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In ziarul de azi

STIMULAREA 
L A R G Ă
A CREAȚIEI 
TEHNICE 
DE MASĂ

Ing. Constantin TUZU
director general al Direcției generale pentru metrologie, 

standarde și invenții de pe Tîngă Consiliul de Miniștri

Mișcarea de invenții, inovații și 
raționalizări a cunoscut, în anii 
construcției socialiste, o dezvoltare 
impetuoasă, devenind o mare forță 
pusă în slujba progresului econo
mic al țării. Tot mai numeroși oa
meni ai muncii — ingineri, pro- 
iectanți, tehnicieni, muncitori — 
s-au înrolat în această activi- 

. ate, contribuind prin inventivita
te și pasiune creatoare la perfec
ționarea continuă a tehnicii în toa
te ramurile economiei naționale. 
Cîteva cifre sînt elocvente în acest 
sens. în perioada 1950—1967 s-au 
aplicat în producție 1194 invenții 
românești și peste 500 000 inovații, 
care au avut ca efect realizarea de 
economii postcalculate ce depășesc 
5 miliarde de lei. Asemenea rezul
tate atestă capacitatea cres- 
cîndă a inginerilor, tehnicieni
lor și muncitorilor lioștri nu numai 
de a-și însuși tehnica modernă, ci 
de a o împinge mereu înainte. Dar 
în acest domeniu s-au manifestat 
și anumite stări de lucruri negati
ve, fenomene de formalism și biro
cratism, care nu au fost de natură 
să stimuleze creația tehnică de 
masă. în parte, ele au fost genera
te și de actuala legislație privind 
invențiile și inovațiile, care în 
multe privințe este depășită și pre
zintă numeroase. neajunsuri, deve
nind o frînă în calea valorificării 
înțelepciunii colectivelor de între
prinderi.

Partidul nostru consideră miș
carea de invenții, inovații și rațio
nalizări ca o importantă pîrghie 
în impulsionarea creației tehnice 
de masă, o cale esențială de lăr
gire a participării oamenilor mun
cii la rezolvarea eficientă a pro
blemelor producției. Or, neajunsu
rile în acest domeniu, generate în 
mare măsură de lacunele regle
mentărilor în vigoare, împiedicau 
formarea acelui cadru propice 
care să favorizeze dezvoltarea 
mai departe a creației inven
tatorilor, inovatorilor și rațio- 
nalizatorilor, să impulsioneze și 
mai puternic efortul și gîndirea lor 
creatoare. De aceea, în lumina in
dicațiilor date de Comitetul Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. a fost ela
borată și urmează să fie adoptată 
o nouă legislație privind inven
țiile. inovațiile și raționalizările, 
care ține seama de progresele ob
ținute în domeniul științei și 
tehnicii contemporane, de necesi
tățile dezvoltării continue a 

în 
cu cerințele revoluției teh- 

mondiale. Noua 
din preocu- 

guvernului

cipii fundamentale. Astfel, se adop
tă principiul acordării brevetului 
de invenție persoanelor juridice și 
fizice din țară ori din străinătate 
numai pe baza examinării obliga
torii a propunerii de invenție, atît 
cu privire la îndeplinirea condiții
lor de formă prevăzute de lege, cît 
și cu privire la îndeplinirea con
dițiilor de fond prin care se con
stată dacă propunerea constituie 
sau nu în realitate noutate și pro
gres față de stadiul cunoscut al 
tehnicii pe plan mondial. în con
secință, aceasta va permite Oficiu
lui de stat pentru invenții din ca
drul Direcției generale pentru me
trologie, standarde și invenții, 
spre deosebire de actualul sistem, 
să respingă acele propuneri de in
venții care nu constituie o soluție 
tehnică originală pe. plan mondial. 
De asemenea, organizațiile socialis-

■ Viața de partid 
Calitatea informării
■ încercare de a de
fini cauzele și răs 
punderile pentru si 
tuația precară a con 
strucțiilor agrozoo 
tehnice ■ Saltul de 
la pierderi la beneficii

AZI SE DESCHIDE CONCURSUL Șl FESTIVALUL

Eveniment

Ion PAS

un creator și-un interpret ilustru pe 
dragostei și respectului.

