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Tg. Mureș)

Foto : S. Cristian

b puterea
maximă

Vineri, 1 septembrie 1967, tovară
șul Niaolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, a pri
mit la Predeal pe Iakșa Petrici, am

basadorul R.S.F. Iugoslavia Ia Bucu
rești, la cererea acestuia.

Cu acest prilej, ambasadorul iu
goslav a transmis un mesaj din par
tea tovarășului Iosip Broz Tito, pre
ședintele R.S.F. Iugoslavia.

în regiunea Banat

LUCRĂRI
DE ÎMBUNĂTĂȚIRI 
FUNCIARE

Pe dealurile de la Barațca, 
Pișchia, Covăsînț, din regiunea 
Banat, unde se ailă întinse tere
nuri cu vii și livezi, au fost execu
tate în acest an lucrări noi de îm
bunătățiri funciare pentru preveni
rea și combaterea eroziunii solu
lui. Au fost ferite astiel de degra
dare peste 3 500 ha, iar pe alte 
3 000 de hectare supuse eroziunii 
unitățile agricole din zonele de 
deal efectuează în prezent lucrări 
de sistematizare în vederea plan
tării cu vii, pomi fructiferi, extin
derii culturilor de nutreț.

In ultimii ani, unitățile agricole 
socialiste din Banat au aplicat lu
crări de combatere și prevenire a 
eroziunii solului pe aproape 60 000 
ha.

Din execuția bugetară pe primul 
semestru rezultă că pe ansamblul 
economiei acumulările bănești pla
nificate au fost realizate și mult 
depășite, sporul fiind de peste două 
miliarde lei. Contribuția cea mai 
importantă în sporul acumulărilor 
au avut-o beneficiile, fapt extrem 
de important, dacă ținem seama 
de însușirile acestui indicator sin
tetic, în care se reflectă toate as
pectele cantitative și calitative ale 
activității economice. Dacă așa stau 
lucrurile, ce probleme mai însem
nate se ridică în legătură cu be
neficiul, cu factorii care au favo
rizat impulsionarea volumului a- 
cumulărilor ?

Mai întîi, se desprinde cu clari
tate că volumul total al beneficii
lor obținute în semestrul I nu nu
mai că marchează o importantă 
depășire față de plan, dar este cu 
29,8 la sută mai mare decît cel din 
perioada corespunzătoare a anului 
trecut, iar beneficiile suplimentare 
au crescut de aproape trei ori. La a- 
ceste rezultate și-au adus apor
tul toate ramurile economice, 
dar mai ales industria, comer
țul și transporturile, industria 
avînd ponderea covîrșitoare, de 
circa 70 la sută, în totalul sporului 
amintit. Analizînd mai îndeaproa
pe aportul industriei la realizarea 
de beneficii peste plan se întrevăd 
cîteva concluzii referitoare, de 
pildă, la contribuția producției 
marfă vîndută și încasată. La a- 
cest indicator, planul s-a depășit 
cu circa 2,5 la sută, în condițiile în 
care sarcina de creștere a fost cu 
15,2 la sută mai mare comparativ

cu semestrul I al anului precedent 
în același sens favorabil, asupra 
amplificării volumului de benefi
cii au acționat și realizarea sarci
nii de reducere a prețului de cost, 
importantele economii bănești su
plimentare. De pildă, în perioada 
amintită un procent de reducere a 
prețului de cost în industria repu
blicană a reprezentat circa 715 
milioane lei, față de circa 660 mi
lioane lei în anul trecut Aseme
nea rezultate atestă rodnicia efor
turilor depuse de colectivele de 
muncitori, cadre tehnice și econo
mice, efectele acțiunii de organi
zare științifică a producției și a 
muncii, de reducere și eliminare a 
pierderilor, ale măsurilor aplicate 
în lumina Plenarei C.C. al P.C.R. 
din decembrie 1966.

Este imposibil însă să se afirme 
că s-ar fi epuizat resursele de de
pășire, în continuare, a planului 
de beneficii. Așa cum am spus, pe 
ansamblul economiei și pe ramuri 
economice beneficiul a crescut sub
stanțial față de prevederi. Sporul 
de beneficiu nu s-a obținut însă 
prin eforturile tuturor întreprin
derilor. Nu mă refer la cele care 
au realizat „pe muche" planul la 
beneficii, ci la întreprinderile res- 
tanțiere în acest domeniu. Cît de 
însemnate sînt resursele, se des
prinde din următorul calcul. Dacă 
și aceste întreprinderi restanțierc 
și-ar fi realizat sarcina planificată

Iulian BITULEANU
economist
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Am fost Invitat, nu 'de 
mult, să fin o conferință des
pre succesele cinematografiei 
românești. Am vorbit despre 
Ciulei, despre Pintilie, nu 
i-am omis, desigur, nici pe 
ceilalți creatori de filme și 
regizori valoroși, am vorbit 
și despre premiile objinute la 
diferite festivaluri internațio
nale, despre progresele pro
fesionale ale realizatorilor din 
studioul „București*. La ple
care, un cetă)ean m-a oprit 
și m-a întrebat : „Cinemato
grafia se dezvoltă. E adevă
rat. Dar de ce multe dintre 
filmele noastre sînt așa cum 
sînt l" Nedumerirea interlocu
torului își avea justificările ei. 
Există o contradicfie puternică 
între acumulările profesionale 
și de experienfă ale realizalo-

îndeobște, unor solicitări ne- 
permis de mici. Afirmația 
este
Cile dintre filmele anilor tre- 
cufi și-au 
mai mult decit o peliculă 
oarecare și să abordeze teme 
cu adevărat importante, să 
dezvolte un subiect menit să 
aibă vii rezonanje în con
știința spectatorului contem
poran ? Cite dintre aceste 
filme și-au propus să abor
deze, nu periferic, ci fron
tal, realitatea actuală, conflic
tele ei, problematica etică, 
socială, specifică epocii noas
tre. Cred că nu se pot cita 
mai mult de două-trei exem
ple. Nu este exclus ca încă 
produefia acestui an sau a a- 
nului viitor să lărgească lista 
exemplelor.

Fără îndoială, nu pledez

perfect controlabilă.

propus să fie

O P î O î 8 de Ion Popescu GOPO

rilor șl ținuta de ansamblu 
a producției cinematografice 
care, cu puține excepții, se 
menține la un plafon sub ni
velul exigentelor și posibili
tăților filmului românesc.

Cum se explică această 
contradicfie ? După părerea 
mea, pentru a răspunde tre
buie să ne referim la ceea ce 
își propun să aducă pe ecrane 
filmele noastre, la miza lor, 
la sensul, scopul, încărcătura 
lor de gînduri și sentimente. 
Căci, în creafia artistică, 
nu vei putea niciodată realiza 
o operă viguroasă pornind de 
la o idee măruntă.

In sport, atletul poate sări 
mai sus decît ștacheta. In 
arfă, ștacheta trebuie să lie 
menjinută la o înălțime care 
să depășească posibilitățile 
aparente. Talentul, dacă exis
tă, are nevoie de acest sti
mulent, altminteri se ofileș
te. Or, în cinematografia 
noastră, talentele și aptitudi
nile profesionale sînt supuse,

pentru „dificultate* în sine 
și sînt, prin înseși vocajia și 
experienfă mea, un partizan 
al varietății de genuri. 
Dar mi se pare evident că 
o cinematografie nu se 
poate constitui și afirma 
dacă majoritatea producției 
sale are o „temperatură artis
tică" scăzută, dacă, pentru a 
evita dificultățile firești și 
inerente artei autentice, se 
refugiază în facilitate.

Nu e un secret că există 
regizori dispuși să accepte 
orice scenariu. Dar cuvîntul 
hofărîfor îl are studioul, Con
siliul cinematografiei. Or, a- 
cest cuvînf nu vine întotdea
una răspicat, în sprijinul crea
ției. Exigentele de confinuf și 
artistice strict necesare sînt 
uneori confundate cu „pru
denta" comodă care nu favo
rizează emulajia, îndrăzneala 
creatoare, apropierea realiza
torilor și a scenariștilor de te
mele mari și uneori dificile

(Continuare în pag. a IV-a)

(Continuare în pag. a III-a)

CAMPIONATELE 
MONDIALE DL LUPTE 
GRECO-ROMANE

A XVI-a ediție a campiona
telor mondiale de lupte greco- 
romane, pe care o găzduiește 
țara noastră, a început ieri di
mineață în incinta patinoarului 
„23 August" din București. Ma
rea competiție se bucură de pre
zența a peste 150 de sportivi din 
24 de țări ale lumii.

Cu ocazia festivității de des
chidere, concurenții, oficialii și 
publicul spectator au fost sa
lutați de Miron Olteanu, pre
ședintele Comisiei de organizare 
a C. M., secretar al Consiliului 
național pentru educație fizică 
și sport, și de Roger Coulon 
(Franța), președintele Federației 
internaționale de lupte — 
F.I.L.A. în fotografie : Pe pati
noarul „23 August" din Bucu
rești, la deschiderea festivă a 
campionatelor. (Alte amănunte 
despre primele întreceri — în 
pag. a VlI-a).

DUELUL HIRTIILOR
Ce este contractarea de 

mărfuri ? O importantă o- 
perație economică. Sau: 
momentul cînd se întîlneso 
reprezentanții comerțului cu 
cei ai industriei și stabilesc 
în amănunt, pe volum de 
mărfuri, pe sortimente, cu
lori, mărimi produsele pe 
care le va livra industria co
merțului într-un timp dat.

Și ce se întîmplă după 
contractare ? în mod firesc, 
mărfurile realizate de unită
țile producătoare trebuie să 
îuceapă să „curgă" ritmic, 
conform înțelegerii, către 
organizațiile comerțului. De 
fapt, în majoritatea covîrși- 
toare a cazurilor așa se și 
petrec lucrurile : sarcinile 
contractuale sînt respectate 
cu sfințenie. Totuși se mai 
întîmplă, și nu arareori, ca 
între unitățile de producție 
și cele comerciale, mai ales 

• între forurile de conducere 
ale acestora, în loc 
marfă să curgă hîrtii. 
exemplificăm :

M.C.I. — Adresa 
1156, către Ministerul

de 
Să

nr. 
In-

dustrlel Alimentare, tovară
șului adjunct al ministrului 
— ing. P. Berzescu.

...„Vă facem cunoscut că 
sarcina de producție pentru 
anul 1967, la pireurile de 
legume și fructe,... a fost

La adresa dv. nr... vă co
municăm : fabricarea pireu- 
rilor trebuie să se facă în 
secții separate de producție, 
în anul 1967, subramura 
conservelor nu are posibili
tăți... Pentru înființarea u- 
nei secții adecvate, este în

orez ? Din informațiile 
noastre reiese că abia în 
luna septembrie I în acest 
caz, vă rugăm anulați can
titățile care trebuiau livrate 
pînă în această lună. 
Adjunct al ministrului...

însemnări postcontractuale

stabilită prin planul de stat. 
Sîntem deosebit de sur
prinși că abia la 27 VI. 1967 
ne informați că nu veți pto- 
duce aceste sortimente. în 
această situație, piața va fi 
lipsită etc., etc.".
Adjunct al ministrului co
merțului interior (urmează 

semnătura)

M.I.A. — adresa nr. 1383 
către Ministerul Comerțului 
Interior, tovarășului adjunct 
al ministrului...

curs de elaborare un studiu 
etc., etc.
Adjunct al ministrului...

M.C.I. — adresa nr. 1328 
către Ministerul Industriei 
Alimentare, tovarășului ad
junct al ministrului și tova
rășului secretar general.

...La data de 19 ianuarie 
1967... v-am solicitat să ne 
comunicați: cînd ne veți li
vra marfa respectivă, făina 
malțată de grîu și făina de

Către Ministerul Industri
ei Ușoare:

...La adresa d-stră nr... 
etc., etc.

Către Ministerul Industri
ei Alimentare :

...Ca răspuns la adresa 
d-stră...

Către UCECOM :
...Nu ați livrat cantități

le... etc., etc.

...Am în față maldăre de 
dosare durdulii, cuprinzînd 
corespondența născută — 
după contractare — între 
producătorii bunurilor de 
consum și reprezentanții co
merțului. Răsfoind-o — 
chiar un neinițiat își poate 
lesne da seama că acest no-

ian de adrese care tălăzu- 
ieso între cele două părți 
contractante încearcă să 
schimbe ori să îndrepte o 
situație.

Cum spuneam, sînt mul
te adrese, dar „grosul" se 
referă Ia situația respectării 
angajamentelor contractuale. 
„Trimiteți-ne marfa promi
să" — 
„N-avem 
răspunde 
dar am 
produs 1“ 
comerțul, 
uitați-vă care-i situația 
momentul de față..." explică 
pe îndelete reprezentanții 
producătorilor. „Suplimen
tați la capitolul" ; „Anu
lați..." Ai senzația că, 
deși terminate de 
contractările abia

Dar, în definitiv, 
vește pe cetățean 
febrilă activitate post-con- 
tractuală ? încă cum I In

cere comerțul, 
posibilități" — 
industria. „Bine, 

contractat acest
— accentuează 

„E adevărat, dar 
în

mult, 
încep I 
îl pri- 
această

Gh. GRAURE

(Continuare în pag, a Il-a)

Existența unul program de activi
tate bogat, judicios întocmit și eșalo
nat, a constituit dintotdeauna un 
deziderat — și o preocupare pentru 
pasionați! cercetători ai tainelor 
naturii și societății. Chiar și atunci 
cînd savantul acționa izolat, oarecum 
„rupt" de societate și mai mult pe 
propriile-i speze, preocuparea pen
tru desfășurarea unei activități sus
ținute, metodice își punea puternic 
amprenta pe gîndurile și munca lui.

Cu atît mai importantă apare a- 
ceastă preocupare astăzi, cînd creația 
științifică este de cele mai multe 
ori rodul activității unor colective de 
cercetare, uneori chiar a mai multor 
colective la un loc. Numărul tot mai 
mare de specialiști, de regulă de for
mații diverse, prezenți astăzi într-un 
nucleu științific, volumul mare de 
aparaturi de investigație diverse, de 
un tot mai înalt nivel tehnic, fon
durile și elementele de aprovizionare 
felurite — uneori extrem de costisi
toare — ca și numărul crescut de so
licitări și teme, impun în mod in
dispensabil o organizare riguroasă a 
muncii științifice, a cărei primă și 
importantă expresie o constituie pla
nul de cercetare al colectivului. în
tocmirea armonioasă a acestuia pune 
la dispoziția cercetătorilor un îndru
mar prețios și sigur al activității lor, 
atît în ce privește momentul cît și 
perspectiva, asigurîndu-se nu numai 
o justă corelare a contribuției 
tuturor factorilor ce participă la elu
cidarea unei teme, dar și rezolvarea 
ei corespunzătoare, potrivit nivelului 
științei mondiale și cerințelor speci
fice progresului economiei noastre. 
Numai în acest fel se conturează 
clar posibilitatea menținerii unui 
ritm în desfășurarea cercetărilor și 
aplicarea rezultatelor lor în „timp 
util" în producție.

Dar, așa cum sublinia încă de la 
prima plenară a Consiliului Național 
al Cercetării Științifice tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în acest dome
niu, formele organizatorice, oricît 
de perfecționate, nu asigură prin ele 
însele succesul scontat, fiind necesară 
înțelegerea lor aprofundată de către 
specialiști și aplicarea lor corespun
zătoare. Sub acest aspect, din expe
riența colectivului nostru — Institu
tul de cercetări pentru materiale și 
prefabricate de construcții — pot 
spune că modul în care este alcătuit 
planul de activitate al institutului 
comportă încă sub unele aspecte în
semnate perfecționări.

Mă voi referi pentru început la 
tendința — remarcată nu numai în 
cazul institutului nostru — de a în
cărca exagerat planul de cercetare, 
fără să se țină seama de capacitatea 
și posibilitățile reale ale colectivului 
și bazei materiale. Astfel, la ora 
actuală în planul institutului nostru 
sînt incluse 240 de teme deși initial 
s-a pornit de la 142 de teme — din 
care numai 22 de teme sînt incluse 
în planul de stat, restul provenind 
din sfera departamentului. Evident, 
că o atare situație a generat „re
flexe" nedorite și în ceea ce privește 
optica specialiștilor. De exemplu, 
sînt tot mai numeroase cazurile de

cercetări insuficient aprofundate, de 
soluționări „în fugă", situație izvo- 
rîtă din dorința unora de a-și „în
deplini" într-o tot mai mare măsură 
„obligațiile" de plan. Sporind în 
plus numărul soluționărilor destina
te nu producției, ci seifurilor din 
ministere sau rafturilor biblioteci
lor nu ne asigurăm vreun avantaj, 
căci, în cazul nostru întreprinderile 
și șantierele, sporindu-și și ele exi-

T elegramă

gențele se simt tentate să preia șl 
să utilizeze rapid în primul rînd te
mele bine elucidate și definitivate.

Ing. Augustin HETEA,
directorul Institutului de cercetări 
pentru materiale și prefabricate 
de construcții

(Continuare în pag. a III-a)

Tovarășului HO Șl MIN
președintele C.C. al Partidului celor ce muncesc din Vietnam 

președintele Republicii Democrate Vietnam

Tovarășului TRUONG CHINH
președintele Comitetului Permanent al Adunării Naționale 

a Republicii Democrate Vietnam

Tovarășului FAM VAN DONG
primul ministru al Republicii Democrate Vietnam

Dragi tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al 

Consiliului de Stat, al Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste 
România, al poporului român și al nostru personal vă adresăm, cu prilejul 
celei de-a XXII-a aniversări a sărbătorii naționale a Republicii Demo
crate Vietnam, dumneavoastră și prin dumneavoastră Comitetului Cen
tral al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, Adunării Naționale, 
guvernului Republicii Democrate Vietnam și poporului frate vietnamez 
un cald salut frățesc și cele mai cordiale felicitări.

Poporul român nutrește puternice sentimente de admirație față de 
poporul vietnamez, care de-a lungul a 22 de ani, sub conducerea încercată 
a Partidului celor ce muncesc din Vietnam, dînd dovadă de un impre
sionant eroism, s-a ridicat împotriva atentatelor imperialismului, în apă
rarea libertății, independenței, unității, ființei sale naționale, obținînd, 
totodată, însemnate succese în construirea socialismului în Republica 
Democrată Vietnam.

Pe deplin solidar cu cauza justă a poporului vietnamez, poporul ro
mân cere cu fermitate Statelor Unite ale Americii încetarea imediată, 
necondiționată și definitivă a bombardamentelor asupra Republicii De
mocrate Vietnam, curmarea agresiunii și retragerea trupelor sale din 
Vietnamul de sud, astfel ca poporul vietnamez să poată să-și rezolve 
singur, fără amestec din afară, problemele vieții sale interne. Partidul 
Comunist Român, guvernul Republicii Socialiste România, întregul popor 
român, care înțeleg și prețuiesc din adîncui inimii lupta viteazului popor 
vietnamez, își reafirmă hotărîrea de a-i acorda în continuare sprijin 
material, moral, politic, pînă la cucerirea victoriei.

Cu prilejul acestei sărbători vă urăm, dragi tovarăși, noi succese în 
construirea socialismului în patria dumneavoastră și ne exprimăm încre
derea că lupta eroică a poporului frate vietnamez pentru apărarea drep
turilor sale fundamentale va triumfa.

Sîntem convinși că relațiile de prietenie și colaborare tovărășească 
statornicite între partidele, guvernele și popoarele noastre vor cunoaște o 
dezvoltare continuă, spre binele ambelor țări, al unității sistemului socia
list mondial, al cauzei socialismului și păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU CRIVU STOICA
secretar general al C.C. președintele Consiliului de Stat

al Partidului Comunist Român al Republicii Socialiste Români?
ION GHEORGHE MAURER 

președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România
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fică București.

zeci de ser- 
Total salariați —

discernămînt și gîn- 
Acțiunea de contrac- 
trebuie privită cu 

mai multă seriozitate.

servicii.
1 300.

16 direcții 
în-

FAPTUL

DIVERS
Cu profundă 
durere...

Iubitorii sportului au primit 
cu durere vestea morții fotba
listului Iuliu Năftănăilă, compo
nent de bază al echipei „Stea
gul rOșu»-Brașdv. Sportiv frun- 
tașț Năftănăilă a fost selecționat 
de mai multe ori în loturile re
prezentative de fotbal. Regre
tăm cu toții moartea lui Năftă
năilă, dar nu putem să nu ne 
oprim asupra împrejurărilor în 
care a avut loc. I. Năftănăilă s-a 
urcat la volan în stare de ebrie
tate. Datorită vitezei excesive și 
influenței alcoolului a pierdut 
controlul volanului intrînd cu 
mașina într-un stâlp de beton, 
pe o strâdă din centrul orașului 
Făgăraș. împreună cu el și-a 
pierdut viața și socrul său. Soția 
sa și o altă persoană, 
mașină au fost rănite, 
dent datorat încălcării 
de circulație și (la fel 
a conduitei sportive, 
greșeală care s-a dovedit

nereusită>

Conducerea Uzinei de utilaj 
chimic din Ploiești a hotărît să-i 
premieze pe cei care se ocupă 
de instruirea ucenicilor. Pe lista 
de premii însă, au fost trecuți 
și unii salariați ai uzinei, care 
n-au nici în clin nici în mînecă 
cu instruirea ucenicilor. Dînd 
dovadă de multă grijă tovarășii 
din comitetul sindical al uzinei 
n-au fost de acord cu această 
ilegalitate. Deși faptul nu s-a 
comis, autorii lui nu pot fi scutiți 
de răspundere. De banii între
prinderii nu dispune nimeni 
pă bunul său plac.

Apariția Marinei Vasil 
„Corso» în Satu Mare nu 
cea neobservată. Schimbarea 
letelor, larghețea cu care își tra
ta amicii întrecea limitele. De 
unde avea atîția bani ? într-o 
zi „misterul" s-a lămurit. Fata 
era responsabilă a unui atelier 
de curățătorie din localitate. 
Pentru delapidarea sumei de 
12 193 lei a fost condamnată la 
închisoare. Marinei Vasil, deși nu 
împlinise 18 ani, i s-a încredin
țat o gestiune. Or, legea spune 
clar : celor care n-au 18 ani nu 
li se dau asemenea răspunderi. 
Ce părere au cei care au încăl
cat prevederile legale ?

de față, 
află în recidi- 

mai fost semnalate 
cazuri cînd de la această în
treprindere, datorită lipsei de 
supraveghere și control, au fost 
furate autobuze și chiar tram
vaie. Iată însă, că Dumitru 
Brotea, elev la cursurile de șo
feri profesioniști ale I.R.T.A. nr. 
3, a reușit să fure un... trolei
buz (nr. 4363, linia 86). Intr-o 
seară, la ora 23, a găsit în stra
dă (I), în fața Depoului I.T.B. 
Bucureștii Noi, un troleibuz. L-a 
conectat la rețeaua electrică și 
a plecat la plimbare. Oprea în 
stații și lua călători. Pe gratis. 
In Piața Romană, datorită vite
zei, au sărit captatorii troleibu
zului. Un șofer (veritabil) de la 
I.T.B., părîndu-i-se suspect a- 
cest troleibuz, a anunțat mili
ția. Acum se fac cercetări. Ce 
părere au tovarășii de la I.T.B. ? 
O fi transportul în comun, dar 
răspunderea e personală.

Epistolă 
balneară

Dialogul s-a consumat acum 
cîteva zile Ia ghișeul Agenției 
de voiaj C.F.R. din Mangalia- 
Nord : „La acceleratul 816 aveți 
bilete ?“ „Avem". „Dați-mi 4 
pînă la București". „Nu dau!“ 
„N-am înțeles..." „Nu dau, e 
ordin. înțeles ?“ Șeful Agenției 
din Mangalia (a refuzat să-și 
spună numele) e și mai autori
tar decît subalterna lui: „Eu am 
ordonat... Pînă la București pu
teți merge și cu personalul. Dacă 
nu vă convine, reclamați. O să 
răspund 1".

Să răspundă, desigur. Dar ac
celerat 1

Casa radio din Cluj
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Studioul radiofonic trebuie să fie 
un laborator al liniștii, pentru ca 
sunetele pe care el le produce — 
destinate să străbată eterul în chip 
de ~unde electromagnetice — să 
aibă puritatea cristalului. Această 
trăsătură își pune pecetea asupra 
rezolvării nodului de probleme le
gate de construirea „Casei Radio" 
din Cluj. începînd cu amplasa
mentul — situat undeva la limita 
orașului, la poalele șirului de 
dealuri ce mărginesc la nord cursul 
Someșului — și încheind cu trata
mentul acustic special al sălilor 
și coridoarelor, eforturile proiec- 
tanților s-au îndreptat spre asigu
rarea acestui element major al 
compoziției : liniștea. Pare ciudat, 
paradoxal chiar, ca acolo unde 
sînt elaborate cele mai variate 
zgomote cu putință, atenuarea ori
cărui zgomot să fie dezideratul 
prim. Totuși, așa este, pentru că 
activitatea purtată aici nu trebuie 
să fie stingherită nici din afară, 
nici dinăuntru, diferitele categorii 
de producție — emisiuni muzicale 
sau vorbite — fiind pregătite și fi
nisate în încăperi care, de multe 
ori, se învecinează direct.

Construcția se ridică, după cum 
spuneam, departe de tumultul co
tidian al Clujului. Spațiul central, 
dominant, sîmburele întregii com
poziții, îl formează impunătoarea 
sală ■ a studioului muzical. Restul 
încăperilor, dispuse pe trei niveluri 
— subsol, parter și etaj — o îm
bracă pe toate patru laturile, ase
menea unui manșon uriaș. La sub
sol se află punctul termic, centrala 
de ventilație și, sub sala studioului 
muzical, o cameră de presiune, des
tinată distribuției aerului condițio
nat în această încăpere. Parterul 
adăpostește administrația și redac
țiile, iar etajul — grupurile de 
producție: un grup pentru emi
siuni muzicale, unul pentru teatru, 
două pentru emisiunile vorbite, un 
grup de emisie și unul de ascul
tare. Dispunerea acestor spații în

jurul sălii centrale are numeroase 
avantaje : îi asigură acesteia pro
tecția maximă împotriva surselor 
exterioare de zgomot, reduce lun
gimea coridoarelor, determină un 
volum unitar, cu un perimetru și 
suprafețe minime și cu reale cîș- 
tiguri în economicitate. Un ase
menea tip de rezolvare a fost po-

cronică de
arhitectură

LA 5 SEPTEMBRIE

0 nouă tragere 
a autoturismelor
Loto

La cele trei trageri ale auto
turismelor Loto din acest an 
au fost atribuite 86 de auto
turisme de diferite mărci și 
capacități, în afara celor 33 704 
premii in bani.

La 5 septembrie 
sport organizează 
gere la care se 
autoturisme în număr nelimi
tat : Renault 16, Skoda 1000 
M.B., Fiat. 850 și Trabant 601 
pentru variantele cu 3 numere 
câștigătoare din primele trei 
extrase; premii în bani de va
loare variabilă pentru 3 nu
mere cîștigătoare din 4 ex
trase ; premii fixe în bani pre
cum și 50 excursii cu petrece
rea revelionului la Berlin iprin 
tragere la sorți) pentru varian
tele cu 2 numere cîștigătoare 
din 4 extrase.

Vor avea loc 20 extrageri a 
cîte 4 numere din 90. In total 
se vor extrage 80 numere. Cu 
40 lei se poate participa la 
toate cele 20 extrageri.

Loto-Prono- 
o nouă tra- 
vor atribui

toiul duelului de hîrtii din
tre serviciile, direcțiile sim
ple și generale ale ministe
relor, marfa — pe care ce
tățeanul, cumpărătorul o 
caută — lipsește din ma
gazine. Cineva ar putea ob
serva : ar fi ideal ca anga
jamentele contractuale să 
se respecte întocmai. Dar 
să ne gîndim puțin, să ju
decăm lucrurile la rece: 
n-ar fi greu ? Oare dispune 
industria și comerțul de 
posibilități materiale și de 
atîția specialiști îneît să fie 
capabile să producă și să 
drămuiască exact necesarul 
de mărfuri la toate sorti
mentele, să calculeze cu 
precizie zilele de livrare, în 
așa fel îneît rafturile să fie 
mereu împrospătate ? Deci: 
nu cumva lipsesc posibili
tățile materiale ? Unul din
tre directorii generali ad
junct din M.I.U. îmi spu
nea : „Posibilități avem. Fa
bricile sînt bine utilate, iar 
materie primă este. De mai 
multă gîndire și discernă- 
mînt e nevoie"...

Tovarășul director ge
neral a pus într-un anume 
sens punctul pe i. Este 
într-adevăr nevoie de mai 
mult 
dire.
tare 
mult

sibil. și datorită faptului că există 
numeroase funcțiuni care cer o izo
lare completă de exterior, ilumi
nare artificială, ventilație meca
nică.

Lupta cu zgomotul se regăsește 
și în rezolvarea particulară a dife
ritelor încăperi. Studiourile grupu
rilor de producție au o tratare fo
nică specială, care constă în primul 
rînd în prevederea de pardoseli și 
tavane flotante, de panouri parie
tale suspendate, astfel îneît în ca
vitatea încăperii se află, de fapt, 
introdusă o cutie cu comportare 
independentă de vibrațiile pereților 
sau planșeelor. Izolarea studioului 
muzical a mers chiar pînă la con
struirea de pereți dubli, pe funda
ții distincte, sala fiind, practic, 
complet separată de restul clădirii , 
care o înconjoară. Tratamentul 
acustic structural se completează 
prin acela de detaliu, cuprinzînd 
elemente absorbante, difuzantesau 
rezonatori speciali, 
„căptușite" 
grupurilor 
speciale, de 
ridoarele și 
fel ca și sursele 
spațiile auxiliare prevăzute la sub
sol. O altă soluție tehnică ce me
rită atenție este rezolvarea mixtă 
a ventilării sălii centrale, astfel 
îneît admisia aerului curat se poate 
face atît la nivelul pardoselii cît și 
prin plafon, după cerințe.

