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REZULTATE BUNE

Uzina „7 Noiembrie" din Craiova 
este bine cunoscută între fabricile 
constructoare de mașini agricole din 
tara noastră. Drumul parcurs de ea 
de la înființare și pînă în prezent 
consemnează evidente succese. Era 
o mică uzină, cu un colectiv re- 
strîns, harnic și inimos, care pro
ducea menghini, prese de balotat fîn 
sau de cărămidă.. Acum, pe porțile 
uzinei noastre ies mașini de bun 
nivel tehnic, destinate prelucrării 
solului (tăvălugi inelari, grape, pră
sitori), semănatului cerealelor sau 
porumbului (semănătorile universale 
de cereale, semănătoarea de porumb 
cu tracțiune animală), transportului 
carburanților (remorcile cisternă) 
sau pentru zootehnie (tocători) și 
recoltare (greble, depănușătorul de 
porumb). în majoritatea lor, aceste 
mașini au fost realizate în întregime 
îh uzină — de la proiectare pînă 
la-(execuție, iar performanțele lor 
shift la nivelul unor produse simi
lare de pe piața mondială. O do- 
vadă în acest sens o constituie fap
tul că mașinile noastre, prezentate 
la diferite expoziții și tîrguri inter
naționale, s-au bucurat de aprecieri 
unanime. Solicitarea la export 
a unora dintre mașinile produse în 
uzină, cum sînt remorca basculan
tă, grebla rotativă, mașina de îm
prăștiat îngrășăminte chimice, se
mănătorile universale, nu este întîm- 
plătoare. Reclama competitivității lor 
pe piața mondială a fost făcută de 
însăși înaltele lor performanțe teh
nice și economice.

Evident, aceste cîteva rezultate 
prezentate succint au darul să vor
bească despre un colectiv entuziast, 
adînc angrenat în îndeplinirea sar
cinilor privind înzestrarea agricultu
rii cu o gamă de mașini cît mai di
versificate, de mare randament, po
trivit prevederilor stabilite de Congre
sul al IX-lea al P.C.R. Trebuie să 
muncim însă în continuare cu multă 
perseverentă pentru a putea spune : 
satisfacem complet, din toate punc
tele de vedere, necesitățile agricul
turii și ale exportului. Tocmai așa 
se explică larga acțiune de asimi
lare și modernizare a mașinilor noi. 
De pildă, pentru 
prin planul tehnic, 
îa șase mașini noi, 
două sînt variante modernizate ale 
unor utilaje din fabricația curentă. 
Noile mașini vor permite îmbunătă
țirea fertilizării solului, refacerea sau 
menținerea structurii lui optime, pre
cum și mecanizarea unor lucrări din 
legumicultură și pomicultură. Aceste 
mașini se află în faza de pregătire 
a fabricației, urmînd ca pînă îa fi
nele anului să înceapă livrarea lor 
către unitățile agricole. în anii ur
mători vom asimila și alte mașini, 
unele după modele de referință 
străine, iar marca majoritate prin 
proiectare în concepție originală. Si 
într-un caz și în altul, asimilarea 
se va executa la nivelul cerut de 
tehnica contemporană.

Produsele din fabricația curentă 
cunosc un continuu proces de înti
nerire tehnică. în ultimii zece ani, 
au fost reproiectate toate mașinile 
fabricate. Cum e și firesc, acest 
ciclu de întinerire se repetă din ce 
în ce mai des. Demn de relevat 
este faptul că acțiunea de mo
dernizare se desfășoară pe baza ți
nui program judicios stabilit în 
funcție de urgența reclamată de ex
ploatarea agricolă și de pericolul ră- 
mînerii în urmă față de „campionii" 
tehnicii. Efectele nu sînt deloc mi
nore. Iată cîteva. Prin reproiectarea 
grapei cu colți rigizi, de exemplu, s-a

redus consumul de metal — la nivelul 
acestui an — cu circa 80 tone de me
tal economisindu-se și 250 000 lei. Con
comitent, modernizarea unor mașini 
generează mari avantaje beneficiari
lor din agricultură. De pildă, grebla 
rotativă superioară, al cărei cap de 
serie a fost omologat mai deunăzi, 
are o productivitate sporită, asigu
ră extinderea gamei de lucrări în 
cadrul procesului tehnologic, redu
cerea pierderilor de fin la strîngere

Inq. Ion ROGOVEANU 
șef adjunct al serviciului 
de concepție — uzina 
„7 Nloiembrie"-Craiova
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, a primit vineri la amiază, la 
Eforie Nord, pe Ardeshir Zahedi, 
ministrul afacerilor externe al Ira
nului.

La întrevedere au participat 
Corneliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe, Petru Burlacu, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, Pavel Silard, ambasadorul 
Republicii Socialiste România la 
Teheran.

Au luat parte, de asemenea, Mo
hammad Reza Amir-Teymour, 
subsecretar de stat pentru afaceri 
politice, Soltan H. V. Sanandaji, 
ambasadorul Iranului la București, 

în timpul convorbirilor au fost 
abordate probleme privind relațiile 
bilaterale dintre România și Iran, 
exprimîndu-se satisfacția pentru 
stadiul actual al relațiilor româno- 
iraniene și manifestîndu-se dorin
ța comună pentru găsirea de noi

căi în vederea dezvoltării continue, 
multilaterale, a cooperării econo
mice și a relațiilor politice, cultu
rale și tehnico-științifice dintre Ro
mânia și Iran.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele probleme actuale ale situa
ției internaționale, subliniindu-se 
rolul tot mai important pe care îl 
pot avea statele mici și mijlocii 
în crearea unui climat favorabil 
pentru asigurarea păcii și securității 
internaționale, lichidarea focarelor 
de război și de încordare, statorni
cirea unor relații de colaborare 
complexă 
indiferent 
ală.

După 
desfășurat într-o 
caldă prietenie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al C.C. 
al P.C.R., a reținut la dejun pe 
Ardeshir Zahedi, ministrul afaceri
lor externe ai Iranului.

între toate statele lumii, 
de orînduirea lor soci-

Cum se face difuiarea

anul curent, 
vom asimi- 
dintre care

Macara plutitoare pe Dunăre
Foto : M. Andreescu

Ca și în al|i ani, la 15 septembrie în prima zi de școală, 
elevii din școala generală' și din licee vor primi noile ma
nuale. Aproape 27 milioana de cărți școlare, valorînd circa 
180 milioane lei, vor fi distribuite gratuit elevilor. Fiind 
vorba de un număr atît de mare de cărji, firesc, operațiunile 
de difuzare către școli au începui din timp, din primele zile 
ale lunii august. Am urmărit, în raidul nostru prin cîteva re
giuni ale fării, cum decurge difuzarea manualelor școlare, ce 
măsuri se iau pentru ca ele să ajungă în cele mai bune con
diții la „beneficiari".

încă din primele zile ale acestei luni au fost îndreptate 
spre școli circa 24 milioane de manuale, reprezenfînd 474 
de titluri. La Suceava, Întreprinderea comercială interraională 
a și terminat difuzarea în ziua de 10 august ; fot astfel și în 
raionul Orșova, din regiunea Timișoara. In raionul Lipova din 
86 de școli, 60 au primit de pe acum cărfile necesare ; și 
în raioanele Negrești, Deta, Caransebeș, Făget și altele, ac
țiunea se desfășoară într-un ritm susținut.

— Față de anii trecuți — ne-a spus prof. Ludovic Kadar, 
inspector la secția de învăjămînt a Sfatului popular regional 
Mureș-Autonomă Maghiară, lucrurile se prezintă mult mai 
bine. S-au constituit comisii pentru îndrumarea acțiunii de 
difuzare a manualelor, s-au întocmit din timp grafice în baza 
cărora urmează să se facă livrarea direct către școli. Trans
portul manualelor a început cu bine, iar unele raioane, Re
ghin — de exemplu, au și depășit graficele de livrare.

Deși, în general, operația de distribuire a manualelor șco
lare se desfășoară bine, vădind preocuparea și atenția acor
date de forurile interesate, totuși am întîlnit și unele cazuri 
care arată că această acțiune importantă nu se bucură peste 
tot de atenția cuvenită.

Multe dintre deficiențele întîlnite se referă la modul cum
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se asigură depozitarea manualelor școlare în unitățile comer
ciale cit și în școli. Problema este importantă dacă ne gîn- 
dim că neasigurarea celor mai bune condiții de depozitare 
poate duce la deteriorarea unor cărți. La Suceava, Timișoara 
și în alte centre regionale am întîlnit depozite corespunză
toare, cărțile așezate în ordine în rafturi. Pe măsură însă 
ce ne-am depărtat de centru, grija și atenția „difuzorilor’ 
au început să scadă. De pildă, la depozitul Centrului de li
brării și difuzare a cărții din Arad — responsabilă Magda
lena Schmidt, predomină dezordinea, manualele sînt aruncate 
la întîmplare, pachetele sînt rupte. întrebată ce părere are 
despre această stare de lucruri, ne-a răspuns foarte dega
jată : „Noi sîntem raion, nu avem condițiile Timișoarei". 
Aici însă nu e vorba de raion sau de centru. Este vorba de 
lipsa de răspundere cu care sînt privite manualele școlare. 
Nici nu e de mirare că din 38 de școli primiseră manua
lele necesare numai 18.

La invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășul Luigi 
Longo, secretar general al Parti
dului Comunist Italian, împreună 
cu soția, a făcut în zilele de 16 și 17 
august a.c., o vizită pe litoral.

în timpul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a avut con
vorbiri cu tovarășul Luigi Longo. 
La convorbiri au participat din 
partea Partidului Comunist Ro
mân tovarășii: Emil Bodnaraș, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., Maxim Berghianu, mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C...al P.C.R., Mihai Dalea, secre
tar al C.C? hl P.C.R.

Din partea Partidului Comunist 
Italian a participat tovarășul Pio 
La Torre, membru al Direcțiunii 
C.C. al P.C. Italian.

Convorbirile au prilejuit o in
formare reciprocă 
vității celor două partide, pre
cum și un schimb de păreri 
asupra unor probleme actuale ale 
situației internaționale și ale miș
cării comuniste și muncitorești 
contemporane.

Constatînd intensificarea acțiu
nilor agresive ale cercurilor im
perialiste, îndeosebi ale imperialis
mului american, care -încalcă in
dependența și suveranitatea altor 
țări și încurajează forțele reacțio
nare de pretutindeni, cele două 
partide au subliniat că pentru ză
dărnicirea acestor acțiuni, pentru 
crearea unui climat de pace și

asupra acti-

înțelegere între popoare, se impune 
întărirea unității mișcării munci
torești, a întregului front antiim- 
perialist, a tuturor forțelor iubi
toare de pace.

Cele două partide condamnă cu 
■hotărîre războiul agresiv purtat 
de S.U.A. împotriva poporului viet- 

își reafirmă solidaritatea 
cu Republica Democrată 

Vietnam și Frontul Național de 
Eliberare din Vietnamul de sud. 
Ele cer să se pună capăt imediat 
și necondiționat bombardamente
lor S.U.A. asupra Republicii De
mocrate Vietnam, să se curme a- 
gresiune^; poporul vietnamez să 
fie lăsat să-și hotărască singur 
soarta, fără amestec din afară.

în legătură cu evenimentele din 
Orientul Apropiat, cele două parti
de consideră că singura cale ra
țională pentru rezolvarea conflic
tului din această parte a lumii 
este retragerea imediată a tru
pelor izraeliene din teritoriile 
ocupate, condiție necesară pentru 
soluționarea pașnică a problemelor 
care fac obiectul disputelor, cu 
respectarea drepturilor naționale 
ale tuturor țărilor interesate.

Cele două partide consideră că 
asigurarea păcii și securității în 
Europa corespunde intereselor 
fundamentale ale popoarelor eu
ropene, ale forțelor revoluționare 
și democratice de pretutindeni, 
contribuie la normalizarea vieții 
internaționale. Un rol deosebit de 
important în înfăptuirea securității 
europene îl are îmbunătățirea re
lațiilor în toate domeniile de ac-

tivitate dintre statele europene, 
pe baza încrederii și a avantajului 
reciproc, respectării independenței 
și suveranității naționale.

Abordarea rațională și eficientă 
a problemei securității europene 
presupune să se pornească de la 
recunoașterea realităților istorice 
rezultate după cel de-al doilea 
război mondial, a existenței celor 
două state germane — R.D.G. și 
R.F.G. — a inviolabilității frontie
relor statornicite în Europa după 
război și necesită, totodată, vigi
lență față de manevrele cercurilor 
reacționare, ca acelea întreprinse 
în Grecia în urma loviturii de stat.

Relevînd rolul important pe care 
partidele comuniste și muncitorești 
îl au în viața internațională con
temporană, cele două părți au sub
liniat necesitatea stringentă de a 
întări solidaritatea și unitatea în
tregii mișcări comuniste și munci
torești internaționale, acționînd de 
acord cu toate partidele frățești 
pentru a depăși toate greutățile 
existente.

Reprezentanții celor două partide 
au relevat cu satisfacție relațiile 
frățești existente între Partidul Co
munist Român și Partidul Comu
nist Italian și au căzut de acord 
să extindă pe mai departe aceste 
relații, în interesul ambelor 
popoare, al cauzei generale a păcii 
și socialismului.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, tovărășească, 
caracteristică pentru relațiile fră
țești existente între cele două 
partide. (Agerpres)
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Telegrame

Excelentei Sale
Domnului FELIX

HOUPHOUET BOIGNY

Președintele Republicii Coasta de Fildeș 
ABIDJAN

Cu prilejul celei de-a Vlî-a aniversări a proclamării 
independenței țării dv. vă adresez, Excelență, felici
tări și urări de feridre personală, de bunăstare șl 
progres poporului Republicii Coasta de Fildeș.

Exprim convingerea că relațiile dintre Republica 
Socialistă România și Republica Coasta de Fildeș se 
vor dezvolta spre binele ambelor popoare, al înțele
gerii și păcii în lume.

CHIVU STOICA 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului CHIVU STOICA

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Țin să vă mulțumesc foarte cordial, Domnule Pre

ședinte, în numele poporului Coastei de Fildeș și al 
meu personal, pentru mesajul de felicitări și de urări 
pe care mi l-ați adresat în numele dv., preGum și în 
numele guvernului și poporului român, cu ocazia 
Gelei de-a Vil-a aniversări a proclamării indepen
denței Republicii Coasta de Fildeș. Cu înaltă con
siderație.

FELIX HOUPHOUET BOIGNY 
Președintele Republicii 

Coasta de Fildeș

(Continuare în pag. a Vil-a)

OPȚIUNEA

Moda „Inefabilului**
Discuția despre funcția și înda

toririle criticii, care durează de o 
bună bucată de vreme, dovedește 
însemnătatea problemei. N-am spu
ne că este o problemă deschisă, ca 
de pildă aceea despre frumosul ar
tistic, despre talent sau — cuvîntul 
e la modă — despre inefabil. Se știe 
că prin problemă deschisă se înțeleg 
cele socotite insolubile. Sîntem prin
tre acei care cred că nu există ase
menea probleme, iar cele așa-zicînd 
nerezolvate, în domeniul artei, cel 
puțin, înseamnă că au fost puse 
greșit. Așa, bunăoară, inefabilul. 
Dacă, etimologicește, inefabilul ar fi 
ceea ce nu poate fi grăit, rostit, 
spus, existența lui este posibilă prin-

tre cei neobișnuit cu expresia sen
timentelor mai adinei sau mai com
plexe. Omul simplu zice, cîte o

Șerban CIOCULESCU

dată, în anumite împrejurări de 
adîncă emoție, care-i paralizează nu 
numai graiul, dar și intelectul: —

N-am cuvinte... ca să spun ce simt. 
De altfel, marile emoții produc in- 

. hibiții tuturor, indiferent de vîrstă 
și condiție. însăși emoția artistică 
se traduce în primul moment prin- 
tr-o stare de reculegere tăcută, iar 
eliberarea se produce exclamativ, 
prin cuvintele : — Ce frumos I (sau 
altele, de același fel). înșiși profe
sioniștii, cunoscătorii, criticii (lite
rari sau mai în genere, de artă) 
înaintea unei opere de artă evi
dent superioară resimt un prim șoc, 
o fericită traumă, în fața căreia 
nu reacționează altfel, cu deosebirea 
că actul intelecției se declanșează 
mai repede ca la ceilalți spectatori 
sau auditori. Mai intervine o deose-

bire, ce este drept, esențială: omul 
needucat artisticește poate primi șo
cul și cînd obiectul care i-1 pro
voacă este anestetic sau de-a drep
tul inestetic, de rău, de prost gust. 
Criticul de artă este un expert că
ruia nu-i e îngăduit să confunde 
confecția cu creația, pseudofrumosul 
cu frumosul. El este dator să-și 
dea seama din primul moment de 
natura obiectului pretins artistic și 
să-și motiveze impresiile, ca astfel 
acestea să împrumute prestigiul 
decății artistice. Inefabilul 
poate exista pentru poet.

(Continuare în pag. a IV-a)

anchetă socială

Ideea unei forte atotpu
ternice care dirijează via
ța, existența oamenilor, a 
izvorît fără îndoială din co
pleșitorul imperiu al necu
noașterii, din imposibilita
tea stăpînirii de către omul 
primitiv a stihiilor naturii. 
Omul era, în mod inexo
rabil, prizonierul destinului 
său.

Pe măsură ce iscoditoa- 
rea minte omenească a des
coperit legile care guver
nează natura în genere și 
natura umană în speță, 
ideea destinului a suferit 
necontenite transformări.

Antropologia subliniază 
că principala caracteristică 
biologică a omului este 
plasticitatea, sub influența 
experienței de viață. Omul 
nu este un automat fiziolo
gic ; el selectează, delibe
rează, optează. Antropolo
gia culturală ne mai indică 
faptul că omul îsi poate ale
ge mediul de viată sau și-l 
poate fasona în virtutea 
unui proiect sau ideal. în 
sfîrșit, antropologia filozo
fică a sugerat că suprema 
alegere este aceea de a 
„ne" alege pe noi înșine,

de a ne decide pentru ceea 
ce sîntem.

Activitatea socială șl cul
tura ne ajută să ne cunoaș
tem, medicina ne ajută să 
îndepărtăm • intervenția u- 
nor întîmplări nefaste... 
Trebuie să învățăm să 
luptăm pentru realizarea 
destinului virtual specific, 
ceea ce înseamnă o rezis
tentă uneori eroică față de 
alte influente sau tentatii.

Etica societății noastre ne 
formează dorința de a fi 
mai puternici decît even
tualele întîmplări potrivni
ce, de a folosi chiar și vi
cisitudinile în favoarea 
conturării mai nete a per
sonalității, de a căuta orice 
posibilitate de a fi „noi în
șine".

în afară de accidentele 
izolate pe care știinta le va 
elimina cu timpul, eredita
tea nu are un rol propriu- 
zis în destinul omului, nu 
poate determina evoluția 
sa pe parcursul vieții, con- 
damnîndu-1 la o soartă ne
fericită sau, dimpotrivă, o- 
ferindu-i un destin specta
culos, plin de succese și de 
satisfacții. Omul este diri
jorul propriului său destin ;

voința, perseverența, forța 
morală pot avea efecte, u- 
neori miraculoase, pot în
vinge bariere, aparent de 
netrecut.

— Nimeni n-ar fi bănuit 
în familia mea că voi de
veni ceea ce sînt. ne spu
ne profesorul VASILE ȘTE- 
FĂNESCU. Se părea că 
„ursitoarele" mi-au hără
zit, încă din leagăn, o 
altfel de soartă. Și iată, am 
familie, am copii mari, si 
mai ales am elevi și foști 
elevi ale căror scrisori mă 
bucură și mă emoționează.

Profesorul ia de pe birou 
o scrisoare din care citește 
cîteva rînduri : „Stimate 
domnule profesor, am reu
șit 1 Porțile facultății mi 
s-au deschis. Voi îmbrățișa 
aceeași carieră ca și dv. 
Știu că voi avea de învins 
greutăți foarte mari, dar 
nu-mi lipsesc hotărîrea și 
energia. Imboldul și exem
plul dv. și al celorlalți pro
fesori...".

Aici, profesorul se opreș
te. De fapt, scrisoarea nu 
e o scrisoare obișnuită, cî 
o coală de carton pe care 
interlocutorul nostru o ci
tește plimbîndu-și degetele

pe suprafața imaculată. E 
nevăzător, profesor la o 
școală de nevăzători.

— N-am avut de ales din 
prea multe meserii — con
tinuă profesorul. Știam, de 
pildă, că nu voi putea de
veni niciodată pilot de a- 
viație. Ar fi fost o ambiție 
deșartă. Astăzi însă îmi dau 
seama că știinta va rezolva 
în următoarele decenii și 
această problemă, oferind 
omului pînă și simțuri ar
tificiale. Dar, chiar și peste 
un secol sau un mileniu 
integritatea trupească, de
plinătatea forțelor și calită
ților fizice, nu va putea în
locui acea imensă forță 
lăuntrică, psihică și mora
lă, fără de care omul nu se 
poate desăvîrsi.

— Sînt la vîrsta bilanțu
rilor, încheie profesorul. 
Cînd mă gîndesc la anii ti
nereții nu-mi dau seama

Constantin PAUNESCU 
șef de sector 
la Institutul de științe 
pedagogice
Paul DIÂCONESCU

(Continuare în pag. a Il-a)
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C. F. R.-ul 
și merele

Buta de cale ferată București— 
Timișoara este una dintre cele 
mai lungi din țară : 534 km. în 
8—10 ore, cit durează călătoria, 
acum vara, foamea și îndeosebi 
seteă dau intens tîrcoale pasage
rilor, „Să se ducă la vagonul- 
restaurant" •— vă spune orice 
om cu cap. Logica C.F.R.-ului 
este însă alta. Rapidul „Traian", 
care pleacă din București la 
13,03 și din Timișoara la 9,22, 
nu are vagon-restaurant. Alt tren 
de zi, acceleratul 104, semnalat 
în mersul trenurilor cu vagon- 
restaurant (și vagon de dormit I), 
nu are decît de la Tr. Severin 
un bufet total nesatisfăcător. No
roc că prin gările Mehadia sau 
Băile Herculane providența scoa
te în calea pasagerilor cîteva fe
mei care vînd mere. Tot Eva să
raca ! Și tot cu mere.

Sat fără 
câini ?

De necrezut: oameni necins
tiți fură din acutul obștesc, iar 
conducerea întreprinderii păgu
bite îi scoate basma curată. în 
1965, tractoristul Ion Cămuță a 
furat de la G. A. S. Tîrgușorul 
Vechi (Ploiești) 150 kg sămînță 
de lucernă, pe care a vîndut-o. 
Cînd dosarul penal a ajuns la 
procuratură, conducerea gospo
dăriei a eliberat hoțului o ade
verință din care reieșea că să- 
mînța de lucernă era... o rămă
șiță (gozuri). Dosarul a fost cla
sat. în aprilie a.c., același Ion 
Cărnuță a fost prins transportînd 
(contra cost), cu camionul gos
podăriei, balast pentru diferiți 
cetățeni. Tribunalul l-a condam
nat la 3 luni închisoare. La re
curs, din nou intervine conduce
rea G.A.S., care eliberează o ca
racterizare excepțională pentru 
pungaș. Alt caz : pe 27 iulie 1967 
magazionerul Dumitru Arsan a 
fost prins furînd 80 kg sîrmă 
și diferite scule de la același 
G.A.S. Miliția a cerut conducerii 
gospodăriei să comunice suma 
pentru care se constituie parte 
civilă. Aciștia însă tac. Oare ei 
nu sînt interesați ? Întrucît fap
tele expuse au caracter penal, fa
cem apel la procuratură să cer
ceteze cazul.

La amiază
întâmplarea aceasta, deși haz

lie, ridică o problemă foarte se
rioasă : răspunderea' cu care unii 
funcționari asigură securitatea 
documentelor din instituția unde 
lucrează. în ziua de 7 august, 
ora 16, în biroul „contabilitate" 
al Sfatului popular al comunei 
Slatina—Timiș (Caransebeș) stă
teau cu capul sub masă un ber
bec și o oaie. Ovinele găsiseră 
ușile lăsate vraiște de salariații 
sfatului și intraseră, desigur, ia 
umbră. Că doar nu-1 căutau pe 
ofițerul stării civile 1

„Documen
tare"

Oficiul Național de Turism a 
editat recent un ghid: „Arta 
populară din Maramureș". încă 
de la apariție, ghidul s-a făcut 
remarcat prin cîteva perle. Auto
rii — care nu și-au semnat „ca
podopera" — au redus Maramu
reșul la numai două raioane (Si- 
ghet și Vișett) omițînd pe cele
lalte 6. în schimb pe hartă apar 
localități inexistente: Nucet (pe 
Valea Izei), Leordeni, Crăcești 
etc. Ghidul face și o „sinteză" 
a industriei. Aflăm cu surprinde
re că la Leordeni (?) există o 
fabrică de cherestea; la Borșa —• 
o alta de industrie ușoară etc. 
Și alte trăznăi asemănătoare. A- 
cest ghid, în loc să-i orienteze 
pe turiști, îi dezinformează. De 
aceea, sugerăm autorilor ca mă
car acum să facă o excursie în 
Maramureș. Pentru documentare.

Din țîțîni
Cei peste 1 000 de locatari al 

blocului S 2 din Berceni au săr
bătorit recent un an de la in
trarea în locuințe și doar 8 luni 
de cînd constructorii acestui imo
bil au început montarea unor uși 
despărțitoare la jumătatea cori
doarelor (locatarii nu văd utilita
tea acestor uși, întrucît ele nu 
se închid și nu sînt prevăzute 
cu izolație fonică, dar, mă rog, 
dacă așa cere proiectul...). De 
atunci nimeni nu și-a mai adus 
aminte de aceste 20 uși duble, 
care costă cîteva zeci de mii de 
lei și zac trîntite de-a lungul 
coridoarelor blocului. Acum, 
constructorii (Șantierul nr. 3 al 
I.C.M.-4 București) desigur vor 
striga în gura mare că n-au nici o 
vină. E normal. Au fost prinși 
cu ușa.

Rubricii redactată de : 
Ștefan ZIDARIȚĂ 
Ștefan DINICĂ

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

„SERVICII"
Șl DESERVICII PUBLICE

Dacă un cetățean s-ar apuca să 
povestească cum a văzut el la ofi
ciile P.T.T.R. un milion de oameni 
așteptând să-și ridice corespondenta, 
în mod firesc, ascultătorii ar pufni 
în rîs — ori. poate, s-ar pregăti să 
„guste" poanta unei glume gogonate. 
O asemenea întîmplare e de dome
niul absurdului. Toată lumea știe că 
pentru distribuirea corespondentei 
există și funcționează un serviciu 
public : poșta. Ca și în ipoteza rela
tată, ni s-ar părea de asemenea 
absurd ca, lună de lună, milioane 
de oameni, abonați la electricitate, 
la radio și televiziune, la apă și gaze, 
să se înghesuie la ghișee, să-și iro
sească timpul pentru a achita dato
riile bănești către instituțiile res
pective. în toate aceste sectoare și 
în multe altele au fost organizate 
servicii publice : funcționari special 
încadrați vin cu regularitate la domi
ciliul cetățeanului și încasează su
mele cuvenite. Dacă această — să-i 
zicem — arie a serviciilor publice 
avea înainte vreme o suprafață res- 
trînsă. în anii din urmă ea ă-a ex
tins considerabil, respectivele servi
cii devenind atribute indispensabile 
ale unei vieți confortabile, civilizate. 
Dar e momentul să ne întrebăm : 
„aria" este suficient de largă, de cu
prinzătoare ? Sînt organizate cores
punzător Compartimentele institu
țiilor care oferă servicii publice ?

Să zicem că un cetățean a cum
părat de la magazinul de articole 
casnice de Ia Sf. Gheorghe un frigi
der. L-a cumpărat si vrea să plece 
cu el acasă. Dar cum ? O.C.L.-ul 
n-are manipulatori de mărfuri. Ma
șini cu atît mai puțin. Si iată că de
plasarea frigiderului de la magazin 
acasă devine pentru cetățean o ecua
ție cu două necunoscute : 1) de unde 
mașină ? 2) de unde manipulatori ? 
Dar tocmai cînd omul e la o atare 
ananghie, apar ca din pămint doi 
inși. „Fram" ? — îl descoase unul pe 
cumpărător. ..Fram" — sună răspun
sul. „Greu, neică... Si la ce etaj 
stai ?“ „La etajul..." „Hai că-1 du
cem noi". „N-am mașină" — se plîn- 
ge cetățeanul, parcă vinovat că 
n-are încă furgonetă sau autocamion 
personal. „Lasă, că are băieții" — 
îl asigură cei doi. Și cît ai clipi. Ia 
„scara" magazinului se oprește un 
camion tras de doi trăpași. Peste alte 
clipe „Framul" e sus în căruță. „Ei, 
stați, zice omul, spuneti-mi cît mă 
costă ?“ Stau cei doi și-l măsoară pe 
client din creștet în tălpi. Unul zice: 
patru poli. Hai să batem palma si 
să-ți fie Framu’ de bine. Diii. gloa
bă ! Și căruța se urnește hurducînd 
pe calupurile de piatră ale străzii. 
Ecuația a fost rezolvată ? încă nu. 
Pentru cumpărător s-a ivit o a treia 
necunoscută : de ce este el nevoit să 
dea tribut „4 poli" pentru o treabă 
de cîteva zeci de minute ? N-ar pu
tea organiza întreprinderile de stat 
transportul frigiderelor, aragazelor. 
al mobilei si altor obiecte grele, de 
la magazin la domiciliul cumpărăto
rului ? Asemenea transporturi sînt 
organizate, spun, spre surprinderea 
generală, diverși reprezentanți ai 
Sfatului popular al orașului P.ucu- 
rești. Pe șoseaua Ștefan cel Mare, 
colt cu Lizeanu, există un birou al 
I.T.B. De acolo poate închiria ori
cine un autocamion sau mai multe.

Dau fuga la adresa aflată și întreb: 
„D-stră închiriati autocamioane ?“ 
,,Da — răspunde funcționara de la 
ghișeu. închiriem autocamioane _ cu 
ora. Iată condițiile noastre : dati-ne 
pentru început un aconto de 20 de 
lei. La sfîrsitul cursei veți achita șo
ferului încă 75 de lei. „De ce 75 de 
lei ?“ „Atît costă cursa pentru... 3 

Noul han de la Poiana Brașov
Foto : Gh. Vințilă

(Urmare din pag. I)

dacă cele mai mari dificultăți mi le-a 
creat infirmitatea sau condițiile so
ciale vitrege din acea vreme. Pentru 
un copil de oameni săraci porțile 
afirmării erau strimte, erau un han
dicap social care a plafonat destinul 
multor tineri de valoare.

Societatea noastră a deschis pers
pective largi tuturor celor ce vor 
să-și pună în valoare energia și ap
titudinile, tinerii de azi au nenumă
rate căi de acces către împlinirea și 
desăvîrșirea personalității lor. Desti
nul societății românești contempora
ne e destinul unei colectivități în 
plin progres, ce se reflectă în chip 
evident în reușita și înflorirea tot 
mai multor destine individuale. Im
petuoasa dezvoltare a economiei, a 
învățămîntului și a culturii desfășoa- 
ră în fața tânărului de azi o bogată 
paletă de posibilități pe care pă
rinții săi nu le-au avut.

