriva bombelor 
atomice și CU hidrogen, organizată sub auspiciile Consiliului japo
nez pentru interzicerea armelor atomice și cu hidrogen, și-a încheiat 
lucrările joi seara. Participanții au adoptat un document final asupra 
discuțiilor purtate în care se pronunță împotriva folosirii armelor atomice 
și cu hidrogen și cer încetarea imediată a războiului din Vietnam. Vineri 
seara a avut loc la Tokio un mare miting și o demonstrație la căre 
participanții la conferință au subliniat pericolul pe care îl prezintă 
stocurile de arme atomice și cu hidrogen deținute de puterile nucleare 
și au cerut să nu se mai îngăduie repetarea bombardamentelor atomice 
de la Hiroșima și Nagasaki.

Delegațiile permanente 
ale Partidului Comunist Francez și Fe
derației Stîngii Democrate și Socialiste 
s-au întrunit joi după-amiază pentru 
a examina hotărîrile guvernului privind 
reforma asigurărilor sociale. La sfîrși- 
tul întîlnirii s-a dat publicității un co
municat comun, în care se relevă a- 
cordul comun de a participa la lupta 
forțelor sindicale, sociale și politice, 
la mișcarea de protest a celor 34 mi
lioane de beneficiari ai asigurărilor 
sociale, pentru a asigura salvgardarea 
drepturilor cîștigate în acest domeniu.

VarȘOVÎa, capitala Republicii 
Populare Polone, numără in prezent 
1 276 000 locuitori. Anul acesta, popu
lația Varșoviei a sporit cu 8 000.

Macheta aerobusului care urmează să fie construit În colaborare de Anglia, 
Franța și Republica Federală a Germaniei

KHARTUM

Reuniunea 
miniștrilor de 

9

externe arabi
KHARTUM 4 (Agerpres). — In 

capitala Sudanului au continuat joi 
lucrările conferinței miniștrilor de 
externe din țările arabe. După cum 
menționează agențiile de presă, șe
dința de dimineață a fost aproape 
în exclusivitate consacrată exami
nării problemelor decurgînd din 
relațiile dintre unele țări arabe. 
Participanții au liotărît de comun 
acord ca aceste probleme să fie 
dezbătute în amănunt și în cadrul 
conferinței arabe a miniștrilor in
formațiilor, care urmează să se 
deschidă la Tunis în a doua jumă
tate a lunii august. In cadrul șe
dinței de după-amiază, dezbaterile 
au ,fost din nou dominate de pro
blema dacă să se reia sau nu li
vrările de petrol către țările occi
dentale, dar pînă în prezent, după 
cum menționează agențiile de pre
să, n-a fost adoptată nici o rezolu
ție în acest sens.

împăratul Etiopiei, Haile 
SelaSSie, 3 sos’t v‘ner’ Rola, În
tr-o scurtă vizită oficială în Iugo
slavia, la invitația președintelui Tito. 
Agenția Taniug anunță că președintele 
Tito va avea convorbiri cu împăratul 
Etiopiei cu privire la probleme inter
naționale actuale și la probleme din 
domeniul relațiilor bilaterale ale celor 
două țări.

Lansarea petrolieru
lui „Oltul". la șantierul na
val din Innoshima al firmei .„Hi
tachi Zosen" a fost lansat la apă 
vineri dimineața petrolierul ’..Ol
tul", prima navă de acest fel con- 

Istruită pentru România, avînd o 
capacitate de 35 150 tone.

Comitetului de eliberare 
al 0. II. A.

KAMPALA 4 (Agerpres). — Joi 
seara au luat sfîrșit lucrările Co
mitetului de eliberare al Organiza
ției Unității Africane, reunit la 
Kampala — Uganda.

In cursul dezbaterilor ținute în 
ședințe închise au fost luate hotă- 
rîri cu privire la mijloacele și mo
dalitățile continuării luptei pentru 
eliberarea popoarelor africane a- 
fiate sub jugul colonial, a declarat 
secretarul executiv al Comitetului, 
George Magombe. Viitoarea reuni
une a Comitetului, care va avea 
loc, probabil, în decembrie, se va 
ține la Conakry.