Programele ce vor fi pregătite 
la „Casa Radio1' sînt destinate re
giunilor Cluj, Crișana și 
mureș. Edificiul reprezintă 
studio radiofonic regional 
construiește la noi. Acest 
accentuat dificultățile specifice, și 
așa destul de mari, ale programu
lui, cu atît mai mult cu cît Casa

Sînt astfel 
nu numai camerele 

de producție sau cele 
ascultare, dar și co- 
încăperile-tampon, la 

de zgomot din

Cei chemați să hotărască 
asupra fondului pieței tre
buie să dea dovadă în pri
mul rînd de probitate pro
fesională, de răspundere 
civică și onestitate. Să se 
înțeleagă. în sfîrșit, că ofe
rirea unui articol la con
tractări trebuie să exprime 
posibilitățile reale de pro
ducere a celui care oferă, 
iar pe de altă parte, cei 
care se angajează să-l cum
pere să fie siguri că piața 
are nevoie de el.

Lipsesc poate specialiștii? 
N-are cine să calculeze 
exact cîtă marfă și de ce fel 
trebuie pe piață r Să facem 
socoteala. M.C.I. are 4 di
recții generale și 8 de sin
teză sau funcționale. în to
tal 12. în cadrul lor func
ționează zeci de 
Total salariați 
Mai sînt: 
comerciale regionale, 
treprinderi ale comerțului 
cu ridicata, întreprinderi 
integrate, O.C.L.-uri etc. 
etc.

M.I.U. are: 11 direcții
generale și 5 de sinteză sau 
funcționale; 
vicii.
1 365.

M.I.A. : 9 direcții generale 
șî 5 de sinteză sau funcțio
nale. Zeci de servicii. To
tal salariați — 1 200.

UCECOM are și el veri
gile lui...

Mara- 
primul 
ce se 

fapt a

Radioteleviziunii din București, ri
dicată cu mulți ani în urmă, are 
o cu totul altă capacitate și diferă 
sensibil și ca funcțiune. Rezultatul 
final apreciabil sedate astfel în 
evidență efortul colectivului de 
proiectanti. Deși execuția nu este 
încă încheiată (termenul de dare 
în funcțiune fiind 31 decembrie 
1967), putem aprecia de pe acum 
calitatea lucrărilor, în special a 
unor finisaje și tratamente deosebit 
de pretențioase.

Să ne apropiem, deci — comple- 
tînd cu un efort de imaginație 
ceea ce lipsește încă execuției — 
de acest templu al liniștii și al su
netului pur. El ne apare de departe 
semănînd vag cu un zigurrat 
mesopotamian. Parterul placat cu 
travertin, larg deschis spre intra
re, ne invită primitor. Etajul, 
compact, ușor ieșit în afară, vi
brează pe albul vertical al unor 
fluturi prelungi, între care lucește 
albastrul verzui al ceramicii. Dea
supra, prisma supraînălțată a sălii 
centrale (a cărei tencuială, cam 
cenușie, o face puțin greoaie) ne 
amintește cupola unui panteon, 
întregul edificiu, ridicat pe o co
lină înverzită, se proiectează pe 
fundalul unor dealuri împădurite. 
Ferestrele zvelte ale parterului și 
etajului, verticalitatea ritmată a 
tratării fațadelor, materialele no
bile ale finisajului conferă clădirii 
o măreție sobră, o atmosferă mo
numentală, degajată.

Fără să constituie un exces, re
ținem un anumit decorativism, de 
detaliu, referitor la fluturii spațiali 
de pe fațada etajului sau la buto- 
nii de la cornișa sălii studioului 
muzical, lipsiți de un corespondent 
funcțional sau constructiv. Este 
de discutat în ce măsură o funcțiu
ne pur estetică poate susține va
loarea de conținut a unor aseme
nea elemente, care riscă uneori să 
se molipsească de formalism. De
sigur, forma are ea însăși o func
țiune, dar a' susține că ea singură 
generează valori arhitecturale e ca 
și cum ai încerca să te salți de pe 
sol trăgîndu-te singur de păr. Mai 
izbutită ne pare, din acest punct 
de vedere, ideea care a călăuzit pe 
autori în decorarea interioarelor. 
Tendința de a lăsa aparente ele
mentele tratamentului acustic, de a 
utiliza valențele artistice ale ma
terialelor folosite în acest scop se 
apropie mai mult de concepția des
pre arhitectură, ca unitate a aspec
telor funcționale, constructive (sau 
tehnice, în cazul de față) și estetice 
ale sale. Cît despre înscrierea în 
trăsăturile unui specific local, o 
anumită sobrietate, o elansare pe 
verticală a încăperilor și a feres
trelor, predominanța în fațade a 
zidurilor pline pot justifica — dar 
numai în mică măsură — afirma
țiile destul de categorice ale auto
rilor. Reținem însă reușita încadra
re în peisaj, dovedind sensibilitate 
și interes. întreaga construcție res
piră, de altfel, o grijă deosebită, 
dusă pînă în cele mai mici detalii.

Deci: specialiști capabili 
să realizeze contractări se
rioase, bine gîndite și bine 
calculate, există.

In plus, un amănunt: o- 
perația propriu-zisă de con
tractare (aducerea și pre
zentarea mostrelor, a miilor 
de delegați tocmai la Cota 
1400 etc.) a costat anul a- 
cesta, potrivit unor calcule 
neoficiale, 16 milioane lei.

Și care e rezultatul ? 
Lipsesc unele mărfuri de 
pe piață, multe angajamen
te contractuale nu se res
pectă. O precizare: în sa
tisfacerea cerințelor popu
lației cu anumite bunuri de 
consum există încă dificul
tăți reale. Tema pe care o 
dezbatem impune însă o di
viziune foarte precisă: u- 
nele sînt greutățile de creș
tere, de dezvoltare a indus
triei producătoare de astfel 
de bunuri, și alta nerespec- 
tarea unui angajament ferm, 
a contractului.

Dăm, la întîmplare, un 
exemplu: comerțul a con
tractat cu industria, pentru 
semestrul I 1967, aproxima
tiv 6 milioane de pahare 
presate, 
vrat 5,5 milioane de paha
re. Deci, o restanță de 0,5 
milioane I în schimb la pa
hare suflate s-au livrat în 
plus un milion de pahare I 
Ce rost a mai avut depla
sarea specialiștilor la Cota

Arh. Gh. SASĂRMAN

B 0

început de toamnă la ștrand
Foto : A. Cartojan

de la uzina din Cugir
Una din cele mal grele tre

buri ale gospodinei — spălatul 
rufelor — o poate face rapid, 
economic și fără eforturi mo
derna mașină electrică „Alba- 
lux". Ținind seama de spațiul 
disponibil în locuințe, de exis
tenta sau absenta unei surse 
de încălzire a apei, precum și 
de gradul de mecanizare a o- 
perațiilor de limpezire și de 
stoarcere pe care dorește să le 
obțină gospodina, uzina „30 De
cembrie" din CUGIR produce 
mai multe tipuri de mașini elec
trice de spălat rufe, de diferite 
capacități. Cu acestea se pot 
spăla nu numai obișnuitele rufe 
albe sau colorate, ci și îmbră
cămintea de lucru sau lenieria 
fină din mătase naturală, măta
se artificială, nylon sau perlan. 
Prespălarea, spălarea, fierberea 
rufelor, limpezirea si stoarcerea 
se realizează de către mașină, 
gospodina fiind astfel absolvită 
de multiplele manipulări ale ru
felor umede și fierbinți. Mașinile 
„Alba-lux" au bazjnul de spă
lare din tablă inoxidabilă, re
zistentă la acțiunea corozivă a 
apei și sint echipate cu între
rupător cu temporizare (ceas) 
care permite oprirea automată a 
operațiilor de prespălare și spă
lare într-un timp dinainte stabi
lit. eliberînd astfel gospodina de 
grija supravegherii mașinii. Mo
toarele cu care sînt echipate 
mașinile „Alba lux" sînt de tipul 
cu poli ecranați care nu produc 
perturbați! (paraziți) la funcțio
narea aparatelor de radio și te
leviziune. întreținerea mașinilor 
este simplă, lagărele fiind din 
material autolubrifiant. Buna 
funcționare a mașinilor „Alba- 
lux" se garantează timp de un 
an de la data vînzării.

T

Dezvoltarea uriașă a cu
noașterii științifice în zilele 
noastre, diversificarea căi
lor ei, lărgirea fronturilor 
de investigație au făcut să 
crească considerabil intere
sul pentru problemele me
todologiei științifice. Toc
mai aceasta explică nume
roasele cercetări, căutările și 
discuțiile chemate să eluci
deze din perspectivele epo
cii noastre specificul dife
ritelor metode, valoarea și 
limitele lor, modul comple
tării lor reciproce în efor
turile gîndirii umane de a 
ajunge la adevăr.

Preocupările autohtone de 
metodologie, pe lîngă

meroasele studii și articole 
apărute în reviste, sau în 
volume în care elementul 
metodologic apare colateral, 
s-au concretizat explicit în 
două lucrări de proporții : 
„Dialectica materialistă — 
metodologia generală a ști
ințelor particulare", apărută 
în Editura Academiei în 
urmă eu cîțiva ani, și „Dia
lectica metodelor în cerce
tarea științifică", vol. I și II, 
apărută niai recent în Edi
tura științifică. Această a 
doua lucrare o continuă în 
mod organic pe prima, ea 
investigînd metodele cu
noașterii științifice din 
punctul de vedere al dia-

lecticii proprii, interioare, 
științelor particulare, 
ziunea dialectică se 
a fi aci mai de deta
liu, aplicată la modul în 
care metodele „clasice" și 
„mai puțin clasice" ale cu
noașterii evoluează 
cește, se înlănțuie, 
crucișează, se neagă 
tic, se completează, 
concursul la asigurarea 
nității uriașului proces 
elaborării de către om 

-științei despre lucruri 
despre' sine însuși.

Această optică definește 
în genere profilul propriu- 

■ zis al lucrării, filonul cen
tral al analizelor ei. El este 
clar conturat în capitolul 
cu caracter introductiv, în 
care se evidențiază că dia
lectica metodelor nu e decît 
o consecință firească a dia
lecticii domeniilor cunoaște
rii, dialecticii formelor de 
structurare și mișcare a ma
teriei, a dialecticii clasifică
rii contemporane a științe
lor fundamentale.

Ideea revine apoi ca un 
laitmotiv în lucrare,

istori- 
se în- 
dialec- 

își dau 
u- 
al 
a 
Și

Macheta Casei radio din Clui

1400 sau la altă cotă, de 
ce s-a mai pierdut timpul, 
de ce s-au irosit banii sta
tului, dacă angajamentul 
contractual s-a realizat de 
așa manieră ?

— Respectați contracte
le ? — l-am întrebat, apoi, 
pe reprezentantul unui alt 
sector important al bunuri
lor de consum, tov. Dumi
tru Popa, directorul general 
al Direcției generale cau
ciuc și mase plastice din
M.I.U.

— La unele sortimente 
depășim sarcina, iar la alte
le nu o îndeplinim.

Ne așteptam, la acest 
din urmă punct, să ne po
menească un sortiment, 
două. Cînd colo, a urmat 
un lung pomelnic de arti
cole contractate, dar neli
vrate.

La același minister, în bi
roul directorului general 
adjunct al direcției genera
le tricotaje :

— Noi am depășit planul 
la livrări cu produse în va
loare de 60 milioane...

Tocmai cînd notam acest 
succes, tovarășul director, a 
adăugat : „în schimb, am 
rămas în urmă cu expor
tul".

Aproape că nu există di
recție generală care să nu

aibă restanțe la livrări sau 
mărfuri livrate în devan
sare.

Care este poziția comer
țului ? După cum am vă
zut, ridică spada de hârtie 
și se antrenează în duelul 
la care este provocat, 
fapt, ce 
face ? E 
să ceară 
promisă.
Dar organele comerciale 
mai cer industriei și altce
va : suplimentări de marfă 
la unele sortimente și re
nunțări la altele. Și acest 
lucru pare firesc. Teoretic, 
s-ar putea spune : comerțul 
simte pulsul pieței și reglea
ză producția în funcție de 
acest lucru. Adică între 
cererea inițială a comerțu
lui și necesarul real al pie
ței poate fi un mic deca
laj, un „joc". Nimeni 
se supără dacă acest 
este rezonabil. Dar 
exemplul pe care îl vom da 
se vede altceva : 
„joc" e sîrbă în 
gula. Direcția 
pentru produse alimentare 
a M.I.A. protocolează 
Centrocoop cantități 
400 de tone mac și 
tone chimion. Daca, 
parcursul anului, comer-

țul ar mai fi cerut Cen- 
trocoop-ului încă 10—20 
tone din marfa respectivă, 
n-ar fi fost nimic grav. Cei 
cîteva mii de specialiști 
„centrali" nu pot, oricît ar 
dori ei, să calculeze nece
sarul de marfă cu exactitate 
de miligrame. Dar care este 
cantitatea de mac și chi
mion solicitată de comerț 
suplimentar ? 500 de tone I 
Adică suplimentul e mai 
mare decît cererea inițială I

Indisciplina în respecta
rea angajamentelor contrac
tuale este un fenomen care 
aduce după sine un întreg 
cortegiu de daune : raftu
rile magazinelor se împros
pătează cu greutate, unele 
mărfuri, realizate pentru un 
anumit sezon, ajung pe pia
ță, cînd nu mai este nevoie 
de ele, apar mărfurile greu 
vandabile.

Concluzia ar fi una sin
gură : contractul trebuie 
să-și reintre în drepturi. Ca 
atare, pregătirea contractă
rii, ca și respectarea fiecă
rui angajament de acest fel 
sînt obligații de cea mai 
mare seriozitate. Căci due
lul hîrtiilor nu poate înlocui 
nici răspunderea unităților 
în culpă, nici mărfurile pe 
care cumpărătorii le aș-, 
teaptă.

. a- 
tunci cînd este vorba de 
matematică și cibernetică — 
detașate în mod justificat 
de celelalte ramuri ale cu
noașterii științifice —, ca și 
atunci cînd se analizează 
metodele de lucru în astro
nomie, fizică, chimie, geo
logie și biologie — domenii 
care, astfel ierarhizate, se 
continuă și se completează 
în mod indiscutabil.

Volumul doi al lucrării 
pune în discuție, în aceeași 
optică, aspectele metodolo
gice ale științelor care, prin 
obiectul lor, ies din univer
sul naturii și intră, cel pu
țin parțial, în acela al vie
ții sociale. E vorba de an
tropologie, medicină și, în 
cele din urmă, de psiholo
gie.

Continuînd tradiția co
laborării dintre filozofi și 
specialiștii științelor naturii, 
cartea în discuție dovedește 
încă o dată efectele poziti
ve ale unei asemenea cola
borări : familiarizarea unor 
specialiști în diversele 
ramuri ale științelor natu
rii cu abordarea probleme
lor de ordin filozofic și, în 
același timp, deprinderea u- 
nor lucrători de pe frontul 
filozofiei cu spiritul și spe
cificul cunoașterii științifi
ce de specialitate. Această 
conlucrare face ca planuri
le știință și filozofie să se 
conecteze, chiar dacă a- 
ceasta se realizează în mod 
inegal de-a lungul întregii 
lucrări.

_ Valoarea lucrării rezidă 
Și în prezentarea nuanțată 
a unor discuții actuale în 
cadrul filozofiei marxiste, în 
căutarea și găsirea de mul
te ori a unor soluții proprii. 
Se remarcă, în acest sens, 
mai ales efortul de a pre
ciza conținutul conceptului 
de formă de mișcare, de 
a-1 corela cu teoria siste
melor materiale, de a ela
bora și prezenta sintetic 
teoria modelelor în astro
nomia contemporană și de 
a sublinia convingător sem
nificația ei filozofică. Nova
tor este, de asemenea, ca
pitolul consacrat 
giei. interesantă

ce se dă, și aci și în alte 
capitole ale volumului II, 
dialecticii raporturilor din
tre biologic și social și a 
consecințelor ce decurg 
pentru metodele cercetării.

Un alt merit al cărții îl 
constituie spiritul ei deschis 
față de diverse poziții și o- 
pinii. în lucrare sînt pre
zente adesea puncte de ve
dere opuse, sînt analizate cu 
destulă atenție și nuanțat, 
dar fără neglijarea spiritu
lui critic, pozițiile ' noi, te
zele filozofice aparținînd al
tor concepții. Elasticitatea 
și principialitatea nu se ex
clud, ci coexistă și se în
tregesc reciproc. Prin a- 
ceaștă prezentare nuanțată 
a celor mai diferite teorii 
și platforme filozofice tră
iește în carte o anumită 
prospețime și o dorință vie 
de lansare a gîndirii noastre 
științifice și filozofice cît 
mai în larg pe orizonturile ac
tualităților științifice și fi
lozofice de pe plan mon
dial, Acest lucru este vizi
bil și din orientarea fondu
lui informativ al lucrării — 
cules din ceea ce are va
loros, în sectoarele intere
sate, gîndirea umană de 
pretutindeni.

în realizarea intenției sale 
fundamentale, lucrarea su
feră, totuși, după părerea 
noastră, de un neajuns sub
stanțial : profilul propriu-zis 
al cărții e uneori neglijat, 
capitolele se încarcă mai 
mult sau mai puțin cu con
siderații care nu-1 vizează și 
care-1 diluează în mod re
gretabil. Din păcate, autorii 
se lansează adeseori în de
scrierea de probleme, de so
luții, de momente de ordin 
istoric etc., care îndepăr
tează mult firul cugetării de 

metodelor în 
univers al cu- 
mai ales, de in-

„dialectica" 
respectivul 
noașteni și, mc,, uc in
tenția de a demonstra uni
tatea procesului cunoașterii 
științifice prin interpătrun- 
derea metodelor de cerce
tare.

Grija pentru prezentarea 
fidelă a opiniilor comentate 
s-a extins prin activitatea 
redacțională și asupra opi
niilor autorilor înșiși. Din 
păcate, această grijă merge, 
însă, uneori, pînă la res
pectarea strictă chiar a di
ferențelor terminologice, 
ceea ce face ca una și ace
eași noțiune să aibă în car
te accepțiuni diferite. Așa 
se întîmplă, de pildă, cu 
noțiunile : „intuiție", „con
cret”, „abstract", chiar „me
todă", „metodologie" etc. 
Prin natura ei, această si
tuație conferă textului o a- 
numită ambiguitate, slăbește 
coerența lucrării, forța ei 
de convingere.

Deși prezintă unele ca
rențe, lucrarea constituie, în 
ansamblu, o realizare meri
torie, un instrument de lu
cru eficient pentru specia
liști, o carte aptă a intra și 
în conul atenției altor citi
tori interesați de probleme
le general-filozofice. Ea se 
înscrie în mod pozitiv în 
efortul general de îmbogă
țire și înnoire a problema
ticii filozofice, completând 
ceea ce s-a realizat la noi 
în alte domenii ale filozo
fiei în general, ale filozofiei 
științei în special.
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De asemenea, aglomerarea excesivă a planului reduce 
și spiritul de selecție, de nuanțare a eforturilor în 
funcție de importanta și urgenta temei. Datorită unor 
asemenea stări de lucruri cercetări de mare însemnătate 
științifică și economică rămîn adeseori neabordate, 
iar altele, care au fost deja atacate, stagnează, rămînînd 
numai la faza soluției teoretice. Pentru a ilustra pier
derile ce intervin în astfel de situații mă voi referi la 
cazul cercetărilor privind realizarea maselor ceramice 
(denumite și „porțelan de sticlă") — ce permit obținerea 
unor materiale de construcție, izolatori de înaltă ten
siune, articole tehnice; cu coeficienți de dilatare mici, 
de mai bună calitate și în condiții mult mai eco
nomice — care deși au fost realizate pentru prima oară 
de noi în 1954 au rămas neaplicate, deși specialiștii 
din Anglia, Franța, Italia, Belgia, R.F.G., R.D.G., Suedia, 
Danemarca s-au grăbit să ducă soluțiile teoretice pînă la 
ultimele lor consecințe practice, asigurîndu-și astfel 
multiple avantaje.

Care sînt principalele cauze ce au condus la o ase
menea situație ? Una dintre ele se referă, desigur, la 
insuficienta preocupare de a selecta din noianul de

i

PLANULUI DE

CERCETARE
cereri și solicitări temele ce corespund posibilităților și 
profilului colectivului nostru științific, cu specific depar
tamental. Or, în acest caz, se impune în primul rînd 
mai mult spirit de discernămînt în precizarea proble
melor ce se cer a fi soluționate de laboratoarele uzinale 
și de institutul departamental de resort. Căcț, deși 
aceste două genuri de unități științifice se află de 
regulă sub directa îndrumare și controlul aceluiași for 
tutelar, totuși multe din „obligațiile" laboratoarelor uzi
nale sînt transferate institutului departamental. Astfel, 
în loc ca noi să ne ocupăm de efectuarea unor cercetări 
termotehnice vizînd realizarea unor agregate superioare 
de acest gen, destinate construcțiilor, continuăm să avem 
în vedere efectuarea măruntelor bilanțuri energetice, 
care cu puțin efort ar putea fi realizate și în între
prinderi. Această situație se perpetuează cu toate că noi 
am căutat să definitivăm o soluționare de principiu, 
posibilă de a fi aplicată de fiecare laborator uzinal în 
parte. Reglementarea acestei probleme ar conduce, desi
gur, la o sporire a capacității de cuprindere și soluțio
nare a institutului departamental, deoarece în domeniul 
construcțiilor își desfășoară activitatea 15 mari nuclee 
de cercetare uzinală, dintre care cel puțin 13 sînt 
capabile de a efectua în bune condițiuni și cercetări. 
Acestea au, de altfel, și sarcini în această direcție.

O mare importanță are din acest punct de vedere 
și precizarea studiilor tehnico-economice care trebuie 
efectuate de un colectiv ca al nostru. Sînt studii de 
acest fel a căror efectuare ne revine (așa cum sînt 
cele privind perfecționările impuse de anumite aplicații 
ale soluțiilor transmise de noi producției) dar sînt și 
altele care cad în sarcina întreprinderilor sau direc
țiilor generale din minister, dar care ne sînt trimise tot 
nouă ceea ce contribuie, de asemenea, la aglomerarea 
planului.

Important de analizat este și nivelul pînă la care 
trebuie dusă o cercetare în cadrul institutului departa
mental și cum răspunde acesta în contextul celorlalți fac
tori de asimilare. în actuala etapă, C.N.C.S.-ul a sta
bilit că ultima fază de cercetare dintr-un institut de 
acest gen este producția „semiindustrială". Mai trebuie 
lămurit însă cu suficientă precizie cui revin responsa
bilitățile omologării rezultatului științific, căci în mo
mentul de față etapa de valorificare este prevăzută la 
institutul departamental doar sub forma unui plan de 
măsuri pe care direcțiile generale din minister le aplică 
sau nu, după voie, în baza a diferite considerente.

Dar pentru a ajunge la realizarea unui plan de cer
cetare corespunzător este necesară, desigur, o analiză 
temeinic organizată, la nivelul ramurii, a fiecărei unități 
în parte, bazată pe fundamentarea tehnico-științifică și 
economică serioasă a diverselor teme și solicitări. în 
acest fel, institutul departamental, degrevat de mulțimea 
sarcinilor mărunte ce nu-i sînt proprii, va putea să 
se axeze ne un număr mai limitat, rațional de teme, pe 
care să 16 soluționeze si să le aplice însă la nivelul 
tehnicii mondiale.

I 
I
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VALORIFICAREA CEREALELOR
Valorificarea produselor agricole 

pe bază de contract constituie izvo
rul principal al veniturilor bănești 
obținute de cooperativele agricole, 
care le dă posibilitatea să dezvolte 
necontenit averea obștească și, în 
același timp, să asigure o creștere 
simțitoare a valorii zilei-muncă. In 
acest an, pe baza aplicării măsuri
lor agrotehnice și îndeosebi a fo
losirii unor cantități mai mari de 
îngrășăminte chimice, multe coope
rative agricole au obținut recolte 
mari de grîu la hectar, depășind 
prevederile înscrise în planul de 
producție, ceea ce le-a dat posibi
litate nu numai să-și îndeplinească 
sarcinile contractuale, ci să valori
fice către stat cantități suplimen
tare de grîu. Prin aceasta, coopera
tivele agricole realizează importan-

te venituri bănești și fac să crească 
contribuția lor la asigurarea fondu
lui central de produse agricole. In
tr-o declarație făcută unui redactor 
al ziarului nostru, tov. RADU Rî- 
CIU, președintele cooperativei agri
cole „înfrățirea" din Drăgănești- 
Vlașca, regiunea București, a subli-

experiență bună și un exemplu de 
urmat și de alte cooperative a- 
gricole.

★
noastră agricolăCooperativa 

cultivă o mare suprafață de teren 
cu cereale. Cea mai mare parte a 
veniturilor bănești Ie realizăm din 
valorificarea cerealelor, pe bază de

tribuna experienței înaintate
os

Peste 4 luni conform
SE VOR PRODUCE
TRICOTAJE IA PIATRA

La fabrica de tricotaje 
„8 Martie" din Piatra Neamț 
se dezvoltă capacitățile de 
producție.' Aici se constru
iesc noi spații industriale 
unde se vor produce trico
taje de tip lînă și tricot me
traj. Noile capacități au ca 
termen de intrare în funcți
une sfîrșitul acestui an. 
După mai bine de 7 luni 
însă, se constată că nu s-a 
realizat nici jumătate din 
volumul anual de lucrări de 
construcții-montaje planifi
cat. La corpul 4, cea mai 
importantă clădire, nu s-au 
terminat nici lucrările de re
zistență, iar la centrala ter
mică lucrările sînt în res
tanță cu aproape o lună de 
zile. Vopsitoria se află in
tr-un stadiu de execuție in
cipient, iar la stația de pre- 
epurare a apei au întîrziat 
săpăturile pentru fundație. 
Se vor produce sau nu tri
cotaje în noile secții peste 
4 luni de zile, așa cum pre
vede planul ?

Părerile sînt împărțite. 
Constructorul — grupul de 
șantiere nr. 2 din cadrul 
Trustului regional de cons
trucții Bacău — reprezen
tat prin tov. ing. Edy Wen
ger, este foarte optimist și 
mulțumit în același timp de 
situație : „Totul merge bine. 
Sîntem în grafic. La sfîrși
tul lunii noiembrie predăm 
la montaj și ultimul etaj". 
Nimic de zis ! Optimismul 
e bun, dar ni se. pare că nu 
are o bază realistă. Doai 
montorii au și ei nevoie de 
cîteva luni de zile pentru 
instalarea utilajelor. în a-

ceste condiții, cum 
respecta termenul de 
re în funcțiune ?

Stăm de vorbă și 
neficiarul, tov. Ion 
directorul fabricii, 
vede altfel lucrurile : 
stadiul construcțiilor 
mul în care se execută lu
crările, consider că nu vom 
putea produce tricotaje în 
aceste secții nici în primul 
trimestru al anului viitor".

Din analizele efectuate de 
organele locale de partid, 
ca și. din propriile consta
tări se desprinde că răspun
zătoare de' rămînerile în 
urmă pe acest șantier sînt 
ambele părți. Beneficiarul și 
constructorul au întocmit 
planuri de acțiune, și-au fă
cut promisiuni reciproce 
privind rezolvarea unor pro
bleme, dar nu le-au respec
tat. Ceea ce se cuvine pre
cizat de la început este că, 
pentru lucrările de investi
ții de aici, asigurarea docu
mentației a constituit o pro
blemă. Răspunderea revine 
titularului de investiții — 
Ministerul Industriei Ușoa
re — care prin institutul său 
de proiectări a predat pri
mele .. documentații abia la 
sfîrșitul trimestrului I al a- 
nului. Multă vreme au aș
teptat constructorii să pri
mească documentația pen
tru cota zero și etajul III 
de la corpul nr. 4, a cărui 
construcție trebuia termina
tă la începutul lunii august.

O atare situație a îngreu
nat întrucâtva organizarea 
lucrărilor pe șantier și apro
vizionarea cu materialele

se va 
pune-

cu be- 
Adam, 
Dînsul 
„După 
și rit-

(Urmare din pag. I)

Ia beneficii, la depășirea amintită 
pe ansamblul economiei s-ar mai 
fi adăugat alte două procente, ceea 
ce înseamnă sute de milioane de 
lei. întreprinderile în cauză sînt 
localizate cu precădere la Ministe
rul Industriei Construcțiilor (7 în
treprinderi), Ministerul Economiei 
Forestiere (15 întreprinderi), 
nisterul Industriei Alimentare 
întreprinderi) și la Consiliul 
perior al Agriculturii.

Golul creat prin nerealizarea pla
nului de beneficii de către o parte 
din întreprinderile acestor mi
nistere reprezintă peste 65 la 
sută din totalul rămînerilor în 
urmă pe economia republicană, din 
care numai Ministerul Industriei 
Alimentare deține o pondere de 
20 la sută. Iată de ce niciodată 
rezultatele medii, soldate, cum se 
spune, nu sînt mulțumitoare. Ele 
ascund serioase deficiențe finan
ciare, amplificate în unele între
prinderi. Prin tolerarea lor, nu 
numai că se lipsesc colectivele de 
drepturile la stimulentele cuveni
te, dar se diminuează eforturile și 
rezultatele pozitive ale altor între
prinderi, cu adînci repercusiuni 
supra acumulărilor.