A-ți croi destinul înseamnă, £n 
hună măsură, a-ți alege un țel în 
viață și a i te dedica cu tot efortul 
și pasiunea de care ești în stare, 
a-ți realiza valențele într-o profe
siune potrivită cu potențialul și în
clinațiile individuale. în fața acestei 
variate game de posibilități există o 
dificultate a alegerii ? Iar o alegere 
greșită poate avea consecințe asupra 
destinului ?

— Pe parcursul anului școlar în
cheiat, ne răspunde prof. PETRE 
BUCȘA, directorul liceului „Ady- 
Șincai" din Cluj, am întreprins trei 
anchete în rîndul elevilor clasei a 
Xl-a pentru a cunoaște spre ce pro
fesie au de gînd să se îndrepte și de 
fiecare dată am constatat că aproa

ore". „Dar am nevoie de autocamion 
numai o oră"...... Atunci nu vă în
chiriem nimic. Cine vrea să închi
rieze autocamioane de la noi tre
buie să achite, indiferent cît timp se 
folosește de mașină, tariful pentru 3 
ore".

Rămîi uluit. Am mai întrebat : 
„Oameni pentru încărcat și descăr
cat aveți ?“ „Nu. Are „Prestarea".

întreprinderea „Prestarea" se află 
pe str. Berzei nr. 25.

— Puteti repartiza cetățenilor oa
meni pentru încărcat și descărcat o- 
biecte grele ?

— Da — mi se răspunde. Dar nu 
avem mașini. Iar ca să obțineți oa
meni. trebuie să faceți o cerere. Pes
te o zi e posibil să fiți servit.

Ce bine, ce ingenios a organizat 
Sfatul popular al orașului București 
lucrurile ! Dună cum soarele nu 
prinde niciodată luna, tot așa cetă
țeanul nu poate avea și mașina, și 
încărcătorii în aceeași zi.

A mai rămas de văzut : încasează 
ceva, merg bine aceste două sectoa
re de deservire a publicului de la 
I.T.B. și „Prestarea" ? Nu, nu prea. 
Mai bine zis, fac figura unui om su
ferind. Dar sfatul popular, I.T.B.-ul 
și „Prestarea" nu schimbă nimic din 
rînduiala lucrurilor. Așa a fost hără
zită să meargă, în acest sector, deser
virea publicului, și... așa merge. Ce
tățeanul e nedumerit, dar „băieților" 
care mișună cit e ziua de mare prin 
fața magazinelor „Mobila", pe lingă 
cele cu articole casnice le merge 
bine.

...Zugrăvitul casei, repararea sau 
montarea unui parchet nou, a unei 
instalații de apă, canal, lumină sînt 
în orice gospodărie treburi necesare, 
pentru efectuarea cărora cetățeanul 
are nevoie de o mînă de 'meseriaș. 
De unde o ia ? Aici lucrurile sînt 
ceva mai limpezi. Fiecare I.R.C.R.
— întreprindere raională de con
strucții și reparații — și-a profilat 
un grup de meseriași meniți să aducă 
cetățenilor serviciile solicitate. Am 
cerut funcționarilor de la grupul 5
— I.R.C.R. 23 August să ne descrie 
în amănunt cum se lucrează la res
pectivul ' grup. Le-am spus : să pre
supunem că cineva vrea să-și schim
be parchetul. Face la dumneavoastră 
o comandă ... Și ? Mai departe ?

— Mai departe — ne-au spus func
ționarii — începe rezolvarea părții... 
teoretice a lucrării. Noi facem docu
mentația și proiectul, apoi documen
tele merg la semnat, la șefi. Durea
ză circa 10 zile. Dar poate dura și 
120 de zile. După ce vin de. la 
I.R.C.R. aprobările (care atestă că 
cetățeanul poate să-și pună parchet 
nou — n.n. !) începe partea practică a 
lucrării. Vin meseriași la lucru, dar 
nu lucrează. De ce ? — îi întrebi. 
„N-avem materiale". Și iar vin, și 
iar stau. De ce ? „Avem materiale, 
dar n-are cine le căra de la depozit. 
N-avem mașini". în tot. acest timn, 
casa respectivă e transformată în 
șantier. I.R.C.R.-ul, această între
prindere abonată la rubricile critice 
ale ziarelor ,și revistelor, de multă 
vreme ținta reclamatiilbr populației, 
s-a angajat să servească sau să adu
că deservicii publicului ?

...Unitățile care fac comerț cu 
combustibil au, la rîndul lor, un sec
tor „specializat" în servirea publi
cului cumpărător, cel al.transportu
rilor. După ce ăi achitat. costul măr
fii, urmează — ca la I.R.C.R. — par
tea a doua : execuția lucrării. La de
pozitele de combustibil am asistat, 
în dese rînduri, la scene penibile.

pe jumătate din ei își schimbau pă
rerea. Pentru aceștia viitoarea profe
sie era cu totul incertă. De ce ? 
Fiindcă se ghidau nu după înclina
țiile și preferințele lor personale ci 
după considerente exterioare : numă
rul de locuri la facultatea x sau y, 
numărul candidaților probabili, sfa
turile colegilor.

Anul trecut, de pildă, cînd la sfîr- 
șitul clasei a IX-a elevii trebuiau să 

Opțiunea destinului
opteze pentru secția reală sau uma
nistă, trei dintre părinții unor elevi 
slabi la matematică, dar foarte 
buni la celelalte materii, au susți
nut morțiș să urmeze secția reală 
pentru că ei, părinții, doresc să-i 
facă ingineri. Cu toate argumentele 
mele contrarii, a trebuit, pînă la 
urmă, să accept cererea lor. Rezulta
tul ? La sfîrșitul clasei a X-a cei trei 
elevi sînt corigenți Ia matematică și 
au scăzut mult și la celelalte materii. 
Doi dintre părinți, convinși acum că 
au greșit, mi-au cerut să-i mut la 
secția umanistică. Iată cum se poate 
irosi fără sens timp și energie, ceea 
ce poate avea urmări grave în fău
rirea destinului individual.

Viața ne oferă însă numeroase e- 
xemple de alegere greșită, cazuri

Cum te vede, camionarul care ur
mează să-ți transporte lemnele — în
trucît parcul propriu de mijloace de 
transport al depozitelor este mai 
mult decît insuficient — se în
deasă în tine și-ți propune pe loc un 
tîrg : „Ce vrei ? Lemn și lemn sau 
așa ș-așa ?“ „Lemne bune" — zici. 
„Atunci ține cont". Și, semnificativ, 
își mișcă cu arătătorul lobul urechii. 
Adică să miști din ureche. Să-i plă
tești lui, camionarului, bani în plus, 
pentru că altfel nu va încărca mași
na cu lemne bune, ci cu putregaiuri. 
Ajuns la destinație, dumnealui, ca
mionarul, îți mai pune o întrebare : 
„Unde vrei să-ți descarc lemnele și 
cărbunii ? în stradă, la bordură, pe 
trotuar sau în curte ?“ Cetățeanul, 
neinițiat, află că pentru fiecare din 
aceste perimetre camionarul are ta
rifele lui personale. Dacă „te des
carcă" în stradă — tarif normal ; la 
bordură — tarif de-a doua ; pe tro
tuar — de-a-ntîia ; în curte e tarif 
de lux. Te întrebi : problema trans
portului lemnelor, a cărbunilor de 
foc este lăsată la cheremul camiona- 
rilor ? Nu există nici un fel de in
strucțiuni care să reglementeze aces
te transporturi ? Ba există. Iată cît 
de rațional sînt ele întocmite. Re
producem cu prescurtări : „Lemnele 
trebuie transportate la client acasă 
și răsturnate pe... bordură (!) ; pînă 
la 505 kg, cărbunii trebuie transpor
tați în saci și descărcați în curte, 
lingă poartă. Dar dacă cetățeanul 
beneficiază de o cantitate mai mare 
de 500 kg cărbuni, ceea ce trece 
peste 500 kg poate să meargă neam
balat. în vrac...".

Profitînd de asemenea redactare 
„limpede", camionarii își fac de cap. 
N-am precizat cine a elaborat aceste 
instrucțiuni și nici nu putem preciza. 
Depozitele de combustibil, acești co
pii bătrîni, sînt orfani ! Ministerul 
Economiei Forestiere le aprovizio
nează cu marfă, sfaturile populare 
încasează banii din vînzări și le dau 
indicații generale, iar comerțul le 
îndrumă și le controlează comercia- 
licește... Din păcate, nici unul din 
aceste înalte organe nu coboară la 
nivelul organizării servirii publice. 
Instrucțiunile au fost date cîndva, de 
mult', și cine mai știe de cine. Altele 
noi cine să dea dacă unitățile n-au 
for? Chipurile, pentru a feri pe 
client de jupuială, și fiindcă știe ea 
ce știe, direcția Combustibilului 
București a conceput un text și l-a 
publicat pe verșo-ul fiecărei chitan
țe de plată : „Pentru orice fel de 
pretenție bănească suplimentară 
(pretenția camionarului — n.n.) adre- 
sați-vă direcției — str. Ion Vidu“... 
Să fim serioși, sus-numita direcție a 
făcut de mult schimb de locuință !

...Pentru deplasarea de la un loc 
la altul a unor mărfuri, obiecte cu 
volum mai mic. pentru aproviziona
rea de iarnă, cetățenii solicită furgo- 
nete. Solicită, am spus ? Inexact : 
caută, aleargă după ele ne străzi. 
Procurarea unui furgonet este o 
treabă grea, obositoare și enervantă. 
Unde sînt furgonetele ? Nimeni nu 
le cunoaște precis . sedi.uL Auzi .prim 
vecini că s-ar găsi cîteva lă Otibrl? 
cîteva la Sf. Gheorghe și altele la 
Gara de Nord. Dai fuga pînă la una 
dintre aceste adres$ si găsești... locul 
gol ! Și poți aștepta acolo mult si 
bine. Rezolvarea problemei : trebuie 
să umbli pe stradă, să iei urma fur- 
gonetului. De ce I.T.B.-ul nu-si mo
dernizează acest sector de transport, 
creat special pentru a aduce servicii 
publice ? Nu ar fi mai bine ca adre
sele stațiilor de furgonete să fie date 
în vileag ? să se instaleze acolo te
lefoane publice ? Doar e la mintea 
cocoșului că nu cetățeanul trebuie să 
alerge după furgonetă. ci furgonetă 
să vină cînd e chemată la adresa so
licitantului.

...în multe cartiere din Capitală si 
din alte orașe lipsesc cronic telefoa
nele publice ' a dispărut meseria de 
comisionar ; 03 a devenit neputincios. 
Creat pentru a da informații, el tra
tează publicul cu... tăcere. 05 oferă 
informații puerile...

Pornind de la ideea că serviciile 
publice nu sînt „articole" de lux, ci, 
asa cum spuneam, atribute ale unei 
vieți confortabile și civilizate. ne 
întrebăm : cînd vor fi ele organizate 
pe măsura posibilităților si a necesi
tăților actuale ? Si pentru a nu pune 
această întrebare în vînt. vom pre
ciza : de extinderea și buna func
ționare a serviciilor publice răspund 
întreprinderile de transporturi, uni
tățile specializate în. prestarea unor 
asemenea servicii, telefoanele, coope
rația meșteșugărească. Socotim că 
organele locale de stat, care coor
donează sau îndrumă activitatea ce
lor mai multe dintre unitățile nu
mite, împreună cu alți factori de răs
pundere, vor analiza carențele sec
torului în discuție și vor lua măsu
rile ce se impun.

Noi vom mai reveni.
Gh. GRAURE

subtile și complexe, care au drept 
consecință modificarea negativă a 
unor destine și pot provoca adevă
rate drame personale și familiale.

— Cuprinși în mareele realității so
ciale, nu dispunem întotdeauna — 
uneori din motive obiective, dar cel 
mai adesea din cauze subiective — 
de resursele necesare pentru a apre
cia corect, rațional, pînă la capăt, po
sibilitățile ce ni le oferă, cu generozi

tate, viața noastră socialistă, consi
deră scriitorul AL. CĂPRARIU 
din Cluj. Pierzînd controlul firesc și 
necesar asupra virtualităților cu 
care sîntem dotați, acceptăm si
tuații care ne depășesc. Și, ac- 
ționînd astfel, schimbăm — fără a- 
ccperire îndestulătoare — cursul nor
mal al existenței noastre, fără a fi 
gîndit suficient asupra urmărilor. 
Iată un exemplu, pe care l-am cu
noscut pe viu, ce mi se pare con
cludent pentru cele spuse anterior.

Tovarășul X era, în urmă cu 10—12 
ani, actor Ia un teatru de provincie, 
un teatru care își desfășura activita
tea necesară în limitele corectitudinii 
și fără deosebită strălucire. Ca 
actor, X se înscria pe linia gene
rală a teatrului în cauză. Nu era do-

Numărul mare de cetățeni care 
încheie asigurări pentru bunurile 
din gospodărie, luînd astfel o mă
sură de prevedere utilă și avanta
joasă, dovedește interesul față de 
această formă de asigurare, prin 
care se obțin despăgubiri pentru 
eventualele pagube produse la bu
nurile ce le posedă fiecare.

Pentru ca și alți cetățeni doritori 
să ia o astfel de măsură de preve
dere să cunoască în ce constă asigu
rarea bunurilor din gospodărie, pre
zentăm în cele ce urmează amă
nunte privind categoriile de bunuri 
ce pot fi asigurate, primele ce se 
plătesc și volumul despăgubirilor ce 
se acordă.

în general, se pot asigura aproape 
toate bunurile care se află într-o 
gospodărie, fie la orașe, fie la sate, 
bunuri aparținînd atît asiguratului 
și membrilor familiei acestuia, cît 
și altor persoane, dacă se află în 
folosința sau păstrarea asiguratului 
sau membrilor familiei sale. Dintre 
bunurile care se asigură menționăm : 
mobilierul, obiectele de bucătărie, 
aparatele electrice de uz casnic, fri
giderele, răcitoarele, instrumentele 
muzicale, aparatele de radio și tele
viziune (inclusiv, antenele și cablu
rile de coborîre), magnetofoanele, 
mașinile de cusut, îmbrăcămintea și 
încălțămintea etc. De asemenea, se 
cuprind în asigurare produsele 
agricole, viticole și pomicole, ali
mentele, uneltele agricole, materia
lele de construcții pentru uz gospo
dăresc, combustibilul, furajele și 
multe altele.

Prin asigurare se acoperă majori-

0 MĂSURĂ UTILĂ
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Asigurarea

bunurilor din 

gospodărie
tatea cazurilor producătoare de pa
gube la bunuri : incendiul, trăzne- 
tul, furtuna, uraganul, cutremurul 
de părhînt, prăbușirea sau aluneca
rea de teren, furtul prin spargere, 
pagubele produse de carbonizarea 
totală^au parțială (chiar fără flacără) 
sau ca "turnare a stricăciunilor acci
dentale la instalațiile de apă-canal 
sau încălzire centrală și altele.

Se acordă despăgubiri și pentru 
pagubele suferite la bunurile luate 
în deplasare.

Despăgubirile care se acordă de 
Administrația Asigurărilor de Stat 
sînt egale cu valoarea reală a pagu
belor suferite, dînd posibilitatea re
facerii sau înlocuirii bunurilor dete
riorate sau distruse.

Asigurarea bunurilor din gospo
dărie mai acoperă și cazurile de 
invaliditate sau de deces ale asigu
ratului sau soției sale (soțul), ca 
urmare a unor accidente întîmplate 
la domiciliu (incendiu, trăznet, ex
plozie sau cutremur de pămînt), pre
cum și unele despăgubiri la care 
ar fi obligat asiguratul în calitate 
de locatar să le plătească proprieta
rului pentru pagube provocate la 
imobil.

Col care încheie o asigurare plă
tește o primă de asigurare conve
nabilă care se stabilește în funcție 
de suma asigurată și de durata asi
gurării. Spre exemplu: cetățenii de 
la orașe, pentru o sumă asigurată 
(reprezentând valoarea bunurilor) de 
30 000 de lei plătesc o primă anuală 
de numai 60 de lei; la sate, cu 
aceeași primă se pot asigura bunuri 
în valoare de 20 000 de lei.

tat cu un har deosebit, în schimb 
avea — și presupun că le mai are — 
alte calități utile vieții noastre so
ciale : bun organizator, atenție sus
ținută față de oameni, față de pro
blemele și aspirațiile lor, capacitatea 
de a concentra în jurul său colegii 
pentru realizarea — între anume li
mite — a obiectivelor generale ce și 
le propunea teatrul. Așadar, a fost 
firesc să i se încredințeze de către 

colectiv o muncă obștească. Un timp, 
X și-a făcut datoria fără dificultăți. 
Dar, fie din pricina lui, fie — în 
bună măsură — din pricina cîtorva 
colegi — în conștiința Iui s-a produs 
o confuzie. Fiind un om de prim 
plan în ce privește activitatea ob
ștească, a început să creadă că a de
venit, și pentru scenă, un reprezen
tant de întîia mărime. Scena micu
lui teatru de provincie a început să 
nu-1 mai încapă. în apropiere de oră
șelul său se afla un oraș mare, un 
centru de cultură, un teatru de vechi 
prestigiu. Tovarășul X a început să 
creadă că locul său este pe scena a- 
cestui teatru de prestigiu. Susținînd 
acest punct de vedere, uzitînd de 
posibilitățile multiple pe care so
cietatea noastră le oferă tuturor,

Arhitectura 
se poate 
dispensa 
de cercetarea 
științifica ?

Cine își propune să caute numele 
fie și al unui singur arhitect în 
complexul angrenaj al Academiei își 
pierde vremea degeaba. ■ în acest 
înalt for al culturii românești nu mai 
există azi nici un urmaș al lui Vi- 
truviu, nici printre sutele de cerce
tători ai institutelor și secțiilor, și 
cu atît mai puțin printre titulari sau 
membri corespondenți. Nu putem 
crede nici că arhitectura este prin 
esență non-academică (există, în alte 
țări academii de arhitectură) și nici 
că, de la regretații Dulliu Marcu si 
Petre Antonescu încoace, nu s-a mai 
născut nici un arhitect român vred
nic să pășească pragul acestei insti
tuții. Absența este regretabilă : oare 
arhitectura nu reprezintă un dome
niu important de cercetare, știința și 
arta de a construi nu reclamă o in
vestigație fundamentală ? Conside
răm că printre numeroasele secții și 
unități ale Academiei, arhitectura 
și-ar fi justificat cu prisosință apa
riția. O situație asemănătoare s-a 
înregistrat în timpul înființării Con
siliului Național al Cercetării Știin
țifice, organism din care, inițial, ar- 
hitecții lipseau. în fine, oricît s-ar 
strădui cineva să găsească un insti
tut de cercetări în domeniul siste
matizării sau al arhitecturii, va fi 
în zadar. încotro să ne îndreptăm 
atunci investigațiile ? Cine se ocupă 
totuși cu cercetarea ?

Realitatea este că activitatea știin
țifică se duce. însă numai în cîteva 
colective, cu posibilități, prin forța 
lucrurilor, limitate. Asemenea nu
clee există la Institutul de proiec
tări pentru construcții tip, la Insti
tutul de studii și proiectări în con
strucții, arhitectură și sistematizare, 
în Direcția monumentelor istorice și 
în cîteva D.S.A.P.C.-uri. Lucrări cu 
un caracter mai mult teoretic se 
realizează de către corpul didactic și 
doctoranzii din Institutul de arhitec
tură, precum și de către cei cîțiva cer
cetători — nearhîtecți — care se ocu
pă cu studiul istoriei arhitecturii în 
cadrul Institutului de istorie a artei 
al Academiei. Activitatea din insti
tuțiile subordonate C.S.C.A.S. este 
dirijată de o comisie din cadrul a- 
cestui for. Întreagă „rețeaua" est? 
coordonată de o subcomisie din 
C.N.C.S., alcătuită din cîțiva oameni. 
O bună parte dintre aceștia, ocu- 
pînd siUrulfan funcții de răspundere 
în C.S.C.AIS., Uniunea Arhitecților 
și în Institutul de arhitectură, nu 
aduc decît un slab aport la activi
tatea subcomisiei, fapt confirmat 
de dr. ing. Dan Dumitrescu, pre
ședintele comisiei a 5-a din C.N.C.S.

Rezultatele meritorii obținute în 
cîteva lucrări mai ales cu caracter 
aplicativ — printre care cităm un 
studiu al specificului locuințelor în 
zonele cu profil minier (I.P.C.T.), stu
diul zonelor și rețelelor de stațiuni 
balneo-climaterice și turistice 
(I.S.C.A.S.) — ca și necesitatea acută 
a unor lucrări fundamentale pledează 
convingător pentru o intensificare a 
eforturilor. „Numai că, ne spune șe
ful atelierului de sistematizări teri
toriale din I.S.C.A.S., dr C. Spiride, 
cercetarea reclamă cîteva condiții 
obligatorii : un cadru adecvat, un 
climat corespunzător, specialiști din 
domenii foarte variate, formați prin 
și pentru cercetare, cu dragoste de 
muncă și cu aplicație pentru această 
activitate". (în prezent, asemenea 
condiții sînt în general absente.) „In
tr-un institut polivalent, cum este 
acesta, unde problemele producției 
primează, pentru cercetare cu greu 
se mai găsește loc". Din punct de 
vedere al cadrului, al climatului, si
tuația este aproape aceeași și în 
celelalte instituții pomenite mai sus. 
„Sîntem departe — ne declară conf. 
arh. I. Serban, șef de secție în 
C.S.C.A.S. — de a putea spune că 
există o cercetare eficientă în arhi
tectură. Iar astăzi cercetarea a de
venit o componentă de bază a ciclu
lui de producție în acest domeniu".

Nerecunoașterea dreptului la exis
tență al cercetării s-a răzbunat în- 
tr-un mod semnificativ : ea a pă

X s-a trezit mutat în locul pe care 
și l-a dorit. Dar aici, în noul 
loc, pretențiile erau altele, mult mai 
mari — așa cum el nu reușise să le 
cîntărească și aprecieze. Aici, X era 
un „simplu actor".

încet-încet, vreme de un deceniu, 
după o dramatică logică a faptelor, 
tovarășul X a devenit, la noul teatru, 
un oarecare — intrînd în tragic con
flict cu sine și, nu mai puțin, cu co
legii și regizorii. La ora actuală X 
trăiește sub tensiunea gîndului că 
plecarea sa din teatru este ca și imi
nentă. Singura sa dorință acum este 
să se reîntoarcă la micul teatru de 
unde a plecat din propria-i dorință, 
să se reîntoarcă exact în funcțiile pe 
care le-a avut. Dar de atunci, de 
când a plecat el, a trecut un dece
niu și lumea și-a văzut de drumul 
ei. Reîntoarcerea nu mai este posi
bilă. O relativă vină au și colegii, 
tovarășii săi de muncă, pentru felul 
cum au contribuit la realizarea a- 
celui proces de supraapreciere pe 
care l-a trăit X, și care i-a deturnat 
destinul firesc. Dar principalul res
ponsabil al soartei sale este el însuși.

Desigur, jocul de-a v-ați ascunselea 
cu destinul se sfîrșește într-o zi prin 
afirmarea, dureroasă dar imposibil 
de ocolit, a adevărului, întrucît viața 
cerne neîncetat valorile stabilin- 
,du-le locul exact, după merit. Opera
ția de cumpănire lucidă, trează, sin
ceră a potențialului și a modalităților 
de valorificare maximă atît pentru 
om ca individ, cît și pentru socie
tate, nu este necesară numai o sin
gură dată în viață, ci in permanență. 
Actul de sinceră confruntare cu noi 
înșine și cu cei din jur, ne fortifică 
moral și ne ferește de confuzii cu 
consecințe grave, de insatisfacții și 
ratare. 

truns, ca parte componentă, în însuși 
procesul proiectării. însă, dacă 
e adevărat că fiecare arhitect 
ar trebui să fie un cercetător, nu în
seamnă că, în fapt, așa și este. în 
legătură cu originalitatea proiectelor 
s-ar putea, de asemenea, discuta, Dar 
cercetarea nu se poate rezuma la a- 
cele elemente pe care unele proiecte 
le cohțin. Ea pretinde participarea 
unor colective de o mare complexi
tate. în care să intre — alături de ar- 
hitecți — economiști, sociologi, igie- 
niști, geografi ș.a. Rezultatele cer
cetării nu pot fi aplicate direct în 
proiectare, unde există comenzi, ter
mene și indici economici prestabiliți; 
proiectarea și execuția experimentală 
sînt o treaptă necesară, care lipsește 
azi aproape total. în sfîrșit, investi
gația înfăptuită pe parcursul elabo
rării proiectelor, cu o temă precisă 
și aplicabilitate limitată, nu poate în 
nici un fel suplini cercetarea funda
mentală.

De multă vreme, C.S.C.A.S. inten
ționează ca, prin despărțirea 
I.S.C.A.S.-ului în două institute — 
unul cu profil de arhitectură, celă
lalt de sistematizare — să creeze 
cadrul potrivit desfășurării unei ac
tivități de cercetare științifică în cele 
două domenii. Nemaifiind legată or
ganizatoric de proiectarea investiții
lor, sistematizarea s-ar putea dez
volta pe căile sale firești, care o duc 
în primul rînd către investigație si 
experiment. Intenția este lăudabilă 
și multi specialiști consideră că o a- 
semenea măsură ar putea impulsiona 
hotărîtor evoluția deocamdată mult 
prea lentă a acțiunii. Numai că, în- 
tr-un mod de neînțeles. înfăptuirea 
acestei inițiative se tot amină de la 
un an la altul, „Dar chiar după în
ființarea unui institut central —* a- 
rată vicepreședintele C.S.C.A.S., prof, 
arh. L. Adler — problema cercetării 
nu va putea fi considerată rezolvată. 
Este necesar să se creeze o rețea de 
nuclee regionale, care să-și aducă a- 
portul specific în abordarea temelor 
propuse".

Unul din motivele des invocate ca 
piedică în dezvoltarea cercetării, la 
fel ca și în cazul amintit al înfiin
țării unul institut care să se ocuoe 
exclusiv de problemele sistematiză
rii. este lipsa de cadre, numărul in
suficient al .arhitecților și mai ales 
al celor atrași și dotați pentru o 
muncă de investigare.

Sustinînd teza creării de facultăți 
șl în alte centre, unii specialiști 
ne-au declarat că treaba într-adevăr 
grea a fost înființarea, din nimic, a 
primei facultăți de arhitectură. A- 
cum însă, în Cluj, Brașov, Timisoa
ra. Iași există contingente de arhitect! 
de valoare, apți pentru o muncă di
dactică. în orașele citate există in
stitute politehnice, astfel încît pre
darea disciplinelor tehnice ntf ar fi 
o problemă. Dat fiind că pă
rerile sînt încă, totuși. împărți
te, intervenția unui studiu științific al 
necesarului de arhitect! și al posibi
lităților de școlarizare în diferite cen
tre universitare ale tării ar avea me
nirea să dea un răspuns ferm, ne o 
bază incontestabilă, acestor frămîn- 
tări aflate încă în stadiul discuțiilor, 
dar de o deosebită importanță pentru 
evoluția arhitecturii în general si. în 
cadrul ei, a cercetării științifice. 
Pentru că, atâta vreme cît nici pro
iectarea nu este înzestrată cu specia
liștii necesari, va fi extrem de difi
cil să se asigure cadre pentru acti
vitatea de cercetare.

Din cele spuse de către interlocu
torii noștri se desprinde concluzia 
că, dacă proiectarea noilor construc
ții și ansambluri nu răspunde încă 
mulțumitor însemnatelor cerințe cu
prinse în documentele de partid si 
de stat, dacă teoria, estetica, critica 
de arhitectură nu vin încă suficient 
în sprijinul practicii de proiectare, 
singura cale de remediere care poate 
fi concepută astăzi este aceea de a 
le așeza pe baza solidă a rezultatelor 
unei intense munci de cercetare.

Arh. Gh. SĂSARMAN

Expoziții 
la cabana 
Cheia

Turiștii care poposesc pe 
Valea Rîșnoavei găsesc la ca
bana Cheia o expoziție- de 
trofee rare de vînat, colecta
te timp de mai mulți ani de 
vînătorul Victor Aldea. Sînt 
expuse aici trofee de cerb car
patin cu 18 ramuri, căpriori 
din masivul Postăvaru, un 
frumos exemplar de urs 
din munții Bucegi, care 
va fi trimis la expoziția de 
trofee rare din București, și 
altele,

Tot, la această cabană a fost 
organizată o expoziție cuprin- 
zînd vase din ceramică și di
ferite produse de artizanat. 
Pentru amatorii de pescuit au 
fost amenajate locuri speciale 
unde aceștia își pot dovedi în- 
demînarea la prinsul păstrăvi
lor.

(Agerpres)
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AM DEPĂȘIT

PUNCTUL
CRITIC...
Mai mulți ani la rînd, 

trustul nostru de con
strucții a fost aspru cri
ticat pentru slaba acti
vitate a șantierelor de lo
cuințe din regiune. Repe
tatele rămîneri în urmă 
față de graficele de exe
cuție se conjugau cu o si
tuație economico-financia- 
ră deloc corespunzătoare. 
Aceleași deficiențe au 
persistat și în primul tri
mestru din acest an, cînd 
nu am predat nici un a- 
partament. Cauze au fost 
mai multe, dar în esență 
ele au constat în lipsa 
frontului de lucru, ca ur
mare a „asaltului" de la 
sfîrșitul anului trecut, în 
grave abateri de la disci
plina de producție și de 
muncă, în organizarea de
fectuoasă a lucrului pe 
șantiere, în anomaliile din 
aprovizionare și folosirea 
nerațională a utilajelor și 
forței de muncă.

Evident, o asemenea 
stare de lucruri nu mai 
putea fi admisă. Conduce
rea trustului, cu sprijinul 
comitetului regional de 
partid, a acționat energic 
pe toate planurile pentru 
redresarea muncii pe șan
tiere și ridicarea activită
ții- acestora la nivelul ce
rințelor impuse de am
ploarea construcției de lo
cuințe din regiune. Ceea 
ce trebuia să soluționăm 
mai intîi era problema a- 
provizi-onării ritmice a 
fronturilor de lucru cu 
materialele necesare. Por
nind de la faptul că du
ceam o lipsă cronică de 
agregate pentru betoane 
și prefabricate, am orga
nizat cu forțe proprii ex
ploatarea balastului, pre
cum și a stației de spă
lare și sortare a agrega
telor. Am pus, de aseme
nea, la punct un poligon 
propriu pentru fîșii pre
fabricate, iar la grupul de 
șantiere din Deva am tre
cut la prefabricarea în 
masă a planșeelor. Indus
tria locală din orașul Hu
nedoara a pus în func
țiune o linie tehnologică 
pentru fabricarea înlocui
torilor de cărămidă. Țin. 
să precizez că aceste mă
suri, îmbinate cu crește
rea operativității și sim
plificarea modalităților de 
aprovizionare, au redus 
cu mult numărul și du
rata stagnărilor generate 
de lipsa de materiale, au 
asigurat continuitatea în 
muncă la majoritatea lo
turilor și brigăzilor.