★

Potrivit unei declarații a lui Jus
tin Bomboko, ministrul congolez al 
afacerilor externe, Conferința la 
nivel înalt a Organizației Unității 
Africane va avea loc la Kins
hasa, în cursul lunii septembrie, 
așa cum a fost stabilită inițial. 
Guvernul Republicii Congo (Kins
hasa), a precizat el, a primit acor
dul țărilor membre ale O.U.A. Re
centele evenimente provocate de 
intervenția mercenarilor la Kisan- 
g'nani nu pot influența în nici un 
fel desfășurarea pregătirilor confe
rinței, iar guvernul a dat asigu
rări tuturor participanților în ce 
privește securitatea lor.

(Urmare din pag. I)

Italia are nevoie în următorii ani — 
după cum scrie presa — de o forță 
de muncă tot mai calificată și la toa
te nivelurile — de la muncitori la 
tehnicieni, de la conducători de sec
toare și întreprindere la oameni de 
știință, la cercetători științifici. Se în- 

Iregistrează o serioasă cerere de cadre 
profesionale bine pregătite, îndeosebi 
tehnicieni și cercetători-ingineri, în 
timp ce există o abundență de oferte 
de mînă de lucru necalificată sau in
suficient calificată. Ca atare, soluțiile 
preconizate converg spre : generaliza
rea învățămintului elementar pînă la 

Ivîrsta de 18 ani sau cel puțin pînă la 
16 ani; încheierea de contracte între 
diferite întreprinderi și universități 
pentru a obține un anumit număr de 
cadre specializate ; dezvoltarea rețelei 
de pregătire profesională în cadrul în
suși al uzinelor și fabricilor ; cursuri 
postuniversitare legate exclusiv de 
activitatea productivă.

Asigurarea fondurilor bănești și ma
teriale. Nu de puține ori economiștii 
italieni au atras atenția că cercetările 
economice mai importante întîrzie da
torită lipsei de bani sau nedotării în
treprinderilor cu utilajul corespunză
tor. Printre alte cauze situația sem
nalată se datorește faptului că unele 
întreprinderi particulare au o anumită 
teamă față de riscurile unor cercetări 
proprii, față de volumul mare al su
melor investite. Date fiind însă sume
le mari cerute de investiții, este ne
cesară intervenția statului în crearea 
de centre de cercetare științifică.

Prevederilo din bugetul de stat pri
vind cercetările științifice abia se a- 
propie în prezent de unu la sută din 
venitul național. Dar ele înregistrează 
tendințe vădite de sporire. în princi
pal grupurile de stat E.N.I., I.R.I. și 
altele au și sporit simțitor investițiile 
afectate cercetărilor științifice și teh
nologiei moderne.

Organizarea, îndrumarea și contro-

ța diferitelor laboratoare „pulveriza
te" în diferite locuri, ceea ce are ca 
urmare dispersarea forțelor.

Pe planul colaborării internaționale 
se prevăd schimburi de cercetători 
între institute corespunzătoare din di
ferite țări. Indiferent de modul dc or
ganizare, fără a absolutiza vreuna din 
aceste forme, se scoate în evidență 
necesitatea ca rezultatele să fie de

MOMENTUL
ȘTIINȚIFIC ITALIAN
Iul cercetării științifice. In activitatea 
de cercetare științifică și progres teh
nologic accentul se pune pe centrele 
de cercetări ale întreprinderilor mari 
cu capital de stat (I.R.I., E.N.I.) și pe 
cele din cadrul universităților. S-a 
trecut și aici la încheierea de contrac
te prin realizarea unor programe pro
puse de universități sau de întreprin
deri. Industria este interesată să sti
muleze cercetările științifice din uni
versități recunoscînd importanța teo
retică și practică, originală, a unor re
zultate. O problemă de rezolvat ră
mîne coordonarea și, totodată, eficien-

mare eficiență economică, să se în
cheie în termenele anticipate și să fie 
aplicate operativ.