Cum se explică o atare stare 
lucruri 7 Faptele sînt evidente, 
ceiași factori principali care 
permis în majoritatea întreprinde
rilor depășirea planului de bene
ficii, în celelalte, restanțiere, au 
acționat ca frîne. Bunăoară, neîn- 
deplinirea planului producției 
marfă vîndută și încasată. Pe an
samblu, toate ministerele — cu 
excepția Ministerului Căilor Fera
te — au realizat și depășit sarci
na la acest indicator. Deci, „în 
medie", pe sold, se stă bine. Apar 
însă excepțiile, adică întreprinde-

Mi- 
(15

Su-

a-

de 
A-
au

niat căile prin care această unitate 
a reușit să sporească producția de 
grîu precum și avantajele valorifi
cării, peste contractul inițial, a 
unor mari cantități de griu. Este o

graficului

NEAMȚ?
necesare. Dar 
poate constitui 
pentru propriile neajunsuri 
ale constructorului. Pe șan
tier se lucrează în „pas de 
voie", munca nu este bine 
organizată, se pierde mult 
timp. Cîteva cazuri sînt 
concludente în acest sens. 
La vopsi torie, bunăoară, 
construcția stagnează de o 
lună de zile. Ion Magdale
na, șeful unei echipe de 
dulgheri, ne-a spus că a ter
minat cofrajele încă din ziua 
de 4 iulie, dar nu a putut 
începe turnarea planșeului 
pentru că nu s-au înălțat 
frontoanele. O vreme a lip
sit cărămida necesară pen
tru zidăria acestora. De la 
15 iulie însă s-a adus și că
rămida. Lucrarea a conti
nuat însă să stagneze pen
tru că zidarii au fost tri
miși pe alt șantier. Nici la 
centrala termică nu s-a mun
cit ritmic. Lucrările de rezis
tență au fost întrerupte 20 
zile pentru că nu s-a adus 
la vreme pe șantier o ma
cara. în același timp, însă, 
macaraua-turn a stat nefolo
sită o săptămînă.

Ni s-au semnalat și alte 
probleme care nu și-au gă
sit soluționarea cuvenită. I. 
Mancea, inginer-șef al gru
pului 2 șantiere, ne-a spus : 
„Șantierul s-a deschis după 
începerea anului și din a- 
ceastă cauză nu avem re
partiții de materiale. Am 
convenit însă cu beneficia
rul să ne ocupăm împreună 
de această problemă. Promi
siuni avem destule, mai ales 
din partea Ministerului In

rile cu nerealizări : 11 la Ministe
rul Industriei Chimice, 25 la Mi
nisterul Industriei Alimentare, 21 
Ia Ministerul Economiei Forestie
re și 10 la Ministerul Industriei 
Construcțiilor. Toate aceste între
prinderi au încălcat în acest fel 
disciplina contractuală, provocînd 
unele perturbații în circuitul va
lorilor materiale. însă, consecințe
le nu se opresc aici. Unele din a- 
ceste întreprinderi au livrat pro-

aceasta nu 
o justificare

dustriei Ușoare. Ducem însă 
lipsă de tîmplărie metalică, 
cabluri de forță, ventilatoare, 
pompe și materiale electrice. 
De unele avem nevoie ur
gent. Cred că pentru a ieși 
din acest impas există doar 
o singură soluție : Ministe
rul Industriei Ușoare, îm
preună cu trustul regional 
de construcții să solicite 
sprijinul organelor economi
ce centrale pentru a obți
ne unele repartiții de ma
teriale".

Pe șantier se fac simțite 
și alte greutăți care gene
rează întîrzieri în darea în 
funcțiune a noilor capaci
tăți de producție. Centrala 
termică, bunăoară, va fi 
predată în curînd la mon
taj. Dar s-a tărăgănat per
fectarea contractelor cu U- 
zina „Vulcan" din Capitală, 
care trebuie să execute lu
crările de instalație a caza- 
nelor. Nu sînt asigurate in
tegral nici utilajele pentru 
secțiile de fabricație.

Situația
pe acest șantier cere in
tervenția urgentă și hotă- 
rîtă din partea forurilor de 
resort ale Ministerului In
dustriei Ușoare și a Trustu
lui regional de construcții 
Bacău pentru rezolvarea o- 
perativă a problemelor a- 
flate în suspensie, pentru 
crearea condițiilor de care 
depind accelerarea ritmului 
lucrărilor și darea în func
țiune la termenul stabilit a 
noilor capacități de produc
ție de la această 'fabrică.

Gh. BALTA 
corespondentul „Scînteii"

care s-a creat

urgentă și hotă-

mative au înregistrat pe ansamblu 
o scădere, dar ele se mențin, din 
păcate, la un nivel prea mare. Cînd 
vor reuși Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini, Ministe
rul Industriei UȘoare și 
terul 
dețin 
talul 
ze 
Acestea 
principalele

Minis- 
Industriei Metalurgice, care 
peste 30 la sută din to- 
imobilizărilor, să lichide- 

stocurile supranormative 7 
sînt în unele cazuri 

canale de umfla-

contract cu statul. Din cele 3 492 
hectare ale cooperativei am culti
vat, în acest an, 1 410 hectare cu 
grîu, 1 088 hectare cu porumb, res
tul fiind ocupate cu floarea-soare- 
lui, sfeclă de zahăr, legume, plante 
furajere etc. La grîu am obținut o 
recoltă bună, și anume 2 502 kg la 
hectar, față de 2 050 kg cît prevă
zusem în planul de producție. Ca 
urmare a producției mari obținute, 
adunarea generală a cooperatorilor 
a aprobat valorificarea, peste con
tractul inițial a unor cantități în
semnate de grîu. După ce am li
vrat cele 800 tone grîu cît prevăzuse 
contractul încheiat din iarnă cu 
statul, noi am valorificat alte 458 
tone de grîu, deci în total 1258 
tone. Pentru contractul inițial am 
încasat 1 200 000 lei, iar pentru ce 
am vîndut în plus am mai primit 
687 000 lei. La sfîrșitul anului vom 
mai primi un spor de circa 250 000 
lei ca urmare a valorificării unor 
cantități mai mari de alte produse. 
Vreau să subliniez că prețurile a- 
cordate de stat sînt deosebit de 
avantajoase. Grîul fiind de calitate 
superioară și avînd o greutate hec- 
tolitrică mare, a fost plătit cu 1,50 
lei kg față de 1,35 cît era prevăzut 
inițial în contract.

Ce avantaje prezintă pentru coo
perativa noastră, pentru membrii ei 
valorificarea la contract, a unor 
mari cantități de produse 7 Așa 
cum am ' mai arătat, pentru noi 
contractările reprezintă sursa prin
cipală a veniturilor bănești. Fap
tul că numai la grîu am încasat, 
în plus față de prevederi, o sumă 
de 687 000 lei, valoarea fiecărei 
zile-muncă va crește cu cîte 3 lei. 
Se prevede ca, în acest an, venitu
rile bănești obținute de cooperativa 
noastră, datorită valorificării unor 
cantități mai mari de produse și 
din alte sectoare, să fie de circa 11 
milioane lei, față de 9,5 milioane 
cît se prevăzuse în plan. De aceea 
vom putea repartiza sume mai mari 
la fondul de acumulare, care va 
crește în acest an, cu 2 400 000 lei, 
ajungînd la 10,5 milioane lei. Acest 
lucru ne va da posibilitate să fa
cem investiții suplimentare, care 
ne vor aduce, în viitor, venituri și 
mai mari.

Noi valorificăm cantități tot mai 
mari de produse pe bază de con
tract și pentru că ne dăm seama 
că sporurile de recoltă obținute se 
datoresc, în principal, extinderii 
mecanizării, chimizării 
agrotehnice primite 
specialiștilor. Vreau

printre altele, că extinderea 
mecanizării la pregătirea tere
nului, semănatul și recoltatul 
griului a făcut cu putință ca 
să consumăm numai 8 zile-muncă 
la hectar. De asemenea, am avut 
posibilitatea să folosim, în medie, 
cîte 200 kg superfosfat și 150 kg 
azotat de amoniu la hectar. Dacă 
la toate acestea se adaugă și în
drumarea tehnică pe care o avem 
din partea inginerului agronom 
din cooperativa noastră, tov. Elena 
Nine, se poate vedea sprijinul im
portant pe care îl primim din par
tea statului pentru sporirea pro
ducției agricole. Valorificînd can
tități tot mai mari de produse pe 
bază de contract răspundem aces
tui însemnat ajutor fără de care nu 
am fi putut obține asemenea re
colte.

Cooperatorii noștri sînt hotărîți 
să obțină recolte și mai mari la 
hectar pentru a putea valorifica, 
pe bază de contract, cantități spo
rite de produse agricole. Ne pre
gătim pentru strîngerea recoltei la 
culturile tîrzii. Vom obține, în me
die la hectar, 3 300 kg porumb și 
30 000 kg sfeclă de zahăr. De ase
menea, sînt în curs lucrările pre
gătitoare în vederea însămînțărilor 
de toamnă : 60 la sută din terenul 
destinat griului a fost pregătit, ad- 
ministrînd 140 tone superfosfat 
odată cu arătura de vară. Vrem să 
facem, peste tot, lucrări de cea 
mai bună calitate, deoarece expe
riența acestui an ne-a dovedit că 
avem rezerve importante 
rire a producției de grîu. 
întîia pe 171 ha a obținut 
an 2862 kg grîu la- hectar,
ce brigada a 8-a numai 2260 kg. 
Ridicînd recoltele la nivelul brigă
zilor fruntașe vom realiza un im
portant spor de producție, putînd 
deci valorifica mai multe produse 
pe bază de contract și în felul a- 
cesta vor crește necontenit venitu
rile cooperativei noastre și bună
starea membrilor ei.

de spo- 
Brigada 
în acest 
în timp

i

eforturile

și asistenței 
din partea 

să arăt,

pentrula 
impulsionarea 
economice. Nu
Fiindcă, adeseori, în unele din în
treprinderile celor două ministere, 
analiza periodică a pierderilor cau
zate de existența cheltuielilor ne
productive și stabilirea măsurilor 
energice corespunzătoare nu s-a 
instaurat ca o metodă de lucru 
permanentă, nu s-a transformat în- 
tr-o problemă importantă a între-

generale 
nivelului eficienței 
întîmplător însă.

„Motorul" acumulărilor
dusele, numai că au fost refuzate 
din cauza calității lor necorespun
zătoare. Cine stă în frunte în a- 
cest domeniu 7 Ministerul Indus
triei Ușoare, în special la încălță
minte și confecții, cu 32,2 milioane 
lei, Ministerul Economiei Forestie
re cu 37,9 milioane lei, Ministe
rul Industriei Metalurgice cu 30,7 
milioane lei și Ministerul Indus
triei Construcțiilor de mașini cu 
18,1 milioane lei.

Aminteam de consecințe. Ele nu 
sînt deloc neglijabile. Fabricarea 
unor produse fără desfacere asi 
gurată, sau de calitate necorespun
zătoare, conjugată cu aproviziona
rea peste necesitățile reale au de
clanșat importante imobilizări în 
stocuri supranormative, care due
la încărcarea prețului de cost cu 
penalizări și creează neajunsuri în 
circuitul norma] al proceselor eco
nomice. Este adevărat, la sfîrșitul 
semestrului I stocurile supranor-

re a prețului de cost, prin inter
mediul cheltuielilor neproductive.

în semestrul care a trecut, s-a 
consemnat o diminuare de apro
ximativ 13 la sută a volumului 
cheltuielilor neproductive, care se 
manifestă sub forma rebuturilor, 
locațiilor, amenzilor și penalizări
lor, dobînzilor plătite pentru îm
prumuturi restante, pierderilor din 
întreprinderi. Cu toate acestea, în 
unele întreprinderi ele persistă 
Mai ales la Ministerul Industriei 
Chimice și Ministerul Economiei 
Forestiere. Aici, contrar tendințe
lor pozitive din toate celelalte mi
nistere, s-a depășit volumul chel
tuielilor neproductive în acest se
mestru față de perioada corespun
zătoare a anului trecut, ceea ce 
este inadmisibil și dovedește insu
ficienta preocupare de a imprima 
întreprinderilor subordonate un 
curs sănătos de reprimare a tot ce 
reprezintă pierderi și de aliniere

gii conduceri tehnico-administra- 
tive, ci e privită, printre altele, ca 
o atribuție a contabilului șef care 
bifează și această poziție în regis
trele de evidență a cheltuielilor, 
deperso.nalizîndu-le în masa gene
rală a prețului de cost.

Cercetarea, chiar sumară, a rea
lizării planului de beneficii, nu 
poate fi despărțită de analiza mo
dului în care se îndeplinesc sarci
nile trasate de partid cu privire 
la reducerea și eliminarea pierde
rilor din economie. Ce se desprin
de în această ordine de idei 7 Com
parativ cu anul trecut s-a înre
gistrat o îmbunătățire calitativă, 
micșorîndu-se atît volumul pierde
rilor, cît și numărul întreprinderi
lor care mai lucrează cu . pierderi. 
Reduceri mai importante s-au ob
ținut la Ministerul Industriei Pe
trolului de 58 milioane lei. Minis
terul Minelor de 40,6 milioane lei, 
la economia locală de 59 milioane

La stațiile de spălare a 
caolinului de la Aghireș, s-a 
aplicat cu succes o nouă in
venție românească, realizată 
de specialiștii întreprinderii 
miniere ’ ‘ ~ 
metodă 
nere a 
care se 
cesului
48—60 ore la numai 2—4 ore. 
Capacitatea iiltrelor-presă, ca 
și a celorlalte instalații, în 
urma modificărilor tehnice a- 
duse de inginerii Aurel Bog
dan, Cristian Diculescu și chi- 
mistui Ion Baba, autorii in
venției, a crescut cu 50 la 
sută.

Cluj. Este vorba de o 
îmbunătățită de obți- 
caolinului pur prin 
scurtează durata pro- 

tehnologic de la

lei. Rezultatele de pînă acum sînt 
încă cu mult sub posibilitățile e- 
xistente în economie. în acest sens, 
în loc să sporească eforturile pen
tru evitarea pierderilor, planificate 
și depistarea de noi ■ rezerve de 
rentabilizare, în semestrul I unele 
ministere au înregistrat... depășiri 
ale pierderilor planificate. Ca, de 
exemplu, Ministerul Industriei 
Construcțiilor, Ministerul Indus
triei Chimice, Ministerul Industriei 
Alimentare și Ministerul Industriei 
Metalurgice. Astfel de depășiri 
constituie fenomene grave care li
mitează posibilitățile de sporire a 
resurselor financiare și provoacă 
un consum în afara pianului din 
roadele activității altor întreprin
deri și ramuri.

Cred că este dar că realizarea 
unor beneficii cît mai mari și a 
unei rentabilități sporite nu pot fi 
obținute decît prin îndeplinirea tu
turor indicatorilor economici pla
nificați, în condițiile gospodăririi 
cu maximă grijă a fondurilor sta
tului. Pentru aceasta este nevoie ca 
beneficiul șj rentabilitatea să fie 
considerate instrumente de lucru, 
accesibile unor categorii cît mai 
largi de cadre tehnice și economice.

Pe ansamblul industriei republi
cane, în primul semestru rentabili
tatea realizată a fost de 11,78 la 
sută, față de 10,76 planificată. Sînt 
condiții ca ea să sporească și mai 
intens. Dar aceasta nu se obține de 
la sine. Rămîne atunci ca pîrghia 
de acțiune, de jos pînă sus, să fie 
concentrarea eforturilor și a spiri
tului de răspundere spre finaliza
rea mai accentuată a măsurilor 
desprinse din acțiunile în care a- 
cum întreprinderile se află angre
nate : rentabilizarea, organizarea 
științifică a producției și a muncii, 
experimentarea din cele 71 de uni
tăți economice.
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Acad. Nicoiae TEODORESCU

Studiul științelor sociale este, indiscutabil, de primă | 
necesitate în toate instituțiile de învățămînt superior. g 
Pledează în acest scop două argumente principale : pe de 
o parte, știința este o activitate socială care în epoca 
istorică actuală a devenit un factor determinant al 
producției. Pe de altă parte, oricare ar fi specificul învă
țămîntului, el trebuie să aibă un caracter științific, atribut 
pe care i-1 conferă prin excelență fundamentarea teoretică- 
filozofică, economică, istorică, socială — dată de în
vățătura marxist-leninistă. Din aceste două pre
mise rezultă ca un silogism cerința studiului 
științelor sociale pentru toate formele de învățămînt 
superior. Evident, modul lor de predare trebuie să fie per
fectibil în funcție de dezvoltarea științei, deoarece dată 
fiind strinsa conexiune între știință și viața socială, știin
țele sociale se dezvoltă ele însele, o dată cu progresii! 
științei în general și cu implicațiile acestui progres rapid 
în viața socială.

Din rațiunea de necesitate a studiului științelor sociale 
în învățămîntul superior rezultă și obligația adaptării 
acestuia la specificul fiecărei facultăți. Din aceste 
puncte de vedere, Studiul privind dezvoltarea învățămîn- 
tului superior, elaborat de Ministerul învățămîntului și 
supus dezbaterii publice, preconizează unele măsuri intere
sante, demne de luat în seamă.

Deoarece studiul științelor sociale este o parte inte
grantă a învățămîntului însuși, el trebuie, pe de o parte, 
să fundamenteze și, pe de altă parte, să promoveze fiecare 
formă specifică de învățămînt. De aceea, disciplina, de 
bază este chemată să corespundă cu țelurile principale ale 
pregătirii specialiștilor din institutul respectiv și din facul
tatea considerată. De exemplu, rolul universităților fiind 
de a asigura cu precădere cunoașterea și cercetarea Știin
țifică sub forma lor fundamentală, mi se pare justificat 
ca disciplina de bază să fie aci materialismul dialectic 
sau materialismul istoric, după cum este vorba de o facul
tate de științele naturii, respectiv de științe umaniste. 
Desigur, la facultățile de științe sociale, cum ar fi facul
tățile de filozofie, economie politică, istorie, drept, se im
pune studierea tuturor celor trei discipline constitutive 
ale marxism-leninismului — filozofia, economia politică, 
socialismul științific.

Fără a emite pretenția de a rezolva această problemă 
printr-un enunț general valabil, mă voi mărgini să deduc 
că pentru facultățile de matematică-mecanică disciplina 
de bază care se impune este materialismul dialectic. Ex
periența a arătat că atît studenții, cît și cadrele didactice 
din aceste facultăți consideră această disciplină ca funda
mentală pentru înțelegerea semnificației filozofice a 
cunoașterii științifice, a științei, a diferitelor ramuri, ale 
acesteia și, în particular, a disciplinelor matematicii și 
mecanicii. Cercul teoretic de „Fundamentele filozofice ale 
matematicii"; care funcționează de cîțiva ani în cadrul 
învățămîntului ideologic din Facultatea de matematica- 
mecanică a Universității București, a cunoscut, de la în
ceput, un deosebit succes. Multe dintre problemele pre
zentate și discutate în acest cerc au atras chiar și pe unii 
filozofi care au frecventat cercul. Studii, referate și eseuri 
filozofice ale membrilor cercului se găsesc publicate în 
„Revista de filozofie", în colecția „Materialismul dialectic 
și științele naturii", în volume speciale etc.

în ceea ce privește cea de a doua disciplină propusă în 
Studiu, dacă ținem seama de diversele specializări din ca
drul facultăților de matematică-mecanică, ea ar putea fi 
economia politică pentru unele secții, materialismul isto
ric pentru altele. De exemplu, pentru statistica matematică 
și teoria probabilităților, pentru mașini de calcul econo- g 
mia politică este potrivită ca disciplină de științe sooiale | 
de specialitate.

Una dintre lacunele cursurilor de științe sociale predate | 
în învățămîntul superior, mai gravă în primii ani după g 
introducerea lor în învățămînt, dar persistentă deși 
atenuată și în prezent, este uniformitatea expunerii, in- g 
dependent de nivelul și specificul auditorilor. Apelul g 
prea consecvent la memorie în detrimentul asociațiilor 
originale de idei constituie chiar o dificultate pentru H 
studenții cu specialități bazate pe raționamentul logic, g 
teoretic și nu faptic. De aceea, este de dorit și în această 
direcție o tratare Ia nivelul învățămîntului superior, în g 
care memoria să fie un auxiliar prețios, dar nu calitate | 
majoră. „

Desigur că în domeniul științelor sociale, mai mult de- g 
cît în alte domenii, studentul are nevoie de manuale și 1 
tratate. Existența acestora conferă cadrelor didactice care 
predau disciplinele respective o libertate de expunere, în 
care se cuvine să se reflecte în cea mai largă măsură 
competența și documentarea unui adevărat specialist. Este 
indiscutabil că orice curs de științe sociale trebuie să 
apară într-un cadru larg, dar totodată acest cadru trebuie 
să cuprindă, în primul plan, tematica legată de speciali
tatea studentului. Pentru a nu fi greșit înțeles, consider 
că exemplificarea tezelor teoretice trebuie făcută nu 
exclusiv din domeniul unei singure ramuri a științei, ceea 
ce ar îngusta primejdios cultura studenților, ci din 
variate ramuri, dar accentul principal să cadă totdeau
na pe disciplinele specialității lor. Acest mod de pre
dare este fără îndoială mai pretențios, dar necesar, fără a 
fi suficient. într-adevăr, specializarea cursurilor are defec
tul de a îngusta problematica. Pentru a se asigura un ori
zont cît mai larg al cunoștințelor, este de rigoare ca pro
blematica să fie legată de viața socială, politică și econo
mică, de problemele mari ale științei, de tehnologia cu
noașterii științifice etc.

în sfîrșit, forma actuală consacrată a seminariilor, în 
care bibliografia corespunde numai parțial tematicii, iar 
competența este direct proporțională cu capacitatea de 
memorare, se cuvine de asemenea revizuită. Practica cercu
rilor teoretice pentru cadrele didactice din facultățile de 
matematică-mecanică unde se fac referate și coreferate pe 
teme de mare importanță merită să fie reținută. Introdu
cerea ei — cu adaptările de rigoare — și în seminariile 
studenților va stimula interesul și capacitățile lor de asi
milare și expunere, contribuind fructuos la ridicarea nive
lului învățămîntului științelor sociale.
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9 AGONIE ȘI EXTAZ — film pentru 
ecran panoramic • PATRIA (completare 
Permanențe) — 9; 12; 15; 18; 21.0 CUM SĂ FURI UN MILION — cine
mascop : REPUBLICA (completare Hanoi 
de la Răsărit la Apus) — 8; 10,30; 13,15; 
16; 18,45; 21,30, STADIONUL DINAMO
— 19,45, CIRCUL DE STAT — 18;. 20,45 
(la ambele completare Copilărie furată). 
© CU BĂRBAȚII E O ALTĂ POVESTE : 
CENTRAL — 9.30; 12,15; 15; 18; 20,45.
© EROUL DE LA CONG LY : LUMINA
— 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18.30; 20;45.
O PRIZONIERA DIN CAUCAZ : LUCEA
FĂRUL (completare Vizita conducătorilor 
de partid și de stat în regiunea București)
— 8,30; 11,30; 14,30; 17,30; 20,30, FESTIVAL
— (completare 23 August 1967) — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21.
e SPARTACUS — cine
mascop (ambele serii) : 
BUCUREȘTI — 9; 12,45; 
16,30: 20,15, GRĂDINA
FESTIVAL — 20,45, ARE
NELE LIBERTĂȚII — 
19,15.
© SĂ-MI FACEȚI UNA 
CA ASTA ! : CAPITOL
— 9,30; 12; 15; 18; 20,30,
la grădină — 19,30, FEROVIAR — 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21, EXCELSIOR — 
9,45; 12,30; 15; 17,30; 20 (la ambele com
pletarea Mîinile pictorului). MELODIA 
(completare Hanoi de la Răsărit
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30: 21.
O UNDE ESTE AL III-LEA 
SALA PALATULUI (seria 
lete 2000) — 19,30. VICTORIA (completare 
Fantezie cu șuruburi) — 9; 11,15; 13,30;
16; 18,30; 20,45.
0 COMISARUL X
LEȘTI (completare
— 10,30; 15,30; 18;

cinema

la Apus)

REGE ?:
de bi-

— cinemascop : GIU- 
Fantczie cu șuruburi) 
20.30, ARTA (comple

tare Cucerirea sunetelor) — 15,30; 18;
20,30, la grădină — 20, GRĂDINA VITAN
— 19,30.
• ESCAPADA — FUGA DUȘKAl — GI
RAFA — 450 DE ANI DE LA TÎRNO- 
SIREA BISERICII MÎNĂSTIRII ARGEȘ : 
TIMPURI NOI — 9—21 în continuare.
« DRAGOSTEA MEA : UNION - 15,30; 
20,30, BUZEȘTI (completare Orizont ști
ințific nr. 7/1967) — 15,30; 18, la grădină
— 20,30.
« PROGRAM PENTRU COPII : DOINA
— 9; 10.
» CANALIILE : DOINA — 11,30; 13.45;
16; 18,30; 20,45, TOMIS (completare Tîn- 
jeaua) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19. la grădină
— 20, MIORIȚA (completare Tutunul) — 
15,15; 18; 20,45.
0 IERBURI AMARE : FLACĂRA — 
15.30; 18; 20,30.
9 UN HECTAR DE CER — cinemascop : 
GRIVIȚA (completare Vizita conducăto
rilor de partid și de stat în regiunea Bra
șov) — 9,30; 12,15; 15,15; 18; 20,45. MO-

DERN (completare Tînjeaua) — 9,30; 
11,45; 14; 16,30; 18,45; 21.e LUPOAICA — cinemascop : UNIREA 
(completare Consfătuirea pe tară a lucră
torilor din industria chimică)8 PANTERA NEAGRĂ — 
BUCEGI — 16; 18,15; 26,30.
BUCEGI — 20, POPULAR 
Din pămînt și foc) — 20,30.0 CĂLĂTORIE FANTASTICĂ — cine
mascop : GLORIA (completare Tutunul)
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 20,30, RAHO
VA (completare Mîinile pictorului) — 
15,30; 18. la grădină — 20, GRĂDINA 
DOINA (completare 23 August 1967) — 20. e STRĂINA : VITAN (completare Scoarțe 
din Rodope) — 15,30; 18.o căutătorii de aur din Arkan
sas — cinemascop : AURORA (comple

tare Sesiunea Marii Adu
nări Naționale) — 8,30 ;
10,45 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, 
la grădină — 19,45. 
MURA (completare 
rășești 1917—1967) 
11,30 : 15,30 : 18 ; 
LIRA (completare 
conducătorilor de 
si de stat în -------

15; 18; 21. DRUMUL SĂRII
— 17,30; 20, POPULAR “e CIOCÎRLIA : ------
Dacă o iubești) 0 FANFAN LA 
17,45; 20.0 OMUL PE CARE ÎL IUBESC — cine
mascop : MOȘILOR (completare Orizont 
științific nr. 6/1967) — 15,30; 18.
9 PRINTRE VULTURI — cinemascop :
COLENTINA (completare Gustav în alar
mă) — 15,30; 18, GRĂDINA MOȘILOR — 
20, GRĂDINA EXPOZIȚIA (Piața Scîn- 
teii — completare Copilărie furată) — 20. 0 PESCARUL DIN LOUISIANA : VOL
GA (completare Mărășești 1917—1967) —
9,30; 12; 15,30; 18; 20,30.0 CHEMAȚI-L PE MARTIN : 
TARI (completare Tradiții) — 
20,45.0 ORAȘUL MEȘTERILOR !

București) —

— 16; 18,15. 
cinemascop : 

GRĂDINA 
(completare

10;
MUNCA 

— 15,30. 
TULIPE :

s

SELECȚIA
VIITORILOR MUZICA

FLA- 
Mă- 

— 9 ; 
20,30, 

Vizita 
partid 

regiunea
15; 17,30. 
(completare

MUNCA

FEREN-
15,30; 18;

_ ___ ,__ ______________ COTRO-
CENI (completare E mai bine așa ?) — 
15,30; 18; 20,30.0 PERETELE VRĂJITOARELOR : COS
MOS — 15,30; 18; 20,30.0 PENTRU UN PUMN DE DOLARI — 
cinemascop : VIITORUL (completare
Gustav șahistul) — 15,30; 18; 20,30.0 ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘTRENGĂRITĂ 
— cinemascop : PACEA (completare Se
siunea Marii Adunări Naționale) — 15,45; 
18; 20,15, PROGRESUL (completare Vi
zita conducătorilor de partid și de stat în 
regiunea Ploiești) — 14,30; 17,30; 20,30.
© ZORBA GRECUL: PARCUL HERĂS
TRĂU (completare Orizont științific nr. 
7/1967) — 20.
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Din școlile generale și 
liceele de muzică au ieșit 
în cursul anilor multe talente 
remarcabile, bine pregătite, 
a căror instrucție a fost apoi 
desăvîrșită în conservatoare 
de nivel universitar. Aceste 
tinere talente au îmbogățit 
viața muzicală a fării, multe 
din ele relevîndu-se și peste 
hotare. Tinerii realmente dă- 
ruifi pentru muzică, care au 
ajuns la rezultatele amin
tite mai sus, sînt urmați în 
prezent de alte generații de 
copii și tineri elevi ai școli
lor și liceelor de muzică, tot 
atît de dotați și care merg 
pe același drum satisfăcător. 
Din păcate, însă, alături de 
aceștia au pătruns an de an 
în aceste școli și numeroși 
copii insuficient înzestrați 
pentru muzică, lipsiți de în
sușirile și aptitudinile native, 
necesare unui muzician au
tentic.