Strădanii susținute am 
depus și depunem în con
tinuare în scopul statorni
cirii pe șantiere a unui 
climat de muncă intensă 
și de spirit de răspundere 
pentru îndeplinirea exem
plară a tuturor obiective
lor din plan. Fiecare 
membru al colectivului de 
conducere al trustului a 
primit sarcina să se ocu
pe direct de o uni
tate de execuție, îndeosebi 
din Valea Jiului și Deva. 
Am organizat, de aseme
nea, loturi specializate 
sau teritoriale, conduse de 
oameni bine pregătiți. De 
aproape patru luni, am 
trecut la programarea și 
execuția lucrărilor după 
grafice riguros fundamen
tate din punct de vedere 
tehnic și organizatoric. în 
fine, nu pot să nu remarc 
întărirea controlului și 
creșterea eficienței mun
cii organizațiilor noastre 
de partid, ca urmare a 
ajutorului primit din par
tea comitetelor orășenești 
de partid Petroșani și 
Deva. Efectul măsurilor 
amintite s-a concretizat 
în întărirea ordinii și dis
ciplinei pe șantiere, în 
stabilizarea echipelor la 
fronturile de lucru și îm
bunătățirea asistenței teh
nice.

Ținînd seama de consi
derentul că realizarea unui 
mare volum de construcții 
social-culturale este de 
neconceput fără asigura
rea bazei tehnice cores
punzătoare, ne-am preocu
pat în permanență de 
creșterea gradului de do
tare cu utilaje și mecanis
me. Anul acesta am chel
tuit importante fonduri 
pentru înzestrarea trustu
lui cu excavatoare, buldo
zere și macarale. în para
lel, am luat măsuri pen
tru folosirea cu indici su
periori a utilajelor. Utila
jele de care dispunem lu
crează în prezent la ran
damentul planificat, iar

mișcarea lor în cadrul 
șantierelor se face, după 
un program judicios întoc
mit. Dat fiind că la noi 
s-au făcut prea puțini 
pași pe linia promovării 
metodelor industriale de 
construcție, am început, în 
zona Gojdu a orașului 
Deva, construcția experi
mentală a unui bloc cu 60 
apartamente din panouri 
mari din beton de zgură 
de furnal expandată. Blo
cul este amplasat pe fun
dații din piloni scurți din 
beton armat și prezintă 
garanția unei înalte pro
ductivități la montaj. Un 
recent schimb de expe
riență pe țară, ca și rezul
tatele obținute, ne dau 
certitudinea că în viitorul 
apropiat vom putea trece 
la folosirea procedeului 
pe scară largă.

Măsurile întreprinse 
pînă acum și-au dovedit 
eficacitatea, ducînd la re
dresarea activității pe toa
te șantierele. După șapte 
luni, planul producției 
globale este depășit cu pa
tru procente, ceea ce echi
valează cu realizarea a 
58,4 la sută din prevede
rile planului anual. Im
portant de menționat este 
și faptul că, pe ansamblul 

, trustului, pentru prima 
dată după mai bine de 5 
ani, sarcina de creștere a 
productivității muncii este 
depășită, iar în locul mi
lioanelor înregistrate la 
cheltuieli suplimentare 
s-au obținut în prima ju
mătate a anului economii 
de peste 900 000 lei. Rea
lizările fizice sînt, de ase
menea, bune. Am predat 
pînă acum 1134 aparta
mente pe șantierele de la 
Petroșeni, Vulcan, Petrila, 
Lupeni și Deva, șantiere 
care, în primul trimestru 
aveau serioase restanțe în 
ce privește îndeplinirea 
planului. în această lună 
avem un mare număr de 
blocuri în faze foarte a- 
vansate de finisaj și co
lectivul nostru s-a anga
jat, în cinstea zilei de 
23 August, să predea încă 
500 apartamente.

Neîndoielnic, prezentând 
aceste cîteva măsuri și re
zultate nu vreau să se în
țeleagă că am ridicat șan
tierele, trustul în totalita
tea sa, la o înaltă perfec
țiune. Dimpotrivă, socotim 
că ne aflăm pe un drum 
bun și sîntem conștienți 
de necesitatea unor acțiuni 
ferme în continuare, pen
tru a ajunge realmente la 
nivelul cerințelor, pentru 
a ne îndeplini exemplar 
planul. Pînă la finele anu
lui mai avem să predăm 
„la cheie" 1 600 aparta
mente, precum și anumite 
școli și spații comerciale ; 
concomitent însă, trebuie 
să asigurăm frontul de lu
cru corespunzător sarcini
lor din trimestrul I 1968. 
încă din această lună, 
ne-am propus să atacăm 
toate lucrările de locuințe 
cuprinse în planul frontu
lui de lucru, astfel ca în 
perioada de iarnă să pu
tem lucra la întreaga ca
pacitate și să lichidăm lu
nile de stagnare. Pentru 
aceasta însă, este nevoie 
să ni se asigure cît mai 
urgent întreaga documen
tație tehnică și finanțarea 
necesară.

Ne preocupă serios pro
blema asigurării stocurilor 
de agregate, cărămidă, ci
ment și materiale pentru 
instalații. La acest capitol, 
solicităm colectivelor fa
bricilor de ciment de la 
Turda și Tg. Jiu o mai 
mare promptitudine în li
vrarea cimentului con
tractat. De asemenea, pe 
șantierele noastre își păs
trează actualitatea sarcina 
întăririi în continuare a 
disciplinei în muncă și fo
losirii din plin a timpului 
de lucru. N-am lichidat 
încă fluctuația muncitori
lor, îndeosebi în Valea 
Jiului, se irosește încă pe 
alocuri timp prețios dato
rită „golurilor" în aprovi
zionare. Toate aceste pro
bleme ne stau mereu în a- 
tenție și sîntem convinși 
că, așa cum am reușit să 
urnim șantierele din punc
tul critic, vom reuși ca în 
cel mai scurt timp să le 
aliniem în rîndul unități
lor fruntașe de construc
ții.

Ing. Stelian POPESCU 
directorul T.R.C.
Hunedoara

Modernizarea 
mașinilor 
agricole 

(Urmare din pag. I)

cu 50 la sută. Pentru unitățile agricole, toate aces
tea înseamnă diminuarea cheltuielilor directe de 
producție cu aproximativ 50 la sută — bineînțeles, 
la operațiile amintite.

Realizările noastre se explică prin aceea că 
întotdeauna am început cu cunoașterea amănun
țită a comportării mașinilor în exploatare, adică 
a performanțelor lor reale. Ea s-a asigurat prin 
deplasări sistematice ale unor ingineri și tehnicieni 
la unitățile agricole din țară, prin menținerea 
unei strînse legături cu beneficiarii. Pe baza cu
noașterii amănunțite a performanțelor tehnice 
reale, întocmim studii de comparație cu cele mai 
noi mașini similare, realizate în străinătate. în 
acest mod, avem permanent posibilitatea să in
tuim tendințele, să știm cu precizie ce anume ca
racteristici ar putea fi uzate fizic sau moral. O 
asemenea exigență la confruntarea mașinilor noas
tre cu modelele cele mai bune din străinătate s-a 
instaurat ca un stil permanent în activitatea 
noastră.

Ne-am concentrat apoi eforturile spre scurtarea 
perioadei de asimilare sau modernizare. în acest 
scop, proiectanții folosesc metode moderne de 
calcul, utilizează aparatura de tensometrie. Cît 
privește încercările, ele se execută pe stan
duri de probe care imită fidel, în ate
lierul de prototipuri, condițiile reale de pe 
teren. Se identifică astfel soluții judicioase, (cum 
este cea a organului activ de la grebla rotativă), 
ceea ce a evitat importul de oțel special și volumul 
ridicat al pieselor de schimb. Dar concluziile a- 
cestor cercetări mai sînt fructificate și în vederea 
folosirii înlocuitorilor de metal, a maselor plastice. 
Pe această cale, anual se economisește o cantitate 
de aproximativ 80 tone metal. Progresele sînt deci 
evidente. Totuși, repet, ceea ce s-a făcut și, mai 
ales, ceea ce se face în prezent pe linia moderni
zării mașinilor este sub nivelul celor mai înalte 
cerințe și al posibilităților.

După părerea noastră, se manifestă un interes 
insuficient de susținut din partea beneficiarului 
pentru modernizarea mașinilor agricole. Se crede 
că ea este o sarcină exclusivă a constructorilor, 
respectiv a uzinei. Ca urmare, după cite știu, insti
tutele de specialitate ale Consiliului Superior al 
Agriculturii nu au atribuția expresă de a sprijini 
uzinele în modernizarea mașinilor din fabricația 
curentă. în asemenea situații, oricît de bine do
cumentați am fi, nu reușim să cunoaștem bele 
mai noi cerințe pe care trebuie să le îndeplinească 
mașinile ce le modernizăm. Rezultatul direct — 
o mașină reproiectată răspunde numai în parte 
exigențelor funcționale celor mai înalte. Vorbeam, 
de asemenea, de documentare. Ne străduim să 
posedăm o cunoaștere amănunțită a tot ceea ce 
s-a realizat în domeniul mașinilor agricole. în 
această străduință legitimă și necesară sîntem 
însă împiedicați de... lipsa mijloacelor suficiente 
de documentare și informație tehnico-economică. 
Literatura de specialitate este sărăcăcioasă, iar 
cele mai proaspete prospecte de mașini agricole nu 
ajung pînă la noi. Din lipsă de documentație, 
uneori, ne „batem" să depășim niște mașini străine, 
din niște prospecte vechi amăgindu-ne că am 
realizat un lucru mare. Nu sîntem pe deplin mul
țumiți nici cu rezultatele obținute în reducerea 
gabaritului și greutății mașinilor. Socotesc în acest 
sens că unul dintre motivele pentru care, în 
general, mașinile noastre au o greutate specifică 
mare îl constituie caracteristicile materialelor 
folosite. Metalurgia ne oferă o gamă prea îngustă 
de oțeluri, cu caracteristici care obligă la folosirea 
unor piese cu forme și dimensiuni grosolane.

Mai intervin apoi unele standarde, care sînt 
rămase în urmă. în plus, anumite tipodimensiuni 
de organe de mașini sau organe de asamblare 
prevăzute de acestea nu sînt asimilate sau nu 
satisfac toate cerințele. Aș da numai cîteva exem
ple : nu sînt asimilați rulmenții capsulați, lanțu
rile de transmisie cu role și eclise (tip Gali) în 
construcție ușoară și nici toate tipurile de jenți. 
în privința protecției anticorosive dispunem de 
mijloace reduse. Lacurile și vopselele produse nu 
răspund pe deplin pretențiilor constructorilor de 
mașini agricole. Sperăm că toate aceste neajunsuri 
vor putea fi învinse în scurt timp, dîndu-ne 
posibilitatea să perfecționăm în continuare utilajele 
destinate agriculturii noastre socialiste.

Reliefarea obiectivă, multilaterală, 
a fenomenelor din fiecare unitate 
economică, relevarea documentată a 
experienței înaintate, ca și analiza 
competentă, realistă, a neajunsurilor 
si cauzelor acestora, au o mare în
semnătate. Colectivele de oameni ai 
muncii, conducerile de întreprinderi 
și organizațiile de partid au astfel 
posibilitatea să aprecieze la justa va
loare situațiile create, să-și mobili
zeze si să-și concentreze forțele pen
tru a identifica mijloacele și căile 
care să asigure remedierea deficien
telor. obținerea acelui reviriment to
nic. propice progresului continuu al 
activității productive în interesul e- 
conomiei naționale si al lor. Tocmai 
pe asemenea baze, marea majoritate 
a conducerilor de întreprinderi reu
șesc să amplifice rezultatele bune, 
să depisteze cauzele reale ale situa
țiilor „critice", să le înlăture șl să 
valorifice intens rezervele interne ale 
producției, inițiativa și înțelepciunea 
muncitorilor, cadrelor tehnice și eco
nomice.

în totală contradicție cu pulsul să
nătos al majorității covîrșitoare a u- 
nităților noastre economice sînt u- 
nele stări de lucruri, atitudinile si 
mentalitățile învechite, retrograde 
ale cîtorva conduceri de întreprin
deri.

Despre ce este vorba ? Anumite 
conduceri de întreprinderi si șantie
re. cu ocazia bilanțului primului se
mestru. au găsit de cuviință să de
natureze realitatea, să o modifice 
cu bună știință. Adică, tăinuind lip
surile și neajunsurile trecătoare, 
le-au învăluit în mantia roză a suc
cesului de paradă, fals și dău
nător. Literalmente, și-au permis 
să raporteze, prin dările de seamă 
statistice, date si cifre care nu co
respundeau strictei realități, mizînd.

probabil, pe controlul superficial din 
partea forurilor de resort. Oamenii 
aceștia, puși în funcții de răspun
dere, nu au avut tăria de caracter 
să recunoască sincer „nu am înde
plinit planul", dar au îndrăznit să 
încerce să înșele statul.

mătate a lunii iulie. La fel a proce
dat si conducerea întreprinderii de 
reparații auto Suceava. Ce e drept, 
nu a jonglat cu milioanele, ci „nu
mai" cu sutele de mii de lei. îi „lip
seau" 7,5 procente pentru a spune : 
„la producția globală. 101,0 la sută".

O practică economică 
reprobabilă — 
„FARDAREA" 
REALITĂȚII
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Bunăoară, conducerea uzinei chimi- 
co-metalurgice „1 Mai“-Baia Mare, 
subordonată Ministerului Industriei 
Chimice, a raportat ca produse finite 
o cantitate de plumb în valoare de 
circa 1.7 milioane lei, care. în fapt, 
s-a realizat de-abia în prima ju-

Și, dintr-un condei, le-a avut. Mari 
sînt aceste procente și scăzut a fost 
spiritul de răspundere ! Cele 7,5 la 
sută echivalează cu... 979 000 de lei. 
Gîndindu-se. probabil, că neîndepli- 
nirea planului ar fi dovedit incapa
citatea lor de a respecta o lege —

Sala morilor de la Flotajia centrală Baia Mare Foto : A. Cartojan

Aapărut: „FINANȚE Șl CREDIT77 nr. 8/1967
Revista publică, la rubrica 

„Creșterea rentabilității — obiec
tiv principal în activitatea eco
nomică", articolele : „Realizarea 
indicatorilor tehnico-economici — 
lactor de sporire a acumulărilor 
bănești" de GH. POPESCU; „Con
tribuția organelor bancare la în
lăturarea pierderilor" de D. PRA- 
JOVSKI.

La rubrica „Organizarea știin
țifică a producției și a muncii” 
apare articolul „Cu privire la 
sistemul informațional în între
prinderile industriale" de I. NI- 
COLAU și GH. NICOLAE.

Rubrica „Control exigent — e- 
ficiență sporită" cuprinde artico
lele : „Posibilități de creștere a 
eficienței economice a lucrărilor 
geologice" de V. ZAMFIRESCU, 
M. POPIUC și M. GHICIU ; „Sta
bilirea răspunderii personale — 
condiție esențială pentru crește
rea eficienței controlului" de GH. 
VASILESCU și M. CALMAN.

La rubrica „Eficiența investi
țiilor", revista publică articolul 
„Eficiența economică a investi
țiilor în plantațiile viticole" de 
P. ALEXANDRU și N. DAVIDEANU,

iar la rubrica „De la sesiunea 
științifică consacrată centenaru
lui monedei naționale", artico
lele : „Leul, ca monedă de calcul" 
de R. MANESCU ; „Probleme teo
retice ale determinării cantității 
de numerar în economie" de M. 
NĂSTASE.

Revista mai cuprinde rubricile : 
„Puncte de vedere" și „Răspun
suri la întrebările cititorilor". De 
asemenea, ca anexă apare su
plimentul revistei „Acte normati
ve și dispoziții privind finanțele 
și creditul".

f
Dacă cobori de la 

Craiova spre Dunăre, 
întîlnești în cale zeci de 
sate oltenești de o ine
dită frumusețe, fiecare 
oferind vizitatorilor ceva 
deosebit în felul său. Am 
străbătut acest drum a- 
cum cîteva zile. Popasul 
cel mai îndelungat l-am 
făcut la Dăbuleni. Co
mună întinsă, cu case a- 
rătoase, Dăbulenii se 
bucură de un binemeri-

nă. Această îndeletnici
re aduce venituri de 
milioane de lei anual.

Floarea I. Dulea, una 
din cele mai iscusite 
crescătoare, ne-a vorbit 
cu pasiune despre con
tinuarea și dezvoltarea 
mai departe a tradiției 
existente în sericicultu
ră. De curînd ea a ter
minat „recoltatul" obți- 
nîncl aproape 100 kg de 
gogoși de mătase. Pen-

colă „Drumul belșugu
lui" din Dăbuleni au o- 
cupat locul întîi și au 
cîștigat premiul pe țară 
oferit la concursul seri- 
cicultorilor. „Asta a fost 
doar un început, ne-a 
spus Ioana Cebuc, bri
gadieră sericicolă la co
operativa „1 Mai". în
tre noi s-a stîrnit ambi
ția ca să menținem co
muna fruntașă și tot
odată să-i întrecem pe

crescătorilor de viermi 
de mătase, că le creea
ză condiții tot mai bu
ne pentru a dezvolta a- 
ceastă tradiție în folo
sul tuturor cooperatori
lor și al economiei 
noastre. Este cunoscut 
că hrana de bază a vier
milor de mătase o con
stituie frunza de dud. 
De aceea consiliile de 
conducere ale cooperati
velor agricole au hotărît

creștere a viermilor de 
mătase să fie tot mai 
bune.

Rezultatele sînt evi
dente, ne-a spus Con
stantin Treanță, pre
ședintele cooperativei a- 
gricole „Drumul belșu
gului". Investițiile făcu
te de noi în acest scop 
sînt rodnice. Fiecare leu 
aduce cîștig. Din comu
na noastră au fost vîn- 
dute statului numai în

MĂTĂSARII DIN DĂBULENI
tat prestigiu, cîștigat 
de-a lungul anilor pe 
două mari arene ale în
trecerii. Primul : forma
ția de dansuri populare 
în care joacă patru ge
nerații, de la copii pînă 
la străbunici, a cîști
gat la concursuri artisti
ce de amatori locul în
tîi pe țară, făcînd larg 
cunoscută frumusețea 
folclorului oltenesc. Al 
doilea : Aici există o tra
diție veche, de creștere 
a viermilor de mătase, 
astăzi stimulată și dez
voltată cu pasiune de 
consiliile de conducere 
ale celor trei coopera
tive agricole din comu-

tru fiecare kg de gogoși 
realizate beneficiază de 
două zile-muncă, care 
se adună la celelalte e- 
fectuate de ea pe o- 
goarele cooperativei a- 
gricole. La Dăbuleni 
sînt peste 2 500 de a- 
semenea „mătăsari". în
tre ei se desfășoară o 
adevărată întrecere care 
se soldează an de an cu 
rezultate materiale tot 
mai bune atît pentru 
cele trei cooperative cît 
și pentru membrii lor. 
întrecerea aceasta le-a 
dus faima în întreaga 
țară.

în 1963 „mătăsarii" 
de la cooperativa agri-

cei de la „Drumul bel
șugului". După un an, 
în 1964, locul întîi a re
venit celor de la coope
rativa agricolă „Timpuri 
Noi". în anul următor 
însă crescătoarele de la 
cooperativa „1 Mai" au 
reușit să se impună, o- 
cupînd primul loc. De 
atunci întrecerea conti
nuă fără răgaz.

Este un merit al co
mitetului de partid co
munal (secretar Dumi
tru Galan) și al consilii
lor de conducere ale 
celor trei cooperative a- 
gricole din Dăbuleni că 
sprijină efectiv munca

ca 40 de hectare de te
ren nisipos să fie plan
tate cu duzi. Tot ele se 
îngrijesc de procurarea 
seminței de calitate, 
propun în adunările ge
nerale care dintre cei 
mai destoinici crescă
tori să fie brigadieri 
pentru a acorda, în spe
cial tinerelor, asistența 
necesară. Comitetul de 
partid comunal a dezbă
tut în cadrul unei ple
nare problemele serici
culturii, stabilind ce 
trebuie făcut în viitor 
pentru ca numărul mă- 
tăsarilor să crească me
reu, iar condițiile de

acest an 45 tone de go
goși de mătase, fără ca 
munca cîmpului să su
fere.

Despre efectul econo
mic al dezvoltării aces
tei frumoase îndeletni
ciri ne-au vorbit mai 
mulți cooperatori.

...Alexandru Răcenț, 
contabil la cooperativa 
„Drumul belșugului", 
ne-a informat că anual 
cooperativa realizează a- 
proape un milion de lei 
de pe urma creșterii 
viermilor de mătase.

...Marin Sărăcin, con
tabil la cooperativa 
„Timpuri Noi", ne-a pre

zentat următorul bilanț. 
„Am cheltuit anul a- 
cesta 304 500 lei pentru 
acest sector, care a a- 
dus cooperativei un be
neficiu de 213 276 lei".

...Gheorghița Glăvan, 
brigadieră la cooperati
va „1 Mai", ne-a relatat 
despre preocuparea co
operatorilor pentru îm
bunătățirea calității go
goșilor de mătase. Ea 
ne-a demonstrat prin 
cîteva comparații cît de 
mare este avantajul ca 
statul să preia de la ei 
numai gogoși de mătase 
de calitate superioară, 
în primăvară ea a luat 
în primire 7 kg de să- 
mînță de viermi de mă-< 
tase pentru care s-a pre
văzut să obțină 11200 
de kg de gogoși. Cei 
peste 700 do „mătăsari", 
îngrijind cu toată răs
punderea viermii de mă
tase, au obținut 13 908 
kg de gogoși, aducînd 
cooperativei numai în a- 
cest an venituri supli
mentare în valoare de 
635 000 lei.

Ne-am despărțit de 
Dăbuleni seara tîrziu, cu 
impresia plăcută că se- 
ricicultorii de aici, cu 
hărnicia și pasiunea ca
re îi caracterizează vor 
dezvolta și mai mult o 
îndeletnicire dintre cele 
mai frumoase și ren
tabile.

Victor DELEANU 
coresp. „Scînfeii"
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fiindcă planul de stat este o lege — 
de a dirija competent si cu eficientă 
sporită activitatea economică, condu
cerile celor două unități au recurs 
la inducerea în eroare a organelor 
de partid și de stat.

Din păcate, astfel de abuzuri s-au 
constatat și la raportarea nivelului 
producției marfă vîndută si încasată 
— „barometrul" calitativ al activității 
industriale. Oamenii din conducerea 
unor întreprinderi, și anume : „Elec- 
trotehnica“-București. Întreprinderea 
forestieră Gheorghieni. „7 Noiem- 
brie“-Arad. au căzut pradă „tenta
ției" de a înșela cu acte în regulă 
și au rotunjit volumul acestui indi
cator cu circa 2 milioane de lei.

Aveau încheiate contracte cu be
neficiari și, în ultimă instanță, nu 
le-au respectat. Deși, valoric, prin 
„umflarea" procentelor, la producția 
marfă vîndută și încasată stăteau... ; 
bine. In acest mod s-au provocat 
unele perturbații în relațiile furni- 
zor-beneficiar, cu anumite conse
cințe ireparabile.

Unele dintre aceste practici, străi
ne eticii noastre socialiste, s-au fă- 
cut simțite și pe cîteva șantiere in
dustriale. Se știe că economia națio
nală face eforturi deosebite în dome
niul investițiilor, punînd la dispoziția 
conducerilor de întreprinderi de con- 1 
strucții-montaj milioane si milioane 
de lei. Contînd pe sporurile de pro
ducție realizate în aceste tinere vlăs- ; 
tare industriale, economia națională 
nu poate admite să fie indusă în e- 
roare. Prin această prismă tre- *
buie privite abuzurile întreprin- 1
derii de construcții-montaj nr.
9 Cluj și întreprinderii de construe- ;
tii-montaj București, care au dena- -
turat realitatea. Mizînd pe faptul că 
„lucrările neterminate" nu se pot de
pista ușor, ele au falsificat volumul 7 
acestora. Merită să comentăm cazul 
ultimei întreprinderi. Nici mai mult, 
nici mai puțin, conducerea ei a ra- î 
portat ca executate lucrări în valoa
re de circa 8 milioane de lei care, de 
fapt, au fost terminate după 20 iulie ; 
a.c. Cele 8 milioane de lei au servit 
la acoperirea nerealizării planului. în 
realitate, procentul era de 96,9 la ;
sută. Prin mistificare a devenit 1
100,9 la sută.

Sfatul popular al orașului Bucu- ; 
rești a raportat nereal darea în fo
losință a 1188 de apartamente. In do- î 
meniul realizării planului de inves
tiții la construcții de locuințe aici 
se mențin, de cîțiva ani, grave defi- ; 
ciențe. Nu se reușește sistematic 
să se realizeze obligațiile la con- I 
strucția de locuințe, cu toate că la ; 
fiecare început de an se iau anga- I 
jamente care nu se respectă. în 
schimb, se recurge la justificări și, în 
ultimă instanță, la denaturări ale ci- “ 
frelor reale.

Iată însă că aceste „flagrante de- ; 
licte" se consemnează și la darea - 
efectivă în funcțiune a unor obiec
tive industriale. Nu ne oprim la ca
zul C.I.L. Pitești, care a raportat - 
eronat terminarea unor lucrări în I 
valoare de 1,5 milioane de lei în 
contul fabricii de făină din lemn 
și nici la extinderea Institutului a- 
gronomic București, aparținînd Mi
nisterului învățămîntului, care a bi
fat în scriptele beneficiarului un 
plus fictiv de lucrări de aproape 1.2 ;
milioane de lei. Ci, la Fabrica de 
brînzeturi Bistrița, subordonată Mi
nisterului Industriei Alimentare, 
care a săvîrșit o denaturare de circa 
9,5 milioane de lei. Un „record" de 
tristă faimă 1 Concret, s-a raportat 
darea în funcțiune a acestei fabrici, ' 
cu toate că probele tehnologice au 
început la... 6 iulie.

Pe drept cuvînt, cititorul aș
teaptă explicații, își pune între
barea : cum au fost posibile toate 
aceste acte de înșelătorie economi
că ? Ele se datorează improvi- 1 
zației în controlul rezultatelor, în di
rijarea evidențelor tehnico-operative 1 
și contabile, omisiunilor, erorilor de 
calcul, lipsei de intervenție a orga
nelor tutelare. Dar, mai ales, ele au 
la bază lipsa de probitate și de răs- î 
pundere a acelor conduceri de în
treprinderi care au păcătuit împo- • 
triva legilor. Deosebit de grav este : 
faptul că unele unități, care acum 
au fost prinse „cu mîța-n sac", sînt 
recidiviste în a dezinforma. Este ț 
vorba de Șantierul naval Giurgiu, 
întreprinderea mecanică Suceava, 
,.Electrotehnica"-București, C.I.L. Gă- 
lăuțaș, I.R.U.M. Reghin.

Măsluirea realizărilor are deci două 
cauze fundamentale. Prima constă în 
admiterea la punctele de comandă 
ale întreprinderilor a unor amatori - 
de succese facile, iar a doua în to
lerarea de către funcționarii unor 
ministere a faptelor necinstite.

Mai există însă o a treia cauză 
fundamentală, care explică sub- ? 
stratul acestor practici. „Dacă ieșim 
bine cu planul, luăm și premiile - 
cuvenite” — și-au spus, în sinea lor 
cei care au trecut pe coloanele for- - 
mularelor statistice date fictive. în 1 
urma controalelor făcute în con
cordanță cu legile în vigoare, ' 
acești măsluitori nu vor primi feli- ; 
citări, nu vor încasa premiile visate. - 
Dimpotrivă, ei primesc blamul pu
blic, iar dacă undeva s-a făcut im
prudența de a li se acorda premii, 
ele trebuie grabnic recuperate. 
Unde s-a mai văzut ca cei care în- - 
șală statul să fie recompensați ?

Dăunătoare sînt și situațiile în care 
unele unități economice nu au rapor
tat întreaga producție realizată, cre- 
îndu-și în acest fel o „plapumă de 
rezerve" sub care să doarmă liniș
tite... (Ce părere au, în acest sens, 
conducerile de la întreprinderea mi
nieră Rm. Vîlcea, întreprinderea de 
prefabricate din beton Craiova, I 
„Textila“-Botoșani, întreprinderea de 
lînă integrată din Constanța?).

_ Față de aceste manifestări de mis
tificare a realității nu poate exista . 
înțelegere. Ele dăunează intereselor 
economiei și poporului nostru, Iezea- • 
ză mersul înainte al întreprinderilor. 
Cum e și firesc, organele de control - 
bancar și financiar și cele de statisti
că, care au depistat cazurile amintite, 
au propus măsuri de aspră sancțio
nare. După faptă și răsplată ! Ca 
urmare, cei care au „atentat" la 
buna credință au fost desti- 
tuiți sau retrogradați din funcție. - 
Economia națională nu poate admite - 
astfel de acte reprobabile. Acelor oa
meni care denaturează adevărata 
stare de lucruri, cocoloșesc și tole
rează neajunsurile, nu li se pot acor- . 
da circumstanțe atenuante 1 Orga- ' 
nele și organizațiile de partid au da
toria de a extirpa asemenea acte, de - 
a asigura toate condițiile pentru ca 
nimeni să nu încerce să umbrească 
adevărul economic, ci, dimpotrivă, 
să informeze cu exactitate asupra 
stărilor reale de fapt.

Petre MEDELCU
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| Personalul specializat | 
I din muzee Idin muzee

în ultima vreme, ziarul 
„Scinteia" a adus în discu
ție diferite aspecte privind
dezvoltarea și îmbunătăfirea
profesiei de activist cultural.
Unul dintre recentele arti
cole, intitulat „Profesia de 
activist cultural cere cunoș
tințe de specialitate', dezba
tea, printre altele, și situa
ția cadrelor de specialitate 
din muzee. Fiind de acord 
cu observafiile făcute cu a- 
cest prilej, am dori să edu
cam o serie de precizări, 
exprimînd punctul nosîru de 
vedere, rezultat al experien
ței acumulate pînă acum.

O condiție esențială pen
tru a transforma fiecare mu
zeu (oricare ar fi profilul 
său) înfr-un activ centru cul- 
tural-educafiv și de cerce
tare științifică o constituie în
cadrarea acestor instituții cu 
oameni avînd cea mai înaltă 
calificare. în ultimii ani, în 
acest domeniu s-au produs 
modificări esenfiale. Astfel, 
dacă în 1950 la instituțiile a- 
mintite lucrau numai 50 de 
muzeografi cu studii cores
punzătoare, astăzi numărul 
lor depășește cifra de 400, 
Cu foaie acestea, sîntem încă 
departe de a fi rezolvat pro
blemele legate de pregătirea 
și încadrarea viitorilor spe
cialiști,

După părerea noastră, pri
ma și cea mai importantă 
problemă o constituie cali
ficarea acestora în cadrul in
stitutelor de învăfămînt supe
rior. Aici ar fi locul cel mai 
indicat pentru a se include 
îp programele analitice dis
cipline de studiu care să 
înlesnească viitorilor muzeo
grafi o pregătire adecvată și 
completă. De cîtăva vreme, 
în unele facultăfi (cum este, 
de pildă, cea de istorie) a 
fost introdus un curs faculta
tiv de muzeografie. Dar, în 
forma sa actuală, el nu asi
gură încă cunoștinfele nece
sare exercitării competente a 
profesiunii de muzeograf. 
Astfel încît, de cele mai 
multe ori, după cum s-a ară
tat și cu alte prilejuri, absol
venții „specialiști" ajung să-și 
însușească meseria în mod 
empiric, abia după ce și-au 
ocupat postul. Practic, aceas
ta înseamnă că cel pufin doi 
ani de zile de la terminarea 
facultății noi nu putem să 
valorificăm la maximum cu
noștințele celor proaspăt re
partizați. De aceea este ne
cesar ca, mergînd consecvent 
pe linia deja adoptată, Comi
tetul de Stat pentru Cultură 
și Artă împreună cu Minis
terul Învăjămîntului să caute 
cele mai bune soluții pentru 
remedierea deficientelor sem
nalate.