Se menționează că intirzierea apli
cării unor procedee noi a dus, nu de 
puține ori, la restrângerea sau chiar la 
Încetarea activității unor întreprinderi, 
întrucit din cele 100 000 de întreprin
deri italiene 95 000 au sub 100 de 
lucrători, s-a susținut soluția spe
cializării cercetărilor pînă la limita 
lor extremă, acordarea — la cerere — 
de asistență tehnologică În mod sis
tematic fabricilor interesate. Acestui 
scop îi este destinat să răspundă și

Centrul experimental metalurgic aflat 
în construcție, și la care participă cu 
capital întreprinderi publice (I.R.I., 
Finsider, Finmecanica, Fincantieri și 
Cogne) și întreprinderi particulare 
(Fiat, Falk și altele).

Direcțiile de cercetare tehnico-știin- 
țifică. In acest domeniu părerile sînt 
unanime in a socoti că prioritate tre
buie să aibă automatizarea proceselor 
de producție, organizarea cit mai ra
țională a muncii, introducerea in pro
ducție a mașinilor cu comandă-pro- 
gram, a calculatoarelor electronice, 
automatizarea comenzilor la motoare
le navale și pentru distribuirea ener
giei electrice.

Momentul actual determină însă o 
apreciere profundă, critică a nivelului 
tehnico-științific atins. în acest con
text aplicarea tehnologiei moderne 
survine intr-un moment economic de 
tranziție sub multe aspecte : trecerea 
la piețe de dimensiuni mai vaste ; ten
dința de a se realiza — prin concen
trare sau construcții noi — întreprin- 
deri-gigant capabile să reziste concu
renței ; trecerea de la forme depășite 
de producție și de schimburi econo
mice la forme mai evoluate — auto
matizarea și cooperarea cu diferite țări 
in domenii și sub forme multiple. 
Totodată — după cum declara minis
trul comerțului exterior, Tolloy — „in 
viitorul apropiat capacitatea de con
curență a industriei italiene riscă să 
intilnească limite, dată fiind tendința 
spre monopolul cunoștințelor științifice 
și tehnice din partea întreprinderilor 
americane și ale altor țări mai avan
sate".

I ANSAMBLUL
„PERINIȚA"
LA ALGER
„La noul teatru de 

vară, ansamblul fol
cloric românesc „Pe
rinița". Asemenea a- 
fișe poți vedea în nu
meroase puncte ale 
Algerului. Intr-ade
văr, teatrul este nou. 
Se mai lucrează încă 
la finisarea lui. De 
cîteva zile afluența 
spectatorilor este in 
continuă creștere. 
Ansamblul „Perini
ța". aflat în turneu în 
Algeria, a susținut o 
serie de spectacole 
care s-au bucurat de 
mare succes. Presa al
geriană rezervă largi 
spații cronicilor aces
tor spectacole. „Am
basador al artei 
populare românești 
— scrie între altele 
cotidianul algerian 
„El Moudjahid" —

ansamblul „Perinița" 
ocupă un loc privi
legiat printre alte 
ansambluri. El se 
impune prin prezen
tarea de spectacole 
de o rară calitate și 
printr-o înaltă ținută 
artistică...".

Apreciind frumu
sețea dansurilor pre
zentate de „Perinița", 
ritmul, vivacitatea și 
prospețimea lor, co
loritul costumelor, 
acompaniamentul in
tim legat de ritm și 
de structura melodi
că, „El Moudjahid" 
scrie: „Publicul al
gerian a primit cu o- 
vații acest excelent 
ansamblu care a știut 
să redea cu brio dan
suri și ritmuri vechi 
de secole într-o 
strălucitoare succe

siune de tablouri, in
i’ -o adevărată rundă 
a culorilor și mișcări
lor. Alături de dan
satori și instrumen
tiști, interpreții vo
cali, deosebit de ta- 
lentați, au știut să 
transmită in chip 
magistral publicului 
algerian chintesența 
artei populare româ
nești".

Înainte de a sosi 
la Alger, „Perinița" 
a participat la cel de 
al IV-lea festival de 
artă populară de la 
Hammamet (Tunisia!, 
unde a obținut o me
dalie de aur și una 
de bronz. Presa tuni
siană ’ mai evocă și 
astăzi „fermecătoare
le seri petrecute in 
compania „Periniței". 
(„La Presse").

C. BENGA

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA : București Piața „Scinteif. Tel. 17 SO 10, 17 GO 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale, factorii poștali și dlfuzoril voluntari din întreprinderi șl Instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Seini-