Acest lucru se reflectă, în
tre altele, în rezultatele puțin 
satisfăcătoare ale unora din
tre absolvenții școlilor și 
liceelor de muzică. In cazul 
acestora din urmă atunci cînd 
ei se prezintă la porțile con
servatoarelor. Mulți dintre 
acești absolvenți, care în 
liceu s-au pregătit ca in
strumentiști — au urmat adică 
clasele de vioară, pian, etc. 
— se văd la urmă nevoiți să 
treacă și să se mulțumească 
în conservatoare cu _ 
forme de învățămînf decît 
cea instrumentală și apoi cu 
un alt fel de activitate muzi
cală decît aceea la care au 
năzuit.

Această situație este vădit 
păgubitoare, pe de o parte 
pentru stat, prin munca și 
cheltuielile necesitate de în
treținere în învățămîntul mu- 

unor elevi

vor da rezultate reale 
acest domeniu ; pe de alfă 

elevi .
în- 
vpr

parte penfru acești 
înșiși, care urmează un 
văfămînt în care ei nu se 
putea realiza.

Prezența în școlile 
muzică a unui însemnat 
măr de elevi insuficient 
tați se datorește în I 
parte, după cum se cunoaște, 
greșelii multor părinți care, 
din mai nimic, văd în copiii

de
■ nu- 

do- 
bună

în dresaj anterior al micului can
didat.

Date fiind 
condiții care 
fac dificilă o apreciere fără 
greș a aptitudinilor lor pen
fru muzică, îndeosebi pentru 
cea instrumentală, nu se 
poate evita pătrunderea în 
școli și chiar în număr destul 
de mare, a unor copii care, 
contrar aparențelor inițiale, 
vor constitui balastul de care

aceste variate 
la copiii mici

puncte de vedere

alte

lor mari talente sau chiar 
genii muzicale. La alți pă
rinți domnește părerea că 
viața de muzician este fru
moasă, ușoară și fără să se 
întrebe dacă sînt sau nu 
ruiți penfru ea, caută 
îndrepte cu orice chip 
acest drum pe copiii lor.

E drept, la concursurile 
admitere se cercetează 
destulă atenție dacă un 
pil posedă sau nu însușirile 
necesare pentru a urma cu 
succes învățămîntul muzical. 
Aceste probe sînt însă sigur 
concludente numai în cazu
rile extreme, fie de completă 
inaptitudine, fie, dimpotrivă, 
de calități excepționale. In 
cazurile cele mai curente re
zultatele acestor probe 
examinări sînt însă destul de 
aleatorii, ele depinzînd mult 

temperamental 
de condițiile

dă- 
să-i 
pe

de 
cu 

co-

Și

de tipul 
al copilului, 
sale de viață, de mediul mu
zical sau nemuzical din care 
provine, precum și de o e- 
veniuală pregătire preala
bilă — uneori doar un bun

abia la terminarea ciclului 
elementar de 8 ani ; anume, 
prin concursul de admitere 
în clasa IX, ceea ce după 
opinia noastră este prea tîr- 
ziu. Nu sînt de loc necesari 
8 ani de învățare a unui 
instrument penfru a se con
stata că un elev este inapt 
sau chiar numai mediocru 
penfru muzică. Iar reținîndu-l 
mai mult decît este .necesar 
în școala de muzică, adică 
pină la vîrsta de 15—16 ani, 
e împiedicată formarea elevu
lui în alte direcții, pentru 
care el ar putea avea mai 
multă aplicație.

După părerea mea ar fi 
deci indicat ca o primă și 
masivă selecție a elevilor 

bineînțeles numai în ceea 
aptitudinile lor 

instrument — să se facă
vorbeam mai înainte. In 
schimb, alți copii, cu însu
șiri potențiale superioare, dar 
care nu s-au exteriorizat, sînt 
uneori frecuți cu vederea și 
pierduți pentru muzică.

Fiind totuși necesară de
pistarea viitoarelor talente 
muzicale autentice, precum 
și a profesioniștilor de cali
tate, răspunsul la dificultățile 
selecției inițiale, relevate mai 
sus, nu poate fi deci doar 
o restrîngere a numărului de 
elevi anual admiși în școlile 
de muzică, nici o înăsprire a 
examenelor de admitere, 
care în liniile lor largi vor 
rămînea întotdeauna încăr
cate cu un mare grad de 
nesiguranță. Soluția proble
mei ar fi, după părerea mea, 
tocmai opusă, și anume, apli
carea — desigur numai între 
anumite limite rezonabile —• 
a principiului : Vie cine vrea, 
rămîie cine poate I

In concret aceasta ar în
semna ca, menfinîndu-se, ca 
și pînă acum, o bază largă 
a admiterilor inițiale, acestea 
să nu mai constituie însă 
drepturi cîștigate, aproape 
inalienabile, pînă la finele 
școlii generale sau a liceu
lui de muzică, ci o admitere 
definită de la început ca 
fiind numai de încercare. O 
încercare pe durata celor 
patru primi ani de școlari
tate corespunzători primului 
ciclu al școlii generale de 
8 ani.

In prezent — cu excepția 
unor cazuri excepționale de 
eliminări anterioare a unor 
elevi declarați ca necorespun
zători, lucru socotit foarte pe
nibil, atît pentru elev, cît și 
penfru profesorul său — o 
triere ceva mai amplă, dar 
încă insuficientă, a elevilor 
școlilor de muzică se face

ce privește 
la 
la finele primului ciclu da 
4 ani, a ciclului de încer
care, cum l-am denumit mai 
sus. Patru ani sînt perfect 
suficienți pentru a se recu
noaște dacă un elev, care 
între timp a ajuns la vîrsta 
de 10—11 ani, este sau nu 
înzestrat pentru muzică.

Am zis o selecție masivă 
și fotodafă de neocolit, anu
me prin reducerea puternică 
a locurilor prevăzute în ci
clul următor (clasele V-VIII), 
pentru ca în pofida oricăror 
sentimentalisme, lanțul slăbi
ciunilor și altele să poată 
rămine în școală numai ele
vii efectiv și complet dotați 
pentru muzică.

In aceeași ordine de idei 
mai este de observat că un 
copil care nu va mai frec
venta școala de muzică după 
numai patru ani de învăjă- 
mînf primește această situa
ție cu mult mai puțină zdrun
cinare inferioară decît adoles
centul care o suferă la sfîr- 
șitul școlii de 8 ani.

Acest din urmă lucru nu 
va putea fi totuși cu desăvîr- 
șire evitat, îritrucît la ter
minarea ciclului elementar se 
va face o nouă triere, cu 
o nouă reducere a locurilor 
prin examenul prevăzut și în 
prezent la trecerea în ciclul 
liceal.

Selecțiile succesive pe ci
cluri propuse, pe de o parte, 
ar permite păstrarea unei ba
ze largi de recrutare a vii
torilor muzicieni, iar pe de 
altă parte ar duce la descon
gestionarea școlilor și licee
lor de muzică în ciclurile lor 
superioare, în care ar rămîne 
numai elevi cu autentice ap
titudini.

prof. Ginci SOLOMON
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Frotefarea monumentelor

Erica Popa, profesoară la Școala populară de artă din Suceava, a deschis recent o expoziție originală de „pictură" în ac și ață, înfăfișînd peisaje, 
flori, portrete Foto : a. Cartojan

I 
I

SIMPOZION
Mărtuiii de o deosebită valoare ale 

istoriei poporului, ale creației sale spi
rituale, monumentele patriei noastre al
cătuiesc un tezaur neprețuit. Anchete, 
articole pe care „Scînteia" le-a publi
cat în ultima vreme insistau asupra ne
cesității de a păstra cu grijă aceste 
vestigii de cultură și, totodată, de a le 
valorifica pentru cultivarea și educarea 
publicului larg. în urma criticilor apă
rute în paginile ziarului, la redacție 
sosesc scrisori care consemnează ini
țiativele, acțiunile practice întreprinse 
de sfaturi populare, de comitete de cul
tură și artă, pentru întreținerea și, unde 
e cazul, restaurarea monumentelor, 
pentru o amplă popularizare a lor.

Unele foruri continuă să aibă o ati
tudine intolerabilă față de monumentele 
de cultură. într-o scrisoare sosită recent 
de la Rm. Vîlcea, profesorul Dragoș 
Sterian ne semnalează că, în apropie
rea orașului, complexul de monumente 
din „Cîmpul lui Traian" (important dinI punct de vedere arhitectural, artistic 
și istoric — aici fiind, în timpul revolu
ției de la 1848, tabăra armatelor con
dusă de generalul Magheru) se aflăI

| Pe urmele
| articolelor „Scînteîî“

I. . . . . . . . .
I
I
I
i
I

17,00 — Campionatele mondiale de lupte greco- 
romane. Transmisiune de la patinoarul „23 Au
gust". 19,30 — Telejurnalul de seară. 19,50 — Bu
letinul meteorologic. 20,00 — Tele-enciclopedia. 
21,00 — Să rîdem cu Stan și Bran. 21,30 — Film se
rial : Evadatul. 22.20 — „Totul cintă" — film, pro
ducție a Televiziunii române. 22,38 — Microvane- 
tăți. 23,00 — Telejurnalul de noapte. 23,20 — Tele- 
sport.

într-o stare de degradare gravă. Gos- 
tat-ul Rm. Vîlcea, care se folosește de 
conac, a transformat unele încăperi în 
depozite, uși și ziduri au fost dărîmate. 
O parte a complexului, deosebit de va
loroasă prin picturile murale, e utiliza
tă cu totul impropriu.

Din scrisoarea corespondentului nos
tru aflăm, de asemenea, că din „iniția
tiva" Sfatului popular al orașului Rm. 
Vîlcea (președinte Nicoiae Răduc, vi
cepreședinte ing. Ardeleanu), a fost 
dărîmată o parte din zidul rămas de la 
o cetate feudală importantă, trecută pe 
lista monumentelor istorice — pentru a 
se construi instalații sanitare.

Monumentele de cultură se află la 
noi sub protecția statului. Nu este însă 
mai puțin adevărat că după reglemen
tările în vigoare nu există în prezent 
un for investit și cu puterea și cu răs
punderea necesară pentru soarta monu
mentelor, ci mai multe — și Comitetul 
de Stat pentru Cultură și Artă, și Co
mitetul de Stat pentru Construcții, Arhi
tectură și Sistematizare, și Academia, 
și sfaturile populare. Practic, multe pro
bleme care necesită o intervenție ra
pidă și hotărîtă în privința întreținerii 
și valorificării monumentelor rămîn ne
rezolvate. Reglementarea proiectată de 
multă vreme spre a înlătura deficiențele 
în acest domeniu continuă să întîrzie.

Pe de altă parte, însă, multe para
grafe, destul de precise, ale legislației 
în vigoare nu se aplică. „Paza, prote-

jarea, conservarea, consolidarea și re
staurarea monumentelor de cultură, a 
cadrului corespunzător precum și a zo
nelor de protecție este o sarcină per
manentă a comitetelor executive ale 
sfaturilor populare de pe teritoriul că
rora se află acestea..." se arată într-o 
Hotărîre a Consiliului de Miniștri. Și mai 
departe se precizează că : „toti cei din 
vina cărora se aduc prejudicii monu
mentelor de cultură, cadrului corespun
zător și zonei lor de protecție sînt obli
gați, în afară de răspunderea penală 
sau disciplinară ce le revine, să su
porte costul lucrărilor de îndepărtare a 
prejudiciului cauzat...'. Cu alte cuvinte, 
sfaturile populare au nu numai obliga-

ția prin lege de a se îngriji de păstra
rea monumentelor, dar și mijloace de 
a-i trezi la realitate pe cei vinovați de 
deteriorarea lor. Totuși, deși cazurile 
de distrugere a unor monumente nu sînt 
rare, vinovății nu au pzea suferit rigo
rile prevederilor legale amintite mai 
sus.

După cum am aflat de la tov. prof. 
Mihăilescu, vicepreședinte al Sfatului 
popular al regiunii Argeș, la „Cîmpul 
lui Traian' urmează să se pună în cu- 
rînd un obelisc. Consideră oare forurile 
locale că așa trebuie să arate com
plexul de monumente și locul care ur
mează a fi marcat cu un obelisc pentru 
importanța lui 'istorică ? „Vom lua me

(Urmare din pag. I)

din punct de vedere artistic 
ale actualității. Mă refer, în 
primul rînd, la criteriile care 
aefionează în procesul de 
achiziționare, 
intrare în producție a scena
riilor. Consiliul artistic al 
studioului, care putea fi o 
barieră în fața platitudinii, a 
subiectelor mărunte, își face 
adeseori prea palid simțită 
prezenja. Sînt cazuri care în
dreptățesc chiar părerea că 
preocuparea lui este de a a- 
sigura producției scenarii care 
,,merg“, fără a-și angaja în 
prea mare măsură răspunde
rea. Căci, conform unei 
proaste tradiții, mediocritatea 
nu este sancționată.

A crea înseamnă a în
drăzni. Aici începe crispa
rea. Teama de a nu greși. 
Deși nici un mare artist n-a 
fost scutit de dibuiri, în
cercări și nereușite, Coefi
cientul de risc artistic este 
invers proporțional cu ta
lentul, măiestria, experiența 
creatorului, cu claritatea ideii. 
De fapt, este și o chestiune 
de optică, de perspectivă. 
Pesimistul vede doar gaura 
covrigului. De ce să vorbim 
doar despre riscul de a greși, 
omifînd „riscul" de a reuși î 
Fără îndoială, grosul pluto
nului nostru artistic trebuie 
să înainteze, pe cit se poate, 
pe terenul unor certitudini, 
trimitînd însă unele patrule 
în recunoaștere, spre poziții 
mai avansate, căci există un 
întreg univers de realități pa
sionante care așteaptă să fie 
cercetate 
Prin 
narii 
grad 
decît 
curente. Deschizînd lupta îm-

definitivare și

„cinematografic". 
certitudini înțeleg sce- 
capabile să asigure un 
de interes (mai mare 
în prezent) producției

potriva mediocrității, să pre
vedem însă în mod delibe
rat, .în planul studioului, cel 
puțin unul sau două filme cu 
miză deosebită („virfuri" cali
tative ale unei producții a- 
nuale de o ținută In general 
superioară) filme care — în
credințate celor mai buni rea
lizatori — să deschidă pers
pectiva unor opere presti
gioase și de răsunet. Am

orientativă, analitică, pri
vind sarcinile artistice, tehni
ce, economice ale dezvoltă
rii cinematografiei naționale. 
Aș menționa atenția care se 
acordă aspectelor organizato- 
rice-economice ale produc
ției de filme, extrem de 
importante, desigur, dar nu 
mai importante decît chestiu
nile artistice și de confinut, 
adeseori neglijate. In paran-

suri de îngrădire a complexului — ne 
spune tov. Ștefan Babu, secretarul Sfa
tului popular al raionului Rm. Vîlcea. 
Costul reparațiilor, la acoperiș, zidărie, 
pridvoare, s-ar ridica la circa 200 000 
lei'. O parte a acestor cheltuieli se da
torează însă neglijenței de pînă acum 
a sfatului popular. Iată consecințele 
unei atitudini ce trebuie eliminată pre
tutindeni.

Cei care au sarcina de a se îngriji 
de păstrarea monumentelor de cultură, 
dar o neglijează din indolență, devin 
prin lipsa lor de răspundere solidari cu 
cei care le deteriorează 1

lon CIUCHI

fafa se preconizează 
tem de folosire a 
artistice pe bază de con
tract, urmărindu-se rentabi
lizarea acestui sector ai pro
ducției. Cred că ar trebui 
încă studiat dacă această mă
sură ar avea eficiența dorită. 
Centrul de producție 
nematografică are circa î 
de salariați, dintre care 
mai 150 participă efectiv

un sis- 
cadrelor

ci- 
700 
nu

la

A CREA ÎNSEAMNĂ
A ÎNDRĂZNI

care 
reali-
unor 
cine- 
vieții

însă în vedere nu încercări 
teribiliste, „îndrăzneli" 
să ducă la deformarea 
tății sau la preluarea 
teme cultivate de alte 
matografii dar străine 
și realităților noastre.

Mi s-ar putea reproșa că 
absolv de răspundere tagma 
din care fac parte — eșalo
nul regizorilor de 
inexact, deoarece 
mafiile anterioare 
cut gîndindu-mă 
sarcinile și răspunderile care 
ne revin, în calitate de reali
zatori ai filmelor. In această 
lumină, cred că activul de 
creatori ar trebui să parti
cipe mai intens, împreună 
cu forurile de conducere ale 
cinematografiei, la o discuție

film. Ar fi 
toate afir- 
le-am fă- 
tocmai la

teză fie spus, cred că nea
junsurile filmelor noastre nu 
vor putea fi remediate exclu
siv sau în primul rînd prin 
reorganizări administrative. De 
altfel, istoria studioului nos
tru este istoria unor reorga
nizări fără număr. în decursul 
anilor s-a renunțat la unele 
formule organizatorice consi
derate ineficiente, dar care 
după un timp au fost relua
te, „experimentate" din nou; 
grupele de creație, de pildă, 
sau redacția de scenarii au 
făcut obiectul multor furtuni 
intr-un pahar cu apă... Fie
care reorganizare a presupus 
o „verificaie" de un an sau 
doi, ducînd, în ultimă instan
ță, la o irecuperabilă pierde
re de timp, in momentul de

procesul de creație, iar din
tre aceștia regizorii sînt în 
număr de patruzeci. O sută 
cincizeci din 1 700 1 In 
ce măsură va influența stimu
larea preconizată eficiența e- 
conomică reală a unui com
plex cu o structură birocratică 
copleșitoare, cu ateliere care 
au o regie fantastică și în 
care orice lucrare, cît de 
neînsemnată, costă de zece 
ori mai mult decît în mod 
normal, ridicind considerabil 
și nejustificat prețul de cost 
al fiecărui film î Dar există 
încă un aspect. E posibil ca 
unii dintre regizori să fie de
pășiți de sarcinile actuale ale 
filmului românesc ; ei au însă 
o experiență care poate fi 
utilă studioului — în munca 
de regizori secunzi sau în

Comitetul de stat pentru cultură 
și artă, Uniunea scriitorilor, Comi
tetul național pentru apărarea 
păcii și Comisia națională pentru 
UNESCO au organizat vineri sea
ra, în sala Ateneului român din 
București, un simpozion consacrat 
împlinirii a 150 de ani de la naș
terea lui Mihail Kogălniceanu.

în cadrul acestuia au vorbit des
pre viața și activitatea ilustrului 
om de cultură și patriot prof. univ. 
dr. docent Șerban Cioculescu, 
membru corespondent al Acade
miei, prof. univ. dr. docent Dan Si- 
monescu și Virgil Cândea, director 
științific al Asociației de drept in
ternațional și relații internaționale.

alte compartimente ale echi
pelor de filmare ; un sistem 
de contracte n-ar împiedica 
valorificarea acestei 
rienfe, atît de necesară 
realizarea filmelor î Este

expe- 
îri 
o 

chestiune care ar mai merita 
discutată. Producția de filme 
oferă și alte aspecte impor
tante, care se cer ana
lizate în mod serios, pen
tru a se descoperi și în
lătura anomaliile, anacronis
mele esențiale. Dar în mo
mentul de față, mi se pare 
strict necesară o atenție pri
mordială față de problemele 
de fond și artistice ale fil
melor noastre. Personal simt 
nevoia unor 
diționate de 
fii colective 
cred că nu 
cest sens, o

A crea

clarificări, con- 
organizarea vie- 
a studioului, și 
reprezint, în a- 

excepfie.
înseamnă a în

drăzni. E adevărat. Dar nu a- 
junge numai îndrăzneala. 
„Fundamentul" îndrăznelii ar
tistice trebuie să fie întot
deauna foarte ferm, trebuie 
să știi întotdeauna foarte 
bine de unde pleci și cu ce 
bagaj pleci ca să poți ajun
ge la rezultatul dorit. Cine
matograful este o treabă 
complicată, o mașinărie care 
te poate asculta, docilă, sau 
se poate răzvrăti împotriva 
ta, realizatorul, oricît de in
teresante, de cutezătoare ar 
fi proiectele tale. Știu din 
proprie experiență că nu în
totdeauna intențiile ajung în 
toata plinătatea lor pe ecran 
— deși ai, ca autor, impresia 
că totul este captivant și clar. 
Problema mă preocupă, și 
cred că — discutind despre 
îndrăzneală, despre originali
tate — trebuie să discutăm 
șl despre modalitatea de a 
asigura creației noastre o

bază solidă, o rampă de lan
sare spre public.

Este îmbucurător că acest 
aspect este în atenția actua
lei conduceri a studioului, din 
care fac parte creatori de 
prestigiu. Ar trebui însă să 
găsească cele mai bune mij
loace pentru a atrage și a fo
losi — în această direcție — 
un potențial artistic și de idei 
cit mai larg, fiind receptivă 
la orice sugestie care poate 
contribui la progresul filmu
lui nostru.

Liviu Ciulei a insistat — 
cu prilejul unei anchete apă
rute în ziarul „Scînteia" — 
asupra însemnătății dezbate
rilor de idei, a climatului de 
creație, a constituirii unui nu
cleu de emulație artistică. în 
studio nu s-a întreprins însă 
nimic în direcția stimulării 
preocupărilor de această na
tură. In general, sugestiile, 
observațiile făcute în ancheta 
respectivă (și în altele con
sacrate cinematografiei) au 
rămas practic fără ecou. Mă 
refer, de pildă, și la propu
nerea mea privind publicarea 
în presa literară a unor schi
țe cu perspectiva de a de
veni scenarii de film. Cred 
că discuțiile în jurul realiză
rilor noastre, schimbul de o- 
pinii în probleme teore
tice generale ale arfei cine
matografice, ar dinamiza și 
ar avea un efect pozitiv a- 
supra creajiei. A crea înseam
nă a îndrăzni. Dar ca această 
îndrăzneală să aibă un rezul
tai artistic valoros, trebuie să 
depunem un efort colectiv 
multilateral, împletind capaci
tățile creatoare cu exigențele 
produefiei industriale — pen
tru a ridica filmul românesc 
pe o treaptă cu mult supe
rioară.
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încet cu

Dominte, mă tem că-i 
tremurat. Bine, plec la

vedem noi, găsim ceva, 
Ungureanu avea drep- 
undeva, să înveți poate,

la Maria 
va con-

i se ceru părerea, se

scurta într-un cui bătut

Si

o

te

ți-e teamă s-onu

două

de 
la

umblată în perime- 
același despre care 

tîrîie-briu și despre 
trecuseră două-trei 
încurcată cu Lascu.

negru dracul, 
culoare-i alb

„sus", care 
cu cinstea 
întîmplare

surde 
peste 
cum

astfel timpul cu grabă 
adună lingă pămînturi 
ape. Merg prin păduri 
răcoare, pe dealuri cu

rumeguș, 
zărea

liniște 
și pă-

uni- 
fie 
ce 

abi

da- 
de 

bu- 
vin 

in

ro- 
denu- 

ne- 
kilome- 

Argeș, 
nimerit 
pe care

de

e atră- 
această

Pășesc pe lut și piatră și mă plouă cerul; 
Din cuiburi, pui de păsări îmi slăvesc lumina, 

în steme bourii s-aud venind
Spre munfii ninși, cu soarele și luna.

.Tu ești planeta mea de cîntece și păsări ; 
Din pîini și clopote, din seve mă străbate 

Căldura ta, lumina ta de țară 

Cu fruntea în eternitate.

Tu ești planeta mea de cîntece și păsări, 
Nisip băut de vînf și munte către lună, 

Izvor tăcut, fluier de os 
în clipe de logodnă taro sfîntă.

Gorgane — urne de incinerare, 
bărbaților care-au cuprins și cerul 
cu setea, cu privirea și cu brazda, 
întemeindu-ne, pe-acest cuprins, durata

contact 
Dar vara sau 
altceva. S-ar 
culoare unică 
destăinuie mai

Eu dorm pe deal, ca zeii după muncă
Sub pomii, cu aripi de îngeri, care dau în floare, 
Am parte de sărut cînd prin pămînt, pe șesuri 
Semințele pocnesc de colț între izvoare.

stăruitor cauți sa știi în
tr-o singură zi. Totul ți 
se dezvăluie mai bine prin 
contrastul culorilor, al 
dimensiunilor și liniilor, 
acum cînd soarele are pu
terea să umple de 
și căldură livezile 
durile.

Casele noi, cele
clădiri ale școlii, discuții
le nocturne de la căminul 
sătesc... Iată material în
deajuns despre nou, des
pre schimbul care aici se 
face totdeauna cîntărit în
tre modern și rural. Cir
cula cîndva ideea că de

de ospețe. Tîrziu, 
toate intimplările 

luna ca un gong, 
la fiecare lovitură 

rouă 
satul

Mașini muncind prin hala printre oameni, 
Matale pure și tirzii sunate-n clopote, 
Copii năseîndu-se cu glasurile-n ziuă, 
Steag peste lupte, prin iarbă și legende ■ 

Tu, fără de părinfi și tînără 
In toate ești cu sîngele și cerul inimii.

LUMINĂ DE TARĂ

Inspirat din. viata de azi a muncitorilor forestieri, romanul lui Al. Simion, „Presimțirea zăpezilor", are în centrul acțiunii sale figura 
activistului de partid Condrea a cărui participare la configurarea unor destine umane, la îmbunătățirea continuă a activității generale, 

ilui de producție, se lovește, încă de anumite practici rutiniere. Conștient că în atinaerea scopurilorla aezvolțareași modernizarea procesului de producție, se lovește, încă de anumite practici rutiniere. Conștient că în atingerea scopurilor 
propuse sînt dăunătoare soluțiile superficiale, birocratice, Conarea caută să se apropie de tovarășii săi de muncă , să le cunoască în
deaproape grijile, preocupările și aspirațiile. In eforturile sale, el intră în conflict cu indivizi carieriști de tipul lui Neacșu, al căror țel 
principal îl constituie apărarea, sub masca principialității, a propriilor interese egoiste, cu specimene desfășurîndu-și existența în afara nor
melor morale ale societății noastre, speculînd abil naivitățile ori neglijența unor persoane insuficient de exigente în manifestarea respon
sabilității lor sociale și în general omenești.

Fragmentul pe care-1 publicăm evocă un episod în care eroii cărții, la capătul unui drum de încercări, reconstituie firul sinuos al 
evenimentelor. Acționînd vremelnic sub influențe funeste, șantajată și demoralizată de indivizi ca Hătmănescu, Maria Dominte este ajutată 
de Condrea, Lascu și alte personaje care apar în fragmentul de față, să se desprindă din păienjenișul vechilor relații, regăsindu-și ast
fel speranțele, condiția de ființă activă și demnă.

fragment de roman de AL. SIMION

Condrea sosise la Gîrlita luni spre seară, 
mai tîrziu decît își propusese, pentru că nu 
voise, să-1 părăsească pe Beraru ; ținuse 
neapărat să-1 însoțească prin comună, să-i 
arate locurile, să le explice istoria, să-i alun
ge pe cit posibil gîndurile sumbre, să-i facă 
orele suportabile. Nu se întreba dacă reu
șise, însăși încercarea de a cugeta în astfel 
de termeni ar fi fost deplasată, lipsită, poate, 
de.decentă.

Toate erau la Borboci în ordine. Lascu 
și Ciocîltea, în aparentă calmi, așteptau adu
narea cu vădită nerăbdare. îndeosebi Lascu, 
la urechile căruia ajunseseră unele zvonuri 
confuze, nu numai cu privire la Condrea, dar 
și la propria sa situație — o apărase doar pe 
Maria Dominte și stîrnise astfel destule ne
dumeriri — umbla încruntat, fără a îndrăzni 
să ceară însă lămuriri. Atîta vreme cît Con
drea însuși nu deschidea discuția, maistrul 
nici pe departe nu s-ar fi interesat, fie și 
aluziv, de lucruri care-1 preocupaseră. Aerul 
i se, părea încărcat, o amenințare vagă plu
tea în jurul său. Nu-1 ocolise știrea că Mihal
cea propusese amînarea ședinței de primire... 
Propunerea nu fusese, pe semne, luată în 
serios. Și totuși...

După cină, în camera mică luminată de un 
bec agătat de o sîrmă în mijlocul camerei — 
la Gîrlița exista instalație electrică — ră
maseră doar ei doi, Lascu și Condrea.

— Dacă ai să-mi comunici ceva deosebit... 
începu Lascu, dar își regretă desigur cuvin
tele și nu-și duse gîndul pînă la capăt.

Condrea clătină din cap, nu, n-avea ce 
să-i comunice. Deslușise sensul întrebării și 
prefera să evite răspunsurile categorice pen
tru că se temea mai ales acum de asemenea 
răspunsuri.

Lascu era o fire domoală, reținută, vorbea 
puțin, își exprima cu zgîrcenie părerile și 
numai atunci cînd altfel nu se putea.

— Ești cumva supărat ?
— Eu... ? se miră Condrea.
— Să n-ai necazuri și din cauza mea, 

zîmbi acru Lascu.
Condrea presupune iar că maistrul se re

feră la adunarea de mîine.
— Necazurile n-ar fi doar ale ■ mele, ob

servă el cu abia ascunsă amărăciune.
— Hm ! mormăi Lascu. Fusese înțeles pe 

jumătate. își aprinse o țigară. Ai intrat în 
horă... Condrea îl fixă atent, curios încotro 
bate maistrul.

— Mi-am pus obrazul pentru Dominte, 
pentru ea și în numele părintelui ei, urmă 
opintit maistrul și, uite că te-am influențat... 
eu rost și fără... Săltă din umeri.

— Cu rost, să zicem.
Lascu scutură scrumul țigării și se spri

jini cu un cot de marginea mesei.
— Tie o să-ți spun, îl tutui el brusc, dar 

nu se grăbi să continue. Trase iar din ți
gară și înghiți cu lăcomie fumul, doar cîteva 
rotocoale albicioase i se strecurară afară pe 
nări. Nu numai că m-am contrazis atunci 
cu Păpară dar am fost și la raion, ca să ex
plic. N-aș fi avut altfel tihnă. S-a uitat la 
mine neîncrezător, n-o fi, mă rog, altceva 
la mijloc... ? Bănuitori, nătîngi... deși să 
mă fi aflat în pielea lor te pomenești c-aș fi 
strîmbat Ia fel din nas. Le-am explicat... da 
o fi priceput oare ?