Tot aceste două foruri au 
posibilitatea să reglementeze 
și problema delicată a selec
tării și permanentizării cadre
lor. Ce se întîmplă, concret, 
în momentul de fafă ? Mu
zeelor nu li se repartizează 
absolvenți ai institutelor da 
învătămînf superior pentru a 
ocupa posturile de muzeo
grafi. în această situație ele 
sînf nevoite să-și completeze 
posturile libere cu cadrele 
pe care le găsesc, făcînd 
uneori rabat la pregătirea a- 
cestora. încercările sporadice 
făcute pe plan central pentru 
a reglementa sistemul de re
partizare a absolvenților au 
fost promițătoare, dar insufi
ciente. Considerăm că, în 
vederea ocupării posturilor 
de muzeografi, soluția optimă 
ar fi introducerea sistemului 
de concurs pentru fiecare 
muzeu î>n parte, selec- 
tîndu-se astfel de la bun 
început „omul potrivit la lo
cul potrivit". Reușita acestei 
propuneri depinde însă în 
bună măsură de Ministerul 
Învătămîntului, care ar trebui 
să asigure repartizarea oficia
lă a candidatilor reușiți la 
concurs. în continuare, pen
tru a se asigura permanenti
zarea lor, ar fi necesar să se 
urmărească cointeresarea ma
terială a cadrelor de specia
litate din muzee. Asffel, mu
zeografilor cu studii superi
oare și cu o vechime consi
derabilă, care în decursul a- 
nilor și-au dovedit priceperea 
și maturitatea științifică prin 
organizarea unor expozifii de 
înaltă ținută, prin prezentarea

și publicarea -unor studii va
loroase de specialitate ar 
trebui să aibă unele avantaje 
din punct de vedere al înca
drării.
. Măsura ar duce și la sti
mularea tinerilor muzeografi 
spre completarea și perfec
tionarea permanentă a cunoș
tințelor de specialitate. Fiind 
un așezămînt cultural-științific 
ce vine în contact zilnic cu 
sute și mii de vizitatori, mu
zeul contemporan exercită 
un rol educativ . important. 
Pentru a-și îndeplini acest 
rol, lucrătorul muzeului tre
buie să știe să prezinte co
lecțiile publicului, în așa fel 
încît obiectele și documen
tele muzeistice să acționeze 
puternic asupzra conștiinței vi
zitatorului. Realizarea acestui 
scop presupune, în primul

rînd, o muncă de îndrumare 
la un nivel științific ridicat. în 
cadtul muzeului contemporan, 
îndrumătorul (ghidul) are un 
rol foarte important, el sta
bilește legătura directă între 
vizitator și dovezile mate
riale concrete expuse. Ghi
dul în muzeu este un adevă
rat profesor la catedră, exer- 
cifînd o muncă complexă, fo
losind o gamă variată de me
tode de predare. Preocupa
rea permanentă fafă de îm
bunătățirea îndrumării contri
buie la sporirea eficacității 
muncii cultural-educative a 
muzeelor.

în acest context, în cadrul 
marilor muzee ar fi necesară 
constituirea unei secții de în
drumare (ghidaj), secție care 
să se ocupe de instruirea 
ghizilor, de perfectionarea

muncii de ghidaj, asigurînd 
promovarea în categorii su
perioare de salarizare a celor 
mai buni îndrumători.

Pentru formarea de cadre 
bine pregătite și pentru ridi
carea nivelului profesional al 
specialiștilor exisfenfi în mu
zee ni se pare necesară or
ganizarea în continuare a 
unor cursuri periodice de 
perfecționare de către Con
siliul muzeelor din C.S.C.A. 
Asigurarea dezvoltării în ritm 
susfinui a activității muzeale 
solicită și o permanentă con
fruntare a realizărilor obținu
te pe planul muzeografiei 
naționale cu progresul gene
ral al muzeografiei mondiale, 
în acest sens, credem că este 
necesar ca în anii urmă
tori Consiliul muzeelor din 
C.S.C.A să pună un accent

mai mare pe organizarea le
găturilor cu instituțiile simi
lare din străinătate, asigurînd 
schimburi de experiență in
ternaționale.

Instituțiile muzeale au me
nirea de a servi ca puternice 
centre de lărgire a orizontu
lui de cultură, de educație 
socialistă a maselor. Ele își 
pot duce la bun sfîrșit aceas
tă sarcină dacă vor beneficia 
de cadre bine pregătite, oa
meni pasionați, îndrăgostiți 
de meseria aleasă.

Prof. George 
PROTOPOPESCU 
director adjunct 
Dr. Petru BUNTA 
șef de secție
Muzeul de istorie 
din Cluj

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

18,20 — „La șase pași de o ex
cursie" — Emisiune-con-
curs. -

19.30 — Telejurnalul de seară.
19.50 — Buletinul meteorologic.

Publicitate.
20,00 — Teleenciclopedia.
20.50 — „Cîntec mîndru-n țară

auzi". Muzică populară
21.15 — Cel de-al VII-lea Festi

val internațional de-mu
zică ușoară. Transmisie 
în direct de la Sopot.

23,40 — Telejurnalul de noapte.
DUMINICA

9,00 — Cum va fi vremea.
9,02 — Emisiune pentru copii și 

școlari. .
9,50 — Film serial : Calul Fury.

10.15 — Vă invităm în excursie.
10.30 — Emisiune pentru sate.
15,25 — Fotbal — Progresul- 

U.T.A. — Rapid-F.C. 
Argeșul Pitești —Ma
gazin 111.

19.30 — Telejurnalul de seară.
19.45 — Interpretul preferat.
20,10 — „Și-n apa mării". Emisi

une de muzică ușoară.
20,35 — Teatru în studio. „Sub

prefectul" de Duiliu 
Zamfirescu.

22,00 — Șlagăre mai vechi și mai 
noi.

22.30 — Telejurnalul de noapte.
22.45 — Telesport.

(Urmare din pag. I)
este prin definiție un tălmăcitor al 
marilor sentimente fi idei care fră- 
mîntă atît pe fiecare om în parte, Cît 
fi marile colectivități: națiunile, ome
nirea întreagă. Funcția de exponent a 
scriitorului și a artistului derivă din 
faptul că lor le este totul cu putință 
pe planul expresiei și că nimic din 
limbajul artistic nu le e străin. Așa 
cum s-a spus despre cîte un virtuos 
al viorii că face cu ea tot ce vrea, că 
plînge, rîde, joacă, șoptește, geme, 
hohotește ș.a.m.d., aș zice că și scrii
torul vrednic de acest nume trebuie 
să dispună de un registru de expresii 
corespunzător celei mai întinse game 
de emoții și de idei, care să poată 
impresiona totalitatea cititorilor lui, 
de la cel mai simplu și nepretențios, 
la cel mai complex și exigent. Aceasta 
nu înseamnă numaidecît un lexic 
foarte bogat. S-a observat că Racine, 
marele autor tragic al secolului al 
XVII-lea francez, n-avea un vocabu
lar mai mare de 300 (trei sute) de cu
vinte, dar ele îi erau de ajuns să pună 
în acțiune sentimentele cele mai adînc 
umane și să răscolească publicul cel 
mai exigent. Dacă mai ținem seama 
și de faptul Că așa-zisul „mare secol",

® Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
(la Teatrul de vară „N. Bălcescu") : 
CASTILIANA — 20.
e Teatrul „C. I. Nottara" (la Teatrul 
de vară Herăstrău) : JAGUARUL 
ROȘU — 20.
® Teatrul evreiesc de stat (Str. Iuliu 
Barasch nr. 15): UMOR DE VARĂ — 20.
• Teatrul „C. Tănase" (grădina Boe
ma) : SCANDAL LA BOEMA — 20.
e Teatrul Giulești (la Muzeul de anti
chități — str. I. C. Frimu nr. 11) : RIT 
STRĂBUN (spectacol experimental de 
sunet și lumină) — 20,30; 21,15.

Oricare auditor — indiferent 
de gradul de pregătire, dacă pă
șește pentru prima oară în sala 
de concert, sau a ajuns să distin
gă nuanțele fine ale interpretării 
— trebuie să găsească in cnietul- 
program un îndreptar, un util 
document prin care muzica să-i 
devină familiară. Să nu uităm că 
ascultătorul caută să afle cît mai 
multe despre operele compozito
rilor, concepția de creație, facto
rii determinant, stările, frămîntă- 
rile care au devenit dominante e- 
couri într-o anumită perioadă de 
creație sau într-o lucrare.

Constituie deja o tradiție, de 
altfel aproape unanim acceptată, 
ca informațiile sau în cel mai bun 
caz analiza lucrării ce se audiază 
să fie precedate de o prezentare 
mai mult sau mai puțin cuprin
zătoare a operei, a personalității 
compozitorului.

Date, ani, opusuri, școlăresc 
numerotate, nu sînt reținute. Ele 
trebuie îmbrăcate- în haina epo
cii ; estetica le poate lumina sen
sul ; filozofia le poate tălmăci. De 
multe ori cel ce posedă abc-ul 
muzical renunță la ajutorul pro
gramului ; sărăcăcios, fad, a- 
cesta nu-i spune nimic nou. 
La fel se întîmplă și cu cei 
care deschid pentru prima oară 
poarta muzicii. Avalanșe de be
moli, diezi, printre care explica
țiile — invariabil seci — rămîn 
semne indescifrabile. Aceasta este 
de fapt și menirea caietului-pro- 
gram : în primul rînd trebuie să 
devină instructiv; publicul nou 
să aibă mereu posibilitatea de a 
înțelege. Un caracter pur tehnic 
nu poate fi decît defavorabil. 
Muzica, se știe, are limbaj uni
versal. De ce „ghidul" ei să facă 
excepție ? Răsfoind colecțiile de 
programe, nu o dată întîlnim 
ori expuneri sărăcăcioase, ori li
teraturizări excesive, ori expresii 
„neauzite"...

Deși documentată istoric, rea- 
lizînd o eficace și sugestivă ana
liză muzicală, prezentarea orato
riului „Ioana pe rug" de A. Ho
negger debutează naiv în ter
meni șablonarzi: „De-a lungul 
istoriei, în perioadele de ofensi
vă ale reacțiunii, s-a. manifestat 
întotdeauna un conflict ascuțit 
între oamenii înaintați — purtă
torii ideilor progresiste — și rea
litatea înconjurătoare. împotriva 
lor s-au ridicat forțele întuneca
te (...) și nu rareori vajnicii eroi 
erau răpuși; dar cauza lor, mai 
devreme sau mai tîrziu, izbîn- 
dea". Este limpede că factura

în sala Dalles din Copitalâ s-a deschis cea de-a IV-a Expoziție bienala re publicând de artâ populară. în fotografie : Un aspect din expoziție
Foto : Gh. Vințllă

stîngace a unor asemenea intro
duceri nu poate să-1 atragă pe 
ascultător spre perceperea unor 
date și noțiuni, pe care progra
mul de altfel le conține.

Una din recentele prezentări la 
Radioteleviziune a Concertului 
pentru pian de Ceaikovski con
chide astfel: „Concertul se în
cheie într-o atmosferă de bucu
rie luminoasă, în vîrtejul pasaje
lor seînteietoare ale pianului și 
acordurile masive ale orchestrei". 
De notat că prezentarea este dis
cret semnată R. T. Sînt expresii 
tip, frecvente în programele 
noastre, rezultat inevitabil al ex
cesivei literaturizări, expresii ce 
depășesc cu mult sugestia verba
lă : viorile „susură abia șoptit", 
fie „se prăvălesc" de pe culmi 
sonore, aidoma „șuvoaielor pri- 
măvăratice" ; în crescendo „lâr-

fie național în muzica înaintași
lor lui Berlioz (prezentarea Re- 
quiemului în cadrul Filarmoni
cii). Deși de altă origine, asimi- 
lînd diverse stiluri de creație, 
Lully, Gretry, Meyerbeer repre
zintă totuși adevărata pleiadă de 
precursori, acea perioadă de 
treptate acumulări ce a pregătit 
apariția atît de spectaculoasă a 
acestui geniu al muzicii franceze 
care a fost H. Berlioz. Progra
mele de sală ale unor importante 
concerte ale Radioteleviziunii — 
de pildă cel de închidere a sta
giunii cu Simfonia a IX-a de 
Beethoven — includ interpretări 
dc ordin estetic nu numai discu
tabile, ci complet eronate : „în 
timp ce pentru Bach sau Mo
zart muzica reprezintă un scop 
estetic în sine, pentru Beet
hoven muzica rămîne doar

ției muzicale a publicului nos
tru cînd reluările în concert ale 
unor celebre pagini din literatura 
muzicală beneficiază de comen
tarii identice, preluate din vechi
le programe, întocmite cu luni 
sau ani în urmă ? Evoluția în a- 
cest caz n-o realizează firește 
muzica interpretată, ci gradul de 
percepere și înțelegere pe care 
trebuie să-1 parcurgă auditoriul, 
permanent orientat și îndrumat 
de critica de specialitate. Relua
rea unor materiale, firește a ace
lora într-adevăr valoroase, poate 
interveni în mod eficient prin 
schimbul realizat de diversele se
cretariate muzicale ale filarmoni
cilor din țară, așa cum deja pro
cedează filarmonicile din Bucu
rești și Cluj.

Există oare o stratificare a pu-

D E
ma orchestrei" sporește, iar vio
lele „suspină" sau „se leagănă” 
în acompaniament etc. Alteori, 
comentarii stufoase, de genul 
celor deja citate, alternează cu 
înțelegeri înguste, formale, parcă 
voit neutre și decolorate : „Cu 
toată atmosfera îngîndurată a pri
mei părți, cu tot sarcasmul 
scherzoului sau patetismul părții 
a IlI-a, concertul se percepe ca 
o lucrare optimistă (sic !), afir- 
matoare de viață, ca o chemare 
adresată întregii omeniri".

Programele de concert trebuie 
să realizeze judecăți, aprecieri și 
analize edificatoare ; comentariul 
interesant, bine documentat, tre
buie să-1 solicite în mod activ pe 
ascultător în intuirea justă, su
gestivă a formelor și imaginilor, 
muzicale, refuzînd „prefabrica
tul", ideile preconcepute. Privite 
din acest punct de vedere, apar 
a fi cu totul neîntemeiate consi
derațiile lui V. Pop-Băleni, care 
contestă existența vreunui speci-

mijloc pentru 
acel imperiu 
cunoașteri a

a
al

atin- 
supre- 

adevărului

un 
ge 
mei 
absolut". Să fi-fost oare Bach un 
simplu estet ce căuta în muzică 
doar un prilej de desfătări inte
lectuale ; cine mai poate azi ac
cepta acest lucru ? Ciclul „Pa
siunilor", pentru a ne referi nu
mai la o parte restrînsă a crea
ției sale, ni-1 atestă pe Bach drept 
un neîntrecut cunoscător al spi
ritului uman, însăși divinitatea 
confundîndu-se în concepția sa 
cu umanismul elevat, sobru, ce-i 
animă întreaga creație. Chiar 
Mozart, „tinerețea veșnică a mu
zicii" — expresia aparține lui D. 
Șostakovici — n-a cunoscut 
oare el chinul prefacerilor unui 
limbaj muzical ce părea să-1 fi 
torturat în compunerea „Trilogi
ei simfonice finale", a „Requie- 
mului" sau a lui „Don Giovan
ni" ?

Se poate interveni în mod ac
tiv și folositor în lărgirea educa-

ferințelor proprii, diverselor gra
de de înțelegere muzicală ? Fi
rește I Și, ținînd seama tocmai de 
aceasta situație reală, trebuie să 
știm a ne adresa în mod potrivit 
celor ce frecventează concerte
le simfonice, recitalurile, muzi
ca de cameră, operă sau 
concertele populare, tinzînd tot
odată spre o orientare unitară și 
evolutivă a publicului. Rămîne 
de neînțeles de ce o instituție 
cu o preocupare atît de evidentă 
în stimularea gustului și a educa
ției muzicale a maselor cum 
este Radioteleviziunea continuă 
de ani de zile să evite tipărirea 
în programe a extraselor din par
titură, asimilîndu-și în mod con
secvent publicul unei medii ge
nerale de percepere și înțelege
re a fenomenului muzical. Este 
oare publicul Radioteleviziunii 
mai puțin exigent decît cel al 
Filarmonicii ? Ar fi de dorit, cred, 
ca însuși „Programul de radio", 
publicație ce cunoaște o răspîn-

dire mai largă decît orice pro
gram de sală, să includă, pe lîn- 
gă prezentările lucrărilor difuza
te, și citate muzicale —• privile
giu deocamdată acordat în ex
clusivitate cîntecelor de masă și 
pionierești.

Prezentări într-adevăr valoroa
se, documentate, beneficiind de 
o expunere clară, bine organiza
tă, ce evită voit analiza descrip- 
tiv-narativă, au realizat în ultimii 
ani la Filarmonică Liviu Glo- 
deanu (ciclul Seri de muzică con
temporană, Requiemul de răz
boi de B. Britten) sau V. Cristian, 
iar la radio Văsile Tomescu, A- 
drian Rațiu, George Bălan. Pro
grame de sală de o ținută adec
vată, ținînd seama de specificul 
muzicii ca și de al publicului că- 
iuia i se adresează, a realizat 
în ultimii ani Teatrul de Operă 
și Balet. Omiterea sistematică a 
numelui celui care girează 'un 
astfel de câiet-program poate 
duce însă la diminuarea exigen
ței, a răspunderii față de o ast
fel de acțiune. în general laconi
ce, cuprinzînd totuși, pe lingă 
aprecieri, și scurte extrase din 
presă sau citate din literatura de 
specialitate, ne apar programele 
de la O.S.T.A. în timp ce or
chestra Cinematografiei, în ra
rele ei apariții pe podiumul săli
lor bucureștene de concert, pare 
a prefera să concerteze fără a-și 
informa publicul asupra lucrări
lor ce se execută.

Aflîndu-ne în pragul celui 
de-al IV-lea Concurs și Festival 
internațional „George Enescu", 
avînd, de asemenea, în vedere 
pregătirea noii stagiuni, socotim 
necesară ridicarea substanțială a 
calității programelor de sală. Cît 
de nimerită ar fi conceperea u- 
nor caiete-program care, în ca
zul executării unor celebre lu
crări, să cuprindă gînduri, even
tual eseuri ale unor personalități 
din lumea muzicală, a literelor, 
teatrului, artelor plastice. Reali
zarea unor scurte interviuri cu 
interpreții, soliști sau dirijori, a- 
supra lucrării executate, extrage
rea unor citate din presa de spe
cialitate din țară sau străinătate, 
tipărirea bilingvă, în original și 
traducere, a textului lucrărilor 
vocale sau vocal-simfonice, pre
zentarea diverselor concepții ale 
unor proeminente personalități 
muzicale, toate acestea constituie 
sugestii care, alăturate vechilor 
forme ale educației muzicale, pot 
lărgi sfera înțelegerii artistice a 
publicului nostru.

Dumitru AVAKIAN

prin convențiile sale sociale, implica și 
anumite expresii convenționale, care 
nu lipsesc nici la Racine, meritul aces
tuia de a fi încorporat, ca nimeni al
tul, pe vremea sa, pasiuni etern uma
ne, este cu atît mai relevant. Nu ra
ritatea expresiei este, afadar, întot
deauna mijlocul eficace de a sugera 
frumosul, ci justețea ei.

Criticul literar care afectează un 
limbaj exclusiv tehnic, de factură voit 
abstractă și cu o vădită Căutare a ne
ologismelor rare, îmi face impresia u- 
nui prețios care-și pune în Valoare ți
nuta, umbletul și elocuția, în genul 
marchizilor lui Moliere. De bijnă 
seamă, există un limbaj critic, 
cum există unul juridic, dar 
în timp ce acesta, folosit de 
avocați, nu cere să se facă înțeles de
cît tot de oamenii aceleiași meserii, 
judecători și avocați, criticul scrie 
pentru întreg publicul care așteaptă 
de la el să-i explice, să-i descrie fi să 
judece o carte recent apărută. Și cu 
aceasta am definit atît obligația criti
cului de a scrie limpede, pe înțelesul 
tuturor, cît și cele trei mai însemna
te îndatoriri ale criticii : de a explica, 
de a descrie și de a judeca operele 
literare.

Explicația, după epistemologi ca 
Emile Meyersqn, este esențială în ști
ință. Să fie bare de aceea neesen
țială în literatură și artă? Cînd aceas
ta din urmă, în pictură, sculptură și 
muzică, îndrăgește cîteodată abstrac
ționismul, întoreînd spatele către pu
blic, ca și cum acesta nici nu i-ar in
teresa, cînd și în literatură anumiți 
poeți cultivă genul antipoetic, iar 
unii romancieri și dramaturgi fac an
tiromane și antiteatre, fără acțiune, 
conflict, tipuri și caractere, cînd adi
că unii artiști și scriitori se silesc din 
răsputeri să fie cît mai neînțeleși, ex
plicația devine în critica literară și ar
tistică întîia îndatorire a criticului. Ce 
a vrut să spună artistul sau scriito
rul ? Aceasta a fost din totdeauna în
tîia întrebare a criticii, chiar atunci 
cînd intențiile lor nu erau ascunse sau 
camuflate. Dacă este adevărat că în 
geneza oricărei opere de artă trebuie 
căutată o intenție a creatorului ei, a- 
ceasta trebuie să cadă oarecum sub 
simțurile unui critic cu experiență. în 
descoperirea și lămurirea acestei ce
lule germinative a oricărei opere con
stă așadar explicația. Eminescu ne-a 
lăsat în cîteva manuscrise ideea 
fundamentală, cum spunea criti
cul Mihail Dragomifescu, a Luceafă
rului. Pentru toate celelalte mari poe
me, critica a trebuit să se descurce 
singură. Un exemplu ? Uzînd de 
dreptul poetului de a-și intitula oricum 
poemele, Eminescu a numit una din 
cele mai cunoscute Rugăciunea unui 
dac. Criticul este însă dator să explice

că poetul, de fapt, a dat glas setei 
de stingere a filozofiei hinduse, care 
fusese descoperită de romanticii ger
mani și popularizată de Schopenhauer. 
Această disociere critică nu atacă fru
musețea poemei și nu-i micșorează va
loarea ; dimpotrivă, lămurindu-ne mai 
bine climatul în care s-a născut și s-a 
dezvoltat acea sensibilitate specială, 
străină omului normal, explicația critică 
orientează pe cititorul care riscă să nu 
înțeleagă sau să înțeleagă greșit. Cînd 
criticul mai explică și noțiunea ro
mantică germană de Weltschmerz, 
care n-a fost de loc străină lui Emi- 
nescu, lunecarea acestuia la aspirația 
către Nirvana se face mai inteligibilă. 
Disprețul de moarte al geților l-a im
presionat și pe Herodot, care le-a fă
cut elogiul, dar el se manifestă în răz
boaiele de apărare a patriei, rîvnită 
pentru marile ei bogății de toți veci
nii, de la Lisimach la Traian. Dacii nu 
căutau moartea ca să scape de chinu
rile vieții, ci o înfruntau ca să-și păs
treze independența națională. Dacii 
lui Eminescu din Memento mori sînt 
mitici, deoarece pînă la Pârvan și în 
zilele noastre, ei n-au fost cunoscuți 
țtiințificește.

După ce a dat o explicație asupra 
intențiilor autorului, criticul trece la 
depistarea mijloacelor de care s-a fo
losit acesta, la desfășurarea treptată a 
acțiunii (în genul epic și dramatic, 
cînd nu avem de-a face cu antiro
man și antiteatru I) sau la elucidarea 
tehnicii speciale folosită de autorul 
care vrea să inoveze cu orice preț. 
Este momentul descriptiv al articolu
lui Sau eseului critic, care după ce a 
desooperit ideea generatoare, se stră
duiește să-i urmărească desfășurarea, 
meandrele, țesătura uneori voit încâl
cită. Am fost mai mulți acei care, 
soriitOri (Camil Petrescu) sau critici 
(Mihail Sebastian, Vladimir Streinu, 
subscrisul), am încercat să explicăm 
cripticul poem arghezian de foarte 
mari frumuseți succesive, dar în altă 
ordine decît cea cronologică, Inscrip
ție pe un portret, din Cuvinte potri
vite. Intervertind momentele succesive 
ale acțiunii și îhcepîndu-și poemul cu 
un vers rezumativ, Argliezi he-ă dat 
Un mic roman în 5 catrene, cam de 
aceeași esență cu Luceafărul, dar cri 
deosebirea că aci nu mai era vorba, 
de o trădare a femeii, ci de refuzul' 
anticipativ al geniului de a se atașa. 
Descriind momentele în succesiunea 
lor firească, poemul capătă un sens 
uman mai adînc și devine receptatul 
de către acei cititori derutați de apa
renta incoerență rezultată din neres- 
pectarea ordinii pronologice a fap
telor. Scoțînd în lumină contrastele 
specific argheziene, criticul trece de 
la descrierea unui poem la operația 
de generalizare a omului de știință 
și se întoarce iarăși la explicație, 
uneori cheie, a structurii creatorului.

O altă întrebare cu privire la înda
toririle criticului este aceea dacă el 
trebuie să emită o judecată de valoa
re asupra operei pe căre a prezentat-o, 
analizînd-n, explicînd-o, descriind-o. 
Răspunsul nostru este afirmativ. Cri
ticii impresioniști, mai adeseori prin 
formație poeți și artiști, se Scutură de 
asemenea obligație sub cuvîntul că 
n-ar fi judecători, ci niște simpli ci
titori care nu fac alta decît Să-și îm
părtășească emoțiile de lectură. S-a 
observat însă că la ei, chiar dacă nu 
apare fățiș, judecata de valoare este 
implicită, că trebuie căutată în fili- 

'gran, printre rînduri, că ea Se ascun
de în imagini, metafore sau alte sub
înțelesuri. Publicul cere însă criticului, 
ca să-i acorde încredere, judecăți de 
valoare precise fi categorice, sa spună 
răspicat dacă opera este izbutită sau 
nu, dacă merită să fie citită, să-fi mo
tiveze convingător acele judecăți fi să 
se arate obiectiv, nepărtinitor, drept. 
Scriitorilor în genere nu le place să fie 
„judecați-' și refuză criticului calitatea 
de „judecător", dar se simt bucuroși 
a fi lăudați și admirați, dacă se poate 
eît mai hiperbolic, cu ghirlande de 
floricele stilistice. După ei, critica nu 
poate fi decît apologetică, iar elogiul 
însuși, dacă nu este integral, nu își 
realizează scopurile. Această suscep
tibilitate a scriitorilor și a artiștilor 
are ca efect în țările de veche cultură 
manevrarea de către critici a unui stil 
încărcat de echivocuri și de subtilități 
amabile, menite să îndulcească pilula, 
cînd aprecierea, în fond, este negati
vă. Din păcate, o asemenea modali
tate a criticii, făcută din „eschive" 
și „fente", din savante ocoluri în jurul 
obiectului analizat, de circumlocuțiuni 
și epitete ornante, se întîlnește uneori 
și în critica noastră de astăzi. S-ar 
spune despre unii critici că fac para
dă de înțelegere, de subtilitate, de sa- 
vantlîc, de talent literar, prin scris cu 
răsfățuri stilistice, fără a se sinchisi a 
răspunde întrebării în fond esențiale, 
despre calitatea artistică a cărții re
cenzate. în acest fel, ei își trădează 
funcția culturală de îndrumători, 
funcția de a forma gustul artistic al 
publicului, de a contribui activ la e- 
ducația sa estetică. Stilul socialist al 
criticii, credem, se caracterizează prin 
simțul răspunderii, onestitate profesio
nală, franchețe, prin fervoarea de a 
servi, iar nu de a se pune singură în 
valoare.

O AGONIE ȘI EXTAZ — film pentru ecran 
panoramic : PATRIA (completare Permanențe)
— 9; 12: 15; 18; 21.
e CĂLĂTORIA FANTASTICĂ — cinemascop : 
SALA PALATULUI (seria de bilete 2 089 —
orele 19), REPUBLICA — 9; 11,30; 14; 16,45;
19,15; 21,30, STADIONUL DINAMO — 20,15 (la 
ambele completarea Io, Mircea Voievod), FESTI
VAL (completare Tutunul) — 8,30; 11; 13,30
16; 18,30; 21; la grădină — 19,45; 22.
0 SĂ-MI FACEȚI MIE UNA CA ASTA ! : LU
CEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, GRĂ
DINA DOINA — 20 (la ambele completarea Mîi- 
nile pictorului), GRĂDINA CAPITOL (comple
tare Vizita conducătorilor de partid și de stat în 
regiunea București) — 19,45.
0 CĂUTĂTORII DE AUR DIN ARKANSAS -
— cinemascop : BUCUREȘTI (completare Tîn-
jeaua — 9; îl,15; 13.30; 16.30; 19; 21,15; FERO
VIAR — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,45; 21,
EXCELSIOR — 9,45; 12;15; 15; 17,45; 20,15;

MELODIA — 8,30; 11; 13,30; 16,15; 18,45;
21 (la toate trei cinematografele completarea 
Mărășești 1917—1967), GLORIA (completare Lu
crările sesiunii Marii Adunări Naționale) — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
0 PANTERA NEAGRĂ — cinemascop : CAPI
TOL (completare Tutunul) — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21, GRIVIȚA (completare Oameni deasu
pra orașului) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
0 CANALIILE : VICTORIA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45, FLOREASCA (completare Tutu
nul) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, MODERN
— 9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21, ARENELE LI
BERTĂȚII — 20 (la ambele completarea Orizont 
științific nr. 6/1967).
© TATA. MAMA, BONA ȘI EU : CINEMATECA
— 10; 12; 14; 16.30; 18,45; 21.
O CAUZE DREPTE — 9,30; 12,15; 15; 20,45;
OLIVER TWIST — 18 : CENTRAL (completare 
Omagiu teatrului românesc la 150 de ani de Ia 
primul spectacol în limba română).

• OMUL PE CARE-L IUBESC — cinemascop : 
LUMINA (completare Lucrările sesiunii Marii 
Adunări Naționale) — 9,15; 11,30; 13,45; 16,15; 
18,30; 20,45.
« RELAXEAZĂ-TE, DRAGĂ !: DOINA — 13,45; 
16; 18,30; 21.

cinema

0 COMPARTIMENTUL UCIGAȘILOR — cine
mascop : GIULEȘTI (completare Orizont științi
fic nr. 7/1967) — 15,30; 18; 20,30, LIRA (comple
tare Consfătuirea pe țară a lucrătorilor din in
dustria chimică) — 15,30; 18; 20,30.
9 ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘTRENGĂRIȚĂ — ci
nemascop : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE —

10; 16; 18,15; 20,30, COTROCENI — 15,30; 18; 
20,30 (la ambele completarea Consfătuirea pe 
țară a lucrătorilor din industria chimică).
® HIPERBOLOIDUL INGINERULUI GARIN
— cinemascop : UNIREA — 16; 18,15.
® VIAȚA LA CASTEL : FLACĂRA (completare 
Vizita conducătorilor de partid și de stat în re
giunea Ploiești) — 15,15; 18.30: 20,45.
0 FRENCH-CANCAN : VITAN (completare Ju
decata lui Paris) — 15,30; 18; 20,30.
® DON GABRIEL — cinemascop — 14,30, DE
NUNȚĂTORUL — 16,30; 18,45; 21 : MIORIȚA.
0 DRAGOSTEA MEA : POPULAR (completare 
Cum zboară păsările) — 10,30; 15,30; 18; 20,30, 
VOLGA (completare Orizont științific nr. 7/1967)
— 15,30; 18; 20,30.
• PESCARUL DIN LOUISIANA : ARTA (com
pletare Orizont științific nr. 6/1967) — 15,30; 18; 
20,30; la grădină — 20. RAHOVA — 15,30; 18; la 
grădină — 20,15.

« LUPOAICA — cinemascop : MOȘILOR — 
15,30; 18.
0 MAIORUL ȘI MOARTEA — cinemascop : PA
CEA (completare Strănutul) — 16; 18; 20.
0 DACII — cinemascop : GRĂDINA BUZEȘTI 
— 20.
® ZODIA FECIOAREI — cinemascop : GRĂ
DINA UNIREA — 20, GRADINA MOȘILOR — 
20.30.
0 ROBII : PROGRESUL — 15,30; 18; 20,30.
» PENTRU UN PUMN DE DOLARI — cinema
scop : DRUMUL SĂRII (completare Gustav în 
alarmă) — 15; 17,30; 20.
® FANFAN LA TULIPE : GRĂDINA COLEN- 
TINA — 20,30.
• BANDA DE LAȘI : GRĂDINA PROGRESUL- 
PARC (completare Trezirea) — 20,15.
® IN NORD, SPRE ALASKA : GRĂDINA EX
POZIȚIA — 20.
* UNORA LE PLACE JAZUL: GRĂDINA 
LIRA — 20.
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de singe.

Mureș îmi 
cîmpie. De

Sau poate sînt un mesaj pe care mi l-a în
credințat o dată careva din eroii povesti
rilor lui Siito Andrăs, a cărui slovă își 
trage seva tot din aceleași energii mult 
timp ascunse ale acestor cîmpii și dealuri.

izvorul durerilor.
— le ajunge.

uriașă 
fel de

oameni 
de ten- 
căutări

Costache . Gheorghe, 
de acționări mecanice 
șeful de tură Fărtat 
munca lor plină de

factorii hotărîtori care 
de Megawați ai celei 
mai viguroase termo- 
Termocentrala Luduș, 
spre cele patru zări

bătăliei

a
„Cea 
făcut-o 
spun 
găsești

Omul e în maiou alb, are în față o 
masă de lucru cam de cinci ori mai mare 
deoît una obișnuită, pe masă un telefon, 
un caiet deschis cu niște notițe începute 
pe foaia liniată, în spate pereți de sticlă 
prin care se vede albia apei adormite sub 
frunze de răchită și un potop de soare.

— Poezii ? Cincizeci de poezii ? Dum
neavoastră ? Aici, la masa de comandă ? 
Am venit cu totul pentru altceva, dar 
omul în maiou alb mi-a luat-o înainte cu 
ale sale, făcîndu-mă să-i întorc întrebă
rile neașteptate.

— Ei, nu chiar așa. Primele le-am 
scris încă la armată, celelalte acasă. Așa 
s-au adunat vreo cincizeci.

— Vreți să-mi spuneți mia ?
— Nu prea le știu pe dinafară. Am o 

poezie în care cînt drumul Mureșului. în
cepe așa : Mureșe, de ce n-ai spus / Cîte 
bogății ascunzi...

E o zi fierbinte de vară cu iz de pe
pene și fin cosit, cu ape lenevite și pești 
înviorați, cu mușcate îmbietoare și bu
suioc parfumat, țîșnind din mii de izvoare 
și învăluind cu arome puternice toată a- 
ceastă vatră a Mureșului din Cimpia 
Transilvaniei. Trifoiul încă necosit pe 
maluri roiește de albine care-.i sorb nec
tarul. Dar peste ospățul lor se așterne 
un zumzet mai puternic de la o regină 
uriașă care și-a clădit castelul într-un 
cot de apă.

Farmecul te fură privind de pe aceste 
maluri lunca cu bastionul înaltelor tur
nuri de răcire, aurite în zare și pierdute 
la pămînt după o perdea de apă.

E ceea ce se cheamă punctul hidro al 
termocentralei de pe Mureș. Aici l-am în- 
tîlnit, intrînd în sala de comandă, pe 
Turc loan, omul în maiou alb, operator 
șef de tură. E de aproape, din Cipău ; a 
lucrat mai înainte la o balastieră de nisip 
a C.F.R.-ului, pînă să înceapă construc
țiile în această vatră a Mureșului.

Sînt trei în tură, toți din partea locu
lui. Halai Iosif, operator principal, e din 
Iernut, se angajase din ’62 la beneficiar, 
a absolvit pe parcurs o școală de specia
lizare. Szantp Ioan fusese paznic , la Gos
tat. Acum au în primire barajul cu cele 
patru stavile, uriașele canale de apă, spa
țioasa hală a pompelor și filtrelor, cele 
șapte turnuri de răcire cu 66 motoare de 
ventilație, o uzină întreagă sorbind 45 000 
m3 apă la oră, acționată dintr-o sală de 
comandă unde în această zi fierbinte de 
vară se discută de toate : despre poezie, 
tehnică, familie.

Intre timp mai sună și telefonul, apare 
și un inginer de serviciu, se dau infor
mații, rapoarte, temperaturi, nivele. Apa, 
acest leagăn al vieții, e de acum aici lea
gănul unor energii uriașe, gospodărirea, 
dirijarea, încălzirea și răcirea ei chibzuite 
constituie unul din 
generează cei 800 
mai tinere și celei 
centrale din țară :

Pornesc de aici 
peste ape, dealuri și cîmpii, drumuri sus
pendate în aer. Pe înserate tînărul ingi
ner de serviciu, Koncz Iuliu mă ia de sub 
umbra plopilor de pe Mureș la o plim
bare de amurg, „în pădurea plină de 
farmec" pe lîngă șosea de unde pleacă 
cele 12 linii de înaltă și foarte înaltă ten-, 
siune. E o pădure cu alei ce duc printre 
uriașe torți, trunchi, arbori, coloane ne- 
sfîrșite, o curioasă colecție în aer liber 
de ceramică modernă, un monument 
energetic, cu stîlpi de ceramică ureînd la 
17 metri, cu giganți de beton, metal și 
aluminiu înălțînd deopotrivă spre văzduh 
gindul și privirea.

Plimfejndu-mă pe aceste alei ale gene
ratoarelor, transformatoarelor și stilpilor 
de înaltă tensiune, încep să înțeleg pre
ferința tînărului inginer pentru acest mo
nument al energiilor trezite din Cîmpia 
Transilvaniei.

Și oare cîte energii știute și neștiute 
și-au luat și își vor lua zborul de pe 
aceste plaiuri ?

Nu știu de ce și de unde îmi vin aceste 
gînduri ? Poate sînt ecoul unui vers al lui 
Ion Horea, poet plecat de pe aceste pă
mânturi :
E o visare-ntoarsă astăzi, aici, în mijlocul 

cîmpiei ?
E o mirare lîngă plopii ce i-au șoptit 

copilăriei ?
Pămînturile duc departe, nemărginite 

și comune ;

i vizitat țara : 
impresie mi-a 
țării. Pot să 
50 kilometri 
uzină nouă", 

șoseaua ce lea-

Gonind pe șosea cu mașina sau călăto
rind cu trenul, nu prea ne este obiceiul 
să numărăm cîte coșuri sau hale de uzină 
ne ies în întîmpinare ; ele au intrat de 
acum în obișnuință, fac parte integrantă 
din peisajul țării la fel ca Marea, Dună
rea, Carpații — cine le mai socotește cîte 
valuri, piscuri poartă ? Dar iată ce spune 
un oaspete despre România, deputatul 
Berthold Martin din Republica Federală 

Germaniei care ne-a 
mai puternică i 

industrializarea 
că la fiecare 
în România o 

Călătorind cu mașina pe 
gă Turda de Tîrgu Mureș am încercat și 
eu să fac socoteala uzinelor noi ce au 
răsărit pe această rută de mai puțin de 
100 de kilometri. Lăsînd în urmă centrele 
industriale de lâ Turda și Cimpia Turzii 
complet întinerite, unde ia fiecare pas te 
întîmpină o hală nouă de uzină, îti apar 
în cale la mai puțin de 50 de 
kilometri culorile argintii, liniile îndrăz
nețe, pereții transparenți, aluminiul și sti
cla, luminile de neon și betonul, frumoa
sele așezări industriale de un pitoresc 
modern, imprimind o dinamică plină de 
elanuri cîmpiei adormite sub soarele de 
vară. Fabrica de zahăr de la Luduș, Ter
mocentrala, Combinatul Chimic de la in
trarea în Tîrgu Mureș sînt trei unități 
marcante, care dau o nouă personalitate 
acestei lunci cu iz de pepeni și miros de 
fin.

Pe aici cu 23 de ani înainte au fost cîm- 
puri de luptă. Pe această cîmpie, înce- 
pînd cu primele zile ale lui septembrie 
1944, armatele eliberatoare au luptat 
cîteva săptămîni împotriva hitleriștilor 
pentru trecerea peste Mureș și elibe
rarea părții de nord a Ardealului. Tova
rășul Albu loan, directorul ad.junct.al ter
mocentralei, este localnic. La eliberare 
avea 14 ani. în timpul luptelor, populația 
a sprijinit din toate puterile trupele ro
mâne și sovietice. Copii, femei, bătrîni 
aduceau hrană și muniții pentru soldați. 
Hitleriștii trăgeau focuri din tranșeele să
pate între dealuri, pe celălalt mal al Mu
reșului...

T'recem prin Iernut. în piață, monu
mentul eroilor eliberării. Jur împrejur, 
prăvălii frumoase, blocuri moderne ; aici 
locuiesc muncitorii termocentralei. La 
vechea cetate din marginea comunei, unde 
azi funcționează Casa Agronomului, cotim 
spre Mureș. Trecem apa pe podul plu
titor. Aici s-au desfășurat cele mai mari 
ciocniri dintre trupele române elibera-

3B1®

Chiorean Mircea, medic în Iernut, 
același timp un inimos activist pe 
obștesc și cultural. îmi spune lu- 
foarre interesante și convingătoare
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al in-

au murit 
sat, pentru

februa- 
paralel

mine zilele petrecute la Iernut 
mare revelație despre forța în- 
a industrializării, despre uria-

Versurile auzite la o masă de comandă 
de la un muncitor în maiou alb și-au dez
văluit înțelesul plin de sensuri...

Am vi-
KC

uitați,
mai trezind încă
vei sădi un copac 
vei murmura un cîntec — le ajunge.

Nu m-am gîndit niciodată la asta, îmi 
ajungea luna, săptămâna, ziua ca unitate 
de măsură pentru a mă confrunta cu 
timpul ; dar aici am aflat lucruri cu totul

„Mureșe, de ce n-ai spus 
Cite bogății ascunzi..."

tensiune 
al țării

Prin aceste fire suspendate în aer pornesc Megawații celei mai tinere termocentrale din farâ — Termocentrala Luduș 
Foto : S. Cristian

Chi- 
Liceul numără trei promoții. 20 la 
din absolvenții lui sînt astăzi stu- 
în facultăți, institute, alții își con-

Reportaj de MIKO ERVINtoare și trupele de ocupație hitleriste. 
Apa Mureșului s-a înroșit de sîngele ce
lor căzuți...

Urcăm pe costișe la cimitirul eroilor și 
la monument. Cei 11 000 de soldați ro
mâni care au căzut în luptele ce s-au dat 
pentru trecerea Mureșului dorm somnul 
de veci în cimitirul eroilor. Un obelisc 
înalt evocă gloria lor. Aducem prinosul 
nostru de pietate eroilor căzuți. închid 
ochii pentru o clipă și-mi apare în față 
unul din eroii rămași în viață ai 
de la Iernut, pe care întîmplarea a făcut 
să-l întîlnesc în părțile Galațiului. 
zitat cooperativa agricolă „11 Iunie 1948' 
din Pechea și acolo l-am cunoscut pe pre
ședintele ei, Ion Negoiță, erou al muncii 
socialiste. Era tocmai în preajma primă
verii anului în care se instalaseră pri
mele incubatoare electrice în gospodărie. 
Am ciocnit cu președintele cîte o cană 
din renumitul vin de Pechea în cinstea 
noilor aparate electrice de clocire. Prin
tre multe altele am ajuns să evocăm și 
cele ale trecutului și să vorbim despre 
evenimentele din 1944 cînd ostașul Ion 
Negoiță a participat la bătăliile de la Ier
nut. Dintre consătenii săi a căzut un ve
cin apropiat, Mihai Iancu. Mai tîrziu în 
Tatra și la Bansca-Bistrița 
eroic alți camarazi ai săi din 
eliberarea Cehoslovaciei.

De sub obeliscul de lîngă 
rotesc privirea departe peste 
aici, din cimitir, de unde veghează morții, 
tot freamătul din vale capătă noi sensuri.

îmi vin în minte versurile poetului clu
jean Aurel Gurghianu, originar dintr-un 
sat învecinat, cîntind amintirea celor că
zuți pe acest cîmp de luptă:
Azi, lîngă lemnul crucilor ce se lasă-n 

pămînt, 
Ascultă, călătorule, pacea țarinilor negre. 
Ploile-au spălat urme 
Marții dorm liniștiți : 
Unii 
Alții 
Dacă 
Dacă

S-a sădit aici ceva mai mult.:. Răsfo
iesc Cartea de aur a termocentralei de la 
Luduș ; începe cu o scurtă, dar foarte 
bogată „biografie" a termocentralei, din 
care spicuiesc :

„Istoria termocentralei Luduș se în
scrie ca un eveniment deosebit de impor
tant în procesul inițiat de Partidul Comu
nist Român de electrificare a țării. Am
plasarea termocentralei în lunca Mureșu
lui între Luduș și Iernut reflectă grija 
partidului și statului nostru pentru dez
voltarea regiunilor rămase în urmă din 
punct de vedere industrial ca și pentru 
valorificarea bogățiilor naturale aflate în 
această zonă.

...Aprilie 1961. Se iau primele măsuri 
de organizare a șantierului, încep pri
mele săpături. Pe șantier iau ființă pri
mele organizații de partid care mobili
zează armata comuniștilor și a celor fără 
de partid în îndeplinirea sarcinilor.

...Anul 1963, anul primelor roade. La 7 
aprilie este pusă în funcție stația de 110 
KW, iar la 31 mai, stația de epurare chi
mică a apei. Colectivul centralei își mo
bilizează forțele și la 21 septembrie ra
portează primul mare succes : în aceeași 
zi la ora 18,47 se conectează la sistemul 
energetic național grupul numărul 1 de 
100 MW. 30 de zile mai tîrziu, grupul 
atinge puterea nominală de 100 MW. La 
27 octombrie se pune sub tensiune prima 
linie electrică de foarte înaltă 1 
oare leagă sistemul energetic 
noastre cu cel al țărilor vecine.

«..Anul 1964. In seara zilei de 6 
rie, la ora 21,46, se conectează în 
al doilea grup electrogen, iar în zorii 
zilei de 20 august intră în funcțiune al 
treilea grup de 100 MW. De la 1 noiem
brie 1964 termocentrala Luduș asigură 
țării 300 MW și o producție anuală de 
energie de peste 2,1 miliarde kilowat/ore. 
Intr-un singur an, din septembrie 1963 și 
pînă în septembrie 1964, s-au pus în func
țiune la Luduș 300 MW, mai mult de ju
mătate din puterea totală instalată în 
România antebelică.

...Anul 1964 marchează totodată înce
perea lucrărilor de extindere a centralei 
cu încă 500 MW.

...1966. La 13 aprilie ora 0,22, la împli
nirea a 5 ani de la semnarea actului de 
naștere a termocentralei, colectivul nos
tru a raportat Comitetului Central, tova
rășului Nicolae Ceaușescu, intrarea în 
exploatare de probă a primului bloc de 
200 MW, cea mai mare ca putere uni
tară din țară.

...1967. La 4 martie intră în probe cel 
de al doilea grup de 200 MW. In aceeași 
perioadă, în numai 11 luni au intrat în 
funcțiune la Luduș 500 MW — fiind dat 
în funcțiune în aceeași perioadă și cel de 
al patrulea grup de 100 MW“. 
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noi despre această dimensiune a existen
ței noastre care îmi părea atît de încer
cată și bine cunoscută. Aparent e o bana
litate, rezultatul unei simple operații ma
tematice ; oricine poate face socoteală 
printr-o înmulțire și o să-i iasă că anul 
are 8 760 de ore. însă e cu totul altceva 
să ceri socoteala fiecărui ceas de la acest 
călător cu mii de capricii care este anul. 
Dar a fi energetician, acum îmi dau sea
ma mai bine, înseamnă tocmai acel per- 
petuum mobile care ține în mișcare siste
mul complex al vieții moderne. Timpul 
de utilizare a instalațiilor la termocen
trala Luduș e de circa 7 300 ore din cele 
8 760. Aceasta înseamnă : 5 miliarde 800 
milioane kilowat/ore. Sau, exprimat în 
limbajul energeticienilor, „Cinci Românii 
din 1938“. Ei produc în fiecare oră 800 mii 
kilowat/ore de energie. O singură oră pier
dută aici se resimte pretutindeni. După 
cum o oră sau o zi cîștigate la punerea 
în funcțiune a unei instalații e un succes 
de pe urma .căruia beneficiază o țară în
treagă. Fără să știi toate acestea n-ai .să 
înțelegi nimic din frumusețea și satisfac
țiile muncii de energetician.

Despre eforturile depuse pentru a stă- 
pîni acest gigant energetic mi-au vorbit 
cîțiva comuniști, oamenii de bază ai ter
mocentralei : maistrul principal^ de ex
ploatare electrică 
maistrul principal 
Kesertl Gheorghe, 
Mircea, care prin 
dăruire au contribuit la creșterea și edu
carea colectivelor de muncitori în spiri
tul exigentei, al disciplinei și răspunderii 
de care trebuie să fie pătrunși toți cei ce 
veghează pe acest, front înaintat 
dustrializării : energetica.

A deveni stăpîn peste această 
sursă de putere e un proces la 
complex, o tot atît de mare concentrare 
de inteligentă și eforturi ca și construi
rea ei. instalarea și darea în funcțiune, 
încercînd să vorbească despre acest su
biect, reporterul este nevoit să se fami
liarizeze cu noțiuni ca : impulsuri, acțio
nări. comandă la distantă și multe al
tele tinînd de domeniul tehnicii moderne. 
Maistrul Costache te introduce în dome
niul vast a ceea ce se cheamă organi
zarea științifică a producției ; aceasta 
implică o stăpînire perfectă a instalației, 
mărirea neîncetată a efortului de cu
noaștere pe care trebuie să-1 depună fie
care la locul său de muncă. Pentru mais
trul Kese.ru și oamenii lui e și o pasiune 
activitatea cotidiană de întreținere și re
parații. cînd se pătrunde pe viu în uria
șul mecanism acționat de mii de motoare. 

instalații moderne de mare precizie. Căcj
— îmi spune el — ,,a stăpîni înseamnă 
înainte de toate a ști. Una din satisfac
țiile cu care îti răsplătește eforturile o 
asemeinea uzină nouă este că ea te scoate 
din inerție, și te obligă să progresezi". 
Cu șeful de tură Fărtat Mircea retrăiești 
viața plină de tensiune a operatorilor de 
la tabloul de comandă.

Prima impresie este înșelătoare, în aceste 
săli spațioase — mîndria termocentralelor
— cu tablourile de comandă, cu oameni 
în halat alb sau în cămașa de un alb 
ireproșabil, care mai dau niște telefoane 
sau se plimbă lejer în fata aparatelor. 
Totul pare de invidiat aici, în aceste săli 
de guvernare a imperiului tehnicii mo
derne. automatizate, unde totul este nou 
și frumos. Dacă zăbovești însă în mijlocul 
oamenilor de aici. îți dai seama că din
colo de aceste aparente, în sălile de co
mandă se consumă mari cantități de ener
gii umane. îmi spunea secretarul organi
zației de partid a termocentralei, tovară
șul Al. Constantinescu, că 8 ore în camera 
de comandă cer un efort mai mare decît, 
de pildă. 8 ore la săpat de branșament. 
Desigur, nu e vorba de efortul fizic. Ci 
de efortul mai puțin evident, dar real, 
al atenției, al grijii, al răspunderii, acest 
efort psihic, intelectual, de nervi și de 
conștiință care se cheltuiește în mod obli
gatoriu în fata tabloului de comandă. 
Scapi un reper, — pui la pămînt 200 de 
Megawați, o avuție întreagă de energii. 
De aceea e o mare încordare în aceste 
săli de comandă. Trecînd prin ele si ob- 
servînd puțin mai atent, operatorii ce se 
plimbau în cămăși albe de nailon în fata 
tablourilor de comandă, băieți tineri ieșiți 
de pe băncile școlilor profesionale sau teh
nice. m-a frapat la ei acea concentrare 
lăuntrică caracteristică oamenilor stă- 
pîniți de o idee. Aceste săli, cu acești 
tineri, foarte atenți la aparate, prinși 
în tensiunea genezei marilor ener
gii, m-au făcut să înțeleg mai profund 
și acele cîteva cuvinte pe care mi le-a 
spus șeful de tură Fărtat Mircea despre 
pregătirea complexă a celor de la tabla 
de comandă, despre exigentă. despre 
disciplină.

Prin acești oameni, marea bătălie pen
tru energie de pe Mureș a cucerit într-un 
ritm nemaipomenit sutele de megawați 
care sporesc în mod considerabil puterea 
tării. Devenind stăpîni pe instalații în
tr-un timp record, ei au reușit să le aducă 
chiar îmbunătățiri substanțiale dăruind 
țării milioane de kilowați peste plan. Ast
fel, au obținut doi ani la rînd steagul de 
fruntaș în întrecerea socialistă pe ramură. 
Iar în anul acesta s-au angajat să dea 
peste plan «o sută de milioane de kilowați 
oră energie electrică. Să facă economii 
de 18 000 tone la combustibil. Să mărească 
cu 10 la sută productivitatea muncii prin 
folosirea cît mai bună a timpului de re
parații, prin mărirea zonei de deservire în 
așa fel ca anul viitor să se atingă indicele 
de 2,68 om pe megawat. Să obțină 4 mi
lioane 200 mii lei economii la prețul de 
cost, respectiv 4 milioane 200 mii lei be
neficii peste plan. Sînt cifre cărora nu li 
se potrivește de loc obișnuitul epitet de 
„cifre reci" sau „cifre seci”. Sînt cifre ce 
au rodit pe un cîmp din vatra Mureșului 
unde acum cîtiva ani se băteau doar ță
rușii ; sînt cifre gîndite de niște 
pentru care anul are mii de ore. 
siuni înalte Si foarte înalte, de 
pasionante si dăruiri generoase.

V-ați întrebt vreodată cită energie con
sumă un asemenea uriaș producător de 
energie ? Mi s-a spus : cam 5 la sută din 
producție. Asta ar însemna cam 40 de 
Megawați. Mai mult decît producția unei 
termocentrale de tip mediu din vechea 
Românie. Desigur. Ia miile de motoare, 
agregate, automate ale acestui modern 
gigant e foarte normal, dar și semnifi
cativ pentru gradul de tehnicitate, acest 
consum de energii. Dar energie umană ? 
Discutînd cu inginerul șef. tovarășul Cer- 
ghizan Viorel, despre acești ani plini de 
elan, de emoții, de experiențe, solicitări și 
încercări inedite, a căror amintiri și în
vățăminte îti rămîn pentru o viață, am 
abordat și acest subiect al consumului de 
„energie" al inginerului energetic. El 
este, mai ales la asemenea ritmuri, mai 
mare decît în alte domenii. Buna gos
podărire. regenerarea, creșterea acestor 
energii în pas cu ritmul vertiginos al pro
gresului e o sarcină de mare răspundere.

în biroul directorului general mă aș
tepta un dosar. întors recent dintr-o vi
zită la energeticienii din Franța, ingine
rul M. Kraft, directorul general al termo
centralei din Luduș, a întocmit un studiu 
comparativ între centrala condusă de el 
și una similară din Franța. E o confrun
tare riguroasă de cifre, date, consumuri, 
performante în exploatare, o competiție 
interesantă, relatată laconic pe hîrtie. în
tre două termocentrale tinere și moderne. ' 

1 una pe Mureș, alta în sudul Franței, la 
Artix. Pentru un energetician acest stu
diu constituie desigur o lectură pasio
nantă, eu prefer însă acestui studiu o 
convorbire directă cu autorul lui referitor 
la concluziile cele mai importante ce se 
desprind dintr-o asemenea confruntare.

— Energeticienii români nu sînt mai 
prejos decît cei francezi — îmi spune 
directorul general. Ne putem compara cu 
fruntea sus cu această tară avînd vechi 
tradiții industriale. în privința construc

torilor și montatorilor noștri — aș putea 
spune că ei își fac datoria mai bine decît 
cei din străinătate. Avem ritmuri mult 
ridicate fată de francezi. Ei pun în func
țiune un grup la un an. noi am pus un 
grup la patru luni. Noi. din prima lună 
am atins cifrele de proiect. în Franța la 
3 luni după punerea în funcțiune se dis
cută despre exploatare. La noi. revizia 
unui grup durează 35 de zile, la ei 50 de 
zile. Consumăm mai puțin combustibil de
cît ei și avem un preț de cost mai scăzut, 
îti aduce o mare satisfacție și bucurie o 
asemenea confruntare din care reiese că 
atît ca gîndire, cit și ca muncă și rezol
vare ne putem compara cu celelalte rea
lizări la nivel mondial. O asemenea con
fruntare îti întărește încrederea în. capa
citatea. în energia proprie. în entuziasmul 
oamenilor noștri. M-am întors cu convin
gerea că avem de luat încă multe, dar 
avem și noi de dat lumii.

de cea mai nouă modă, dar și tabloul 
absolvenții liceului din localitate, sau 
absolvenții școlii de maiștri de pe lîn- 
termocentrală. Iernutul are un liceu 
peste o mie de elevi, cu aproape 60 
cadre didactice, școli profesionale, de

Un batrm dintr-o comună mai îndepăr
tată — Zăul de Cîmpie — venit să-și vadă 
feciorii care lucrează la termocentrală, 
m-a făcut primul să înțeleg influența pro
fundă pe care a avut-o construirea ter
mocentralei asupra vieții oamenilor din 
toată această cîmpie. Ea a ridicat o 
întreagă zonă, cuprinzînd zeci de sate, 
unde s-au construit șosele noi, case noi, 
sute și sute de tineri . au luat drumul 
școlilor, al unor noi profesii. Ea a schim
bat și înfățișarea comunei Iernut care 
a devenit dintr-un sat oarecare un 
adevărat orășel al energeticienilor. Un 
centru de toată frumusețea te întîm
pină aici, marcat de blocuri moderne, ma
gazine spațioase, vitrine elegante creînd 
o ambiantă cu totul urbană. — deși ad
ministrativ' Iernut a rămas tot comună. 
S-au construit aici peste 300 de aparta
mente noi, un liceu, o creșă, un club care 
ar face cinste oricărui oraș din țară, s-au 
deschis zeci de magazine. Poți să vezi 
aici în vitrine nu numai pantofi si parde- 
sie 
cu 
cu 
gă 
cu 
de 
maiștri și de tehnicieni cu peste 400 de 
elevi. Are douăzeci și șase de ingineri 
la termocentrală, sase medici la spital, 
doi bibliotecari la club. Toți aceștia fac 
parte din locuitorii acestei comune nu 
prea mare ca număr de cetățeni, totali- 
zînd vreo 3 500 de suflete. Trecînd pe la 
poștă, am aflat că Iernutul are 625 de 
abonați la ziarele cotidiene, peste 300 de 
televizoare, la chioșcul de ziare am făcut 
socoteala că se mai vînd aici zilnic vreo 
mie de ziare. Librarul mi-a spus că la 
Iernut se cumpără cărți cam de trei- 
patru mii de lei la lună. în timp ce bi
blioteca se aprovizionează de la Luduș 
cu cărți în valoare de 11 mii lei pe an. 
Milițianul de la colțul străzii mă infor
mează că. Iernutul are peste 20 de auto
turisme particulare. Afișele din fata clu
bului te înștiințează că aici se prezintă 
premiere pe regiune. Teatrul de Stat din 
Tîrgu Mureș, Institutul de Teatru din 
același oraș obișnuiesc să interpreteze 
unele spectacole pentru prima oară în 
fata spectatorilor de la Iernut. Găsești 
în acest club o sală de spectacol cu 450 
de locuri, cu o scenă încăpătoare, bine 
utilată, făcînd față exigențelor oricărui 
teatru. Găsești o bibliotecă cu vreo cinci
sprezece mii de volume și cu 1 600 de ci
titori. O sală cu vreo sută de locuri pen
tru amatorii micului ecran, la cinemato
graf zilnic se rulează film.

Ce e deci Iernutul : sat sau oraș ? Doc
torul 
și în 
tărîm 
cruri 
despre tendințele de urbanizare a satu
lui, ce se reflectă în toate domeniile, de 
la problemele de igienă comunală, pînă 
la transformările intervenite în psihologia 
oamenilor de la tară. în urma influentei 
exercitate de constructorii termocentralei 
și de beneficiarii ei. Doctorul Chiorean 
pare a fi chiar un pasionat cercetător al 
acestui fenomen nou din viata Iernutu- 
lui și se prea poate ca observațiile sale 
cu privire la schimbările psihologiei ru
rale ca urmare a industrializării să 
stituie în viitorul apropiat obiectul 
studiu original.

Pentru directorul noului liceu din 
nut. Pîrlea loan, problema sat sau 
are aceeași rezolvare ca la doctorul 
rean. 
sută 
denți 
tinuă studiile pe la școlile tehnice, prin
tre care și la cea din localitate.

Cetățenii acestui sat urbanizat în timp 
record de numai 5—6 ani vor găsi ener
gia, inițiativa și fantezia necesare pen
tru a împlini în tot atît de scurt timp si 
acele goluri pe care le mai simt. Poate o 
să le vină în cale, în viitor, cu mai multă 
generozitate, și centrul raional Luduș de 
care aparțin, pentru a împlini aceste 
goluri.