— Dacă i-ai limpezit ca și pe mine, ce mai, 
se amuză ușor iritat Condrea.

Lascu păru să reflecteze.
— Aș fi dormit atunci fără grijă, consimți 

el într-un tîrziu și-1 măsură fugar cu un 
licăr de îndoială pe Condrea.

Condrea nu mai reactionă însă prin nici 
un gest și această stranie amorțire de sub 
coaja căreia răzbătea lesne oboseala și obida 
îl îndemnă pe maistru să adauge.

— Se întîmplă... și vinovat îi dracul... se 
scarpină Ia ceafă. Nu e ușă de biserică... da 
parcă am ajutat-o c-ar fi ușă de biserică... ? 
Ușă de biserică... ! Păi n-ar mai fi ajuns să o 
ajut eu. S-ar fi descurcat și singură... Hm ! 
Se întunecă la față aproape că se crispa. Sint 
destui, lacrimă de curați, care nu pot trăi 
fără de fapte frumoase, drepți, principiali. 
Neacșu, de exemplu, după cum se poartă în 
ultima vreme... Hm ! Eu îi prefer pe păcă
toșii de alde Dominte. Cred în omenia ei... 
Și voi face mai mult decît am făcut... Tre
buie... Aproape că se crispa. Dacă mi-e ru
șine de ceva, păi de asta mi-e rușine... de 
Dominte... ! Mi-am închipuit că aranjînd-o 
într-un serviciu, am lămurit lucrurile. Ph !... 
Păi mai sîntem noi citeodată și egoiști ce 
nu s-a mai văzut. Se întrerupse. Esențialul 
îi scăpase parcă, nu reușise să-1 comunice, 
deși of doamne, cum ținea să fie înțeles ! 
Acum îndeosebi, acum, pentru că povestea 
îl apăsa ca o povară și pentru că Ion Cătare 
nu era oricine și pentru că se afla înaintea 
unei astfel de ședințe... Odată rostite, cuvin
tele își pierdeau din adevăratul lor sens, 
se îndepărtau de miezul gîndurilor, de zbu
ciumul său real.

Condrea se mișcă în sfîrșit pe scaun și 
strînse cutia de chibrituri în palme. Surîse.

— Mă bucur că te-am ascultat, nea Las- 
cule... Am intervenit din păcate cam tîrziu, 
se cuvenea să intervenim mai devreme, 
eu cred, însă, că nu e prea tîrziu.

— Niciodată nu e prea tîrziu pentru 
asemenea treabă. Și brusc se enervă.

— Din cauza fleacurilor nu merită să 
amărăști. Prostii... zvîrli el printre dinți, 
prostii ! Să-ți urmezi drumul tău, să nu-ti 
pese de lătrăturile și mîrîiturile de pe de- 
lături. ...Se adresase nu doar lui Condrea.

— De-ar fi 
Condrea. Ți-ai 
La mușcături 
folos și unde 
uneori adinei . 
doborîrea... Nu-i prea plăcut.

— Scoți brișcă, se încruntă Lascu. Mama 
lor de dihănii ...Să cureți lumea de lupi...

Condrea rise.
— Brișcă... ?
— Să ' ' ‘

mînui...
— Ei,
— Cu

înger neprihănit, heruvim...
Țigara-i fumega între degete, aruncă jos 

mucul și-1 turti cu talpa. Bău o cană de 
apă și pregăti paturile de noapte. Condrea 
se dezbrăcă și se întinse sub pătură. Pi
cioarele, întreg trupul îi atîrnau ca de 
plumb, mintea i se învălmăși, adormi re
pede, mai repede decît și-ar fi închipuit.

Dimineața se trezi odihnit. întinse o bu
cată de pîine în obișnuita ceașcă de cicoare 
și porni prin parchet împreună cu Lascu. 
îl însoți pe maistru pînă la punctul cel mai

vorba de lătrături ! observă 
înfunda vată în urechi și gata, 
vata în urechi nu-i însă de 
mai pui că mușcăturile sint 
și atacurile țintesc beregata,

boldească ochii că

că nu-i chiar atît 
asta ne-nșeală, că

îndepărtat de lucru, unde se retezau pe 
creasta unei culmi accidentate molizi înalti, 
falnici, apoi se despărțiră și Condrea coborî 
de cealaltă parte muntele, nimerind în cu- 
rînd pe o potecă abia 
trul maistrului Țibulea, 
Grozavu zicea că e un 
care avusese — dacă 
săptămîni — o discuție

Reveni Ia cabană în jurul orei patru. 
O mașină I.M.S. staționa în curte lîngă șo- 
?ron. Condrea se opri o clipă nedumerit, 
n camera maistrului îl găsi pe Prundu care 

mînca flămînd ouă prăjite dintr-o tigaie.
— Te miri ? îl întîmpină Prundu făcîn- 

du-i cu ochiul. Mi-e o foame nemaipome
nită... N-am înghițit nimic de aseară. Și mes- 
tecînd hămesit îl rugă să ia loc. în cele din 
urmă își aminti. Dincotro ? Ai prînzit ? Poate 
că-mi ții tovărășie. Pe fundul tigăii abia se 
mai zărea încă o frîntură de albuș rumenit.

Condrea își agăță 
în tocul ușii.

— Cu ce ocazie ? 
mascîndu-și anevoie 
tru Lascu, să nu-1

întrebă cu voce stinsă, 
emoția. I-era frică pen- 

__ ______ , ... fi convins pe secretar 
Mihalcea, ori altcineva cu aceleași păreri, 
de vinovăția maistrului. Oh, ar fi ripostat 
cu violentă.

— La ședință, răspunse scurt Prundu.
Condrea nu deduse sensul exact al ex

plicației.
— Am mers cu niște tovarăși, cu o dele

gație, pînă la Combinat, la Fălcuța, urmă 
Prundu, am vizitat fabrica. Oricum voiam 
să asist la adunare și dacă m-am aflat la un 
pas de Gîrlița, m-am repezit la voi.

Condrea continuă să-1 măsoare neîncre
zător.

— O să dureze...
— Ei, am antrenament la ședințe, glumi 

Prundu. Pe un ton mai grav, ceru apoi 
unele amănunte asupra pregătirii dosarelor 
și așa mai departe.

— Toate-s în regulă, respiră ușurat Con
drea.

Se întoarse și Lascu pe care Prundu . îl în- 
tîlnise Ia sosire. Afară începuse a se în- | 
tuneca.

Trecuse de cinci. Nu peste mult timp oa- j 
menii trebuiau să se adune. Ieșiră pe prispă. 
Zvonul de amurg plutea domol deasupra ' 
curții. Lascu rosti încet, de ajuns de tare 
însă ca să-1 audă Condrea.

— E aici Maria Dominte. Se teme de 
Hătmănescu, îi cere hoțul niște bani... O să-i 
rup beregata banditului, eu cu mîna mea... 
Și-au chemat-o iar la miliție... Tremură de 
spaimă... Prundu care-1 auzise, de asemenea, 
îi privi pe amîndoi îndelung.

— Să nu se mai sperie. La ora asta cred 
că individul nu-i mai poate face rău nici ei 
și nici altuia... Au convocat-o probabil, pen
tru formalități de neocolit în astfel de ca
zuri : confruntări, explicări ale unor puncte 
încă neelucidate... De, fata mi-a plăcut, să 
sperăm că amestecul ei nu e prea grav...

— Nu e deloc grav, ba dimpotrivă, spuse 
cu convingere Lascu. Și ar trebui ca noi 
oamenii maturi, cu o viață în spatele nostru, 
să înțelegem acest lucru. De aceea, am fost 
și la miliție, am vorbit cu comandantul, vă 
spun și dumneavoastră... Prundu continuă 
să-1 privească. Apoi zîmbi, coborî treptele 
și salută cu pălăria ridicată lumea adunată 
în fața cabanei.

După atmosfera de ședință, impregnată de 
tensiune, de fum și nădușeală, mai aspră 
și mai solemnă ca de obicei, din cauza lui 
Prundu, desigur, dar și a lui Condrea, oa
menii simțiră nevoia unei oarecari destin
deri. Știau cu toții cine e Prundu și își 
măsuraseră cu atenție cuvintele. Lascu și 
Ciocîltea fuseseră lăudați, pe ici, colo dez
văluite și lipsuri ; nimic nefiresc.

Acum doreau să mai povestească, să afle 
noutăți, nu primeau doar în fiecare zi astfel 
de vizite. Seara nu era prea rece, iar în 
pufoaicele lor vătuite ar fi rezistat și la 
friguri mai aspre.

Apăruseră în jur bănci, cioate retezate, 
unii se așezaseră, dar majoritatea stăteau 
în picioare și bătuceau pămintul mustos, 
acoperit de un strat vechi de 
Noaptea se arăta frumoasă, nu se 
luna, dar era lumină, vîntul abia se simțea. 
Timp prielnic aducerilor aminte... E drept 
că mîine trebuiau să se scoale în zori. Nu-i 
speria însă somnul puțin și cu asemenea 
oaspeți sosiți de departe, merita să petreci 
tăifăsuind cîteva ceasuri.

— Care-i mai bătrîn dintre voi în par
chet... ? întrebă Prundu.

Se numărau vreo cinci, șase, printre ei și 
Ciocîltea.

— Noi lucrăm în Gîrlita de ,1a... botez, 
spuse încărcătorul, de cînd s-a început lu
crul, de prin 1953...

O voce de bas îl corectă.
— Ba mai devreme.
Ciocîltea nu-1 contrazise.
— Era numai codru, exploatări nu exis

tau, continuă Ciocîltea, ai noștri, cei din 
sat și din alte comune plecau hăt la mama 
dracului, că printre munții ăștia teren de 
cultură nu prea găseai...

— Las-că vă scoteați pîrleala cu dranița, 
observă Prundu.

— De, încuviință în doi peri Ciocîltea.
Rîsete potolite.
— Nu drănițam de voie, se lamenta Cio

cîltea, că ne-ar fi convenit să muncim un
deva pe aproape, decît să umblăm bram
bura ori să negustorim pe ascuns cu lemn 
furat. Așa că ne-am dus la București și am 
făcut „cerere" să ne deschidă parchete în 
pădurea Soitului. Se întoarse spre Condrea 
căruia îi mai povestise despre această istorie 
în urmă cu cîteva săptămîni.

— Da, da... aprobă Condrea.
Sătenii ar fi trimis o delegație 

ar fi fost primită de îndată și 
cuvenită și numai Ia o lună după 
s-ar fi pornit lucrările de amenajare a ex
ploatărilor pe coastele păduroase ale, Gîr- 
liței. Condrea fusese un timp ispitit să cer
ceteze „legenda", dar renunțase, firul se 
pierdea, se destrăma în ceață, realul deve
nise obiect de transfigurare, se confunda cu 
închipuirea și era greu să distingi imagina
rul pur de faptele propriu-zise. De atunci 
datează Gîrlița și s-au așezat astfel oamenii 
pe la casele lor.

Condrea o zări pe Maria Dominte. Femeia 
asculta toropită, ferindu-se parcă pe după 
spinările bărbaților. N-o mai văzuse de la 
Toaca, din dimineața aceea de pomină, i 
se părea însă că zburaseră între timp luni 
și luni întregi. O salută printr-un semn și

ea îi răspunse cu o expresie opacă pe chipul 
slăbit.

— Nu te neliniști, îi spuse apoi Condrea 
și-i transmise pe un ton încurajator veștile 
de la Prundu.

Dominte se împotrivi neîncrezătoare.
— Oricum... ! Schiță un gest de indife

rență și tristă neputință.
— Nici așa ! încearcă să glumească Con- 

drea. Ți s-au înecat corăbiile, a ?
Ea își ridică fruntea, îl cercetă cu nedu

merire și o sclipire de lumină îi trecu prin 
priviri.

— Pot pleca la Ruginoasa ? Mi-e dor de 
băiat.

— Sigur, se grăbi Condrea. Nu vei fi re
ținută în oraș, o asigură el a doua oară. Și 
adăugă : pe urmă, 
neapărat... Todiriță 
tate... Te-om trimite 
să te califici...

— Oh, rise Maria 
prea tîrziu. Și oftă 
Ruginoasa... Vă mulțumesc. Și dintr-odată 
își aminti : Unde-i nea Lascu ?

Condrea îl căută prin întuneric.
O femeie mai în vîrstă o trase pe Do

minte de mînecă și-i șopti o poruncă la 
ureche. Dominte o ascultă supusă și amîn- 
două se retraseră pe prispă și intrară în 
casă. în acel moment se ivi din umbră 
neverosimil de clar Ion Cătare și Condrea 
își spuse că e o iluzie, dar nu se înșelase, 
era chiar el, corhănitorul din Toaca. I se des
lușeau ca ziua trăsăturile feței, mișcările 
încete și crispate îi trădau cu prisosință 
amărăciunea și înverșunarea. Condrea nu 
bănuia că după ieșirea din spital urcase 
atît de repede la lucru în parchet și nu 
deducea sensul prezentei sale în Gîrlița.

— Seară bună, îndrăzni flăcăul.
Condrea își muie buzele uscate.
— Seara bună, se înclină iar Cătare și 

după o secundă de ezitare se apropie și-și 
ceru pocăit iertare. îi înfățișă apoi cu capul 
înțepenit, pe-o parte, în cuvinte întretăiate, 
istoria pîndei din fața cabanei și a încăie
rării cu Hătmănescu. O urmărise pînă. în 
Copcile, ' iăr de acolo Ia drezină... Venise 
după ea în Gîrlita. Vocea-i șuiera, sub 
crusta ei dură se ascundea însă disperarea, 
stînjeneala și descumpănirea. După beția și 
scandalul de duminică se simțea mai mult 
decît prbst și încurcat. I se sugerase, i se 
povestise apoi fără ocoluri, Todiriță Ungu
reanu îl vizitase la dispensar de cîteva ori, 
despre efectele posibile ale învinuirilor sale 
necontrolate. Gesturile de căință, fie și sin
cere, nu mai aveau însă importanță. încer
case să se explice funicularistului, nici asta 
nu mai avea însă importanță, își repetase 
totuși mărturisirea în fata lui Nechita, care-1 
fulgerase cu niște ochi răi și compătimitori... 
Se ușurase, în sfîrșit, pomenindu-i acestuia 
și despre scena din cuhnia cantonierului... 
Intuia că-și spălase astfel nu numai sieși din 
păcate, dar că-1 ajutase într-un fel, pe 
Condrea, poate pe Dominte... Comunicase 
oare Nechita știrea unde trebuia ? Se uită 
cu speranță la Condrea. Nu, Condrea n-o 
aflase încă, timpul fusese, desigur, prea 
scurt... Oftă chinuit.

— Ruginoasa-i departe ?
Simțea de astă dată, mai viu și dureros ca 

oricînd, imposibilitatea renunțării 
Dominte. O va convinge, oh, o 
vinge... ?

Condrea nu știa.
— Mă duc la Ruginoasa, rosti 

o fermitate a inexorabilului.
Respiră iar, adînc, adunîndu-și 

aer pentru o înfruntare, se părea,
Lumea în curte se împuținase, 

cîte un „bună seara", o sonerie de 
țîrîia lîngă șopron — tinerii din 
chiar și dintre bărbații mai bătrîni 
paraseră biciclete — și pe drumul 
în umbră alunecau în profiluri 
deasupra ghidonului.

Prundu il strînse pe Condrea de braț.
— O întindem... ?
— Cam tîrziu, se împotrivi Lascu. Ră-

Totdeauna m-am 
dit că vara la țară 
să-ți dai seama mai 
decît în orice alt anotimp 
cit suflu modern a pă
truns în sat și cită ciuda
tă patriarhalitate îl poate 
inunda într-o împletire u- 
nică, îndrăzneață chiar, 
fiindcă la țară, mai mult 
decit potriveala lucrurilor, 
în picioare stau noile pre-

gîn- 
poți, 
bine

în piept 
decisivă.

Răsună 
bicicletă 
Soit ba 
își cum- 
învăluit 
aplecate

mîneti cu noi, vă pregătim paturi cu așter
nut curat și pînă dimineața vă odihniți ca 
pruncii.

Lucrătorii care locuiau la cabană stăruiră 
și ei.

— Dormiți aici... Să n-aveti pe șosea 
pană, să pocnească vreun cauciuc... !

Șoferul, căruia 
cu răspunsul.

— Ei, consimți 
a resemnare. Se 
dar pe treptele 
iar. Era răcoare, aerul înmiresmat de ce
tină și rășină de brad înviora, amețea plă
cut. Maistrul dispăruse, grijuliu să aranjeze 
ceva de mîncare. Pe ușa cabanei răzbăteau 
glasuri obosite, foiala molcomă dinaintea som
nului de noapte.

— Ședință la nivel înalt, observă cu vese
lie Prundu.

— Mărturisesc că mă temeam...
Erau singuri, numai ei doi.
— Pentru Lascu... adăugă după o clipă 

Condrea.
— Și pentru tine, nu ? insinuă Prundu.
Condrea îl scrută fugar și se rezemă de 

peretele casei.
— Pentru mine... E altceva.
— Altceva. îl îngînă Prundu, cu o ner

vozitate abia reținută. Și oameni de doi 
bani jonglează cu calitățile tale morale, su
blimase ironic cuvintele, cu zbuciumul, naivi
tatea și demnitatea ta. Emotionant 1 Ase
menea calități, nu te supăra, poate avea 
orice adolescent. Tie ti s-ar fi pretins și ceva 
în plus, o abilitate, ca să mă exprim astfel 
a cinstei, ești doar un om matur, nu numai 
prin vîrstă, dar și prin experiență. Zîmbi cu 
condescendentă. Ai rămas pe undeva un tî- 
năr ingenuu cu ochi mari și mirați, îndrep
tați asupra lumii. Nu reieșea limpede din 
tonul acestei fraze dacă aprecierea era o 
laudă ori dimpotrivă.

Ultima oară nu încălcaseră, în ciuda ca
racterului degajat al convorbirii, limitele 
unui contact oficial. Prundu lepădase acum 
orice element de conventionalitate. Ușoara 
sa nemulțumire nu consemna oare ivirea 
unor complicații noi, neprevăzute ? Și pen
tru a risipi parcă orice îndoială în acest 
sens continuă :

— Sînt tovarăși care nu te cunosc, ori te 
cunosc aproximativ, nu-i nimeni în stare 
să-ti definească dintr-o clipire fără greș, ele
mentele precumpănitoare, cu atît mai vîrtos 
cu cît sar în ochi boacănele și dau, de 
fapt, tonul... Se corectă : ar putea să-1 dea. 

Condrea își șterse fruntea cu dosul palmei. 
— Asta ar vrea să însemne...
— ...Că ar putea să-1 dea, se încruntă 

Prundu. Sper că...
— Și eu sper, zîmbi Condrea după o scurtă 

reflecție, ba chiar am convingerea. Deși... 
se întrerupse.

Prundu il privi țintă.
— Există și accidente... încheie Condrea. 

Nu ? în viață nu-s excluse accidentele. Și 
nu-s chiar atît de rare.

Prundu își ridică gulerul hainei, se căută 
de o țigară, apoi trecu pragul în dormitor 
să și-o aprindă la gura sobei cu un căr
bune. Se reîntoarse într-o dispoziție mai 

I veselă.
— Hătmănescu a depus o plîngere împo

triva lui Neacșu pe care l-ar fi ajutat cu 
materiale pe sub mină la construcția unei 
case...

— Bănuiam...
— S-a controlat, nu e nimic important, 

mă rog... Hătmănescu și-a închipuit că o 
să-și ușureze astfel situația. Chicoti amuzat. 
Mai ciudat e însă că Neacșu a căzut la 
idee, hoțul de maistru a băgat spaima în- 
tr-nsul... îl îngrozeai, cred, și tu, aflase, 
presupun, că ești Ia curent cu istoria...

— Hm ! mormăi Condrea. Palavrele lui 
Hătmănescu...

Prundu trase din țigară și scutură scru
mul alături, pe ciment,

— Neacșu era sigur că le-ai luat în se
rios...

— Interesant, surîse cu acreală Condrea, 
Și, în general, aș prefera să aud cît mai 
rar pomenindu-i-se numele. îmi ajunge.

— Da, interesant, foarte...
Condrea încercă să reconstituie șirul eve

nimentelor, desfășurîndu-le simultan ca pe 
o hartă ; își imagină traiectoria probabilă 
a lui Neacșu... și nu numai a lui Neacșu. 
Era ostenit, punctele cheie îi scăpau.

— Te las mîine cu mașina în Fălcuta, 
îi ajunse la ureche vocea lui Prundu.

— Am încă unele treburi prin parchete. 
Ia-o mai de grabă pe Dominte... Vrea să-și 
vadă copilul. Va trebui apoi să ne îngrijim, 
să o supraveghem îndeaproape...

— Nu numai pe ea... spuse Prundu și a- 
dăugă. Ti-am întîlnit soția și i-am promis 
că te aduc acasă.

Din fundul coridorului răsună chemarea 
lui Lascu.

— Poftiți... că se răcește mîncarea...
— Ei, hai să mergem, conveni Prundu.
Condrea mai aspiră 

aerul tăios al nopții 
în cabană.

de zăpadă și încerci 
ghicești sub albul imens 
cite motive urbane au a- 
juns in mica depresiune, 
cite cuvinte trădează ges
tul săteanului in 
cu orașul, 
toamna e 
crede că o 
poate să-ți
multe lucruri, dar înșelă
tor, albul ascunde ceea ce

vreo

Prundu și schiță un 
retraseră înspre dormitor, 
din fața tindei se opriră

o dată, cu 
și pătrunse după

putere, 
Prundu

și rural sinifapt modern
două cuvinte care se pot 
respinge ! Nu sensul cu
vintelor îl caut azi, ci cu- 
vintul în sine — cuvintul 
modern, fiindcă la țară o- 
mul a căpătat deprinderi 
noi, a înțeles să gindească 
altfel, să fie mai profund 
și să se-nțeleagă pe el sin
gur deopotrivă cu cei
lalți, consătenii — cu di-
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DUMITRU M. ION

faceri cu care ne-am obiș
nuit să ne intilnim prin 
toate văile și munții 
mănești. Brdteștii, < 
mire de sat aproape 
cunoscut, la cîțiva 
tri de Curtea de 
poate fi cel mai 
nume în discuția 
o port cu mine însumi în 
ceea ce privește patriar
halul și modernul. Așezat 
într-o depresiune bogată, 
satul se bucură de una 
din cele mai minunate 
priveliști. Iarna e altă po
veste. Atunci totul se um
ple intr-o singură noapte

versele lor ocupații, sau 
„treburi" cotidiene.

Azi un cinematograf să
tesc există oriunde. La 
Brătești rulează două-trei 
filme săptămînal, tot atâ
tea cît rulează într-un o- 
rășel de zece mii de locui
tori. Tot ceea ce e vechi 
aici rămine vechi tocmai 
pentru că trebuie să ră- 
mină așa, să-i poată con
feri locului nota de 
cat, fie in construcții, 
în podoabe și — 
nu ? — în gesturi 
ceiuri chiar. Satul 
gător tocmai prin

FLORENȚA ALBU

Pămînt de ciocîrlii, duh înnoit prin rădăcini 
fîntîni la cerul căror mă înclin, 
cine te-a semănat cu grîne și cu stele, 
pâmînt de miazăzi, pămînt cu ciocîrlii ?

sufletul lor moi rătăcește-n noi
eu doruri, cu neliniști și ochiu-aprins de vis, 

se umple ora de eternitate
și ciocirliile, cu cîntec, apropie-orizontul.

leșini în cîmp, cu pasul întemeietorilor 
și setea lor se zbate-n noi cu dor de largurî, 
și ne topim în ciocîrlii, în soare.

îndrăzneață și rațională 
împletire între tonul mo
dern și rural. Baladă, cîn- 
tec, dans, zile de muncă, 
sărbătoare, nopți și zile... 
Și 
se 
și 
de 
pomii aplecați de puterea 
rodului și-mi spun că mi
rosul fructului e mai pu-

ternic pe colinele satului; 
sint ceasuri de taină cînd 
nu auzi o frunză clipind 
— numai păsări pe aripi 
purtînd albastrul plin și 
așa, deodată, brăzdat dea
supra creștetului cu ne
vinovăția sufletului curat 
deprins numai cu zborul. 
Umbli prin ierburi și vezi 
în zori cum razele sparg 
rouă in cioburi, calci pe 
flori și te umpli de liniște 
ca o casă care doarme 
încă pe deal cu soarele 
pe ea. Simți cum mustu
rile aleargă egal î.n fructe 
și in buruieni. Plăpindă

putere auzi in plopii ce 
își leagănă frunzele fără 
vint. împovărați de culori 
prunii-ngenunche pe coas
tă, strugurii, căldurii 
tori, plătesc tributuri 
roșu. Grele și tainice 
toaie de must și de 
odihnesc. în boabele 
care soarele rostește ulti
mele cîntece de lume. 
Fructele cad coapte din 
ramuri, zgomote 
iscă pămintul, iar 
văi se aud păsări 
gustă din aer și aerul se 
preface in cîntec. Carele 
pline de fin, legănate in 
osii cutremură drumul. 
Lumina dreaptă, cade-n 
porumbi; intri s-o cauți 
și porumbul iți trece cu 
încă o statură de om pes
te creștet.

Cineva își drege casa, 
cineva își face casă.

Nunțile aduc nuntași 
din șapte sate, vinuri mul
țumite de timp, țui- 
ca-mbătrinită în butoaie, 
jocuri și cîntece, frigări și 
mirosuri prin curți și la 
mese 
peste 
trece 
care 
picură o boabă de 
peste țarină. Iar 
pare acum o scenă moder
nă, pe care în zori oame
nii redescoperă timpul, il 
animă și-i dau dimensiu
nile necesare.
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Merna „brain drain"- 
(termenul înseamnă a- 

lmatlv „atragerea creie- 
— N.R.) este toarte a- 

a prezentă în paginile 
el din țările Europei oc- 
ntale. Aproape zilnic a- 
articole șl știri care spun 
lecialiștl șl tehnicieni cu 
â calificare părăsesc An- 

Germania occidentală, 
e nordice sau alte țări 
-europene pentru soarele 
iorniei, dar îndeosebi 
«u galbenii ademenitori 
i se oferă în Statele
B.

• „EXODUL CREIERELOR" - 0 PROBLEMA MEREU PRE
ZENTA ÎN PAGINILE PRESEI DIN EUROPA OCCIDENTALA 
•PENTRU ȚĂRILE ÎN CURS DE DEZVOLTARE PROBLEMA 
CAPATA DIMENSIUNI DRAMATICE • ÎN CAUTAREA UNOR 

SOLUȚII

Operația 
„BRAIN-DRAIN“

(
ARGUMENTELE

DOMNULUI

DOUGLASzul , relatat de curînd de zia- 
ondanez „Sunday Telegraph" a 
însă din comunul știrilor de 
fel și a aprins și mai mult 

■țiile îp jurul fenomenului sem- 
. Intr-wn mare articol publicat 
jagina întîi era anunțată hotă- 
luată de' dr. Peter Murray, direc- 

\djunct al Institutului pentru cer-
i în domeniul energiei nucleare 
la Harwell, de a se angaja la 
a americană „Westinghouse", 
ia care poartă acest nume este

dintre principalii concurenți ai
ii Britanii în domeniul exportu- 
de reactoare nucleare destinate 

lucerii de energie electrică.
lecarea lui Miurray, personali- 

de prim ordin în domeniul său, 
lus în încurcătură forurile care

răspund în Anglia pentru folosirea 
energiei atomice.

Un purtător de cuvînt oficial a 
încercat să minimalizeze pierderea 
lui Murray. „In ce ne privește, 
a declarat el, aceasta nu este o pro
blemă serioasă. în 1966, 12 experți 
științifici și-au dat demisia pentru 
a pleca în S.U.A. Dar ei formează o 
mică parte din efectivul total al unor 
asemenea cadre".

Această atitudine calmă nu se ba
zează însă pe fapte. Profesorul Ri
chard Morris Titmuss, de la „London 
school of economics", a trasat tabloul 
real al situației la ultima conferință 
națională asupra „bunăstării sociale" 
ținută în iunie la Londra. „în ultimii 
18 ani, Statele Unite au absorbit și, 
într-o anumită măsură, au recrutat 
în mod deliberat peste 10 000 de sa- 
vanți, tehnologi și medici", a spus 
el și a adăugat : „Aceasta le-a adus 
americanilor o economie de 4 mili
arde dolari care ar fi trebuit să fie 
cheltuiți altfel pentru instruirea și 
calificarea acestei vaste cantități de 
capital uman. Ajutorul primit astfel 
de S.U.A. este aproape tot atît de 
mare cît sumele distribuite între timp 
de americani străinătății".

De unde provin savanții și oamenii 
de știință „racolați" ? în mod evident, 
din țările mai puțin dezvoltate, mai 
sărace decît S.U.A. După cel de-al

doilea război mondial, S.U.A. s-au 
lansat pe scară largă în domeniul 
cercetării științifice. Guvernul finan
țează direct sau indirect o mare parte 
a laboratoarelor. Dar sistemul educativ 
american produce, față de necesită
țile enorme ale economiei, prea pu
țini „doctori în filozofie" (Ph. D) 
ceea ce, în terminologia europeană, 
corespunde specialiștilor științifici de 
înaltă calificare. Două exemple: pe 
porțile universităților americane ies 
în fiecare an 45 000 de ingineri și 
8 000 de medici, dar necesitățile sînt 
de 75 000 ingineri și 12 000 de medici. 
Și atunci se caută a se acoperi defi
citul pe seama importurilor din alte 
țări. Anglia este, în mod firesc, un 
teren de vînătoare preferat. Calitatea 
omului de știință britanic mediu este 
remarcabilă. în plus, pentru savanții 
englezi, în S.U.A. nu există problema 
limbii.

Metoda de recrutare era la început 
rudimentară. Totul se baza pe re
lațiile personale. Un fizician englez 
instalat dincolo de Ocean semnala 
prietenilor săi rămași în Anglia pos
turile disponibile interesante. De
cîtva timp s-a trecut însă la pro
cedee „avansate". Dl. William A. 
Douglas, care și-a desfășurat inițial 
activitatea numai pe teritoriul S.U.A. 
unde a înființat o societate („Careers 
Incorporated") de „recrutare" a ca-

drelor științifice pentru societățile 
industriale, își face simțită prezența 
și în țările Europei occidentale. Cu 
începere din 1963, el vine de mai 
multe ori pe an la Londra, se insta
lează la hotelul „Hilton" și publică 
anunțuri în ziare : firmele pe care le 
reprezintă oferă atîtea posturi cu sa
lariile și avantajele respective. Lu
crurile sînt clare, fățișe și tranzacțiile 
se încheie repede.

între 1958 și 1963, Marea Britanie 
a pierdut vreo patru mii de oameni 
de știință, dintre care aproape jumă
tate în favoarea Statelor Unite. Nu
mai în ultimul dintre anii citați ci
fra plecărilor s-a ridicat la 1 400. Sta
tisticile pentru ultimii ani, care nu 
sînt definitive, lasă să se prevadă o 
agravare a acestor cifre, îndeosebi în 
ce privește industria aeronautică.

Și alte sectoare sînt deosebit de 
amenințate. îngrijorare crescîndă pro
voacă, de pildă, numărul medici
lor care părăsesc Anglia, pretinzînd 
că nu pot să lucreze în cadrul Servi
ciului național al sănătății sau că ve
niturile lor bănești sînt prea scăzute.

Anglia este țara europeană cel mai 
greu lovită de operația „brain drain", 
dar nu e singura. Potrivit datelor pu
blicate de O.E.C.D.E., țările Europei 
occidentale pierd în medie circa 10 la 
sută dintre elitele lor științifice în 
profitul S.U.A. Pierderile afectează

Văzută de John MOSS
publicist englez

îndeosebi țările anglo-saxone și nor
dice. Italia, cu 1,3 la sută și Franța 
cu 0,9 la sută, sînt mai favorizate 
din acest punct de vedere.

Dimensiunile cele mai grave, cu 
adevărat dramatice, le capătă pro
blema „brain drain“-ului în țările 
slab dezvoltate. în acest caz, S.U.A. 
nu sînt singurul profitor, deși o 
bună parte dintre specialiștii și teh
nicienii formați în Filipine, Coreea 
de Sud, Iran, Turcia, Grecia 
și îndeosebi în țările Americii Latine 
emigrează direct în S.U.A. Dar Anglia, 
Germania occidentală, Franța, Elve
ția absorb, la rîndul lor, cele mai bune 
minți ale Asiei și Africii, compensîn- 
du-și astfel o parte din pierderile pro
prii suferite în beneficiul Americii. în 
Anglia s-a recunoscut adesea de către 
persoane oficiale că, dacă nu ar fi 
medicii și surorile sanitare din India, 
Pakistan, Africa, Australia, Noua 
Zeelandă, sistemul britanic al spita
lelor ar avea mulț de suferit. S-a 
creat deci un cerc vicios : America 
oferă bani mai mulți și condiții mai 
bune savanților și inginerilor din ță

rile Europei occidentale ; aceștia lasă 
goluri ce sînt parțial umplute prin 
oferirea de către Anglia, Franța etc. 
a unor condiții mai bune persona
lului din Africa și Asia, care, la rîn
dul lui, lasă goluri ce nu mai sînt 
umplute, în ’ detrimentul propriei lor 
economii naționale. Pagubele se re
percutează deci în modul cel mai 
grav și fără nici o compensație asu
pra celor mai slabi.

CONTRAATACUL

D4UI HOFF

Desigur, un anumit procent de 
„creiere" se întorc, în cele din urmă, 
în țările lor de origine, respectiv în 
Anglia. Este argumentul pe care l-a 
folosit ministrul britanic al tehnolo
giei, Anthony Wedgood Benn, la con
ferința consacrată „brain drain"- 
ului organizată recent de influenta 
Asociație a lucrătorilor științifici,

SATELIȚI ARTIFI
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METEOROLOGIEI
în legătură cu împlinirea a 6 luni de la 

lansarea primului satelit meteorologic sovietic 
„Cosmos-144", G. Golîșev, director adjunct al 
serviciului hidrometeorologic al U.R.S.S., a de
clarat că. cu ajutorul acestor sateliți s-au putut 

• obține, pentru prima oară, date amănunțite des
pre starea timpului și învelișul de nori în con
dițiile nopții polare, în Arctica și Antarctida. 
Puțin timp după lansarea meteosatelitului „Cos- 
mos-144" a fost plasat pe orbită cel de-al doilea 
— „Cosmos-156", punîndu-se astfel în funcțiune 
un sistem experimental de sateliți meteorologici. 
Aceștia au transmis informații care au permis în
tocmirea unui tablou precis al învelișului gla- 
ciaL al Arcticii, lucru foarte important pentru or
ganizarea navigației pe calea maritimă de nord.

în jumătate de an, „Cosmos-144" a efectuat 
2 692 rotații în jurul Pămîntului, • fotografiind de 
464 ori învelișul de nori în partea luminată a 
globului.
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La expoziția „Electric 2 000“ din Hamburg 
(R.F.G.) a fost prezentat un aparat numit. „Elec
trowriter", capabil să transmită fidel scrisul de 

• mină și desene mai multor aparate de recepție. 
Noul aparat poate fi conectat la orice legătură 
telefonică sau poate lucra și fără fir. El este 
destinat transmiterii de știri în întreprinderi, în
științărilor organelor de urmărire, materialului 
de învăfămînt etc. în fotografie: aparatul „Elec
trowriter".

Compania de radioteleviziune 
„Columbia Broadcasting System" 
că a pus la punct un sistem de 
în culori capabil să fotografieze interiorul 
corpului uman la o intensitate luminoasă mai 
mică decît cea emisă de sursele de lumină 
necesare aparatelor de iotografiat. Este 
vorba de o cameră miniaturală, care este 
introdusă în corpul unui bolnav, iar foto
grafiile luate sînt proiectate pe un ecran de 
televiziune. Doctorul Howard Balin, care lu
crează de trei ani la acest program, a de
clarat că este vorba de „un progres impor
tant în cercetările biomedicale".

... La grădina zoologică din Delhi s-au născut 
patru tigri albi. Ei au ochii albaștri și dungi 
castanii pe blana lor albă. Unul din pui 
a murit imediat după naștere. Ceilalți trei 
sînt sănătoși. în lume se cunosc numai 19 
tigri albi, din care o pereche la grădina 
zoologică din Bristol și altă pereche la cea 

‘din Washington. Toți sînt descendenții unui 
mascul denumit Mohan, capturat în jungla 
din India centrală în 1951.
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Un proiect care deschide 

largi perspective
Sahara nu reprezintă as

tăzi numai petrolul sau 
fierul. Ea este totodată și, 
mai ales, o omenire care 
muncește și trăiește in
tr-un climat copleșitor, 
în condiții materiale in
comparabile cu oricare 
altă parte a lumii. Ea 
este noblețea tuaregilor, 
mîndria maurilor, curajul 
neamului reguibat, ospi
talitatea triburilor chaam- 
ba, este munca grea a sou- 
filor, sînt o seamă de oa
meni liberi a căror graniță 
este doar cerul, care aș
teaptă să înțeleagă mai e- 
xact ce înseamnă „inde
pendență" și „națiune”, oa
meni pe care bogăția neaș
teptată de aur negru nu 
i-a tulburat, însă care as
piră totuși la o viață mai 
bună și pe care noile gu
verne au datoria de a-i 
scoate din izolarea econo
mică, din subalimentație 
și din sete.

Un comitet pentru coor
donarea dezvoltării rela
țiilor transsahariene alcă
tuit din , reprezentanți ai 
Algeriei, Tunisiei, Repu
blicii Mali și Nigeriei a 
elaborat în decembrie 1965 
un proiect privind deschi
derea unei căi menite să 
lege Africa de nord de Ni
ger, traversînd deșertul, și 
avînd mai multe ramifi
cații. Proiectul a fost pri

mit cu cel mai viu interes 
în toate țările africane, 
pentru care realizarea unei 
rețele rutiere sahariene le- 
gînd Africa mediteraneană 
de Africa centrală deschi
de perspective foarte pro
mițătoare, atît din punct 
de vedere politic cît și e- 
conomic.

Trebuie amintit că aceste 
state au cunoscut, în trecu
tul lor îndepărtat, o excep
țională prosperitate, dato
rită traficului și comerțului 
ce foloseau drumurile ca
ravanelor, existente pe vre
mea aceea, între cele două 
„țărmuri" ale Saharei.

De fapt, prin deschiderea 
unei căi de comunicație 
transsahariene întreaga e- 
conomie, toată structura 
socială a unor popoare în
tregi vor fi schimbate. Re
țeaua rutieră sahariană se 
întinde astăzi pe aproape 
4 000 de km de drumuri a- 
coperite și 3 600 de km de 
piste. In cursul anului 1967 
va fi terminată construirea 
drumurilor ce leagă Abadla 
de Tindouf (680 km), Abadla 
de Adrar și In-Amenas de 
El-Adel-Karache.

Pe de altă parte, guver
nul algerian, întrunit în lo
calitatea Ouargla, a hotă- 
rit construirea unui drum 
care să lege departamen
tul Oazelor de departa
mentul Saoura.

Nomazii în fața moder-
......................... ...........................................mim wni ■■■wr —

nismului
In Sahara, fixarea în- 

tr-un loc este încă un fe
nomen foarte limitat. Nu 
există decît un singur trib 
în întregime și definitiv a- 
șezat: mekhademii de la 
Ouargla. Cauza constă în 
reducerea traficului cara- 
vanier, concurat de trans
porturile motorizate, în în
locuirea trocului de către 
monedă care a subminat 
diviziunea socială înteme
iată pe naștere și, în sfîr- 
șit, creșterea demografică, 
ce a depășit creșterea ani
malelor. In lipsă de vite, 
salariul fix al șantierelor 
și al companiilor petroliere 
a părut unor nomazi mai 
sigur și mai avantajos de
cît păstoritul. Achiziționa
rea unei grădini într-o oază 
fertilă și bine udată i-a a- 
dus gustul proprietății și al 
unei existențe pe care a 
ignorat-o pînă atunci. Insă 
marii nomazi, ca tuaregii, 
reguibații și maurii, conti

nuă să nu se lase orbiți de 
mirajul industrializării și 
al oazelor hrănitoare...

Si, de multe ori, viața le 
dă dreptate. Multi dintre 
cei ce s-au așezat într-un 
loc devin, mai devreme sau 
mai tîrziu, victime ale șo
majului, în centrele satu
rate din punct de vedere 
demografic. Adesea, nu le 
rămîne altceva de făcut de
cît să zacă în mizeria unei 
colibe sau să emigreze 
spre orașele de pe țărm 
sau chiar în Europa. Au 
fost oameni liberi și 
mîndri, stăpîni pe spații și 
pe voința lor și nu mai sînt 
decît sub-proletari desti
nați să trăiască în bidon- 
villes-uri.

Miracolul petrolului este 
negația viziunii lor despre 
lume. Vizitați, de exemplu, 
cîmpia de la Hassi-Messa- 
oud ; ai impresia că pătrunzi 
în domeniul științei ficți
une sau că asiști la un film

Soli ai tehnicii moderne tn Sahara

western. Baza are avi
oanele sale proprii, ce fac 
ca personalul să fie la nu
mai patru ore de Paris. 
Mai mult chiar decît 
petrolul în sine, mira
colul îl constituie ora
șul petrolier: copaci, pis
cine, grădini, un teatru, 
iarbă udată de ploaie arti
ficială, un plan urban de 
bulevarde, intersecții și fîn- 
tîni. Un eldorado prefa
bricat în care sînt însă pu
țini fericiți.

Căci industria petrolieră, 
această „vacă sfîntă" a va
lorificării Saharei, nu folo
sește decît un număr re- 
strîns de saharieni. Procen
tul saharienilor deveniți 
muncitori în cadrul com
paniilor petroliere (și mi
niere) nu depășește 2 la

sută din cele 589 505 per
soane recenzate în 1960. Pa
tronii preferă muncitorii 
din nord. Intr-adevăr, no
madul nu poate să se a- 
dapteze ușor la viața in
dustrială, nu reușește să în
țeleagă și nu vrea să accep
te regulile și comportamen
tul colectiv și disciplinat 
al acestei noi condiții de 
muncitor modern și, mai 
ales, posedă o indiferență 
superioară și nedezrădăci- 
nabilă față de toate con
cepțiile privitoare la pro
ductivitate și randament.

Un proverb saharian spu
ne : „Răbdarea este un co
pac cu rădăcini amare, dar 
cu fructe foarte dulci. în 
fundul răbdării se află ce
rul” (și nu pachetul de ac
țiuni...)

torilor care, neavînd nici 
un fel de scrupule de ordin 
social sau moral, provoacă 
prăbușirea prețurilor la 
sfîrșitul fiecărei campanii, 
știind că volumul disponi
bil de curmale va fi supe
rior cererii lor.

Pentru a remedia această 
situație, guvernul algerian 
a hotărît să reorganizeze 
politica transporturilor în 
sud, prin:

— regruparea întreprin
derilor mici și mijlocii și 
stabilirea unei noi noțiuni 
a parcurilor de vehicule;

— crearea unei direcții 
regionale a Oficiului națio
nal de transporturi, care-și 
va avea sediul în reședin
ța departamentului, în ve
derea coordonării ansam
blului de activități ale în
treprinderilor de transpor
turi și pentru repartiza
rea echitabilă a tarifelor.

Creșterea vitelor consti
tuie, chiar după ce Al
geria a devenit indepen
dentă, o altă resursă per
manentă a saharienilor și, 
mai ales, a tuaregilor din 
Hoggar.

Triburile din această re
giune posedă la ora actuală 
între 10 000—12 000 cămile, 
precum și numeroase tur
me de capre negre care gă
sesc cu greu o hrană insu
ficientă pe pantele abrupte 
ale masivului muntos și în 
albiile secate ale cursurilor 
de apă.

în timp ce ovinele pasc 
în apropierea așezărilor și, 
totdeauna, sub supraveghe
rea micilor păstori sau păs
torițe, cămilele nu găsesc 
hrană suficientă în Hog
gar. Mai ales în timpul a- 
nilor de secetă, turmele sînt 
minate pînă la Tamesna, 
în Air-ul nigerian și pînă 
la Adrar-Iforas, în Repu
blica Mali.

Turmele sînt atunci mi
nate de bărbați, care își 
părăsesc cantonamentele 
timp de mai multe luni și, 
din acest motiv, călătorii 
care vizitează Hoggar-ul nu 
găsesc în așezările tuaregi
lor decît femei, copii și bă- 
trîni. Cînd se întorc, acești 
„cow boys" ai imensităților 
sahariene au parcurs pe jos 
peste 1 000 de km.

Valorificarea agricolă

O sută de negustori cu

ridicata...
Trebuie spus că, în Sa

hara, numai 5 la sută din 
întreaga populație este o- 
cupată în comerț și trans
porturi, care nu asigură de
cît 1 la sută din venitul glo
bal saharian. Dar se țioate 
aprecia că lungile carava
ne care transportă curmale, 
sare, ceai și cereale din 
nord in schimbul arahide- 
lor din sud fac să circule 
încă vreo mie de tone a- 
nual pe spinarea cămilelor, 
din Algeria în Niger, de 
aproape două ori mai mult 
între Algeria și Mali și nu
mai cîteva sute de tone în
tre Tindouf și Mauritania. 
Caravanele pleacă în apri- 
lie-mai către Amadror, la 
nord-est de Hoggar, adică 
spre centrele acestei zone 
sahariene. Ele parcurg ast
fel, dus-întors, cite 600— 
800 km. Insă în unele ca
zuri, distanța parcursă poa
te atinge 1 400 pînă la 1 600 
km.

Comercianții cu ridicata 
instalați în marile oaze din 
nord monopolizează scurge
rea tuturor mărfurilor din 
import, în special produ
sele alimentare, țesăturile, 
articolele de uz casnic și 
chiar materialele de con
strucție. Ei efectuează pro
priile lor transporturi, a- 
desea fiind în același 
timp proprietari de mari 
camioane care bat drumu
rile și constituie o barieră 
de interese, de-a dreptul 
impenetrabilă, între coastă 
și Sahara. Raportate la ni
velul de dezvoltare și de 
viață al populațiilor saha
riene, cifrele lor de afa
ceri sînt cele mai ridicate. 
Să nu uităm că în toată

Sahara nu există mai mult 
de o sută de asemenea 
mari negustori și că bene
ficiile lor, libere și necon
trolate, ating cel puțin 100 
la sută peste prețul de bază 
la import. Se constată că 
prețul unei mărfi impor
tate este de trei ori mai 
mare la El Golea sau la 
Timimoun decît la Al
ger sau la Oran, ținînd 
cont de importator, de va
mă, de dificultatea și lun
gimea transportului, de an
grosist și, în sfîrșit, de mi
cul negustor saharian.

In Sahara algeriană, Ofi
ciul național de comercia
lizare (ONACO) a încercat 
să combată această speculă 
particulară excesivă, insta- 
lînd birourile și magazine
le sale pilot la Ouargla, Tel 
Oued, Touggourt și Băchar. 
însă această concurență a 
puterii publice nu pare să 
fi clintit puterea economică 
a negustorilor și pentru 
motivul că ONACO poate 
vinde saharienilor care vin 
personal în nord, însă nu 
posedă un parc suficient 
de vehicule pentru a trans
porta mărfurile pe piețele 
și la micii negustori din in
terior.

Tot comercianții sînt cei 
care determină prețul 
curmalelor, această regină 
a economiei oazelor. Toate 
comenzile dinaintea recol
tei, care se culege în sep
tembrie, vin din partea 
lor, deoarece producătorii 
nu sînt organizați pen
tru a tria, a ambala, 
a transporta și a ex
porta fructele palmierilor 
lor. Astfel întreaga oază 
este la discreția cumpără

Sahara neexploatată re
prezintă astăzi a treia par
te a întregii suprafețe a 
Africii. Este la fel de în
tinsă ca Europa, avînd o 
lungime — de la Atlantic 
la Marea Roșie — de 5 500 
km și o lățime, de la Me- 
diterană pînă la Niger, de 
1 500 km.

Situația agricolă a Saha
rei algeriene este legată de 
un anumit număr de fac
tori esențiali care au de
terminat evoluția ei pînă 
astăzi și care, încă, mai 
trebuie considerați ca fiind 
preponderenți pentru dez
voltarea ei viitoare.

Clima este factorul cheie. 
Tehnica omului se poate 
strădui să o corecteze în 
parte prin irigații, perdele 
de protecție, dar nu să o 
schimbe radical. Iată de ce 
clima condiționează, în pri
mul rînd, producția agri
colă și posibilitățile ei de 
dezvoltare. Din cauza sece
tei, nici un fel de culturi 
nu sînt posibile. Uscăciu
nea aerului accentuează 
și mai mult efectele lipsei 
de ploaie asupra vegeta
ției. Vîntul, care depășe
ște adesea cu mult viteze 
de 100 km. pe oră, in
tensifică evaporarea, usu
că și arde plantele. în a- 
celași timp, el transportă 
adesea nisipul, care vatămă 
vegetația și deteriorează 
lucrările de amenajare. 
Temperatura se caracteri
zează printr-o mare am
plitudine, puțind atinge a- 
nual 60° și uneori 40° în cî
teva ore. în fine, luminozi
tatea intensă poate pro
voca tulburări vegetative 
sau poate perturba fizio
logia anumitor plante. 
Toate acestea au o acți
une erozivă intensă și duc 
la dezagregarea rocilor de 
bază. Cu excepția solurilor 
cu aluviuni, foarte rare, 
solurile cultivate sînt, din 
punct de vedere al struc
turii lor, soluri scheletice.

în Sahara, numai după 
retragerea apelor terenul 
este cultivat cu cereale, 
însă acestea nu reprezintă 
decît un mic procent din 
ansamblul suprafețelor 
cultivate, iar recoltele ob
ținute pe aceste terenuri 
sînt supuse capriciilor na-

turii și din această cauză 
se recoltează un an din 
trei.

Irigația permanentă este 
necesară pentru toate cele
lalte suprafețe cultivabile, 
care reprezintă aproape to
talitatea produselor.

Mari dușmani ai cultu
rilor sînt lăcustele, păsă
rile, șobolanii și furnicile. 
In fine, „Bayoud"-ul este o 
maladie extrem de gravă 
pentru cultura curmalelor 
și, prin aceasta, pentru în
treaga agricultură sahari
ană.

Agricultura sahariană nu 
este o agricultură de 
schimb, ci exclusiv o agri
cultură naturală. Caracte
risticile social-economice 
ale acestei agriculturi sînt: 
suprapopularea — din care 
cauză aproape toate pămîn- 
turile cultivabile sînt re
zervate culturilor alimen
tare — depărtarea, care re
duce schimburile și impune 
în toate oazele un fel de 
autarhie care îi obligă să 
trăiască într-o economie 
închisă șl, în sfîrșit, pau- 
perismul, care este conse
cința logică a primilor doi 
factori.

în același timp, însă, o 
transformare agrară va în
cepe de pe acum în Sahara 
algeriană. Ea va fi prece
dată de o distribuire de 
loturi țăranilor; studiile 
efectuate au demonstrat de 
fapt că această distribuire 
convine cel mai bine în si
tuația locală a regiunilor 
sahariene și permite o îm
părțire mai sănătoasă a pa
trimoniului. Țăranii vor 
dispune de uzufructul pă
mîntului, acesta rămînînd 
proprietate de stat. Modul 
de exploatare ales este sis
temul cooperatist: cei in
teresați vor putea profita 
în mod egal de rezultatul 
muncii lor, beneficiul ob
ținut din comercializarea 
produselor revenind pro
ducătorului însuși și nu 
unui terț, cum se întîmpla 
adesea pînă acum.

Statul încearcă în felul 
acesta să îmbunătățească 
soarta micului felah, dîn- 
du-i posibilitatea să pro
fite în măsură din ce în ce 
mai mare de venitul 
muncii sale.

pentru a încerca să tempereze ternei 
rile manifestate în această privință. 
Pierderea netă rămîne însă destul da 
importantă pentru a stîmi preocu
pare și în rîndurile guvernului.

în aceste condiții, în Anglia se în- 
cearcă organizarea unui contraatac, 
S lansarea operației „brain gain"

tigarea creierelor). Este vorba 
de a se spori procentul celor ce se 
reîntorc. Armele folosite nu sînt la 
înălțimea salariilor americane, dar 
posedă totuși o anumită eficiență. 
Ele sînt... soțiile și mamele savanți
lor emigranți, nostalgia mediului na
țional, precum și acțiunea lui Harry 
S. Hoff, al cărui nume literar este 
William Cooper.

Să începem cu acesta din urmă. 
Cine este el ? în linii mari s-ar pu
tea vorbi despre o replică engleză 
a lui William Douglas. Hoff a fost 
angajat de cîteva instituții din Anglia 
ca Autoritatea pentru energia ato
mică și Oficiul civil științific guver
namental pentru a acționa exclusiv, 
pe terenul operației „reîntoarcerea". 
Mijloacele pe caro le folosește sînt 
mai variate decît cele la care recurge 
Douglas, tocmai pentru că nu-1 poate 
ataca pe acesta din urmă în mod 
direct, adică oferind salarii mai mari 
sau măcar apropiate de cele ameri
cane. Dar și Hoff, ca și Douglas, folo
sește anunțuri publicitare. In revistele 
citite de savanți apar anunțuri cu pri
vire la posturile do cercetători știin
țifici disponibile în Anglia. Alteori 
anunțul face cunoscute datele la care 
„un grup de savanți care ar fi fe
riciți să stea de vorbă cu candidați 
la repatriere" vor vizita orașele 
Chicago, San Francisco, Washington, 
New York etc. In sfîrșit, cîteodată a- 
nunțurile spun pur și simplu : „Cerce
tători, întoarceți-vă în Marea Bri
tanie".

Un alt mijloc de acțiune folosit de 
Hoff este corespondența. După pro
pria sa mărturie, în 1966 el a intrat 
în contact pe această cale cu 200 de 
specialiști emigranți, a oferit servicii 
la 120 dintre ei și a obținut succese, 
după cum susține el, în 60 de cazuri.

In sfîrșit, Hoff acționează, după 
cum am arătat, și ca literat. După 
ce stă de vorbă cu cîte un „candidat 
la reîntoarcere", îi întocmește por
tretul literar și științific folosind toate 
elementele de care dispune: aspi
rații, gusturi, capacitatea de lucru, un 
tic, o atitudine. Portretele sînt inse
rate apoi într-o mare carte galbenă 
„strict confidențială", multiplicată în 
70 de exemplare, care sînt distribuite 
organismelor interesate din Anglia 
spre consultare și... alegere.

I
 „BRAIN DRAIN" 

CONTRA

„BRAIN GAIN"

într-o scrisoare adresată Conferin
ței Asociației lucrătorilor științifici, 
Harry S. Hoff arată că unul din cinci 
savanți emigranți are un sentiment de 
vinovăție pentru că și-a părăsit patria 
tocmai în ceasul în care aceasta are 
nevoie de ei. Dar, adaugă el, nu pen
tru acest motiv se întorc în țară, 
îi readuc grija pentru educația co
piilor, pentru îngrijirea părinților bă- 
trîni și mai ales dorința soțiilor de 
a se întoarce în țara maternă. „Să 
mulțumim lui dumnezeu pentru soțiile 
britanice", scrie Hoff. „Este, firește, 
mai bine, adaugă el, dacă un tînăr din 
„brain drain" este căsătorit cu o tînără 
din țară. Dacă nu o face și se însoară 
cu o fată americană, atunci putem să-i 
spunem adio pentru totdeauna".

Se pare într-adevăr că, dacă sa
vantul el însuși se adaptează mai 
ușor noului mediu, unde găsește nu 
numai un salariu mai bun, dar și un 
echipament științific și tehnico-in- 
dustrial superior, familia savantului 
resimte o oarecare izolare. „în Sta
tele Unite, spunea un „reîntors", îți 
faci ușor relații, dar arareori prieteni". 
Mulți emigranți se plîng de lipsa de 
cultură a americanilor, de întârzie
rea cu care primesc ziare din Anglia, 
de mediocritatea radioului și televi
ziunii. Sînt, în fond, semne ale nos
talgiei locului natal, mediului fami
liar.

Cu tărie crescîndă se manifestă un 
factor nou și anume războiul din 
Vietnam. Tinerii englezi, care posedă 
o viză permanentă, pot fi trimiși 
oricând pe front. Este o perspectivă 
puțin îmbietoare, într-o epocă în care 
chiar și numărul americanilor pur 
sînge care se sustrag încorporării și 
trimiterii în Vietnam crește mereu.

Va reuși „brain gain“-ul, adică ope
rația „reîntoarcerea", să combată sau 
măcar să reducă în mod simțitor cu
rentul invers denumit „brain drain" ? 
Răspunsul rămîne îndoielnic. Aci, în 
Anglia, mulți, deși nu neagă eficiența 
soțiilor și mamelor britanice sau pon
derea dorului de țară, nu cred că toate 
acestea pot învinge în destul de multe 
cazuri argumentele d-lui Douglas. 
Deocamdată pierderile de savanți pe 
care le suferă Anglia rămîn masive 
și uneori răsunătoare. Problema este 
cu atît mai preocupantă cu cît de 
migrația savanților și cercetătorilor 
științifici este legată, după cum a sub
liniat recent sir Gordon Sutherland, 
unul din cei mai cunoscuți fizicieni 
englezi, întreaga problemă a prăpas- 
tiei tehnologice (,,tehnological gap") 
care se adîncește între țările aflate 
în diferite stadii de dezvoltare. în 
relațiile dintre Anglia și S.U.A. pro
blema se pune în mod din ce în ce 
mai acut. Anglia (și, pe un plan mai 
larg, toate țările Europei occidentale) 
rămîne, din punct de vedere tehnolo
gic, la distanță tot mai mare în urma 
Statelor Unite.

în prezent, un număr de țări stu
diază mijloacele — în acest scop s-au 
întrunit recent la Lausanne, în El
veția, experți provenind din 10 țări 
ale Europei, Africii și Americii Latine 
— de a reduce și lichida exodul creie
relor, fenomen care afectează tot mai 
mult interesele majore ale popoarelor 
respective.
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Sosirea în Capitală 
a unei delegații a Partidului 
Social Democrat din Finlanda

I

PLECAREA SECRETARULUI | A 22-A ANIVERSARE A PROCLAMĂRII R. D. VIETNAM

Vineri după-amiază a sosit în 
Capitală o delegație a Partidului 
Social Democrat din Finlanda, 
alcătuită din Veikko Helle și Valde 
Nevalainen, membri ai Comitetu
lui Executiv al P.S.D.F., deputați 
în parlament, și Unto Niemi, șe
ful Secției de studii a P.S.D.F., 
care, la invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, va face o vizită în țara noas
tră.

Sosirea in țara noastră a vicepreședintelui 
Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria, 

generalul de armată Ivan Mihailov
La invitația C.C. al P.C.R., vineri 

dimineață a sosit în țara noastră, 
generalul de armată Ivan Mihailov, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.B., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R.P. Bulgaria, 
împreună cu familia, pentru a-și 
petrece concediul de odihnă.