Pentru 
au fos o 
noitoare 
șele surse materiale și umane mobilizate 
și valorificate în pas cu timpul, aici. în 
Cimpia Transilvaniei.

con- 
unui

Kese.ru


SC1NTEIA — sîmbătă 19 august 1967,AGIN A 6

încheia internațională
Date staHstilce, culese In patru 
ri țări, arată' că din 20 000 000 de 

meni care au suferit de boli in- 
cțioase, doar 4 000 000 au făcut boli 
‘crobiene, rectul de 16 000 000 — 
li virotice. Aproape că nu există 
.îuitor pe glol> care să nu fi avut 
suferit de pe : urma unor virusuri 
de pildă virusul gripei.

Dar dacă împotriva microbilor, vi- 
vați doar pentițu un sfert din to
rni bolilor infAcțioase, s-au găsit 
me eficiente ca stulfamidele și anti- 
oticele, — în ccimbaterea bolilor 
rotice, mijloacele descoperite pînă 
prezent se rezumă doar la frînarea 

»or faze incipiente Cale infecției, ba- 
ndu-se mai ales pe întărirea forțe- 
r de apărare proprii organismului. 
In laboratoare, oamenii de știință 
intinuă cercetările pentru a desco- 
jri mijloace mai eficiente de pre- 
;nire și combatere a acestor ultra- 
inusculi, dar de temut, dușmani ai 
inătății omului.
Ne-am adresat unor cunoscuți oa- 
eni de știință cu rugămintea de a 
data cititorilor noștri unele din as- 
jotele acestei confruntări. Publicăm 
tai Jos răspunsurile lor :

frontului medicinei

LUPTA CU VIRUȘII

Prof. dr. H. FRIENKEL- 
CONRAT 

Berkeley (S.U.A.):

Dușmanul captiv 
e pus sub 
observație

Prof. dr. SVEN GIRD
Stockholm (Suedia): 

La nivelul celulei 
intilnim forma 
cea mai rafinată 
a agresiunii

După cunoașterea influenței dău- 
ătoare a microbilor asupra sănătă
ți omului, s-a constatat că unele 
oii aparent microbiene nu se dato- 
au totuși acestora. S-a bănuit că 
rebuie să existe o lume de particule
i mai mici: așa s-au descoperit vi- 
usurile — corpusculi infinitezimali 
vînd cam a zecea miliardime parte 
.intr-un centimetru, alcătuiti doar 
.intr-un strop de acid nucleic — 
ubstanța-cheie a întregii materii
ii — și o capsulă învelitoare. Dar 
ii toate că și celula și virusul au 
celași miez vital, acidul nucleic, în- 
re ele există o mare diferență. Se 
unoaște în prezent că structura vi- 
usului este mult mai simplă decît a 
elulei. De asemenea, în timp ce o 
elulă se înmulțește prin diviziune, 
irusul nu se poate multiplica decît 
acă pătrunde într-o celulă vie. Aici, 
i nivelul celulelor pe care le atacă 
ară cruțare, virusul își înfăptuiește 
rincipala acțiune nocivă.
într-o primă etapă, virusul se fi- 

.ează pe suprafața celulei care îl 
îglobează, puțind astfel pătrunde în 
iteriorul ei. Ajuns aici, el își lea- 
ădă învelișul, eliberînd acidul său 
.ucleic ; acesta paralizează aparatul 
enetic al celulei gazdă, care nu-și 
oai poate produce enzimele necesare, 
ntră în schimb în acțiune genele 
irusului, care solicită „atelierului 
himic" al celulei gazdă să producă 
xclusiv cele cîteva enzime necesare 
ormării unei noi cantități de acid 
tucleic specific virusului. Alt grup 
ie gene ale virusului dirijează forma- 
ea învelitoarei virusului și în cele 
'.in urmă, cele două componente se 
asamblează în noi particule mature 
ie virus. Curînd rezerva de enzime 
i celulei se epuizează, iar procesele 
.■himice fundamentale nemaiputînd 
’.ontinua, aceasta moare. (Unele vi
rusuri sînt în stare să accelereze 
noartea celulei producînd o enzimă 
care atacă și dizolvă membrana ce
lulară, din interior). Dar o dată cu 
moartea celulei gazdă, virusul nou 
format este eliberat și se poate răs- 
pîndi spre noi celule sănătoase con- 
tinuîndu-și procesul infecțios.

Virusul este deci un „dușman per
sonal" al celulei, un uzurpator care 
se folosește de aparatul chimic al 
celulei pentru propria sa înmulțire. 
Uneori, 1 000 de noi particule virale 
pot fi formate și eliberate în decurs 
de numai 25 de minute. în majorita
tea infecțiilor umane însă ciclul de 
multiplicare este mai lung variind 
între 5 și 24 de ore.

Dar în această încleștare celula 
umană este total lipsită de orice 
mijloc de apărare ? Nu ! Ea poate 
„mobiliza" o substanță care are ca
pacitatea de a paraliza genele viru
sului. Aceasta și explică de altfel 
de ce infecțiile virale nu sînt întot
deauna fatale. Se poate întîmpla, 
chiar, cam la o dată dintr-un milion 
de cazuri, ca lupta dintre celulă și 
virus să se termine cu un rezultat 
nul, cînd se stabilește un fel de „co
existență", destul de neplăcută pen
tru organism, virusul rămînînd in 
celulă și multiplicîndu-se în același 
ritm cu ea. încorporat în celulă, vi
rusul poate deveni o parte integran
tă a celulei. în acest caz, însă, dato
rită adaosului străin de material ge
netic, celula dobîndește caracteristici. 
noi; înstrăinîndu-se de celulele din 
organism și insensibilă la mecanis
mele care reglează creșterea aces
tora, ea începe să se multiplice în 
mod anarhic și devine o celulă tumo- 
rală. Sînt numai cîteva din aspectele 
„vieții" virusurilor care preocupă și 
se găsesc astăzi în centrul atenției 
cercetătorilor de specialitate.

cetările nu au adus rezultate noi. 
Abia în anul 1930, a fost demonstrată 
existența unor tumori virale la șoa
reci și iepuri de casă, observîndu-se 
că agentul bolii, transmis prin lap
tele matern, determină apariția can
cerului mamar. Rînd pe rînd au fost 
descoperite la animale alte forme de 
cancer produse de virusuri.

Iată însă că știința ajunge în a- 
ceastă problemă și la constatări noi : 
interesantă a fost observația că ace
lași virus („polioma") produce, la 
specii diferite de animale, forme di
ferite de cancer, precum și aceea 
potrivit căreia „adenovirusul", care 
la om produce îmbolnăviri ale căilor 
respiratorii și plămînilor, inoculat la 
hamster! nou născuți, provoacă tu
mori maligne. O nouă concluzie se 
impunea, confirmată și de alte pro
be : unul și același virus poate 
produce cancer la unele specii, iar la 
altele nu.

Se cunosc astăzi peste 30 de tipuri 
de virus care, experimental sau 
spontan, pot provoca la animale di
ferite forme de cancer sau leucemii. 
Această multitudine de virusuri des- 
minte o teorie mai veche, după care 
tumorile maligne, animale sau uma
ne, ar fi rezultatul acțiunii unui sin
gur virus, deoarece s-a stabilit cu 
suficientă precizie astăzi că nu 
există un declanșator unic al cance
rului. Și ,1a om, în anumite forme de 
cancer al sîngelui (leucemie), au fost 
puse în evidentă, cu ajutorul micro
scopului electronic anumite particu
le care par să reprezinte virusuri. 
Particule de același gen. dar oare
cum de altă formă, au fost descope
rite și la o formă de tumoare can
ceroasă din regiunea gîtului, care 
apare foarte frecvent la copiii din 
Africa ecuatorială, virusul fiind pro
babil răspîndit de anumite insecte.

Dar cu toate că în cazul omului 
lucrurile nu sînt încă suficient de a- 
vansate, la nivelul cunoștințelor ac
tuale se poate presupune cu un grad 
foarte mare de probabilitate originea 
virală a cancerului sîngelui ; cu atît 
mai mult cu cît la animale cele mai 
multe forme de leucemie se datorea
ză unor virusuri.

Deocamdată, nu există argumente 
majore care să pledeze pentru teoria 
că toate tumorile canceroase umane 
ar fi provocate de virusuri, deoarece 
este lucru stabilit — experimental 
la animale, iar la om, ca urmare a 
exercitării unor profesiuni — că pot 
apare tumori canceroase și datorită 
unor influențe fizice și chimice (ra
diații, acțiunea unor derivate ale gu
dronului. coloranți, fumul de țigară 
etc.). Pe de altă parte, nu s-a reușit

pînă acum să se Inoculeze animale
lor cancere umane fără a le inocula 
în același timp și celule umane, ceea 
ce ar fi fost o dovadă hotărîtoare că 
virusul, el însuși, este factorul care 
generează cancerul.

în laboratoarele lumii, cu ajutorul 
microscopului electronic, al metode
lor imunologice, biochimice, biologi
ce, continuă cercetările pentru des
coperirea rolului exact al virusuri
lor în apariția tumorilor canceroase. 
Dacă aceasta s-ar confirma, s-ar des
chide perspectiva unor măsuri profi
lactice și curative comparabile 
cu vaccinarea în masă care a 
dat rezultate atît de strălucite în 
variolă, rujeolă și poliomielită. Sînt 
elemente care justifică pe deplin con
tinuarea intensă a cercetărilor în a- 
ceastă direcție.

Acad. ȘTEFAN S.NICO- 
LAU (România)

Există germeni 
și mai mici decît 
virusul. 0 nouă 
etapă in comba
terea infecțiilor
Marile progrese în virusologie, din 

ultimii ani, s-au datorat în bună 
măsură cercetărilor întreprinse asu
pra acizilor nucleici- virali, elemen
tul infectant. Mai puțină atenție s-a 
acordat însă proteinelor care for
mează învelișul virusului (capsula 
său capsida) care joacă de asemenea 
un rol foarte important. Se știe că 
organismul atacat de virusuri nu ră- 
mîne impasibil la pătrunderea lor, 
ci-și organizează apărarea producînd 
substanțe antivirale și, treptat el poa
te instala imunitatea ; organismul 
debarasîndu-se de la sine de dușma
nii care l-au invadat, vindecă singur

boala. Or, procesele legate de imuni
tate sînt declanșate de componenta 
proteică a virusului.

Lucrări foarte recente, efectuate 
la Institutul de inframicrobiologie al 
Academiei, au demonstrat că există 
germeni infecțioși și mai mici decît 
virusurile, ceea ce deschide cerce
tării de specialitate un domeniu nou, 
cel al infravirusurilor. într-adevăr, 
în unele boli infecțioase, lungi, reci- 
divante, nu apare imunitatea. S-a 
pus întrebarea — dacă și acestea sînt 
produse de virusuri constituite din 
acid nucleic infecțios și capsîdă pro
ducătoare de imunitate ? S-a ajuns 
la concluzia că în aceste cazuri ger
menii infecțioși sînt constituiți exclu
siv din acid nucleic, lipsit de orice 
capsulă. Celula îmbolnăvită, sinteti
zează numai acidul nucleic, operația 
obișnuită a multiplicării virusului o- 
prindu-se înainte de a se produce 
învelișul proteic. Se multiplică deci 
nestăvilit numai elementul infecțios, 
acidul nucleic viral, iar în țesutul 
infectat, imunitatea nu se mai insta
lează.

Lepădîndu-și învelișul proteic, vi
rusul se adaptează unor condiții noi, 
pentru a putea supraviețui. Din a- 
ceastă cauză, o boală virală, imuno- 
genă, vindecabilă deci, se poate trans
forma în decursul vremurilor într-o 
boală infravirală. Astfel encefalita le
targică, în 1918 încă o boală vinde
cabilă s-a transformat într-o jumă
tate de secol în altă boală, nevinde
cabilă (parkinsonismul encefalitic). 
La fel și hepatita epidemică (icterul 
infecțios) boală imunogenă, foarte 
ușor vindecabilă încă în marile epi
demii din 1917 și 1941—1942, s-a trans
format azi în numeroase cazuri, 
în hepatită trenantă, neimunizantă. 
S-ar putea ca leucemia care nu dă 
naștere la imunitate să fie și ea 
provocată de infravirusuri. Aceasta 
cu atît mai mult cu cît unele din 
cercetările din institutul nostru ara
tă că plecînd de la forme infravirale 
se poate ajunge uneori la forme vi
rale ;transformarea herpesului reci
divam (o boală lungă a pielii și mu
coaselor) în herpes simplu (boală ex
trem de ușoară și vindecabilă) — 
realizată în institut — dovedește po
sibilitatea vindecării unor boli prin 
retransformarea infravirusului în 
virus.

în prezent, începe să se contureze 
o lume vastă de astfel de infraviru
suri. Adîncind studiul lor, și în spe
cial căile pe care infravirusurile lip
site de capsidă pot fi transformate 
din nout în virusuri capsidate, știința 
va desprinde noi posibilități de com
batere eficientă a unor boli infec- 
țioase. trenante. neimunizante.

Combaterea eficientă a virusurilor 
presupune cunoașterea amănunțită a 
tuturor fazelor lor de dezvoltare. 
Constatarea că virusurile s-ar re
produce numai în celulele vii (in- 
vivo), în care reușesc să se introducă 
a devenit un fel de cunoștință-barie- 
ră în calea cercetării. Cum să faci 
virusul „să iasă la o cunoștință mai 
de amănunt" din celula cucerită ce 
devine la scurt timp o fortăreață 
pentru el ?

în ultimii ani s-a văzut însă că 
această barieră nu este de netrecut, 
că fiecare din fazele care intervin, în 
cursul unei infecții virale și a mul
tiplicării virusurilor poate fi stu
diată și fără celule vii. A putut fi 
realizată astfel cu succes multipli
carea virusurilor „in vitro" (în epru- 
betă), deși nimeni nu a parcurs pînă 
acum toate fazele cu unul și același 
virus. Pentru aceste studii, materia
lul de bază îl constituie virusurile 
mai simple cum este cel al polio
mielitei, al febrei aftoase, o serie de 
virusuri care atacă bacteriile, așa- 
numiții bacteriofagi, majoritatea vi
rusurilor plantelor.

în lucrările de laborator, cînd se 
urmărește multiplicarea virusului „in 
vitro", nu este desigur necesar să fie 
repetate toate treptele de evoluție 
ale unei infecții de acest gen, obiec
tivul esențial fiind elucidarea mo
dului în care are loc transmiterea 
„mesajului" purtat de acidul nucleic 
viral. Cercetările experimentale din 
ultimul timp au demonstrat că se 
sintetizează, cu acest prilej, o enzimă 
specială, denumită replicaza, care as
tăzi poate fi izolată numai din bac
teriile atacate de virusurile bacte- 
riofage. Amestecîndu-se apoi repli
caza cu materiale care intră în com
poziția acidului nucleic și cu o can
titate mică de acid nucleic al bacte- 
riofagului se declanșează sinteza unei 
mari cantități de acid nucleic al vi
rusului. Lucrările efectuate de pro
fesorul S. Spiegelman de la Univer
sitatea din Illinois au demonstrat că 
această fază, care reprezintă, în fond, 
multiplicarea acidului nucleic infec- 
țios, poate fi obținută în prezent cu 
succes „in vitro".

Dar cu aceasta studiul procesului 
de formare a virusului nu s-a termi
nat. în ceea ce privește celălalt ele
ment constitutiv al virusului — în
velișul, s-a demonstrat că și el, care 
este alcătuit din proteină se poate 
forma „in vitro". Unele experiențe 
au dovedit că substanțele proteice 
respective, puse în contact cu acidul 
nucleic al virusului „mozaicului tu
tunului". de pildă, se încolăcesc vă
dind tendința de a se asambla în noi 
particule virale infecțioase.

Fiecare treaptă în procesul de 
multiplicare a virusurilor necesită 
însă, după cum s-a văzut, una sau 
mai multe enzime. provenind toate 
din celule vii, iar pînă acum produ
cerea în cantități mari de molecule 
enzimatice active nu a putut fi încă 
realizată. Lucrările continuă, ele sînt 
foarte importante pentru cunoașterea 
mecanismului intim al multiplicării 
virusurilor deschizînd noi perspective 
în lupta împotriva lor.

Anchetă realizată de 
Gheorghe BARBU

lead. dr. A. GRAFFI
Berlin-Buch. (R.D.G.):

30 de viruși 
produc cancer

Studiul tot mai aprofundat al vi
rusurilor pune cu acuitate sporită și 
problema legăturii dintre ele și di
feritele boli. încă de la începutul 
secolului, savantul francez Borell 
și-a pus întrebarea dacă nu există 
cumva vreo legătură între virus și 
apariția cancerului. Constatări ulte
rioare i-au întărit ■ presupunerea : 
s-au descoperit fenomene de natură 
canceroasă (cancer al sîngelui și tu
mori canceroase la găini) ce-și aveau 
originea în mod neîndoielnic în viru
suri.

Dar deși problema originii virale 
a cancerului a început să pasioneze 
lumea științifică, multă vreme cer-

Acum cîțiva ani o edi
tură braziliană tipărea un 
roman devenit în foarte 
scurt timp „best seller". în- 
tr-un singur an, cartea in
titulată „Quarto de des- 
pejo’ a însumat nu mai 
puțin de opt ediții. 80 000 de 
exemplare, toate epuizate, 
ceea ce în Brazilia consti
tuia o performanță edito
rială fără precedent. Auto
rul era complet necunoscut 
cercurilor literare și, mal 
mult, nici nu avea idee ce 
înseamnă literatura. Se 
mira ascultînd cite compli
cate virtuți îi găseau cro
nicarii literari și mai ales 
cită lume citește ceea ce 
consemnase timp îndelun
gat într-un caiet păstrat la 
căpătîiul patului. Acest ne
obișnuit autor era o negre
să — Carolina Maria de 
Jesus. Trăia in favela „Ca- 
nindă" din Sao Paulo, iar 
ceea ce scrisese nu era de
cît un fel de jurnal al pro
priei vieți și al vieții altora 
ce populau aglomerarea de 
cocioabe „Caninde", una 
din numeroasele care în
conjoară ca o centură me
tropola industrială a Bra
ziliei. Caietul de însemnări 
ar fi rămas poate acolo 
unde se afla, dacă un zia
rist de la revista „O Cru
zeiro" nu-1 descoperea în- 
tr-una din peregrinările 
sale „la marginea societă
ții".

O dată publicat, jurnalul 
Carolinei a stîrnit senzație, 
în el se proiecta cu extre
mă' fidelitate imaginea 
lumii dezmoșteniților din 
favele. Lipseau cu desă- 
vîrșire artificiile stilistice. 
Realității sumbre, haluci
nante, i se spunea pe nume 
în tot ce avea ea mai crud 
și mai revoltător. Spre deo
sebire de toate descrierile 
anterioare ale universului 
favelei, făcute de condeieri 
animați de compasiune, de 
astă dată vorbea un „fave- 
lado" în persoană și mesa
jul protestatar al cuvîntului 
căpăta o forță maximă, jur
nalul numărîndu-se printre 
cele mai expresive acte de 
acuzare la adresa nedreptă
ților societății capitaliste. 
De fapt, era vorba în pri
mul rînd de un document 
de istorie socială, căruia 
meritele artistice veneau 
doar să-i sporească valoa
rea. De aceea s-a impus, în 
ciuda încercărilor de deni
grare din partea celor șo- 
cați de „obrăznicia unei 
scriitoare cu două clase pri
mare".

Din colectoare de hîrtii 
uzate pe străzile orașului 
Sao Paulo, Carolina a a- 
juns cunoscută în 22 de 
țări ale lumii, unde au a-

părut traduceri ale cărții, 
inclusiv în România (publi
cată în 1962 sub titlul „Sao 
Paulo. Strada A, nr. 9"). în 
afară de Jorge Amado și, 
poate, Erico Verissimo, nici 
un scriitor brazilian în via
ță nu a avut o astfel de 
difuzare în străinătate. 
Faima cărții a schimbat 
brusc viața autoarei. Din 
favela „Caninde" s-a mutat 
într-o casă decentă, a în
ceput să frecventeze cercu
rile intelectuale, a repre
zentat Brazilia la o mani
festare culturală în străină-

sa, dar cunoștea pe altci
neva care o știa cu aproxi
mație. înarmat, în fine, cu 
o hartă improvizată pe o 
foaie de bloc notes, străbat 
labirintul interminabil al 
străzilor marelui oraș, apoi 
trec în zona suburbană îm
pestrițată de favele și ies 
pe drumul Parelheiros, croit 
proaspăt printre coline îm
pădurite. Un pavaj provi
zoriu, masacrat de circula
ția intensă a camioanelor, 
cedează locul unui verita
bil drum de țară. Rotile 
mașinii patinează la tot pa-

albă ce-i scoate și mai mult 
în evidență negrul de aba
nos al feței. Vizibil jenată 
de faptul că o găsesc nepre
gătită pentru vizite, se gră
bește să facă ordine în în
căpere, începînd cu alun
garea a două găini de sub 
masă.

Cum de a ajuns aici ? 
Auzind întrebarea, gazda 
schițează un surîs amar și, 
după o pauză, începe să de
pene o poveste aspră, tris
tă, ca și lumea celor des
criși în „Quarto de des- 
pejo".

O SCRIITOARE
STRlNGE
HÎRTII

(De vorbă cu autoarea cărții

„Sao Paulo, Strada A, nr. 9")

tate, a strâns chiar mîna 
președintelui republicii. în
tr-un cuvînt, a ajuns ci
neva.

Dar toate astea au fost și 
astăzi nu mai sînt. La Sao 
Paulo am încercat zadarnic 
să aflu unde locuiește a- 
cum Carolina Maria de Je
sus. Scriitorii și unii con
ducători ai administrației 
publice pe care i-am între
bat au ridicat invariabil din 
umeri, arătî-ndu-se mirați 
că mă interesează această 
persoană și că îmi închipui 
că ei ar putea ști unde 
trăiește. Numele îl rețineau 
toți, dar... atît. Cînd mă 
pregăteam, ca ultimă solu
ție, să apelez Ia amabilita
tea poliției (!) — pentru a 
localiza pe autoarea uneia 
din cele mai de succes cărți 
scrise în Brazilia —, un co
leg de breaslă, reporter la 
sucursala ziarului „Jornal 
do Brasil", s-a oferit să mă 
ajute. Nu știa nici el adre-

sul prin pămîntul clisos și 
prin bălțile lăsate de ploi. 
De o parte și de alta se în
șiră mici cătune alcătuite 
din căsuțe, unele cu ceva 
mai răsărite, altele la fel 
ca și cocioabele favelelor. 
Aceste aglomerări mărgi
nașe apar uneori peste 
noapte și sînt o expresie a 
formidabilei expansiuni a 
orașului Sao Paulo, îndeo
sebi pe seama exodului ru
ral. Din dreptul kilometru
lui 34, urc pe o cărare la
terală vreo doi kilometri și, 
grație unor explicații su
plimentare furnizate de lo
calnici, ajung în cele din 
urmă la destinație. în pra
gul unei căsuțe mai mult 
decît modeste, situată la 
marginea cărării într-un 
luminiș smuls pădurii des
tul de proaspăt, cum se 
vede, mă întîmpînă Caroli
na. O femeie între două 
vîrste, puțin adusă de 
spate, învelită cu o năframă

— „Cartea mea a folosit 
editorilor, nu mie. Lor le-a 
adus bani, mie speranțe de
șarte. Iar apoi revenirea la 
ceea ce am fost. Banii pe 
care i-am încasat ca drep
turi de autor au fost puțini 
și familia mea prea săracă. 
După un timp am fost si
lită să mă mut din locu
ința din oraș (unde nu pu
team face față cheltuieli
lor) și să-mi cumpăr palma 
asta de pămînt pe care 
să-mi încropesc o căsuță. 
Aici, la o distanță atît de 
mare, fiindcă mai aproape 
de oraș nu aș fi reușit să 
cumpăr niciodată. Ca să 
știți cum o duc eu cu edi
torii, uitați-vă Ia hîrtia 
asta". Și îmi întinde o foaie 
pe care citesc următoarele : 
„Rio de Janeiro, 23 iunie 
1967. D-na Carolina Maria 
de Jesus, prin prezenta vă 
prevenim că. începînd cu 
luna iulie, considerăm des
ființat ajutorul instituit în

favoarea dv. în septembrie 
1966, destinat să contribuie 
Ia soluționarea greutăților 
dv. ocazionale. în ce pri
vește drepturile de tradu
cere, solicitate în ultima 
scrisoare, înștiințăm cu re
gret că nu putem acorda 
nimic. Neavînd altceva de 
comunicat, încheiem cu sti
mă. Editura Paulo de Aze
vedo LTDA".

— După cum vedeți, îmi 
spune gazda, ei vorbesc 
despre „ajutor instituit în 
favoarea mea", nu de un 
drept. Un fel de pomană pe 
zece luni, care acum a în
cetat și ea. Un editor nu 
s-a sfiit să-mi spună în 
față că nu merit să-mi dea 
nimic, fiindcă „un negru se 
descurcă și fără bani".

— Dar legea ?
Carolina zîmbește con

descendent și continuă :
— Domnul, fiind străin, 

poate nu cunoaște bine rân
duielile de pe la noi. Le
gea poate fi și dreaptă a- 
colo în scriptele judecăto
rești, dar la cei săraci a- 
junge strîmbă. Dacă eu aș 
încerca azi să-mi caut 
drepturile prin tribunal, tot 
ce am nu mi-ar ajunge să 
plătesc onorariile avocatu
lui pe o lună. Și cîștig de 
cauză nu aș obține nicio
dată.

Carolina spune că numai 
pentru traducerea cărții ei 
în limba germană, editorii 
(care au încasat șl drepturi 
de autor și de traducere) îi 
datorează șase milioane de 
cruzeiros (cam 2 250 dolari) 
din care nu a primit nicj 
un centavo măcar. După 
multe încercări nereușite, a 
pierdut speranța de a mai 
primi ceva din ce i se cu
vine. Acum dorește numai 
ca editorii să nu se îmbo
gățească pe seama ei. De 
aceea va solicita autorități
lor să-i declare cartea pro
prietate publică.

Notița reprodusă mai sus 
se referă la „greutăți oca
zionale". dar greutățile Ca
rolinei sînt permanente. 
Petecul de grădină din ju
rul casei nu ajunge pentru 
a-i întreține pe cei trei 
copii, fără tată (Joao, Jose 
și Vera). Din trei numai 
fata reușește să frecventeze 
școala, fiindcă învățătura 
se face cu cheltuială peste 
puterile familiei. Pentru a 
asigura hrană familiei, Ca
rolina și-a reluat vechea 
ocupație de colectoare de 
hîrtii uzate pe străzile ora
șului Sao Paulo.

— Bănuiam că voi ajunge 
Iarăși cum am fost, dar 
nu-mi închipuiam că va

(Continuare 
în pag. a VIII-a)

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
8
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

„BUMERANGUL 
ESCALADĂRII"

Influentul om politic american, William Fulbright, președintele 
comisiei senatoriale pentru afacerile externe, își expune detaliat punc
tele de vedere asupra rolului Statelor Unite în lumea modernă în 
cartea sa „Aroganța puterii'1, apărută nu de mult. Cartea senatorului 
Fulbright a avut un larg răsunet. O bună parte a lucrării este con
sacrată politicii S.U.A. în Vietnam.

Publicăm, cu unele prescurtări, capitolul al șaselea al cărții „A- 
roganța puterii", care se referă la urmările pe care le are agresiunea 
din Vietnam pentru S.U.A. atît pe plan extern, cît și intern.

Efectul
tervenția .. ._______ _
se limitează la spațiul vietnamez. In
fluența. ei se simte pretutindeni în 
lume.și, după părerea mea, cu trece
rea timpului, războiul vietnamez va 
exercita o înrîurire considerabilă 
asupra relațiilor noastre cu Europa, 
ca și asupra situației noastre în Asia 
de sud-est. Se prea poate ca urmă
rile sale cele mai puternice să se 
manifeste acasă, asupra stării națiu
nii și principalelor direcții ale po
liticii de stat... Aspectul ideologic al 
războiului vietnamez subminează 
lent relațiile dintre Statele Unite și 
Europa, de răsărit. Destinderea în
cordării este frînată și supusă lent 
dar stăruitor eroziunii... Cît de de
parte va merge acest proces, la ce 
rezultate nefavorabile va duce el 
— aceasta o vor arăta mensul ulte
rior și proporțiile pe care le va lua 
războiul din Vietnam...

In ansamblu, războiul din Vietnam 
exercită o înrîurire negativă asupra 
relațiilor dintre Răsărit și Apus. Re
lațiile dintre Răsărit și Apus depind 
acum de războiul din Vietnam. Dacă 
acest război va continua încă timp 
îndelungat sau va atinge un grad de 
escaladare și mai mare, el va nimici 
perspectivele . reglementării proble
melor. Consecințele războiului viet- 

distrugătoare

nociv produs de in- 
americană în Vietnam nu

namez pot fi mult mai 
decît războiul însuși...

Vietnamul a devenit
al relațiilor Americii ;__ _______ ...
săi, cît și cu țările neutre. Oficiali
tățile americane 
mai îngrijorate 
de ceea ce spune 
sau gîndește lide
rul vreunei țări 
despre politica a- 
mericană în Viet
nam decît, așa 
cum ar fi logic, 
de dezvoltarea in
ternă a acestei 
țări sau de con
tribuția ei la se
curitatea regiunii. 
„Realiștii" (cum 
ne închipuim că 
sîntem), care se mîndresc și adesea 
se laudă cu universalitatea obligații
lor lor, au rămas izolați în afacerile 
internaționale, sînt dornici să audă 
o vorbă bună sau să vadă un semn 
de încurajare și sînt gata să plăteas
că scump pentru oricare din ele

Cu toate acestea, principalii noștri 
aliați nu ne sprijină în Vietnam. 
Numai unele țări ne-au încurajat cu 
expresii „tari" arătînd că America 
ÎȘI îndeplinește „datoria" de lider al 
„lumii libere". Lor le convine că tine- 
rn americani luptă și mor în jun
glele din Asia de sud-est, în timp ce 
tinerii lor învață în școli, își fac o 
profesie și își întemeiază familii. 
TT^Ite- tări dependente de Statele 
Unite in domeniul apărării, financiar, 
al ajutorului economic sau al piețe
lor de desfacere, au hotărît că tă
cerea este latura cea mai bună a 
prudentei. Uneori ei ne laudă cu 
cumpătare, fapt care ne bucură, altă- 
dațame fac reproșuri delicate Ia care 
noi, fund vulnerabili, reacționăm mî- 
nioși. Unele țări dezvoltate din punct 
de vedere economic, avînd o condu
cere fermă sau un înalt simț al dem
nității naționale, nu se simt obligate 
sa închidă ochii la acțiunile Statelor 
Unite și critică fățiș politica ameri
cana in Vietnam.

Aproape toți prietenii Americii au 
refuzat să participe la războiul din 
Vietnam.
^Făuritorii politicii americane afirmă 

c? „da£a statele Unite vor consimți 
sa faca concesii substanțiale în Viet
nam, trăinicia celorlalte angajamen
te și garanții oferite de noi va fi 
serios subminată, iar țările care de
pind de sprijinul american — de la 
Țailanda pînă la Germania (occiden
tală) își vor pierde încrederea în 
Statele Unite. Această părere are 
rațiunea sa, dar nu în întregime. In 
realitate, multi dintre aliații Americii 
sînt mai îngrijorați de faptul că 
Statele Unite sînt peste măsură de 
angajate în Vietnam decît de urmă
rile pe care le-ar avea o retragere 
americană din Vietnam.

Presupun că 
în Vietnam are 
cu criza actuală 
cru l-a spus și 
Ia conferința de 
rie 1966, cînd a ______ _  _ „
cauzele hotărârii Franței de a-șî re
trage forțele armate din N.A.T.O. 
este pericolul atragerii de către Sta
tele Unite a partenerilor săi europeni 
într-un război neeuropean. In Euro
pa se observă o îngrijorare crescîn- 
da în legătură cu politica americană, 
se manifestă sentimentul că S.U.A. 
nu mai prezintă încredere și că mai 
sigur este să te ții cît mai departe 
de americani. Se prea poate ca 
acțiunile Franței să fie doar un in
diciu al neîncrederii larg răspîndite 
în rândurile europenilor față de po
litica și gîndirea americană.

Pentru un american e greu să-și 
privească tara cu ochii unui străin. 
Presupun că numeroși europeni, a- 
șiatici. africani sau latino-americani 
încearcă mai curînd o teamă plină 
de respect decît încredere față de 
forța noastră... Priveliștea bombelor 
americane care cad în junglele și sa
tele vietnameze într-un număr care în 
toiul celui de-al doilea război mon
dial era aruncat asupra orașelor in
dustriale ale Germaniei, derutează 
De prietenii noștri de peste hotare, 
atît prin forța distrugătoare ame
ricană, cît și prin vădita ei lipsă de 
eficacitate Este posibil ca atrocita
tea războiului din Vietnam, precum 
și rezultatul său să pună în fața 
prietenilor noștri de peste hotare 
dilema : ce e mai rău : să fie salvați 
de Statele " __
ele? Poate că ei gîndescTn“spiritul 
causticului proverb chinez : „In apa 
mică și dragonul devine jucăria cre- 
veților".

M-aș mira dacă actuala repulsie 
a aliatîlor noștri de a-și asuma vreo 
răspundere în afara propriilor lor 
regiuni n-ar fi legată indirect de a- 
mestecul militar american în Asia 
de sud-est. In msfeura în care ames
tecul american în Asia presupune 
tendința S.U.A. de a juca rolul de 
jandarm mondial, chiar dacă se fo
losesc de sprijinul simbolic al unor 
aliați, alti aliați se pbt întări în con
vingerea că chiar în cazul cînd in
teresele lor vor fi atinse de o criză

factorul cheie 
atît cu aliații

sînt deseori mult

Fragment din cartea 
„Aroganța puterii" de 
senatorul american 
William Fulbright

transfor-

T
1

amestecul american 
o anumită legătură 

a N.A.T.O, Acest lu- 
generalul de Gaulle 
presă din 21 februa- 
declarat că una din

Unite sau părăsiți de

de tipul războiului din Vietnam, ei 
nu vor fi nevoiți să intre în acest 
război pentru că americanii o vor 
face în orice caz. De ce să nu-și con
centreze atenția, gîndesc ei, asupra 
unor probleme interne mai urgente 
si să nu rezerve americanilor dreptul 
de a jertfi viețile lor și de a suporta 
cheltuielile, întrucît o doresc ei în
șiși, pe cît se pare.

Cauza este, socotesc eu. prea ma
rea arogantă generată de putere. Pu
terea întunecă rațiunea, generează 
iluzii de grandomanie în mințile po
norului, care în alte privințe este pe 
deplin rezonabil, ca și în rândurile 
statelor, care în alte privințe sînt 
pe deplin rezonabile.

★
Războiul din Asia de sud-est a a- 

vut influentă asupra situației interne 
din Statele Unite în două direcții 
principale : el a deviat energia noas
tră de Ia programul atît de promi- , 
țător al „Marii societăți" și a adus 
începuturile unei febre militare în 
mințile poporului american, precum 
și ale liderilor săi. în ciuda însufleți- 
telor discuții despre faptul că ne pu
tem permite „și tunuri, și unt", răz
boiul din Vietnam a și avut efecte 
dăunătoare asupra „Marii societăți"...

Războiul dura de multi ani, dar 
pînă în 1965 era un război de mici 
proporții și îndepărtat și. așa cum 
ne încredințau în repetate rînduri 
liderii, el trebuia ori cîștigat, ori 
pierdut de vietnamezii înșiși (se are 
în vedere clica de la Saigon — n.r.). 
Apoi, în primele luni ale anului 1965, 
dacă nu chiar înainte, a devenit lim

pede că guvernul 
saigonez pierde 
războiul și noi 
ne-am amestecat 
cu o armată u- 
riașă,
mîndu-ne din con
silieri în princi
pala parte belige
rantă.

Proiectele pri
vitoare la „Ma
rea societate" au 
dispărut în fața 
realității ameste

cului nostru crescînd în Vietnam.
Socotesc că există ceva irațional 

în ușurința cu care admitem ideea 
posibilității de a aduna multe mi
liarde de dolari pentru construcția 
de școli, orașe, transportul în comun, 
lichidarea poluării aerului și apei și 
în același timp de a cheltui zeci de 
miliarde de dolari pentru războiul 
din Asia, al cărui sfirșit nu se mai 
vede. Chiar dacă am putea găsi în 
economia noastră resursele materiale 
necesare, nu cred ca poporul supă
rat și dezamăgit să ne acorde timp 
îndelungat un sprijin moral.

A afirma, așa cum s-a făcut și 
cum obișnuiesc și azi s-o mai repete 
unii, că amînînd aceste probleme 
plătim prețul securității noastre — 
e ca și cum am socoti că prețul secu
rității este lenta eroziune a bazelor 
ei. O asemenea poziție este lipsită de 
rațiune. Politica externă și cea in
ternă sînt de fapt de nedespărțit. în 
ultimă instanță, eficacitatea politicii 
externe depinde de societatea sănă
toasă 
statul 
trage 
.lumii, 
priile 
satisfacerea lor, 
ceva nedemn omul care își asumă 
întreaga povară a cheltuielilor ob
ștești ale Asociației părinților și pe
dagogilor, în timp ce propriii săi copii 
sînt niște semidocți, iar căminul lui 
e în decădere. *

Renunțarea la rezolvarea sarcini
lor constructive după un răgaz atît 
de scurt este în prezent pentru 
americani urmarea cea mai negativă 
și cea mai evidentă a războiului. A 
doua urmare, nu mai puțin dăună
toare, este ațîțarea febrei militare în 
mințile poporului și ale liderilor 
noștri. în prezent această febră nu 
apare la suprafață, dar pe măsură 
ce războiul se va prelungi, iar lis
tele victimelor vor deveni tot mai 
lungi, febra va crește tot mai pu
ternic, iar răbdarea poporului ameri
can se va apropia de limită.

De pe acum se fac simțite anu
mite schimbări în felul nostru de a 
vorbi și de a gîndi și nu încape în
doială că principala cauză o consti
tuie războiul. Aproape zilnic mili
oane de americani citesc relatări 
despre lupte, văd scene ale bătăliilor 
în primele pagini ale ziarelor, pe 
ecranele televizoarelor. Aceste nou
tăți de pe front trebuie să-și exer
cite înrâurirea : să distragă atenția 
de la problemele interne, să-1 pre
zinte pc~ adversar tot mai puțin 
uman, să sporească încordarea, să 
trezească mînie, oboseala de pe urma 
războiului și să ațîțe spiritul răz
boinic...

La 20 aprilie 1966, ministrul apă
rării McNamara s-a prezentat în fața 
Comisiei senatoriale pentru afacerile 
externe pentru a face un raport pri
vitor la programul de ajutor pentru 
străinătate. Referindu-se la Viet
nam, el și-a exprimat părerea că 
„noi trebuie să fim mîndri de ceea 
ce facem acolo". Ministrul apărării 
este mîndru de numărul de avioane 
și elicoptere folosite de noi în Viet
nam, de capacitatea noastră de a 
disloca o armată de sute de mii de 
soldați la zeci de mii de mile șl de 
a o aproviziona. Sînt de acord. Este 
o realizare impresionantă, dar mîn- 
drind_u-ne cu priceperea noastră de a 
mînui mașina de război... uităm că 
rostul armatei noastre, al arma
mentului ei este de a ucide oameni 
și a distruge sate întregi, ca și po
durile și drumurile din Vietnamul 
de nord.

America manifestă unele trăsături 
ale aceleiași înfumurări fatale, ace
luiași exces de forță, ea și-a asumat 
aceeași misiune care a dus la decă
dere marile puteri din trecut. Acest 
proces e acum abia la început, dar 
războiul pe care-1 ducem în prezent 
îl poate accelera. Dacă războiul se va 
lărgi, dacă procesul nefast dinlăun- 
trul țării se va intensifica pînă cînd 
America va deveni ceea ce nu a 
fost niciodată în trecut, adică va 
tinde spre o putere nelimitată, spre 
rolul de lider al contrarevoluției 
mondiale, urmările războiului din 
Vietnam se vor dovedi a fi într-ade
văr grele și tragice.

de acasă. Are ceva nedemn 
a cărui politică externă îl a- 
în treburile majorității țărilor 
în timp ce desconsideră pro- 
sale nevoi interne sau amină 

tot așa cum are
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VIZITA MIK
AFACERILOR EXTERNE

AL IRANULUI
Ministrul afacerilor externe al 

Iranului, Ardeshir Zahedi, și per
soanele oficiale care îl însoțesc au 
plecat vineri dimineața cu avionul 
spre Constanța.

La sosire, pe aeroportul Mihail 
Ko-gălniceanu, oaspetele iranian a 
fost întîmpinat de Petre Nicolae, 
președintele Sfatului popular al 
orașului Constanța, și de alți re
prezentanți ai organelor locale de 
stat.

în cursul dimineții, ministrul de 
externe iranian a făcut o vizită 
protocolară la Sfatul popular al 
orașului Constanța. în convorbi
rile avute oaspeții au fost informați 
despre istoricul acestui vechi oraș 
de pe litoralul Mării Negre, despre 
realizările actuale în domeniul e- 
conomic, social și cultural, precum 
și perspectivele sale de dezvoltare.

în continuare, ministrul iranian 
a făcut o vizită în stațiunea Ma
maia.

După-amiază, ministrul afacerilor 
externe al Iranului și persoanele 
oficiale care îl însoțesc au vizitat 
Edificiul roman cu mozaic, Mos
cheea din Constanța și Muzeul ar
heologic regional Dobrogea. Oaspe
ții au felicitat conducerea muzeului 
pentru grija ce o acordă conser
vării acestor valoroase mărturii ale 
civilizației antice, descoperite pe 
teritoriul patriei noastre.

în timpul vizitei pe litoral, oaspe
ții iranieni au fost însoțiți de Pe
tru Burlacu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Pavel Silard, 
ambasadorul României la Teheran, 
și funcționari superiori din M.A.E.

■A-
Seara, ministrul iranian și ofi

cialitățile române și iraniene care 
l-au însoțit au luat parte la un di
neu oferit de Comitetul Executiv 
al Sfatului popular al orașului 
Constanța.

(Agerpres) Din noul peisaj al orașului Piatra Neamț

UN SCHIMB 
UTIL DE 
EXPERIENȚĂ

9

Dr. ing. Gheorghe DOBRE
adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.

o omiit
I flgiii 

GtML A.R.LU.S.
A PLECAT

LA MOSCOVA
La invitația Asociației de priete

nie sovieto-române, o delegație 
a Consiliului general A.R.L.U.S., i 
condusă de Ion Savu, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., secretar al 
Comitetului orășenesc București 
al P.C.R., a plecat vineri la amiază 
în Uniunea Sovietică pentru a par
ticipa la manifestările ce au loc în 
U.R.S.S. cu prilejul sărbătoririi zilei 
de 23 August.

★

în aceeași zi delegația a sosit la 
Moscova.

La sosirea pe aeroport delegația 
a fost întîmpinată de G. G. Sotni
kov, adjunct al ministrului con
strucției de mașini grele, transport 
și energie ăl U.R.S.S., A. G. Tzu- 
kanova, vicepreședinți ai Asocia
ției de prietenie Sovieto-Române.

Au fost de față Teodor Marines
cu, ambasadorul Republicii Socia
liste România la Moscova, și 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Cronica
zilei

Noul ambasador al Republicii 
Islamice Pakistan în Republica 
Socialistă România, Jamsheed K. 
A. Marker, a depus vineri la amia
ză o coroană de flori la Monumen
tul Eroilor Luptei pentru Liberta
tea Poporului și a Patriei, pentru 
Socialism.

Au fost de față reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, 
Ministerului Forțelor Armate și ai 
Sfatului popular al orașului Bucu
rești.

★

Vineri seara, la sala mică a Pa
latului, a avut loc un simpozion cu 
tema „România, participant activ 
și constructiv în rezolvarea proble
melor internaționale", organizat de 
Consiliul pentru răspîndirea cu
noștințelor cultural-științifice și 
Comitetul național pentru apăra
rea păcii".

Cu acest prilej profesori univer
sitari, juriști, economiști au subli
niat, în fața unui numeros public, 
principiile care stau la baza poli
ticii țării noastre privind securita
tea europeană, importanța relațiilor 
economice, științifice și culturale 
dintre state, precum și rolul lor în 
apărarea și consolidarea păcii în 
lume.

(Agerpres)

ieri a început „Cupa orașului 
București" la baschet

0 România — Leningrad 84-72 
© Grecia — Ungaria 83-72

Pe terenul Floreasca din Capitală 
a început aseară competiția interna
țională de baschet masculin „Cupa o- 
rașului București". în meciul inaugu
ral, echipa României a întrecut cu 
scorul de 84—72 (44—37) selecționa
ta orașului Leningrad.

Cel mai eficace jucător al forma
ției noastre a fost Mihai Albu, care 
a înscris 22 de puncte. Cîte 18 puncte 
au realizat Alin Savu și Gh. Novac.

De la oaspeți s-au remarcat Grigo- 
roscenko (25) și Bîkov (15).

Cel de-al doilea meci s-ă disputat 
între echipele Ungariei și Greciei. 
Victoria a revenit sportivilor greci cu 
scorul de 83—72 (38—37).

Astăzi, cu începere de la ora 19, pe 
același teren, au loc partidele : Lenin
grad—Grecia și România—Ungaria.

(Agerpres)

La bazinul Dinamo din Ca
pitală au continuat ieri cam
pionatele republicane de no
tație. Cel mai bun rezultat a 
lost obținut de echipa mas
culină a clubului Steaua, 
care a stabilit un nou 
record național la ștafeta 
4 x 100 m liber cu timpul de 
3’55”3/10. Iată cîștigătorii ce
lorlalte probe : feminin : 100 m

spate : Cristina Balaban 1'10” 
5/10 ; 100. m fluture : Agneta 
Sterner 1’11” ; 400 m liber : Da
niela Coroiu 5'17”5/10 ; ștafeta 
4 x 100 m liber Dinamo 4’46’' 
2/10 ; masculin : 100 m spate : 
T. Șerban 1'06” ; 100 m fluture : 
VI. Belea l’03’'8/10 ; 400 m li
ber : D. Naghi 4'36”6/10. în fo
tografie : Start la 400 m liber 
fete. Foto : M. Andreescu

1 — 3 SEPTEMBRIE, LA BUCUREȘTI

Campionatele mondiale

de lupte grece-romane

Peste două săptămîni, între 1—3 
septembrie, Capitala .țării noastre 
va găzdui una dintre principalele 
competiții ale sezonului internațio
nal 1967 : campionatele mondiale 
de lupte greco-romane. Aflate ld 
cea de-a XVI-a ediție, apropiatele 
întreceri sînt precedate de intense 
pregătiri. ale . luptătorilor fruntași 
din întreaga lume, pentru care 
„mondialele" de la București în
seamnă nu numai încercarea de a 
obține un loc cît mai bun în ierar
hia mondială, ci și verificarea po
sibilităților cu un an înaintea 
Jocurilor Olimpice din Mexic.

Pînă în prezent, federația noas
tră de specialitate a primit con
firmări de participare din 22 de 
țări, dintre care 12 au trimis de pe 
acum înscfierile nominale. Lotu
rile acestora din urmă cuprind nu
me sonore ca B. Simic (Iugoslavia) 
și I. Kozma (Ungaria) — campioni 
olimpici, S. Horvath (Iugoslavia), 
I. Varga (Ungaria), Fr. Stange 
(R.F. a Germaniei), A. Kerezov și 
B. Radev (Bulgaria) — campioni 
mondiali. Lista va fi lărgită sub
stanțial cînd vor prezenta înscrie
rile nominale și celelalte 10 dele
gații, în special ale UR.S.S., Japo
niei, Poloniei și Tuiciei.

Printre aspiranții la locurile frun
tașe sînt considerați și luptătorii 
români, care la marile competiții 
internaționale din ultima perioadă 
— Jocuri Olimpice, campionate 
mondiale, campionate europene 
etc. — au înregistrat rezultate re
marcabile. Dintre aceștia îi amin
tim pe campionul olimpic D. Pîr- 
vulescu, campionii mondiali V. Bu- 
larca și Ion Cernea, vicecampionii 
mondiali N. Martinescu și FI. Cior- 
cilă, campionul european S. Po
pescu ș.a. Este interesant de ară-

FU.L.A.
*.;■ ;-r; "; -AVVfî; /.?./'

tat că aceste succese ale sporti
vilor români au fost obținute nu
mai... peste hotare. Acum, concu- 
rînd pentru prima oară într-o în
trecere de mare, anvergură pe „te
ren propriii", ei au o bună posibi
litate de a ne aduce satisfacții și 
mai mari. Deocamdată, antrenorii 
lotului nostru nu s-au fixat asupra 
celor opt titulari, dar ei vor fi aleși 
din următorii : C. Turturea, Gh. 
Berceanu (cat. 52 kg), I. Baciu, I. 
Alionescu (cat. 57 kg), S. Popescu, 
Gh. Gheorghe (cat. 63 kg), M. Bo- 
locan, I. Enache (cat. 70 kg), Ii Ță- 
ranu, FI. Ciorcilă (cat. 78 kg), Gh. 
Popovici, N. Neguț (cat. 87 kg), N. 
Martinescu, N. Pgvel (cat 97 kg) 
și C. Bușoiu, FI. Chițu (cat. -f- 97 
kg);

Pe ’cine vor alege antrenorii Ion 
Corneanu și Ion Cernea 7

„Mondialele** de juniori
® D. GHIZDAVU PRINTRE FINALIȘTI

S-au încheiat preliminariile campio
natului mondial de șah pentru juniori, 
în turneul final s-au calificat 9 jucă
tori, printre care și reprezentantul 
României D. Ghizdavu. Iată numele 
celorlalfi finaliști: H. Kaplan (Porto 
Rico), R. Huebner (R. F. a Germaniei), 
Jan Timan (Olanda), T. Wibe (Nor-' 
vegia), A. Balshan (Izrael), R. Keene 
(Anglia), L. Asplund (Suedia) și L. 
Day (Anglia).

în prima rundă a turneului final 
au fost înregistrate următoarele re

zultate : Kaplan — Timan 1—0; 
Huebner — Wibe 1—0; Balshan — 
Ghizdavu remiză; Keene Asplund 
întreruptă.

•A*
în turneul masculin de șah de la 

Skoplje (Iugoslavia) conduce Holmov 
(U.R.S.S.) cu 7,5 puncte, urmat de 
Fischer (S.U.A.) cu 6,5 puncte (1). 
în runda a 9-a, Soos (România) a 
remizat cu Gheller (U.R.S.S.). Soos 
totalizează acum 4 puncte și o par
tidă întreruptă.

O delegație de activiști ai Partidu
lui Comunist Român a vizitat de cu- 
rînd R. D. Germană, la invitația C C. 
al P.S.U.G., pentru a cunoaștș. mai în
deaproape experiența, organizațiilor de 
partid din industria extracției și pre
lucrării minereurilor neferoase și a 
sărurilor de potasiu.

Vizita, cît și atenția de care s-a 
bucurat .delegația noastră, subliniază 
relațiile de prietenie și colaborare 
statornicite între partidele și sta
tele noastre. Vizita noastră în R. D. 
Germană a fost precedată de vizita u- 
nei delegații de activiști ai P.S.U.G., 
condusă de Arwed Kempke, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.S.U.G., 
care la invitația C.C. al P.C.R. a: fă
cut un schimb de experiență în țara 
noastră.

Contactele și schimburile de. expe
riență între partidele și statele noas
tre contribuie la o mai bună cunoaș
tere reciprocă, la dezvoltarea legături
lor internaționaliste dintre partidele 
noastre, la întărirea unității mișcării 
comuniste și muncitorești.

Subliniind evoluția favorabilă a le
găturilor; dintre cele două popoare, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu spunea 
în cuvîntarea rostită la recenta se
siune a Marii Adunări Naționale: „Se 
desfășoară în mod pozitiv relațiile 
frățești, pe plan politic, economic, teh- 
nico-științific și cultural ale Româ
niei cu Republica Democrată Ger
mană — primul stat german socia
list — de care sîntem legați prm co
munitatea telurilor și aspirațiilor fun
damentale, prin lupta pentru cauza 
păcii și socialismului în lume. Sîntem 
încredințați că potențialul economic 
crescînd al țărilor noastre creează 
condiții pentru dezvoltarea continuă 
a schimburilor și cooperării econo
mice reciproc avantajoase, că se vor 
dezvolta continuu relațiile dintre 
partidele noastre".
• în R. D. Germană, delegația noas
tră a vizitat cîteva din ' principalele 
centre ale industriei miniere, luînd cu
noștință de preocupările oamenilor 
muncii pentru înfăptuirea sarcinilor 
trasate de Congresul al VII-lea al 
P.S.U.G.

începutul vizitei noastre a fost mar
cat de convorbirile purtate la C.C. al 
P.S.U.G., la Secția materialelor de 
bază pentru industrie, cu prilejul că
rora ne-au fost împărtășite preocupări 
ale organelor și organizațiilor de par
tid în domeniul conducerii economiei. 
Printre altele, ni s-a vorbit despre 
elaborarea prognozelor și a planurilor 
de perspectivă pentru dezvoltarea 
proporțională a economiei naționale. 
Organizațiile de partid manifestă o 
preocupare susținută pentru pregăti
rea și perfecționarea cadrelor necesare 
conducerii economiei. Ca urmare a 
unei hotărîri a partidului, a luat fiin
ță Institutul de pregătire a cadrelor 
în domeniul economiei de pe lingă 
C.C. al P.S.U.G., la cursurile căruia 
participă cadre cu munci de răspun
dere din aparatul de partid și de stat. 
Cursurile au o durată de 4—6 săp
tămîni.

Discuții interesante ne-a prilejuit 
și vizita la Ministerul minelor metali
fere și metalurgiei, unde am luat cu
noștință de politica economică a 
PiS.U.G. în domeniul extragerii și 
preparării minereurilor metalifere și 
a sărurilor de potasiu.

Delegația noastră și-a continuat 
schimbul de experiență în. .regiunea 
Halle. Trebuie să subliniem de la bun 
început că regiunea Halle este una 
din cele mai industrializate regiuni 
ale țării. Numeroasele întreprinderi 
chimice care s-au ridicat aici, mai a- 
les în anii puterii populare, înglobea
ză circa 125 000 de salariați. La baza 
dezvoltării regiunii stau puternicele 
zăcăminte de cărbuni, săruri de pota
siu și alte substanțe minerale. în re
giune se produc circa 80 milioane 
tone cărbuni, 12 milioane tone bri
chete de cărbuni și importante canti
tăți de săruri de potasiu.

Combinatul de cupru din Mansfeld 
cuprinde unitar întreaga activitate de 
exploatare, preparare mecanică și pre
lucrare metalurgică a cuprului. Aici 
se valorifică toate metalele rare șl 
disperse (germaniu, seleniu etc.). în 
convorbirile pe care le-am purtat cu 
activiștii de partid și specialiștii din 
combinat, aceștia ne-au împărtășit din 
activitatea lor, arătînd că organizarea 
activității industriale pe principiul 
combinatelor permite valorificarea su
perioară a materiilor prime, utilizarea 
mai rațională a forței de muncă, a 
mijloacelor de producție, transport și 
cazare, asigură o coordonare unitară

a procesului de fabricație și _■ operati
vitate. în cooperarea, secțiilor, ceea ce ! 
contribuie la ridicarea eficienței eco
nomice a extracției cuprului. Această * 
formă de organizare va lua o mare 1 
extindere în viitor.'

Succese importante au obținut 
prietenii noștri germani în domeniul 7i 
exploatării și preparării sărurilor de t4 
potasiu, industrie care se bazează pe 
un volum mare de rezerve, Din in
formațiile ce ni s-au oferit rezultă că 
această importantă- ramură a indus
triei dă o mare parte din produsele ‘rr 
sale la export.

La mina din Sonderhausen, unul 
din cele mai importante centre ale 
extracției sărurilor de potasiu din 
R. D. Germană, organizația de partid 
acordă o atenție susținută creșterii 
productivității muncii, pe baza intro
ducerii tehnicii noi. Deschiderea ză- 
cămîntului s-a făcut prin galerii cu 
profil de circa 12 metri pătrați, care 
permit o circulație intensă în subte
ran. Locul locomotivelor electrice și 
vagpnetelor, al instalațiilor de trans
port cu cablu fără fine, a fost luat de 
autocamioane basculante cu capaci
tate de 20 tone și care circulă în sub
teran cu o viteză de circa 18 km pe 
oră. Evacuarea minereului din aba
taje se face cu ajutorul unor mașini 
de încărcat și transport cu cupă, fa
bricate în întreprinderile din țară. 
Capacitatea cupei, de 8—9 tone, și 
distanța relativ mică de transport 
permit realizarea unei productivități 
în abataj de 200—250 tone om- 
schimb. ’

La combinatul „Albert Funk" din ’ 
Freiberg, care are în subordinea sa . 
problemele de exploatare, preparare . 
mecanică și prelucrarea metalurgică a ■ 
metalelor neferoase, am constatat că;.' 
întregul colectiv este animat de do- £ 
rința de a exploata integral zăcămîn- I 
tul și a elimina pierderile, prin ame- 
najarea vetrelor abatajelor.

în cursul vizitei noastre am remar
cat că organizațiile de partid manifes- . 
tă o deosebită grijă pentru eficiența < 
economică și ridicarea necontenită a 
nivelului ei.

în ceea ce privește organizarea ac- ft., 
tivității geologice, în R. D. Germană 
există o instituție de specialitate — 
secretariat de stat — care se ocupă cu 
cercetarea în acest domeniu. în ca
drul Comitetului de Stat al Planifică
rii există o comisie de. stat, a rezerve
lor căreia îi revine' sarcina de a omo
loga și confirma toate rezervele de 
substanțe minerale utile colaborînd în 
acest scop cu ministerele interesate. 
Cercetarea geologică se face de către 
întreprindere, cheltuielile fiind inclu
se în prețul de cost al produsului.

Impresii plăcute tie-a oferit și vi
zita la Academia de Mine din Frei
berg, cel mai înalt for al științei mi
niere din R. D. Germană, care se 
bucură de o înaltă apreciere pe plan 
mondial. înființată în urmă cu două 
secole, Academia a transmis din ge
nerație îh generație o bogată expe
riență acumulată în domeniul valori
ficării bogățiilor subterahe.

Instituția, un adevărat focar de 
cultură privind mineritul, cuprinde 
2 500 de studenți la cursurile de zi 
și 1300 la cursurile fără frecvență. 
O bună parte din studenți sînt veniți 
din diverse țări ale lumii. Academia 7 
întreține contacte cu multe institute 
de învățămint superior din alte țări, 
printre care și cu Institutul de. Mine 
din Petroșeni. La Muzeul de,, 
mineralogie și petrografie al Aca
demiei ne-a impresionat bogă- ” 
țra și varietatea mare a exponatelor, " 
unele dintre ele fiind exemplare, uni
ce.-Am. fost plăcut surprinși de nu
mărul mare de eșantioane reprezen-,.’, 
tind zăcămintele noastre din Munții 
Apuseni și Baia Mare.

Schimbul de experiență cu activiștii 
de partid din R. D. Germană a fost' 
totodată un prtlej de a împărtăși... 
prietenilor noștri germani preocupă- ' 
rile și. realizările minerilor din țara,/ 
noastră; La dorința exprimată de ac
tiviștii de partid germani am relatat-*- 
din experiența organizațiilor noastre 
de partid, în special a celor din in- r 
dustria de extracție și prelucrare a 
minereurilor.

Ne-am întors în țară cu impresii.-, 
bogate și cu convingerea că schimbul * 
nostru de experiență a adus o modes-' 
tă contribuție la o mai bună Cunoaș- - 
tere reciprocă a realizărilor noastre și, 
prin aceasta, la consolidarea colabo
rării tovărășești dintre partidele; noas
tre, la întărirea prieteniei dintre-oa
menii muncii din cele două țări so- 
cialiste.

(Urmare din pag. I)

Tot astfel depozitul întreprinderii 
comerciale raionale din Rădăuți se pre
zintă într-o stare total necorespunzătoa
re. O clădire părăsită, igrasioasă, cu fe
restrele sparte. Anul trecut unele pache
te de cărți s-au deteriorat complet dată 
fiind umezeala care domnește aici. 
Anul acesta, este drept, s-au așezat pe 
jos cîteva bucăți de carton, cîteva. gră
tare de lemn și cu asia responsabilul 
depozitului a socotit că totul este aran
jat. De altfel, nici depozitul Librăriei din 
Rădăuți nu arată mai bine. O. încăpere 
strimtă, de asemenea igrasioasă, cărțile 
stau lipite de. pereți. „Numai cîteva, 
s-a grăbit, să ne lămurească responsabi
lul depozitului. Noi avem grijă de 
cărt,i“... (I).

-— Am avut pînă acum doi ani un 
alt depozit, la etajul magaziei de pape- 
tărie, ne spunea Petre Scînteie, gestio
narul depozitului de librărie al raionului. 
Dar conducerea întreprinderii comerciale 
l-a desființat, în locul lui fiind adus 

depozitul de țigări, pe motiv că țigărilor 
le trebuie loc uscat.

Nu numai depozitarea poate duce la 
degradarea manualelor școlare. Contea
ză mult și felul și mai ales mijloacele 
cu care se efectuează transportul lor 
spre școli. Lucru bine știut de cei in
teresați, dar neglijat pe alocuri. Prof. 
Petru Morariu, de la Școala generală 
din Gornești, raionul Reghin, ne declara 
că anul acesta unul din loturile de cărți 
a fost adus la școală cu o mașină 
neasigurată pentru vreme rea. Și cum 
pe drum a plouat... Aceeași situație am 
întilnit-o la Vaslui. Camionul era ud și 
în plus îi lipseau cîteva seînduri 
din podea. Numai la insistențele noastre 
șoferul a acceptat să pună pe jos pu
țină hîrtie de ambalaj, în așa fel îneîf 
cărțile să nu fie așezate direct în ume
zeală. La depozitul din Tg. Mureș am 
găsit multe pachete desfăcute, Coper- 
țile' manualelor de Botanică pentru clasa 
a V-a — expeditor Întreprinderea Po
ligrafică Cluj — erau zgîriate, rupte. La 
C.L.D.C. Tg. Mureș ni s-a relatat că pe 
lingă ambalarea necorespunzătoare a

Difuzarea manualelor școlare
manualelor la locul de expediție, se 
constată manipularea neglijentă cu oca
zia încărcării și descărcării pachetelor, 
operații care nu întotdeauna sînt supra
vegheate cu atenție. Ar fi bine, au pro
pus ei, dacă în practică cei ce se fac 
vinovafi de proasta ambalare și păstrare 
a manualelor școlare ar suporta pagu
bele materiale.