La Giurgiu, oaspetele a fost în
tâmpinat de tovarășii Emil Bodna-

PRIMIRE LA COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
în ziua de 1 septembrie a.c., to

varășul Mihai Dalea, secretar al 
C.C. al P.C.R., a primit pe tovară
șul Simon Levy, membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. al Par
tidului Comunist Marocan, care, la

Plecarea delegației
Adunării Naționale Franceze

@ Declarațiile conducătorului delegației, Achille Peretti
Delegația Adunării Naționale 

Franceze, condusă de Achille Pe
retti, vicepreședinte al Adunării 
Naționale, care a făcut o vizită în 
țara noastră la invitația Marii A- 
duhări Naționale -a*.Republicii So
cialiste România, a părăsit vineri 
la amiază Capitala, indreptîndu-se 
spre patrie.

Din delegație au făcut parte de
putății Lucien Neuwirth, președin
tele Grupului parlamentar de prie
tenie Franța-România din Aduna
rea Națională Franceză, Paul Bal- 
migere, Suzanne Ploux și Isidore 
Renouard. secretari ai Biroului A- 
dunării Naționale, precum și Jean 
Lyon, secretar general al chestori
lor, Jean-Claude Fortuit, consilier, 
și Jacques Donne, secretarul dele
gației.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, membrii delegației au fost sa
lutați de acad. Ștefan S. Nicolau, 
vicepreședinte al Marii Adunări 
Naționale, președintele Grupului 
parlamentar de prietenie România- 
Franța, Ion Pas, președintele Co
mitetului de conducere al Grupu
lui român al Uniunii interparla
mentare, acad. Horia Hulubei, vi
cepreședinte al grupului parla
mentar de prietenie România — 
Franța, președinți ai unor comisii 
permanente și secretari ai M.A.N., 
deputați, funcționari superiori din 
Marea Adunare Națională, Minis
terul Afacerilor Externe.

A fost de față Jean Louis Pons, 
ambasadorul Franței la București.

înainte de plecare, vicepreședin
tele Adunării Naționale Franceze, 
Achille Peretti, a făcut o declara
ție reprezentanților presei. Consi
der că între Franța și România, 
țări legate între ele printr-o înde
lungată tradiție, relațiile interpar
lamentare au toate.perspectivele să 
se extindă și intensifice — a spus 
între altele oaspetele. în acest sens 
feint. grăitoare prietenia și sentimen
tele calde cu care am fost încon

s p o g r
ÎN PRIMA ZI A „MONDIALELOR** DE GRECO-ROMANE

Aplauze /a sceflâ deschisă
Prima zi de întreceri a confirmat 

■presununerea mea — presupunere 
de altfel aproape unanimă — că e- 
ditia de la București a ..mondiale
lor" de greco-romane va fi foarte 
disputată, cu multe meciuri echili
brate. cu victorii si înfrîngeri greu 
de anticipat. Am văzut acest lucru 
chiar de la primele întîlniri ale re
uniunii inaugurale, cînd unul dintre 
campionii mondiali de anul trecut, 
F. Stange (R. F. a Germaniei) — cat. 
57 kg, a fost învins la puncte de 
tînărul iranian S. Shafizadeh. un 
nume puțin cunoscut in arena inter
națională. în continuare, numeroa
sele rezultate de egalitate, sau vic
toriile obținute deosebit de di
ficil au ilustrat, de asemenea, pro
gresele înregistrate de multi luptă
tori. lărgirea cercului de preten
dentă la întîietate. Au fost consem
nate. totuși, destule victorii clare ale 
unor redutabili aspiranți la medalii, 
campioni olimpici sau mondiali, ca 
I. Varga și I. Kozma (Ungaria). Ros- 
cin (U.R.S.S.), B. Simic (Iugoslavia). 
T. Hanahora (Japonia) ș.a.

Luptătorii români au avut o com
portare bună în primele tururi ale 
competiției, ne care le-au trecut fără 
a cunoaște înfrîngerea. Dintre repre

La sosirea pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost întîmpinată 
de tovarășii Alexandru Drăghici, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., Mihai Dalea, se
cretar al C.C. al P.C.R., Ion Pas. 
membru al C.C. al P.C.R., Andrei 
Ștefan, prim-adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., de acti
viști de partid.

(Agerpres)

raș, membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Vasile 
Vlad, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., șef de secție la C.C. al 
P.C.R., precum și de Gheorghi Bog
danov, ambasadorul R.P. Bulgaria 
la București.

(Agerpres)

invitația C.C. al P.C.R., și-a petre
cut concediul de odihnă în țara 
noastră.

Cu acest prilej a avut loc o dis
cuție care s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

jurați în cursul acestei vizite în 
țara dumneavoastră. Am fost în 
special impresionați de spontanei
tatea manifestărilor de simpatie 
care ne-au fost făcute atunci cînd 
s-a aflat că sîntem' membrii unei 
delegații parlamentare franceze. 
Am putut să mă conving, de ase
menea, cît de profund este atașa
mentul nutrit de poporul român 
față de principiile sănătoase ale 
relațiilor internaționale — respec
tarea independenței și suveranită
ții naționale, și cît de puternică 
este dorința poporului român de a 
vedea relațiile internaționale dez- 
voltîndu-se în baza acestor prin
cipii.

în ce privește schimburile multi
laterale dintre țările noastre, con
sider că sînt perspective impor
tante, din ce în ce mai numeroase. 
Pentru un francez, țara dumnea
voastră prezintă lucruri noi, pe 
care nu le-a văzut, sau despre care 
doar a auzit vorbindu-se. Originea 
noastră comună și tradițiile înde
lungate în relațiile dintre noi con
stituie puncte comune și foarte pu
ternice între Franța și România. 
Nu există nimic care să ne despar
tă, ci totul contribuie în a ne apro
pia. Trebuie să facem în așa fel în- 
cît legăturile dintre noi să se dez
volte continuu.

•k
în cursul dimineții de vineri, 

membrii delegației Adunării Na
ționale Franceze au depus o co
roană de flori la Monumentul os
tașilor francezi căzuți pe cîmpul 
de onoare al pămîntului românesc 
în timpul războiului din 1916— 
1919 din parcul Cișmigiu.

La solemnitate au fost prezenți 
Mia Groza, vicepreședinte al Ma
rii Adunări Naționale, alți depu
tați, reprezentanți ai Sfatului 
popular al orașului București și 
ai Ministerului Forțelor Armate.

(Agerpres)

zentanții tării noastre l-as remarca 
în special ne Simion Popescu. Vie-, 
toriile lui — prin descalificarea dane
zului Skrydrsdrup și la puncte în 
fata iranianului Kiani Khosrov — i-au 
adus puncte prețioase și. dacă în con
tinuare va fi mai combativ, el va pu
tea realiza, în final, un rezultat din
tre cele mai frumoase, nelăsînd „izo
lată" medalia de aur cu care a fost 
distins Ia recentele campionate euro
pene. De asemenea, mi-au plăcut 
comportarea lui Ion Baciu, victorios 
asupra cunoscutului luptător turc U. 
Besergil. medaliat în repetate rîn- 
duri la campionatele mondiale, și a 
lui Turturea — meci nul cu Lacour 
(R. F. a Germaniei) și victorie prin 
tuș la iranianul Jarnazaldeh.

Personal, așteptam mai mult de 
la Ion Tăranu; deși învingător, la 
valoarea si experiența lui. trebuia 
să aibă mai multă inițiativă în fața 
mezinului echipei poloneze. M. Czar- 
dybom. Veteranul echipei noastre, 
Gheorghe Popovici. a realizat și el 
un rezultat bun încheind la egalitate 
cu redutabilul Metz (R.D.G.).

în ce-1 privește Pe Martinescu. aș 
vrea să subliniez succesul lui net în 
fata mult mai tînărului și neexperi
mentatului luptător japonez Hatto (pe

GENERAL AUJUNCT 8 
AL 0. M U. !

C. V. mSIMHAI J
Vineri dimineața a părăsit Ca- | 

pitala secretarul general adjunct I 
al Organizației Națiunilor Unite, 
C. V. Narasimhan, care la invi- I 
tația ministrului afacerilor ex- g 
terne, Corneliu Mănescu, a făcut 
o scurtă vizită în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Bă- | 
neasa, erau prezenți Mircea Ma- _ 
lița, adjunct al ministrului aface- 0 
rilor externe, funcționari superi- | 
ori din același minister, precum și _ 
Amrik Singh Mehta, ambasadorul | 
Indiei la București.

-------------------------- §

Sărbătorirea |
ziarului „Elore"

I
imba maghiară | 
din Republica | 
nrî /TiitaX-«■» wii n _ ®

I 
I
I 
I

Cu prilejul aniversării a 20 de ani 
de la apariția primului număr al zia
rului „Elore", organ în limba_maghiară 
al sfaturilor populare <’ 
Socialistă România, vineri după-amia
ză, la sediul Uniunii Ziariștilor, a avut 
loc o adunare festivă.

Au participat redactori-șefi ai zia
relor centrale, ziariști din redacțiile 
ziarelor și instituțiilor de presă din 
Capitală, oameni de cultură, corespon
denți ai presei străine.

Tov. Dezideriu Szilagyi, redactor- 
șef al ziarului „Elore", a vorbit despre 
activitatea ziarului în cei 20 de ani de 
apariție.

Reprezentanți ai Uniunii Ziariștilor 
și ai ziarelor centrale au salutat cu 
căldură ziarul „Elore" și colectivul 
său redacțional. (Agerpres)

dl. Egon Gli-Vineri la amiază, 
singer, director general adjunct al 
F.A.O., care se află în țara noas
tră, la invitația Comitetului Na
țional F.A.O., a făcut o vizită ofi
cială la Ministerul Afacerilor Ex
terne, unde a fost primit de Mir
cea Malița, adjunct al ministrului. 
Au fost discutate probleme privind 
relațiile dintre România și F.A.O.

în aceeași zi, oaspetele s-a întîl- 
nit cu reprezentanți ai conducerii 
Ministerului Industriei Chimice și 
Comitetului de Stat al Planifi
cării. în cursul zilei, directorul 
general adjunct al F.A.O. a făcut 
o vizită 
tar „30

la Complexul agroalimen- 
Decembrie".

★

delegația de specialiștiVineri 
bulgari condusă de Nikola Pâlaga- 
cev, ministrul agriculturii al R. P. 
Bulgaria, împreună cu Nicolae Gio- 
san, președintele Consiliului Supe
rior al Agriculturii, a vizitat Com
binatul de creștere și îngrășare a 
porcilor de la Călărași. La întoar
cere delegația s-a oprit la Institu
tul de cercetări pentru cereale și 
plante tehnice de la Fundulea, unde 
a vizitat cîmpuri experimentale ale. 
Institutului.

București—Miin- 
vineri după-a- 

Capitală un grup 
societății aeriene 
frunte cu Holger 
de stat în Mini- 
Comunicațiilor al

★

Vineri după-amiază a părăsit 
Capitala delegația Consiliului Ge
neral al 
(S.O.H.Y.O.), 
kata, secretar al I 
ne-a vizitat țara

■A-
Cu prilejul primei curse regulate 

a companiei „Deutsche Lufthansa" 
pe linia aeriană 
chen—Frankfurt, 
miază a sosit în 
de invitați ai 
vest-germane, în 
Berner, secretar 
sterul Federal al 
R. F. a Germaniei.

în Pavilionul central al Comple
xului de expoziții din Capitală s-a 
deschis vineri la amiază o expo
ziție de aparate de telecomunica
ții și acustice, organizată de între
prinderea de comerț exterior „Elek- 
troimpex" din R. P. Ungară.

Expoziția va rămîne deschisă 
pînă la 9 septembrie.

(Agerpres)

Sindicatelor din Japonia 
condusă de Isao Na- 

S.O.H.Y.O., care

care l-a făcut tuș în primul minut). 
Firește, dată fiind diferența de cla
să si. oricum, aspirațiile lui Marti
nescu la o medalie, eventual de aur, 
consider totuși nu îndeajuns de sem
nificativă această primă victorie. Aș
teptăm ca el să confirme valoarea si 
posibilitățile ce le are pentru a pu
tea urca din nou pe podiumul de 
onoare. ..Greul" nostru. Bușoiu. l-a 
învins la puncte pe finlandezul Hek- 

.kala ; îl știam însă mai dîrz, mai per
severent. în acest meci Bușoiu ar fi 
putut încerca un „tur de cap" 
sau un „tur de braț" pentru a puncta 
mai bine, avînd chiar șanse ca ast
fel să-și facă adversarul tuș.

Numeroaselor aplauze ce le-a pri
mit disputa dintre japonezul Fuji
moto si cehoslovacul Svec. din ca
drul cat. 63 kg, le adaug si apre
cierile mele. într-adevăr. întrecerea 
acestora, de mare dinamism, a consti
tuit o reușită popularizare a luptelor 
greco-romane; aproape tot timpul ce
lor nouă minute ambii luptători. în 
special japonezul, ne-au îneîntat și pe 
noi. cei ce am practicat acest sport. 
Acesta n-a fost. însă, singurul meci 
care a ..electrizat" tribunele și. desi
gur. nu va fi nici ultimul...

Valeriu BULARCA
maestru emerit al sportului, 
fost campion mondial

Astăzi, campionatele mondiale de 
„greco-romane" continuă la patinoa
rul „23 August" după următorul pro
gram : ora 10 (reuniunea a III-a), ora 
17 (semifinalele).

Salut eroicului 
popor vietnamez

Astăzi, poporul vietnamez ani
versează un eveniment istoric. Se 
împlinesc 22 de ani de la acel me
morabil 2 septembrie, cînd a luat 
naștere statul vietnamez indepen
dent și suveran — Republica De
mocrată Vietnam. Revoluția din 
august 1945 și actul proclamării 
republicii au constituit o măreață 
încununare a luptei desfășurate 
vreme îndelungată de poporul viet
namez pentru sfărâmarea jugului 
colonial, au inaugurat o eră nouă 
în viața sa.

în perioada scursă de atunci, 
poporul vietnamez, sub conducerea 
Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, a dobîndit succese de 
seamă în construcția socialismu
lui în R. D. Vietnam și a dus o 
luptă dîrză pentru salvgardarea in
dependenței, a suveranității, unită
ții și integrității teritoriale a pa
triei sale.

La puține zile de la proclamarea 
independenței, tînărul stat a tre
buit să-și întrerupă munca con
structivă pentru a înfrunta trupele 
colonialiste trimise pentru a recu
ceri vechile poziții. în 1954, după 
victoria cucerită în lupte grele, 
duse cu arma în mînă, poporul 
vietnamez, vădind vaste capacități 
creatoare, a trecut la vindecarea 
rănilor războiului, la înfăptuirea 
unui amplu program de dezvoltare 
a economiei și culturii R. D. Viet
nam.

în prezent, după cum se știe, a- 
cest brav popor trece din nou prin 
grele încercări, fiind nevoit ca, pa
ralel cu eforturile pe linia con
strucției socialiste, să lupte cu toate 
forțele sale împotriva agresiunii 
imperialismului american, pentru 
apărarea libertății și independen
ței patriei, a cuceririlor sale revo
luționare. Uriașul potențial militar 
și uman aruncat în luptă de 
S.U.A., conjugarea operațiunilor 
militare desfășurate împotriva for
țelor patriotice sud-vietnameze, 
conduse de Frontul Național de 
Eliberare, cu intensificarea conti
nuă a bombardamentelor tero- 

- riște asupra R. Dz-->-Vietnam, 
in-au reușit să înfrîngă voința 
poporului vietnamez, vitejia sa 
legendară, eroismul cu care-și 
apără dreptul la libertate, ființa 
națională. întreaga omenire iubi
toare de pace și libertate urmăreș
te cu admirație lupta poporului, 
vietnamez. Așa cum a arătat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în ex
punerea prezentată la recenta se
siune a Marii Adunări Naționale, 
„poporul român, care și-a cucerit 
prin jertfe grele, (le-a lungul zbu
ciumatei sale istorii, dreptul la o 
viață liberă, înțelege și prețuiește 
din adîncul inimii lupta bravului 
popor vietnamez. întreaga națiune 
română își exprimă solidaritatea 
frățească cu Republica Democrată 
Vietnam, cu Frontul Național de 
Eliberare din Vietnamul de sud, 
își manifestă hotărîrea de a ajuta 
poporul vietnamez pe plan mate
rial, politic și moral, pînă la cu
cerirea deplină a victoriei".

Același eroism de care dau do
vadă în luptă îl vădesc oamenii 
muncii din R. D. Vietnam în acti
vitatea constructivă de zi cu zi, 
desfășurată sub focul bombarda
mentelor .dușmane. Potrivit știrilor 
sosite din Hanoi, ei obțin im

Așa i-am cunoscut pe oame
Ilie PURCARU

Poporul vietnamez sărbătorește 
astăzi Ziua Independenței R. D. 
Vietnam. E anotimpul in care, la 
înginarea „sezonului ploilor" cu cel 
„uscat", între tenebrele copleșitoare 
de ape grele, care întunecă cerul, 
și luminile ușoare și efemere așter
nute pe frunze ca. un voal, anunțînd 
iarna de tropice, pămîntul cunoaș
te o toamnă scurtă, dar efectivă, 
dezlănțuind, o orgie de seve, culori 
și arome. Totul e puternic, saturat 
de vlagă. Crestezi o frunză: seva 
țîșnește puhoi. Iar plantele junglei 
cresc cu cîteva palme pe zi.

E anotimpul lotușilor și trandafi
rilor, al vieții care se afirmă tu
multuos, în erupții solare de ener
gie. E anotimpul în care — la fie
care 60 de secunde — asupra Viet
namului sînt lansate, în medie, o 
mie trei sute șaizeci de kilograme 
de bombe.

Poporul vietnamez sărbătorește 
această zi în condiții grele. E- 
venimentele din ultimele luni, bom
bardarea Hanoiului și Haifongului,. 
tendința de „escaladă" continuă a 
agresorilor, cu toate consecințele ce 
decurg de aici, proiectează spre a- 
ceastă zi — ca, de altfel, spre toate 
zilele și nopțile Vietnamului — vu
ietul unei alarme perpetue, resim
țită în orice colț al planetei. Po
porul nostru, alături de toate po
poarele iubitoare de pace, și-a ri
dicat și își ridică neobosit glasul, 
condamnînd cu fermitate agresiunea 
S.U.A. și exprimîndu-și solidaritatea 
frățească cu cauza dreaptă a po
porului vietnamez, care-și apără cu 
eroism patria, dreptul la libertate 
și viață.

Intervenționiștii au aruncat tn a- 
ceastă luptă 4 500 de avioane, 13 din 
cele 17 port-avioane ale forțelor na
vale americane, un uriaș potențial 
tehnic și militar, menit a transforma

în ruine orașe și sate, a extermina 
populația pașnică. O uzină, un pod, 
un baraj, un cartier muncitoresc de 
locuințe — ridicate în R. D. Viet
nam în puținii ani calmi care s-ou 
scurs de la instaurarea republicii — 
nu sînt deloc o uzină, un pod, un 
baraj sau un ansamblu arhitectonic 
construite cu mijloacele tehnice ale 
țărilor avansate. Intr-o țară abia 
eliberată de colonialism, ele au cos-, 
tat, fiecare, eforturi și sacrificii e- 
roice, pasiune, voință de fier. Ceea 
ce avioanele care decolează de la 
bazele din Tailanda, din Vietnamul 
de sud sau de pe port-avioanele flo
tei a Vil-a distrug sub denumirea de 
„obiective strategice" înseamnă su-- 
doarea și sîngele unui întreg popor.

Mă aflam, în toamna trecută, la 
puțin timp după sărbătorirea zilei 
de 2 septembrie, într-un sat vietna
mez de cîmpie. Satul, denumit Hoa 
Loan, se află la vreo 60 și ceva de 
kilometri de Hanoi. Priveam, sub 
cerul unei dimineți radioase, cîm- 
piile de orez inundate de apele iri
gațiilor, nesfîrșitele arabescuri ale 
unor diguri minuscule, îmbrățișînd 
curbele grațioase ale. văilor, care 
scădeau în trepte insesizabile spre 
orizont. Undeva, într-un punct al 
cîmpiei, digurile erau învăluite în 
fum: în zori, avioanele agresoare 
lansaseră aici cîteva bombe incen
diare. Digurile acestea, îmi povestea, 
președintele cooperativei, fuseseră 
construite în anii republicii. „La în
ceput n-aveam nimic, nici un fel de 
unelte. Totul s-a făcut cu mîinile 
goale. Au muncit atunci sute de oa
meni, satul întreg, luni în șir, zi și

portante realizări în sporirea 
producției industriale și agricole, 
in întărirea capacității de apărare 
a patriei. în condițiile dispersării 
in unități mai mici, dintre care 
multe funcționează în junglă, in
dustria din principalele centre 
populate a reușit, în primul semes
tru al anului în curs, să mărească 
producția cu circa 10 la sută, în
deosebi în domeniul construcțiilor 
mecanice și în construcția de hi
drocentrale. In orașul Hanoi, va
loarea producției industriale a 
sporit cu 10,5 la sută, iar a pro
ducției mijloacelor de producție — 
cu 43 la sută. în perioada aminti
tă, s-a pus accentul pe intensifica
rea producției necesare comunica
țiilor, transporturilor și construc
țiilor capitale. Cu hărnicia și talen
tul ce-i sînt caracteristice, poporul 
vietnamez folosește, în acest scop, 
toate resursele posibile. Realizări 
de seamă au fost dobîndite totodată 
în dezvoltarea învățămîntului, 
științei, culturii, asistenței sanitare.

Oamenii muncii din țara noastră 
urmăresc zi de zi, cu caldă simpa
tie și deplină solidaritate lupta 
și munca tovarășilor vietna
mezi, activitatea lor plină de e- 
roism. între Republica Socialistă 
România și Republica Democrată 
Vietnam, între popoarele și parti
dele noastre s-au statornicit și se 
dezvoltă relații multilaterale de 
prietenie și colaborare frățească, 
în cadrul acestor relații s-a des
fășurat și recenta vizită în țara 
noastră a delegației guvernamen
tale economice a R. D. Vietnam, cu 
care prilej au fost semnate Acordul 
privind ajutorul economic și militar 
nerambursabil acordat de către Re
publica Socialistă România, Repu
blicii Democrate Vietnam pe anul 
1968 și livrările de instalații com
plete pe perioada 1968—1970, pre
cum și Acordul privind schimbul de 
mărfuri și plățile pe anul 1968 între 
cele două țări. Țara noas
tră și-a exprimat, în repe
tate rînduri, cu toată fermitatea 
și limpezimea, poziția sa de con- 

.damnare a .agresiunii S.U.A., de 
solidaritate și sprijin față de R, D. 
Vietnam — stat socialist, liber și 
suveran, față de cauza dreaptă a 
poporului vietnamez. Așa cum s-a 
Sublimat în cadrul recentei sesiuni 
a Marii Adunări Naționale, Româ
nia consideră necesar ca țările so
cialiste să-și unească eforturile 
pentru a ajuta poporul vietnamez, 
ca toate popoarele să-și ridice gla
sul pentru a cere încetarea ime
diată și necondiționată a bombar
damentelor S.U.A. asupra R. D. 
Vietnam, oprirea agresiunii. Po
porul vietnamez trebuie lăsat să-și 
hotărască singur soarta, fără ames
tec din afară, aceasta fiind o con
diție indispensabilă pentru regle
mentarea problemei vietnameze, 
pentru stingerea focarului de în
cordare din această parte a lumii.

De ziua sărbătorii naționale a 
R. D. Vietnam, poporul român 
transmite poporului din țara fră
țească cele mai călduroase felici
tări și îi urează din adîncul inimii 
să cucerească noi și mari victorii 
in construcția socialistă și în lupta 
împotriva agresiunii imperialiste, 
in împlinirea năzuințelor spre in
dependență, unitate și progres ale 
întregului popor vietnamez.

RECEPȚIE OFERITĂ
DE AMBASADORUL R.D. VIETNAM

Vineri seara, ambasadorul Re
publicii Democrate Vietnam la 
București, Hoang Tu, a oferit o 
recepție cu prilejul celei de-a 
22-a aniversări a proclamării in
dependenței țării.

Au luat parte tovarășii Emil 
Bodnaraș, Alexandru Drăghici, 
Mihai Dalea, acad. Ștefan S. Ni
colau, vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale, Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, membri ai C. C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, conducători ai unor 
instituții centrale și organizații 
obștești, oameni de știință și cul

Telegrame

Cu prilejul celei de-a 22-a ani
versări a proclamării indepen
denței Republicii Democrate 
Vietnam, Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
a trimis o telegramă de felicitare 
ministrului afacerilor externe al 
Republicii Democrate Vietnam, 
Nguyen Duy Trinh.

■k
Uniunea Generală a Sindicate

lor din Republica Socialistă Ro
mânia, Uniunea Tineretului Co
munist și Uniunea Asociațiilor

MITMUt Bl IA BUIA „IWAI“
în cadrul manifestărilor consa- 

orate celei de-a XXII-a aniversări 
a independenței Republicii Demo
crate Vietnam, la uzina „Vulcan" 
din Capitală a avut loc, vineri 
după-amiază, un miting de soli
daritate cu lupta poporului viet
namez. Au luat parte sute de mun
citori din această uzină, funcțio
nari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe, reprezentanți ai 
ambasadei R. D. Vietnam la Bucu
rești.

Mitingul a fost deschis de Mir
cea Angelescu, președintele Consi
liului U.A.S.R., membru al bricului 
Consiliului național de solidari
tate cu lupta poporului vietnamez.

A luat apoi cuvintul Ion Gheor
ghe, secretarul Comitetului de partid 
de la uzina „Vulcan", care a re
levat însemnătatea sărbătorii po
porului vietnamez; munca și lupta 
sa pentru construirea socialismului, 
pentru apărarea patriei, pentru in
dependență și progres. El a con
damnat cu tărie intervenția impe
rialismului american împotriva po
porului vietnamez, arătînd că po
porul român urmărește cu caldă sim
patie și totală solidaritate interna
tionalists lupta plină de eroism 
dusă de ostașii și ofițerii armatei 
populare vietnameze, de brigăzile 
din uzine și din sate, de toți 
cei ce apără cu vitejie patria 
lor, cuceririle socialiste ale poporu
lui. Pornind de la considerentul că 
poporului vietnamez îi aparține drep
tul exclusiv de a decide asupra tre
burilor sale interne, a spus ' vorbi
torul, partidul , și guvernul, în
tregul ncstiu popor susțin cu 
consecvență lupta poporului vietna
mez, poziția guvernului R.D. Viet
nam și a Frontului Național de Eli
berare din Vietnamul de sud, cerînd 
să înceteze imediat, definitiv și ne
condiționat toate actele de război 
îndreptate împotriva poporului viet
namez. în încheiere, vorbitorul a 
transmis poporului eroic al Vietna
mului un călduros salut frățesc și 
marea fierbinte de a obține noi 
succese în munca sa. în lupta împo
triva agresiunii imperialiste.

Înfățisînd participanților la mi
ting un amplu tablou al luptelor 
duse de-a lungul anilor de poporul 
vietnamez pentru independență și 
suveranitate, Hoang Tu, ambasado
rul R.D. Vietnam la București, a 
arătat că poporul vietnamez, adevă
ratul stăpîn al țării sale, a

noapte". Și la capătul acestor efor
turi — vuietul avioanelor, bombele.

...In aceeași zi, însă, satul întreg 
era din nou în cîmpie, lucrînd la 
reconstrucția digurilor !

Așa i-am cunoscut pe oamenii 
Vietnamului — muncind cu pasiune 
pentru construcția țării, pentru dez
voltarea cuceririlor revoluției, lup- 
tînd cu pasiune — împotriva morții 
— pentru ca viața să-și urmeze 
cursul firesc.

Am vizitat ateliere și secții indus
triale evacuate în junglă, unde, la 
umbra ocrotitoare a arborilor-gi- 
ganți,~ mase informe de fierării (nu 
o dată, epave de avioane americane), 
aduse de oamenii satelor, sînt tran
sformate în pluguri, unelte indus
triale, tronsoane de cale ferată sau 
arme. Aici, în aceste ateliere și 
secții ascunse în junglă, în grotele 
munților, în păduri, sau sub țărmuri 
de fluvii, sub focul avioanelor duș
mane se înfăptuiește cu succes pla
nul economic bienal 1966—1967, se 
dezvoltă noile ramuri ale economiei 
vietnameze. Așa cum muncile agri
cole se săvîrșesc sub scutul nopți
lor, cînd oamenii cîmpiilor își lu
crează pămîntul la lumina lunii sau 
a lanternelor.

în ciuda războiului, viața își ur
mează cursul. Peste 300 de întreprin
deri ale industriei locale, adaptate 
condițiilor de război, au fost puse în 
funcțiune anul trecut. Numărul ma
gazinelor de stat a crescut, față de 
anul 1964, cu 1 800. în școlile de toate 
gradele învață peste 5 700 000 de per
soane, adică aproape o treime din 
populația republicii. Cuceririle pu-
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tură, generali și ofițeri superiori, 
ziariști.

Au participat șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la Bucu
rești și alți membri ai corpului 
diplomatic.

Recepția s-a desfășurat într-0 
atmosferă de caldă prietenie.

* 1

Cu prilejul celei de a XXII-a 
aniversări a proclamării indepen
denței Republicii Democrate Viet
nam, Hoang Tu, ambasadorul j 
R. D. Vietnam la București, a 
rostit o cuvîntare la posturile 
noastre de radio și televiziune.