Constatarea generală pe care am 
făcut-o la aproape toate centrele de 
difuzare este că multe manuale nu au 
sosit încă la destinație, altele au sosit 
în cantități cu totul insuficiente, ceea ce 
provoacă greutăți de difuzare. în diverse 
ocazii, ziarul nostru a criticat Editura 
didactică și pedagogică, întreprinderile 
poligrafice pentru că nu-și respectă 
graficele de lucru. Acestea au făcut 

numeroase promisiuni că situația se va 
îndrepta și că vor lua toate măsurile 
ca la datele corespunzătoare manualele 
să se afle la destinație. Totuși...

— Anul acesta stăm mai bine decit 
în anii trecufi — consideră tov. Mircea 
Seceleanu, de la Baza de desfacere a 
manualelor școlare din Capitală. Dar 
pină în momentul de față, 63 de titluri 
de manuale n-au apărut încă, unele 
dintre ele avînd tiraje foarte mari. Spre 
exemplu : Aritmetica pentru clasa a ll-a 
— 350 000 exemplare, Geografia pentru 
clasa a Vlll-a — 302 000, Literatura ro- 
mână pentru clasa a Xl-a — 112 000. 
Dar nici manualele tipărite nu au sosit 
toate în tiraje complete, restanțele va
riind între cîteva sute și zeci de mii de 
exemplare. E drept, majoritatea restan

țelor sînt la manualele avizate recent, 
dar nu numai la ele, pentru că din car
tea de Limba franceză pentru clasa a 
V-a, avizată încă de anul trecut, există 
o restanță de aproape 75 000 exem
plare.

Nerespectarea comenzilor nu se face 
numai în sensul că nu se trimite întreg 
numărul de manuale solicitate. La Su
ceava au sosit 400 de manuale de Al
gebră pentru clasa a IX-a peste co
manda făcută. La Vaslui, deși se făcuse 
comandă pentru 302 manuale de Limba 
franceză pentru clasa a Xl-a (an VI de 
studii), au sosit aproape 400 de ma
nuale pentru.,, anul III de studii. Uneori 
comenzile făcute de școli și secțiile 
de învățămint sînt mult exagerate ca să 
fie „pentru orice eventualitate o carte- 

două în plus". După cum ne relata tov, 
Octavian Bufaru de la C.L.D.C. Timi
șoara, deși după estimări numărul ele
vilor e de circa 17 600, secția de 1n- 
văfămînt a sfatului popular orășenesc a 
făcut comanda de cărți pentru 
19 500 elevi. Situațiile nu sînt singulare 
și în felul acesta sute, .chiar mii de elevi 
vor trebui să . aștepte încheierea opera
țiilor de recartare pentru a putea avea 
ți ei toate manualele.

Lipsa de chibzuială în efectuarea și 
onorarea comenzilor ridică probleme și 
în legătură cu desfacerea manualelor 
pentru elevii de la cursul seral și fără 
frecvență. Măsura — salutară — a în
ceperii vînzării acestor manuale încă de 
la 15 august este în bună parte anulată 
de faptul că la librăriile orășenești au 
sosit cantifă(i insuficiente de manuale, 
iar instrucțiunile prevăd că punerea lor 
în vînzare se va face după asigurarea 
tirajului nec’esar elevilor de la cursul 
de zi. Mai mulfi profesori și elevi, cit și 
responsabili de librărie au făcut propu
nerea ca Ministerul învăjămînfului să 
revadă actualele instrucțiuni, avind în 

vedere posibilitatea ca difuzarea ma
nualelor pentru cursurile serale și. fără 
frecvența să se facă în baza unor co
menzi separate de cele ale școlilor 
— curs de zi.

Pînă la deschiderea anului școlar au 
mai rămas relativ pujine zile. Statul 
nostru a alocat fonduri importante pen
tru buna desfășurare a învățămîntului, 
pentru tipărirea de manuale. Forurile de 
învățămint, cu sprijinul organelor locale 
de partid și de stat, au datoria să se 
îngrijească de utilizarea lor cît mai ra-, 
țională, de pregătirea cu grijă a tuturor 
condițiilor pentr.u ca elevii, să poată 
învăța. In acest context este necesar 
să se acorde o atenție deosebită difu
zării manualelor școlare, distribuite 
gratuit elevilor din școala generală și 
licee,^asigurării stocurilor strict necesa
re, păstrării lor în cele mai bune con
diții incit să ajungă în perfectă stareJ 
în mîinile elevilor.

Raid anchetă realizat def 
Gheorghe DAVID, Ion CHIUJDEA, 
Lorand DEAKI



viața internațională
Manifestări 
în întîmpinarea 
lui 23 August

MOSCOVA 18. — Corespondentul 
Agerpres, N. Cristoloveanu, trans
mite: Casa prieteniei popoarelor din 
Moscova găzduiește, începînd de 
la 18 august, o expoziție de foto
grafii românești intitulată „Româ
nia socialistă azi". Expoziția, orga
nizată de asociația de prietenie so- 
vieto-română și de Casa prieteniei 
popoarelor, redă imagini ale noilor 
succese obținute de România so
cialistă în dezvoltarea continuă și 
multilaterală a economiei, științei 
și culturii.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de V. V. Moșetov, membru 
al conducerii Asociației de priete
nie sovieto-române.

Tot în cursul zilei, la tipografia 
„Krasnîi proletarii" din capitala 
sovietică a avut loc o adunare 
consacrată marii sărbători națio
nale a României. După cuvîntul 
de deschidere rostit de A. Rotano- 
va, secretarul comitetului de partid 
al tipografiei, vicepreședinte al 
Asociației de prietenie sovieto-ro
mâne, au vorbit maistrul principal 
V. Koceatinkov și T. Bostflei, 
membră a Comitetului Comsomo- 
lului din întreprindere. Ei au scos 
în evidență marile succese obținute 
de poporul român în toate dome
niile, în decursul celor 23 de ani 
de la eliberarea României de sub 
jugul fascist.

A luat cuvîntul Florea Traian, 
secretar al ambasadei române la 
Moscova.

★
SOFIA 18. Corespondentul Ager

pres, Gh. leva, transmite: Vineri 
seara în sala cinematografului „Di- 
mităr Blagoev" din Sofia, Comitetul 
de cultură și artă — direcția cine
matografiei, Comitetul pentru prie
tenie și relații culturale cu străină
tatea și Uniunea cineaștilor din 
Bulgaria au organizat cu ocazia 
sărbătorii naționale a Republicii 
Socialiste România — 23 August — 
premiera festivă a filmului româ
nesc „Dacii".

La premieră au participat regizo
rul filmului, Sergiu Nicolaiescu și 
actrița Vasilica Tastaman.

Au luat parte un numeros pu
blic, oameni de cultură și artă, zia
riști, membri ai corpului diploma
tic. A fost prezent Ionescu Tira, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al ambasadei române la Sofia. 
Ghencio Ghenciov, regizor al 
studioului de filme artistice din 
Sofia, a vorbit despre noua 
creație cinematografică româneas
că. Publicul spectator a urmărit cu 
interes filmul și a răsplătit cu vii 
aplauze realizarea cineaștilor ro
mâni.

în dimineața aceleiași zile, la se
diul Uniunii Ziariștilor, direcția ci
nematografiei bulgare a organizat 
o conferință de presă în cadrul că
reia oaspeții români au răspuns la 
numeroase întrebări privind dez
voltarea cinematografiei românești 
și realizarea filmului „Dacii".

★
PHENIAN 18 (Agerpres). — La 

cooperativa agricolă „Prietenia 
coreeano-română" din localitatea 
Sambong, districtul Pyungwon, 
provincia Pyungan, a avut loc o 
adunare consacrată celei de-a 23-a 
aniversări a eliberării țării noastre. 
Au luat parte ambasadorul Re
publicii Socialiste România, Ni- 
colae Popa, și membri ai amba
sadei române din Phenian. Au 
fost, de asemenea, prezenți repre
zentanți ai organelor locale de 
partid și de stat.

Luînd cuvîntul, președintele co
operativei agricole a adresat feli
citări călduroase poporului român 
cu prilejul Zilei de 23 August. 
El a vorbit apoi despre realiză
rile obținute de țara noastră în 
construcția socialistă sub condu
cerea Partidului Comunist Român. 
De asemenea, a scos în evidență 
relațiile de strînsă prietenie exis
tente între poporul român și po
porul coreean.

Participanții la adunare au fost 
salutați de ambasadorul român 
Nicolae Popa, care a arătat că 
relațiile de colaborare dintre Re
publica Socialistă România și 
R. P. D. Coreeană se dezvoltă în 
toate domeniile, în interesul am
belor țări. El și-a exprimat admi
rația pentru succesele obținute de 
poporul coreean în construcția 
economică și întărirea apărării țării 
sub conducerea Partidului Muncii 
din Coreea.

★
ACCRA 18 (Agerpres). — Cu 

prilejul celei de-a 23-a aniversări 
a Eliberării României, la Galeria 
Institutului de artă și cultură din 
Accra a avut loc vernisajul expozi
ției „Mișcarea artistică de amatori 
în România" pusă la dispoziție- de 
Institutul Român pentru Relațiile 
Culturale cu Străinătatea. La ver
nisajul expoziției au participat mi
nistrul administrației locale, dr. A. 
Y. Kyerematem, primarul orașului 
Accra, J. G. Smith și alte oficiali
tăți ghaneze. Au fost de față, de 
asemenea, șefi ai misiunilor diplo
matice acreditați în Ghana, mem
bri ai corpului diplomatic, funcțio
nari superiori din instituțiile cen
trale ghaneze, ziariști.

Un interviu 
al lui
Guy Moliei

PARIS 18 (Agerpres). — într-un 
interviu acordat vineri postului de 
radio Luxemburg, Guy Mollet, se
cretar general al Partidului Socia
list Francez (S.F.I.O.), a abordat o 
serie de probleme politice. în Ge 
privește relațiile cu Partidul Co
munist, Guy Mollet a remarcat că 
în afara unor dificultăți privind 
politica externă, mai există diver
gențe și în alte privințe, dar că u- 
nele dintre acestea au dispărut. 
„Rămîne să se depună mari efor
turi, de o parte și de alta, pentru 
că există numeroase puncte asupra 
cărora putem să desfășurăm o luptă 
comună", a adăugat Guy Mollet.

Președintele
Mobutu despre 
situația din Congo

KINSHASA 18 (Agerpres). — 
Președintele Republicii Congo 
(Kinshasa), Joseph Mobutu, a a- 
cordat un interviu agenției congo
leze de presă în care s-a referit la 
unele probleme ale situației in
terne, îndeosebi la măsurile adop
tate de guvern împotriva mercena
rilor care dețin controlul capitalei 
provinciei Kivu. Președintele Mo
butu a dezmințit știrile tendențioa
se potrivit cărora armata națională 
congoleză ar fi dezorganizată. El 
a calificat, de asemenea, ca minci
noase știrile difuzate de unele or-

SCHIMB D! VEDERI TURCO-CIPRIOTE
NICOSIA 18 (Agerpres). — Vi

neri, președintele Makarios a avut 
o întrevedere cu Kazim Gulek, 
membru al parlamentului turc, 
care se află într-o vizită de patru 
zile în Cipru. Agențiile de presă 
apreciază că este pentru prima dată 
de la începutul crizei cipriote, în 
decembrie 1963, cînd are loc o ase
menea întîlnire între președintele 
cipriot și un deputat turc. La sfîr- 
șitul întrevederii, care nu a avut 
un caracter oficial, Kazim Gulek a 
declarat ziariștilor că a avut cu 
președintele Makarios un schimb de

vederi în probleme generale. Pe de 
altă parte agenția U.P.I. relatează 
că Ia Ankara a luat ființă joi un 
consiliu național în care sînt repre
zentate numeroase organizații 
muncitorești, de tineret, asociații 
ale profesorilor, pictorilor, folclo
riștilor, ofițerilor în retragere etc., 
avînd drept scop să exprime opi
nia poporului turc în legătură cu 
problema cipriotă. Un purtător de 
cuvînt a declarat că acest consiliu 
respinge soluționarea problemei ci
priote pe baza Enosisului (unirea 
Ciprului cu Grecia).

Reîntoarcerea 
primului grup 
de refugiafi 
arabi

IERUSALIM 18 (Agerpres). — 
Agenția France Presse anunța vi
neri dimineață, la ora 7,00 (ora 
locală), că primul grup de refu- 
giați arabi a început să se reîn
toarcă pe malul de vest al -Iordanu
lui, ocupat de forțele izraeliene în 
cursul recentului conflict armat. 
Operațiunile de repatriere vor fi 
reluate duminică.

Deschiderea 
procesului 
lui R. Debray

LA PAZ 18 (Agerpres). — în ca
pitala boliviană s-a anunțat că la 
închisoarea Camiri a început pro
cesul intentat lui Regis Debray, pu
blicist francez, și a încă 6 persoa
ne acuzate de a fi participat la 
mișcarea de partizani din această 
țară. Procesul public, potrivit sur
selor militare care au anunțat ști
rea, nu va începe decît la sfîrșitul 
lunii august sau începutul lunii 
septembrie.

Avocații apărării și partea civilă 
vor fi desemnați din oficiu în ca
drul primei ședințe plenare a Con
siliului militar, care va judeca pro
cesul. Colonelul Remberto Torres, 
care a fost desemnat raportor, a 
început audierea celor șase deținuți 
pentru a confirma concluziile an
chetei.

PARLAMENTUL 
JAPONEZ
Sl-A ÎNCHEIAT 
LUCRĂRILE

TOKIO 18 (Agerpres). — Sesiu
nea extraordinară a parlamentului 
japonez și-a încheiat vineri lucră
rile adoptînd cu majoritate de vo
turi legislația cu privire la sănă
tate și prevederile sociale. Sesiunea 
a fost convocată la cererea parti
dului liberal democrat de guver- 
nămînt la 27 iulie. în cadrul dez
baterilor partidele de opoziție s-au 
pronunțat împotriva adoptării a- 
cestui proiect de' lege care pre
vede o majorare de două ori a ta
xelor pentru unele tipuri de deser
vire medicală.

gane de presă potrivit cărora „Con
go este prezentat ca o țară în care 
rezidenții străini nu s-ar afla în 
siguranță", subliniind că cei ce 
răspîndesc asemenea știri urmă
resc să denigreze actualul regim in
staurat în Congo. Șeful statului 
congolez și-a exprimat speranța că 
în următoarele zile rebeliunea mer
cenarilor de la Bukavu va fi lichi
dată. Referindu-se la demonstra
țiile de protest ale populației care 
au avut loc recent la Kinshasa îm
potriva intervenției mercenarilor 
la Bukavu, el a arătat că acestea 
constituie o dovadă că „nici un 
congolez nu poate tolera ca țara 
sa liberă și suverană să fie atacată 
de o bandă de aventurieri fără 
scrupule".

Vorbind despre unele probleme 
ale unității africane și despre lu
crările viitoarei reuniuni la nivel 
înalt ale O.U.A. programată pentru 
septembrie a.c. la Kinshasa, pre
ședintele Mobutu a declarat „nu 
ne-am îndoit nici o clipă de solida
ritatea africană mai ales în această 
perioadă de încercări prin care 
trece Congo".

0 DECLARAȚIE

A PARTIDULUI

COMUNIST

DIN MAREA BRITANIE

0 scriitoare strînge hîrtii

LONDRA 18 (Agerpres). — Co
mitetul Politia al Partidului Comu
nist din Marea Britanie a dat pu
blicității o declarație în care con
damnă noua esoaladare a acțiuni
lor militare americane în Viet
nam și mai ales bombardamentele 
asupra orașului Hanoi.

Comitetul politic cheamă poporul 
englez să exercite presiuni asupra 
guvernului laburist, pentru a-1 de
termina să condamne acțiunile a- 
gresive ale S.U.A. în Asia de sud- 
est. Totodată, în declarație se Gere 
convocarea imediată a parlamentu
lui britanic în vederea examinării 
situației create în urma intensifi
cării agresiunii S.U.A. în Vietnam.

(Urmare din pag. a Vl-a)

trebui să lupt pentru asta, 
— mărturisește gazda cu a- 
mărăciune în glas. Viața 
mea e ca și mai înainte de 
a ieși din favelă, cu deo
sebire că. acum îmi e ru
șine de treaba pe care o 
fac.

Experiența ei scurtă de 
relativă bunăstare i-a adus 
numai tristețe și deziluzii. 
Această constatare formea
ză conținutul unei cărți 
de versuri pe care Ca
rolina o scrie în prezent ca 
să se „răcorească~ pe lu
mea asta", dar fără să mai 
spere la publicare. Căci, 
deși înfruntînd privațiuni 
materiale de tot felul, ea 
nu a abandonat preocupă
rile literare. Cînd se lasă 
noaptea, pe măsuța precară 
din colțul odăii, Carolina a- 
prinde lampa cu petrol și 
începe să scrie. Recunoaște 
că nu mai reușește să-și 

'„ordone ideile" ca înainte, 
fiindcă „viața e dură din 
cale afară, omul vine de la 
muncă cu capul plin de 
griji și cu stomacul gol". In 
schimb, acum cunoaște mult 
mai multe lucruri decît a- 
tuncl cînd a început să 
scrie jurnalul ce i-a adus 
faima efemeră. Pasiunea ei 
de autodidact i-a lărgit o- 
rizontul și azi o preocupă 
probleme ca segregația ra
sială, pacea și războiul. Pe 
măsuță, trei caiete groase 
cuprind rodul nopților de 
nesomn. Unul e cu „me
morii", în vers și proză, 
celelalte două sînt piese de

teatru — „Alair" și „Nas
turele". Tematica și eroii 
sînt aleși din același mediu 
al oamenilor nevoiași, pen
tru care grija zilei de mîi- 
ne rămîne un coșmar per
manent. într-una din poezii 
dedicate muncitorilor îi 
numește pe aceștia „marii 
constructori ai națiunii" și 
se întreabă „încotro merge 
Brazilia" ?

Străină de orice școli și 
curente literare, această fe
meie se impune printr-un 
talent înnăscut. Surprinde 
pur și simplu, de pildă, 
ușurința ei de a versifica. 
Nu știu dacă e obiceiul ca
sei, dar eu am fost întîm- 
pinat cu un „bun venit" în 
versuri, ce cuprindeau, cu 
ritm și rimă indicarea pro
fesiei mele pe care tocmai 
o comunicasem.

— Deprinderea de a face 
poezii am moștenit-o de la 
bunicul meu. Era un bătrîn 
analfabet, dar atît de bun, 
drept și înțelept că nu era 
suflet la noi în favelă să 
nu-1 respecte si să nu-1 as
culte. Era un adevărat „So- 
crate negru". Prima poezie 
am făcut-o cînd eram încă 
naică pentru a-mi manifesta 
recunoștința față de o că
lugăriță ce mă învățase al
fabetul. „Frumoase ver
suri, Carolina" — mi-a 
spus ea ascultîndu-le. Și eu 
am rămas atunci descum
pănită fiindcă nu știam 
ce-i aceea „vers". Și Caro
lina îmi repetă pe de rost, 
după mai mult de trei de
cenii, prima ei poezie, pe 
care niciodată nu a scris-o

pe hîrtie. Conversația alu
necă apoi spre tema rostu
lui literaturii.

— M-am învățat să cred 
în puterea cuvîntului. Ceea 
ce se scrie trebuie să ajute 
oamenilor, să-i facă mai 
buni, să le dea speranțe în 
viața asta, unde trebuie să 
ai stocuri de răbdare și 
perseverență ca să reziști 
încercărilor. Azi nu se mai 
interesează nici un editor 
de ceea ce scriu, dar asta 
nu mă dezarmează. Poate 
cîndva, cineva se va inte
resa. Citesc uneori cunos- 
cuților... Lor le place și mă 
îmbărbătează. Eroii mei nu 
sînt poate destul de atrăgă
tori ca să . placă și gusturi
lor lumii rafinate. Mie însă 
mi-s dragi, căci între ei 
m-am născut și între ei tră
iesc. De fapt nici n-am cu
noscut alții care să merite 
mai multă stimă și înțele
gere. Publicarea cărții mele 
„Quarto de despejo" în atî- 
tea țări dovedește că în 
toate acele locuri există 
mulți oameni care gîndesc 
ca mine. Aș dori să trans
mit cititorilor din România 
că m-aș simți fericită dacă 
aș putea scrie încă ceva 
care să ajungă pînă la ei 
și să le merite atenția. Deo
camdată nu sînt deloc op
timistă în această privință, 
căci pentru editorii de aici 
am murit din momentul 
cînd am îndrăznit să pre
tind fie și o parte din ceea 
ce se cuvine unui om pen
tru muncă cinstită.

Astăzi Carolina are zi li
beră în meseria ei „de

bază" ou care își cîștigă 
pîinea. Clipe libere pentru 
reflecții și mărturisiri. Mîi- 
ne însă, dis-de-dimineață, 
va pleca iarăși, înghesuită 
în autobuzul care oprește la 
trei kilometri de casa ei, 
pentru a colecta hîrtie în 
Sao Paulo. Gîrbovită sub 
greutatea sacului, ea colin
dă străzile marelui oraș și 
asudă pentru fiecare cen
tavo pe care îl cîștigă. 
Cînd nu-i ajung banii nici 
pentru biletul de autobuz 
ca să se întoarcă Ia căsuța 
din dreptul kilometrului 34, 
se instalează undeva pe 
treptele vreunui monument 
sau la poarta închisă a vre
unei instituții și înnoptează 
acolo, sub cerul liber, pen
tru ca în dimineața urmă
toare să o ia de la început. 
Acasă păstrează printre 
vestigiile gloriei de o clipă 
o diplomă a Camerei Mu
nicipale prin care acum 
cîțiva ani i s-a conferit tit
lul de „cetățean de onoare 
al orașului Sao Paulo", dis
tincție pe care au primit-o 
foarte puțini brazilieni în 
afară de președintele repu
blicii. „Dar titlurile nu țin 
de foame", comenta neferi
cita cetățeană de onoare, a- 
rătîndu-mi diploma.

Așa arată destinul Caroll- 
nei Maria de Jesus, nume 
cunoscut în Brazilia și în 
încă 22 de țări ale globului. 
Dacă e adevărat că arta 
cere sacrificii, atunci viața 
acestei negrese de talent e 
o supremă confirmare a 
dictonului.

Vasile OROS
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H Adunarea de la Moscova consacrată 

luptelor de la Mărășești ■ GREVA MARINA

RILOR CANADIENI H Etna erupe din nou 
a FESTIVALUL DE MUZICĂ UȘOARĂ DE LA 

SOPOT

0 greva a feroviarilor 
a fost declanșată joi în Sardinia 
în sprijinul revendicărilor lor eco
nomice. Transportul feroviar a 
fost întrerupt pe întreaga insulă.

Sfatul Alaska a 
fost declarat „re
giune sinistrată", în 
urma inundațiilor 
care au devastat 
zona orașului Fair
banks. în fotogra
fie: Pe străzile o- 
rașului în timpul o- 
perațiunilor de sal

vare

Ministrul afacerilor 
externe al Pakistanului, 
Sharifuddin Pirzada, a sosit vi
neri într-o vizită de trei zile la 
Damasc. El a început convorbi
rile cu ministrul afacerilor ex-
teme, Ibrahim Makhos, și cu 
alte oficialități siriene. Sînt exa
minate probleme referitoare la 
situația din Orientul Apropiat, 
căile de eliminare a consecințelor 
conflictului militar din această 
regiune, precum și probleme pri
vind -relațiile bilaterale și căile 
de promovare a schimburilor co
merciale între Siria și Pakistan.

Vulcanul Etna, a că™! 
activitate s-a intensificat în ulti
ma vreme, a erupt din nou joi. 
Erupția a fost precedată de mai 
multe zguduiri seismice succe
sive.

0 adunare consacrată împlinirii a 50 de ani de la 
eroica bătălie de Ia Mărășeștia avut loc la Uzina metalică 
din Moscova. E. I. Spivakovski, candidat în științe istorice, și generalul- 
locotenent în rezervă D. I. Smirnov, Erou al Uniunii Sovietice, au vorbit 
cu acest prilej despre importanța și semnificația istorică pentru poporul 
român a marii epopei naționale de la Mărășești. Din partea ambasadei 
Republicii Socialiste România la Moscova a luat cuvîntul Victor Nanu, 
secretar al ambasadei.

Potrivit agenției „France 
Presse", compania „Atlantic 
Container Line" — care reu
nește societăți suedeze, olan
deze, britanice și franceze — 
va pune în serviciu noi tipuri 
de vase port-containere și 
port-vehicule între Europa de 
nord și coasta de răsărit a 
S.U.A. în 1970 „A.C.L." va dis
pune de o flotă de 10 port- 
containere capabile să asigu
re între 30 și 40 la sută din 
transporturile maritime între 
Europa de nord și S.U.A. Ran
damentul acestei flote va fi 
deosebit de mare. Fiecare vas 
va putea transporta tot 
cît 4 cargouri clasice, 
cursă dus și întors între 
ropa de nord și S.U.A. nu va 
depăși în medie 28 de zile, 
față de 56 de zile cît îi trebuie 
unui cargou obișnuit. Noile 
nave gigant vor avea flecare 
cîte șase etaje, putînd trans
porta 1 000 automobile. Lungi
mea fiecărui vas va fl de 213 
metri, iar lățimea de 28 de 
metri.

FONDURILE ASOCIAȚIEI
INTERNATIONALE PENTRU
DEZVOLTARE SE EPUIZEAZĂ

Asociația internațională pentru dez
voltare (A.I.D.), filială a Băncii mon
diale, riscă să-și întrerupă activitatea 
— scrie publicația franceză „Les 
Echos". Rezervele acestei asociații, 
care este specializată în acordarea de 
împrumuturi pe termen lung țărilor 
în curs de dezvoltare, sînt aproape 
epuizate, iar perspectivele de refacere 
sînt puțin încurajatoare. Banca mon
dială a adoptat recent un proiect de 
rezoluție prin care acordă A.I.D.-ului 
numai 10 milioane dolari pentru viito
rul an financiar, față de 75 milioane 
cît reprezenta rata anilor precedenți. 
în cercurile financiare din Occident 
se consideră că această reducere a re
surselor exprimă nemulțumirea admi
nistrației Băncii mondiale față de tă
răgănarea negocierilor dintre această 
bancă și țările industrializate, în ve
derea refacerii fondurilor A.I.D.-ului. 
Datorită nivelului încă ridicat al do- 
bînzilor în țările occidentale, Banca 
mondială întîmpină o serie de dificul
tăți în finanțarea propriilor operații, și 
se vede obligată să păstreze în safeu- 
rile sale O mai mare paria din bene
ficii.

Anul trecut, George Woods, preșe
dintele Băncii mondiale, a cerut țări
lor industrializate din Occident să a-

ducă o contribuție de 3 miliarde de 
dolari, cerere primită însă cu rezerve. 
Unele dintre aceste state au arătat că 
sînt dispuse să răspundă la apelul lui 
Woods, dar insistă ca o parte a fon
durilor pe care le vor furniza să nu 
poată fi utilizată decît pentru cumpă
rături de pe piața lor. Condiția pusă 
de acestea întîmpină, firește, rezisten
ța țărilor beneficiare, care vad în „a- 
jutorul legat" un mijloc de perpetua
re a vechilor relații dintre metropolă 
și colonii.

0 delegație economică condusă de Vasil Grivcev, 
secretar federal pentru comerțul exterior al R.S.F. Iugoslavia — care 
urmează să întreprindă vizite în R.A.U., Siria, Iordania și Irak — a pă
răsit vineri Belgradul. Agenția Taniug precizează că delegația va avea 
convorbiri referitoare la îmbunătățirea relațiilor economice dintre Iugo
slavia și țările amintite.

Agenția A.D.N. a £°st împuternicită să tdea publicității o decla
rație în care se spune că violarea în repetate rînduri a frontierei de stat 
și spațiului aerian al R.D;G. de către avioane sportive vest-germane face 
necesar să se ceară autorităților vest-germane corespunzătoare să adopte 
măsuri care să garanteze respectarea frontierei de stat a Republicii De
mocrate Germane. In declarație se subliniază că frontierele de stat ale 
R.D.G. sînt o realitate, iar cei care le violează trebuie să fie trași la 
răspundere potrivit dreptului internațional.

La festivalul de muzică 
ușoară de la Sopot (Po
lonia) au f°st ascu^ate p'tr,ă 
acum 28 de cîntece. Juriul a ho
tărît să acorde primul loc cînte- 
cului „Pur fi simplu sînt" în in
terpretarea cîntăreței poloneze 
Dana Lerska. Cîntecul românesc 
„De ce ești trist", muzica de 
Richard Oschanitzky, versuri de 
Constantin Cîrjan în interpretarea 
Doinei Badea a fost clasat pe 
locul al doilea. Festivalul con
tinuă cu „Ziua muzicii poloneze".

Conferința țârilor care 
nu dețin arma nucleară 
urmează să fie convocată la 12 
martie anul viitor la Geneva. 
Această dată a fost stabilită joi 
de comitetul pregătitor O.N.U., 
care a hotărît totodată să invite 
la lucrările conferinței și repre
zentanți ai tuturor statelor care 
posedă arma nucleară, informea
ză agenția Associated Press.

Romanul „Pădurea 
Spînzuraților" LMu 
Rebreanu a apărut recent la cu- 

||| ' noscuta editură argentiniană „Lo- 
sada" din Buenos Aires, în co- 
lecția „Novelistas de nuestra e- 

EsS poca".

Țărani venezue- 
leni la un curs de

In cadrul unui turneu 
pe care-1 întreprinde într-o serie 
de țări arabe, regele Hussein al 
Iordaniei a sosit vineri într-o 
scurtă vizită la Khartum, unde 
va avea convorbiri cu oficialită
țile sudaneze în probleme pri
vind relațiile dintre cele două 
țări și situația din Orientul A- 
propiat.

întreaga flotă comer
cială a Canadei a fost 
paralizată ca urmare a gre
vei generale declarate de peste 
6 000 de marinari. Ei cer îmbu
nătățirea condițiilor de muncă.

Companie 
aeriana
națională 
in Liban

Guvernul libanez a hotărît 
ca în decurs de șase luni să 
fie creată o companie aeriană 
de stat, care va deține mono
polul exploatării liniilor liba
neze. In momentul de față în 
Liban există trei companii ae
riene : Middle East Air Liban 
(al grupului Intra Bank și Air 
France), Libanese Internatio
nal Airways (cu capital ame
rican) și Trans — Meditera
nean Airways. In cadrul re
organizării, guvernul va deți
ne o parte din acțiunile Intra 
Bank, care, după cum se știe, 
a dat faliment.
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