(Agerpres)’

Studenților din România, Comi
tetul național pentru apărarea 
păcii, Consiliul Național al Fe
meilor, Consiliul Național de 
solidaritate cu lupta poporu
lui vietnamez și Liga rOmâiîă 
de prietenie cu popoarele Asiei și 
Africii, cu prilejul sărbătorii na
ționale a poporului vietnamez; 
cea de-a 22-a aniversare a pro
clamării independenței Republi
cii Democrate Vietnam, au trimis 
telegrame de felicitare organiza
țiilor similare din Republica De
mocrată Vietnam.

lichidat pentru totdeauna exploata
rea omului de către om, a stabilit 
noi relații de producție, pășind pe 
calea industrializării socialiste și 
cooperativizării agriculturii, a dez
voltării științei și tehnicii, edificînd 
astfel o economie independentă. 
După ce s-a referit la urmările agre
siunii americane împotriva poporu
lui vietnamez, vorbitorul a arătat că 
poporul vietnamez iubește pacea, 
dorește pacea pentru a-și orîndui 
țara. Dar pacea să fie adevărată, jiu 
„pace americană". El a arătat că 
principiile de bază pentru rezolva
rea problemei vietnameze sînt cu
prinse în poziția în patru puncte 
a R. D. Vietnam și declarația
în cinci puncte a Frontului
Național de Eliberare din Viet
namul de sud care constituie
expresia concentrată a spiritu
lui și conținutului fundamental ale 
acordurilor de la Geneva din 1954 
cu privire la Vietnam. El a arătat 
că atît timp cît imperialiștii își con
tinuă războiul de agresiune; po
porul vietnamez este hotărît să lupte 
pînă la capăt pentru independență 
și libertate. în încheiere, vorbitorul 
a relevat prețiosul ajutor pe care 
poporul român l-a acordat poporu
lui vietnamez în munca și lupta sa. 
Acordul privind ajutorul economic și 
militar nerambursabil acordat de 
către România R. D. Vietnam, re
cent încheiat, constituie una dintre 
multele expresii strălucite ale soli
darității combatante și ale interna
ționalismului proletar, care leagă ță
rile socialiste intre ele. Folosim acest 
prilej, a spus ambasadorul, pentru a 
exprima încă o dată mulțumirile 
noastre sincere poporului, partidului 
și guvernului român pentru ajutorul 
prețios și eficace acordat.

în încheiere a rulat filmul 
„Nguyen Van Troi — Eroul de la 
Cong Ly", producție a studiourilor 
din R. D. Vietnam.

■Ar

„Aspecte din munca și lupta 
poporului vietnamez", se intitu
lează expoziția de fotografii or
ganizată — cu prilejul celei de-â 
22-a aniversări a R. D. Vietnam 
— de Institutul Român pentru 
Relațiile Culturale cu Străinăta
tea, în holul Bibliotecii centrale 
universitare din București. Ea 
oferă vizitatorilor imagini din 
lupta eroică a poporului vietna
mez împotriva agresiunii S.U.A.

(Agerpres)

terii populare, instaurată la 2 sep
tembrie 1945, sînt dezvoltate, sub 
conducerea partidului, printr-un . u- 
riaș efort colectiv, la care ia parte 
întregul popor.

într-una din ultimele nopți ale 
călătoriei în Vietnam, un „jeep" mili
tar, camuflat cu frunze, m-a dus 
spre coasta oceanului. De o parte- și 
de alta a șoselei, sub luna care re
vela. pînă la evidență toate conturu
rile, mă întîmpina o priveliște de
venită familiară : aceleași timpii de 
orez, orizontale succesive creștină 
spre zări, plerzîndu-se în apele 
nopții; aceleași sate tăcute, ascunse 
sub camuflaj; același miros acru de 
frunze arse venind dinspre clădirile 
ruinate, dinspre craterele de. bombe 
în care bălteau ape de infiltrație. 
Ici-colo, prin cite un sat, zvonuri 
nedeslușite, cite o bubuitură, răbuf
niri scurte și înfundate : sînt casele 
avariate care se dărîmă — îmi ex
plica șoferul — demolate de „brigă
zile de șoc“ ale tineretului.

Ne-am oprit brusc în fața unui 
pîlc de luminițe : un grup de case și 
cabane de lemn, un sat ciudat, care 
nu figura pe hărțile noastre. Era o 
așezare nouă, întemeiată de cîteva 
săptămîni: o așezare de oameni care
— evacuați din marile orașe și cen
tre aglomerate — își durau aici, în
tr-un loc pustiu, într-o margine 
singuratică de cîmpie, un destin la 
care-i obligase războiul; dar un de
stin care se opunea, prin toate 
datele lui, îngenuncherii în fața 
agresiunii. La. intrarea în sat, pe un 
panou de lemn, cineva scrijelase
— ca unică denumire a așezării — 
cuvintele : „Vom învinge".

Cea mai tînără așezare vietna
meză — întemeiată. lingă coasta 
oceanului, față în față cu puterea 
de foc a flotei a Vil-a — purta nu
mele invincibil al libertății.i
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arabă la nivel 
înalt și-a
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Delegația C.C, al P.C.R, 

a plecat spre patrie
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RELAȚIILE

0 LINIE ASCENDENTĂ
încheiat 
lucrările

KHARTUM 1 (Agerpres). — Vi
neri au luat sfîrșit în capitala Su
danului lucrările celei de-a 4-a re
uniuni arabe la nivel înalt. în ul
tima ședință au fost definitivate și 
adoptate rezoluțiile și declarația 
comună a reuniunii. După înche
ierea lucrărilor, președintele Con
siliului Suprem de Stat al Suda
nului, Ismail Al Aziiari, a dat ci
tire „Declarației comune a reuniu
nii la nivel înalt", iar premierul 
sudanez Mohamed Ahmed Mah- 
goub — rezoluțiilor adoptate de 
participanți. Declarația comună a- 
rată că participanții la reuniune au 
căzut de acord asupra coordonării 
eforturilor în scopul lichidării ur
mărilor conflictului militar din O- 
rientul Apropiat.

în rezoluțiile adoptate, conferin
ța de la Khartum a hotărît re
luarea pompărilor de petrol din ță
rile arabe, sistate în timpul și după 
conflict, și se pronunță pentru li
chidarea tuturor bazelor militare 
străine aflate pe teritoriul țărilor 
arabe. Rezoluțiile adoptate mențio
nează hotărîrea a trei țări — Ara
bia Saudită, Libia și Kuweit — de 
a contribui cu suma de 378 mili
oane dolari la „îmbunătățirea si
tuației economice a națiunilor a- 
rabe".

Țările arabe au hotărît să-și u- 
nifice acțiunile politice și diploma
tice în vederea lichidării conflic
tului și obținerii retragerii trupe
lor izraeliene de pe teritoriile ocu
pate după 5 iunie 1967. Participan
ții la reuniune și-au reafirmat ho
tărîrea de a nu recunoaște statul 
Izrael și de a nu duce tratative di
recte cu guvernul acestei țări.

Ei au adoptat, de asemenea, pro
iectul kuweitian de constituire a 
unui fond de dezvoltare economică 
și socială în vederea aplicării hotă- 
rîrilor conferinței miniștrilor de 
finanțe și ai economiei de la 
Bagdad.

★

în cursul zilei de ieri, Ibrahim 
Makhos, ministrul afacerilor exter
ne al Siriei, a sosit la Cairo, ve
nind de la Khartum. După cum 
s-a .anunțat în capitala sudaneză 
cît și la Cairo, Makhos a făcut 
cunoscut că țara sa sprijină toate 
hotărîrile care vor fi adoptate de 
reuniunea la nivel înalt a țărilor 
arabe.

ÎN COMITETUL CELOR 18 STATE

PENTRU DEZARMARE

Intervențiile reprezentanților
Italiei si Braziliei

GENEVA 1 (Agerpres). — în ca
drul discuțiilor din Comitetul ce
lor 18 state pentru dezarmare pe 
marginea tratatului de nedisemi- 
nâre, a luat cuvîntul ambasadorul 
italian, Caracciolo. Reprezentantul 
Italiei a început prin a sublinia 
că la 1 august ministrul de exter
ne Fanfani a expus în fața Co
mitetului poziția guvernului ita
lian în problema nerăspîndirii.

Problema folosirii energiei nu
cleare în scopuri pașnice — a 
spus el — este foarte importantă în 
situația actuală. Ea a fost subli
niată de Italia și cu alte prilejuri, 
în sensul creșterii diferenței teh
nologice dintre diferite țări. El a 
arătat că in preambulul tratatului 
sînt cuprinse unele elemente pozi
tive, care constituie rezultatul ac
țiunilor desfășurate în ultimele 
luni. Unele paragrafe ale textului 
tratatului — a spus în continuare 
vorbitorul — nu par să fi ținut sea
mă de observațiile noastre în ceea 
ce privește nediscriminarea între 
cele două grupuri de semnatari pri
vind securitatea țărilor nenucleare 
și impulsul dat unității europene.

Ambasadorul Caracciolo a re
marcat, de asemenea, că, în forma 
actuală a proiectului, propunerea 
italiană din 1 august referitoare 
la folosirea materialelor nucleare 
pentru scopuri pașnice de către ță
rile nenucleare, pe baza furnizări'

OSLO 1. — Trimisul special A- 
gerpres, R. Căplescu, transmite: 
Delegația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, con
dusă de tovarășul Paul Niculescu- 
Mizil, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., care la

Tratative soviete-
nord-vietnameze

MOSCOVA 1 (Agerpres). — La 
1 septembrie Vladimir Novikov, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., l-a primit pe 
Le Thanh Nghi, conducătorul dele
gației guvernamentale economice a 
R. D. Vietnam, membru al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului celor 
ce muncesc din Vietnam, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
cu care a discutat probleme privind 
acordarea de ajutor economic de 
către Uniunea Sovietică, Republicii 
Democrate Vietnam în anul 1968.

Intr-un comunicat dat publicită
ții cu acest prilej, părțile și-au ex
primat satisfacția față de desfășu
rarea cu succes a tratativelor din
tre delegațiile guvernamentale ale 
celor două țări.

Manevrele militare de pe 
teritoriul R. P. Polone

VARȘOVIA 1 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția P.A.P., 
în conformitate cu planul aplica
țiilor militare ale forțelor armate 
poloneze, în ultimele zile ale lunii 
august în regiunile de nord-vest 
ale Poloniei s-au desfășurat mane
vre combinate ale trupelor și sta
telor majore, cu participarea unor 
unități ale armatei sovietice și ale 
armatei populare naționale a R.D. 
Germane. Manevrele au demons
trat, potrivit aceleiași agenții, o 
înaltă pregătire de luptă a forțelor 
armate, o bună pregătire a coman
damentelor și statelor majore.

La manevre au participat mare
șalul Poloniei, Marian Spychalski, 
ministru] apărării naționale, gene
ralul de armată M. Kazakov, șeful 
statului major al forțelor armate 
unite ale statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia, și delegații 
ale armatei sovietice și armatei 
populare naționale a R. D. Ger
mane.

acestor materiale din partea țări
lor nucleare, pare să-și mențină în 
continuare valabilitatea, putînd 
încuraja pe viitor noi și largi ade
ziuni.

★

în cuvîntarea rostită la ședința 
de joi, . reprezentantul Braziliei, 
Azeredo da Silveria, a declarat că 
proiectul comun al tratatului de 
neproliferare a armei atomice, pre
zentat de delegațiile Uniunii So
vietice și S.U.A., conține „restric
ții nejuste și inutile" pentru statele 
nenucleare. „Un asemenea tratat, 
a spus el, nu trebuie să fie unila
teral și discriminatoriu. Cele două 
proiecte propuse — cu conținut 
identic — conțin dispoziții care, în 
mod direct sau indirect, împiedică 
țările nenucleare să-și dezvolte 
propria lor tehnologie nucleară 
pentru fabricarea de motoare cu 
combustie atomică în scopuri paș
nice, pentru lucrările de construc
ții civile, exploatările miniere etc. 
Renunțarea la armamentul nuclear 
nu implică abandonarea drepturi
lor noastre inalienabile la dezvol
tarea economică și socială. Brazi
lia își rezervă libertatea de a efec
tua cercetări științifice și de a pro
gresa în domeniul tehnologiei ato
mice" — a conchis Azeredo da Sil
veria.

invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Norvegia 
a făcut o vizită în această țară, a 
plecat spre patrie.

La gara Ostbanen, membrii de
legației au fost salutați de Reidar 
Larsen, președinte al P.C. din Nor
vegia, Just Lippe și Ivar Lie, se
cretari ai C.C. al P.C. din Norve
gia, Arne Jorgensen, Esther Ber- 
gerud, Rolf Nettum, Eivind Wik, 
membri ai secretariatului parti
dului.

A fost de față Eduard Mezinces- 
cu, ambasadorul Republicii Socia
liste România la Oslo.

H CONVORBIRILE BULGARO - DANEZE 
E EXPOZIȚIE DE MAȘINI Șl UTILAJE 
ROMÂNEȘTI ÎN CIPRU H MARI INUNDAȚII 
ÎN INDIA

Convorbirile bulgnro-da- 
JJ6ZS. Vineri, la Sofia au început 
convorbirile dintre Todor Jivkov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Bulgaria, și Jens Otto Krag, 
primul ministru și ministrul afaceri
lor externe al Danemarcei. Au fost dis
cutate. probleme ale relațiilor bilate
rale dintre Bulgaria și Danemarca și 
s-a făcut un schimb de păreri în pro
bleme ale situației internaționale.

Premierul Fam Van Dong 
a primii pe Stokeley Cârmi- 
Clî.aelf lider al populației de culoare 
din Statele Unite, care se află în vi
zită în R. D. Vietnam. (V.N.A.)

0 expoziție permanentă de mașini și utilaje româ
nești, organizată de întreprinderea Mașini-Export București, a fost inaugurată 
în capitala Ciprului, Nicosia. La inaugurare au participat ministrul agriculturii 
și resurselor naturale, Tombazos, oameni de afaceri, funcționari superiori și 
membri ai corpului diplomatic. Presa cipriotă și posturile de radio au consacrat 
ample articole deschiderii expoziției și dezvoltării industriei constructoare de 
mașini din România.

I ■ •

In localitatea Abengorrou din Coasta de Fildeș: o echipă medicală volantă 
acordă asistență cetățenilor

fii 13-lea Congres al 
Uniunii astronomice inter
naționale la caro au participat 
circa 2 000 de astronomi din peste 40 
de țări și-a încheiat lucrările la Praga. 
Din România la congres au participat 
prof/ Drîmbă Constantin, membru co
respondent al Academiei Republicii 
Socialiste România, și prof, univer
sitar Călin Popovici. Congresul a a- 
probat cîteva rezoluții, printre care una 
referitoare la păstrarea aparatelor as
tronomice istorice și una referitoare la 
pregătirea unei istorii internaționale a 
astronomiei. Au fost, de asemenea, 
dezbătute probleme legate de ela
borarea hărții Lunii. (C.T.K.).

0 ciocnire între submari
nul atomic american „Si
mon Bolivar" și o navă de 
transports_a p,odus i» si august, 
la 70 de mile de coastele statului 
Carolina de Sud (S.U.A.). Ambele 
nave au fost avariate. După cum 
transmit agențiile de presă, ciocnirea 
s-a produs în timpul unor manevre 
ale submarinului cu navele de supra
față ale marinei militare americane. 
„Simon Bolivar" avea la bord 16 
rachete nucleare de tipul „Polaris".

In urma experienței nu
cleare subterane, care a fosl 
efectuată la 31 august la poligonul 
din Nevada, emanații radioactive au 
pătruns pînă la suprafață infectînd o 
zonă din jurul poligonului, a anunțat 
comisia pentru energia atomică a 
Statelor Unite.

SANTIAGO DE CHILE 1 (Ager
pres). — Ministrul de interne chi
lian, Bernardo Leighton, a condam
nat cercurile de extremă dreaptă 
din țară, care complotează pentru 
răsturnarea guvernului chilian con
dus de președintele Eduardo Frei. 
Motivul acestei conspirații, a spus 
Leighton, îl constituie reformele 
economice și sociale care au fost 
întreprinse de guvern și de Parti
dul democrat-creștin aflat la pu
tere.

★

Toți membrii biroului director al 
„Partidului național" (de extremă 
dreaptă) din Chile au fost arestați*.

Guvernul lure a hotărît 
să acorde Iordaniei, R,fi.U. 
și Siriei un ajutorîn natuiă în 
valoare de 5.00 000 dolari. Ajutorul va 
fi furnizat prin intermediul Semilunii 
Roșii turce și va consta din alimente, 
încălțăminte, tutun, pînzcturi, covoa
re etc. (A.F.P.).

Relații diplomatice între 
fiUStria Și ilgerâ. Guvernele 

Algeriei și Austriei au hotărît să sta
bilească relații diplomatice la nivel 
de ambasadori (Agenția algeriană de 
presă).

Biroul Executiv al Parti
dului U.N.R., reunit sub președin
ția primului ministru francez Georges 
Pompidou, a hotărît să continue co
laborarea cu republicanii independenți 
în cadrul Adunării Naționale, creînd 
o „delegație permanentă a majorității 
guvernamentale". (A.F.P.).

Inundații în India. torențiale care au căzut în ultimele zile
în regiunea orașului Delhi au provocat creșterea vertiginoasă a nivelului ape
lor fluviului Jumma. Apele au ieșit din matcă inundînd aproape un sfert din 
capitala țării. Aproximativ 10 000 de case din oraș au fost distruse sau avariate. 
Numeroase raioane ale capitalei au rămas fărir lumină. Inundațiile au provocat 
mari daune regiunilor agricole din jurul capitalei. Mari inundații au avut 
loc și în alte regiuni ale țării. în statul Haryata au fost inundate aproximativ 500 
de localități iar în statul Bihar de pe urma inundațiilor au avut de suferit 
peste 900 000 de persoane.

note
Rînd pe rînd, de-a lun

gul anilor, aproape toți 
poeții și scriitorii „neeu- 
ropeni" din Republica 
Sud-Africană și-au pără
sit țara. Fiecare din ei 
se aflase în fața alter
nativei : exilul sau închi
soarea.

Pe acest pămînt atît de 
neprielnic artelor au ră 
mas totuși doi oameni dc 
litere care scriu în limba 
populației de culoare ; 
Richard Rive și Adam 
Small. Dar cum o duc ? 
Cenzura le face aproape 
imposibilă orice activi
tate. De pe acum patru 

și deferiți unul tribunal pentru a 
fi judecați. Partidul național este 
acuzat de publicarea unei declara
ții considerate periculoase pentru 
securitatea statului, defăimătoare 
pentru guvern și șeful statului.

★

Comitetul Central al Partidului 
Comunist din Chile a dat publici
tății o declarație în care condamnă 
manevrele latifundiarilor chilieni 
care vor să zădărnicească înfăptui
rea reformei agrare. Partidul Co
munist adresează un apel tuturor 
forțelor progresiste din țară pentru 
a sprijini reformele cu caracter de
mocratic.

Vizita delegației parla
mentare cambodgiene în
R. D.G. Walter Ulbricht, la primit 
pe Chau Sen Cocsal, președintele 
Adunării Naționale a Cambodgiei, 
care se află în R.D.G., în fruntea unei 
delegații parlamentare. Cele două 
părți au subliniat că relațiile de prie
tenie dintre R. D. Germană și Cam- 
bodgia vor continua să se dezvolte.

Șahinșahul Iranului, Mo
hammad Reza Pahlavi, s-a 
înapoiat la Teheran, venind 
de la Paris. El a făcut o călătorie în 
Statele Unite, Canada și Franța, unde 
a avut convorbiri cu conducătorii a- 
cestor state asupra unor probleme 
interesînd, reciproc, relațiile Iranului 
cu țările respective.

întrevedere U. Thant - 
M. Nikezici. Secretarul de stat 
pentru afacerile externe al R. S. F. 
Iugoslavia, care a făeut o vizită în
S. U.A., a sosit la New York, unde a 
fost primit de secretarul general al 
O.N.U., U Thant, căruia, cu acest 
prilej, i-a predat un mesaj personal 
din partea președintelui R. S. F. Iu
goslavia, Iosip Broz Tito. A avut loc, 
de asemenea, un schimb de păreri 
referitor la situația internațională 
și mai ales din Orientul Apropiat. 
(Taniug).

Premierul britanic HaroM 
Wilson l-a primit vineri la reședința 
sa din Downing Street pe ambasado
rul, R. S. F. Iugoslavia la Londra, Ivo 
Saraicici, care i-a înmînat un mesaj 
din partea președintelui Tito în legă
tură cu situația din Orientul Apropiat. 
Premierul Wilson și ambasadorul iu
goslav au avut o scurtă convorbire, în 
cadrul căreia a fost exprimată dorin
ța comună de a se găsi cît mai curînd 
posibil o soluție pentru criza din acea
stă regiune a globului. (Taniug).

0 expoziție consacrată 
realizărilor obținute de 
U.R.S.S. în domeniul tehnicii și 
științei s-a deschis la Budapesta. 
La festivitatea inaugurării au luat 
parte Jeno Fock, președintele Guver
nului Revoluționar Muncitoresc-Țără- 
nesc Ungar, și Vladimir Kirilin, vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S.

din cele cinci cărți ale 
lui Richard Rive se află 
pe „lista neagră", iar de 
cînd Adam Small a scris 
un poem satiric prezen- 
tîndu-1 pe Cristos ca pe 
un metis care răstoarnă 
toate barierele rasiale ri
dicate la Pretoria, nici el 
nu mai poate conta să 
aibă trecere pe lîngă ofi
cialitățile rasiste.

De altfel, regimul din

R.S.A. nu se împacă în 
genere cu o mare parte 
a literaturii universale. 
După cum relatează pu
blicația „Jeune Afrique". 
întrucît pe plan intern 
s-a făcut „ordine" pe tă- 
rîm literar, rămăsese să 
se oprească pericolul ce 
amenința din exterior. 
Așa se face că vameșii, 
transformați din „înalt 
ordin" în cenzori literari,

In cursul vizitei pe care a între
prins-o timp de o săptămînă în 
țara noastră, președintele Consiliu
lui de Miniștri și ministru al aface
rilor externe al Danemarcei, Jens 
Otto Krag, a subliniat nu o dată că 
a fost impresionat de primirea căl
duroasă ce i-a fost făcută, de fru
musețea și varietatea peisajului ro
mânesc și, mai cu seamă, de reali
zările economiei noastre aflată în 
plină dezvoltare. Declarațiile sale, 
sintetizînd o gamă foarte bogată 
de impresii, vin să sublinieze nu 
numai importanța contactelor bi
laterale ca factor de cunoaștere și 
apropiere între popoare, ci, adău
gate unor rezultate concrete ale vi
zitei, ele scot în evidență aportul 
ei însemnat la continua dezvoltare 
a relațiilor româno-daneze.

După cum se știe, aceste relații 
au înregistrat în ultimii ani o evo
luție pozitivă. „Sînt convins — a 
declarat premierul danez, în ca
drul conferinței de presă ținute la 
încheierea vizitei — că relațiile 
dintre România și Danemarca 
n-au fost niciodată mai bune 
ca acum". Schimburile comer
ciale, reciproc avantajoase, se 
dezvoltă favorabil pe baza a- 
cordului de lungă durată în
cheiat de cele două țări. Au de
venit tot mai frecvente întîlnirile 
dintre oamenii de stat români și 
danezi. O contribuție însemnată la 
dezvoltarea relațiilor multilaterale 
și colaborarea dintre cele două 
țări a avut vizita oficială făcută în 
Danemarca, în august 1966, de pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, însoțit de minis
trul afacerilor externe, Corneliu 
Mănescu. Această primă vizită la 
nivel înalt din istoria relațiilor ro
mâno-daneze a evidențiat, prin 
discuțiile purtate cu acel prilej, că 
între țările noastre nu există pro
bleme controversate, că prietenia 
și colaborarea dintre România și 
Danemarca se dezvoltă fructuos, 
pe baza respectului și avantajului 
reciproc, a neamestecului în trebu
rile interne. A reieșit că există po
sibilități multiple pentru o mai 
largă cooperare economică, indus
trială și tehnică, pentru extinderea 
schimburilor pe tărîmul cultural- 
științific.

Vizita făcută în România de pri
mul ministru danez Jens Otto Krag, 
ca răspuns la invitația adresată de 
primul ministru Ion Gheorghe 
Maurer, constituie o continuare a 
dialogului început în urmă cu un 
an, prilejuind înaltului oaspete un 
contact nemijlocit cu realizările 
poporului român în toate domeniile 
de activitate.

In timpul vizitei sale în România, 
Otto Krag a fost primit și a con
ferit într-o atmosferă de înțelegere 
și cordialitate, cu secretarul gene
ral al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, Nicolae 
Ceaușescu, și cu președintele Con
siliului de Stat, Chivu Stoica. De 
asemenea, între președintele Con
siliului de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer, și primul ministru al Da
nemarcei, Jens Otto Krag, au avut 
loc convorbiri oficiale. Convorbirile 

l-au înscris pe lista scrii
torilor indezirabili pe H 
Zola, Maupassant, Mo- | 
ravia, Hemingway, Faulk- ■ 
ner și pe alți reprezen- R 
tanți de frunte ai ideilor | 
umaniste. Prima lege a ■ 
cenzurii, din 1955, a fost B 
reactualizată în 1963. E- | 
vantaiul motivelor de in- ■
terdicție s-a lărgit foar
te mult. Sub pretextul 
„atingerii aduse securi
tății statului" s-a dezlăn
țuit o adevărată vînătoa- 
re de vrăjitoare. Lista 
cărților interzise s-a mă
rit la 12 000 de titluri. La 
Pretoria se contează, fără 
îndoială, pe un raport 
direct proporțional între 
grosimea pîclei ignoran
ței și temeliile statului 
rasist. 

I
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au prilejuit un schimb larg de pă
reri asupra evoluției relațiilor ro
mâno-daneze, cît și asupra unor 
probleme actuale ale situației in
ternaționale. în vederea extinderii 
și diversificării raporturilor de co
laborare prietenească dintre Româ
nia și Danemarca, în timpul vizitei 
s-au semnat acordurile cultural, ru
tier și de cooperare economică, in
dustrială și tehnică. Așa cum s-a 
apreciat de ambele părți, aceste 
acorduri, vor crea, fără îndoială, 
un cadru adecvat pentru extinde
rea continuă și organizată a cola
borării în sectoarele de activitate 
pe care le includ, constituind tot
odată o ilustrare grăitoare a cursu
lui ascendent pe care-1 înregis
trează relațiile româno-daneze. 
„Putem afirma cu îndreptățită sa
tisfacție — a subliniat tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer — că rela
țiile româno-daneze, care se dez
voltă în mod atît de îmbucurător, 
contribuie la promovarea destin
derii și cooperării internaționale". 
Această apreciere, împărtășită de 
premierul danez, evidențiază faptul 
că România și Danemarca — 
coautoare ale rezoluției adoptate 
la O.N.U. privind îmbunătățirea re
lațiilor de bună vecinătate între 
țările europene — sînt hotărîte 
să-și continue eforturile pentru 
transpunerea în viață a prevederi
lor rezoluției.

De altfel, despre năzuința de 
pace a poporului român, despre 
dorința sa fierbinte de a munci 
pentru continua înflorire a țării, 
înaltul oaspete și-a putut da seama 
pretutindeni pe unde a trecut. Vi- 
zitînd Capitala, stațiunile de pe li
toral, unele obiective economice 
din regiunile Ploiești și Brașov, 
d-sa a putut cunoaște preocuparea 
maselor de a traduce în viață vas
tul program de construcție econo
mică, de dezvoltare socială și cul
turală. Prin localitățile pe care 
le-au străbătut, oaspeții au fost sa
lutați de mii de locuitori, care au 
ținut să-și exprime sentimentele de 
stimă și prețuire față de poporul 
danez.

în timpul convorbirilor oficiale 
s-a evidențiat dorința ambelor 
părți de a-și spori eforturile pentru 
a găsi noi căi și mijloace menite 
să asigure dezvoltarea continuă a 
bunelor relații statornicite între Ro
mânia și Danemarca, existînd con
vingerea că aceasta reprezintă o 
contribuție de preț la crearea unui 
climat de pace și încredere în Eu
ropa și în general în lume. Exa- 
minînd unele probleme actuale ale 
situației internaționale, s-a eviden
țiat rolul tot mai important pe care 
îl pot avea statele mici și mijlocii 
în asigurarea legalității internațio
nale, în promovarea cauzei păcii.

Vizita în țara noastră a primului 
ministru al Danemarcei, Jens Otto 
Krag, a prilejuit o reafirmare a nă
zuinței comune a celor două po
poare de a dezvolta colaborarea 
româno-daneză, de a-și aduce con
tribuția lor la însănătoșirea conti
nuă a climatului internațional, la 
intensificarea cooperării între state.

Nicolae N. LUPU

în Suedia se fac 
intense pregătiri 
în vederea trecerii 
Ia circulația auto
vehiculelor pe 
dreapta drumuri
lor publice. Ope
rația, după cum 
se vede în foto
grafie, comportă 
serioase antrena
mente mai ales 
ale celor ce vor 
dirija circulația.

încetarea din viată 
a lui Ilya Ehrenburg

MOSCOVA 1 (Agerpres). — 
Agenția TASS anunță că la 31 
august a încetat din viață, în vîr- 
stă de 76 de ani, în urma unei 
îndelungate boli, cunoscutul scrii
tor sovietic Ilya Ehrenburg. în 
anunțul dat publicității cu acest 
prilej, C.C. al P.C.U.S., Prezidiul 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. și 
Consiliul de Miniștri ai U.R.S.S. 
arată că Ehrenburg a fost un emi
nent scriitor, un fruntaș al vieții 
publice, laureat al Premiului in
ternațional Lenin „Pentru întări
rea păcii între popoare", de două 
ori laureat al Premiului de stat al 
U.R.S.S.

Funeraliile vor avea Ioc în ziua 
de 4 septembrie la Moscova.
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