INTERNAȚIONAL „GEORGE ENESCU

La Combinatul de celuloză și hîrtîe Suceava : se execută noi lucrări de 
construcții pentru dezvoltarea capacității actuale de producție 

Foto : A. Cartojan

artistic dominant

Incepînd din această scară, timp de aproape trei săptămîni, eveni
mentul artistic dominant în țara noastră va fi prilejuit de ampla des
fășurare a Concursului și Festivalului internațional „George Enescu“ 
— manifestare inițiată printr-o înaltă hotărîre de partid și de stat 
în urmă cu unsprezece ani pentru ca, și în această formă, să, se^ aducă 
memoriei aceluia care a fost ’ ’ ’ ‘
tărîmul artei muzicale omagiul

Subliniez: și în această formă, de
oarece multiple sînt semnele prețuirii 
arătate geniului său în patria din al 
cărei tezaur de simțire s-a inspirat, 
cu ale cărei nobile năzuințe spre 
culmi de frumos și mai bine s-a 
identificat.

E membru de onoare al Academiei 
României socialiste. îi poartă numele 
comuna în cuprinsul căreia s-a năs
cut, precum și străzi și case de cul
tură din multe orașe ale țării. „Geor
ge Enescu" e denumirea întîiei, în 
ordinea vechimii și valorii, formații 
orchestrale pe care a cinstit-o încă 
de la întemeierea ei cu arcușul și 
bagheta-i, deopotrivă măiestre; pe 
care a îndrumat-o cu înțelepciune a- 
fectuoasă — drum deschizîndu-i spre 
răsunătoare și trainice succese. Cei 
mai buni ștatyari, de la Spathe 
cîndva pînă la Anghel în zilele noas
tre. i-au eternizat, în piatră sau în 
bronz, figura cu trăsături atît de fru
moase și expresive. La fel, cu mij
loacele artei lor, au făcut pictorii 
Steriadi, Corneliu Baba și alții. Casa

în care a văzut lumina zilei, aceea 
din Dorohoiul unde a trăit anii co
pilăriei, precum și somptuosul palat 
din centrul capitalei oferă, prin con
ținutul lor (fotografii, partituri, ma
nuscrise, afișe, scrisori proprii, scri
sori omagiale adresate de oameni 
simpli și de celebrități mondiale, di
plome de onoare, obiecte care i-au 
aparținut), imaginea unei splendide 
existențe de neostenite eforturi și de 
extraordinare înfăptuiri. Delectare 
superioară constituie creația sa, ne
lipsită în repertoriul filarmonicilor 
care împînzesc țara și în programele 
difuzate pe calea undelor.

Poporul răspunde cu iubire iubi
rii pe care unul dintre cei mai în
zestrați fii ai săi i-a purtat-o. Alături 
de popor, împărtășindu-i, cîntîndu-i, 
aidoma lui Co.șbuc, „bucuria și-ama
rul" — „suflet îp. sufletulneamului... 

’său",’ cum se definea și rapsodul — 
Enescu a rămas totdeauna. Aparte-

tate de geniu
a muzicii
contemporane
Marcel MIHALOVICI

A fost conectată la sistemul energetic național

LINIA SADU 5 CIUNGET

continue 
economiei noastre naționale, 
pas 
nico-științifice 
legislație, izvorîtă 
parca partidului și 
pentru stimularea și mai largă 
și atragerea unui 
mai mare de oameni 
cii la activitatea de creație tehni
că, se va bucura, fără îndoială, de 
o prețuire deosebită.

Ea cuprinde prevederi 
te să 
sprijinul 
ganizată a statului, a 
zări tehnice importante, conștient 
orientate și susținut urmărite, axate 
pe cerințele actuale și de perspec
tivă ale economiei naționale. Prin 
prevederile ei va stimula într-un 
grad înalt programul de ridicare 
substanțială a eficienței cercetării 
științifice și introducerii progresu
lui tehnic. întrucît, în condițiile in
dustrializării socialiste intense, 
soluțiile 
mare 
fi înfăptuite în 
zurilor, numai 
ioare a colectivelor de specia
liști din institutele de cercetări 
și proiectări și din întreprinderile 
industriale, axată îndeosebi pe re
zolvarea principalelor teme din 
planul unitar al cercetării științi
fice, planul tehnic departamental și 
de întreprindere. Din acest punct 
de vedere, noua reglementare fa
vorizează afirmarea gîndirii tehni
ce românești dincolo de hotarele 
tării, contribuind la limitarea „im
portului de inteligență", de licențe 
tehnice și tehnologice.

în concordanță cu concepția care 
stă la baza ei, noua legis
lație prevede o serie de prin-:

număr cît 
ai mun-

meni- 
înlesnească crearea, cu 

și sub îndrumarea or- 
unor reali-

socialiste
tehnice originale și de 

importanță economică pot 
majoritatea ca

prin munca crea- 
colectivclor de 
institutele de

lucru de pe șantierele hidro
centralei.

Pentru construcția acestei li
nii, care străbate un traseu 
foarte accidentat, cu piscuri 
pînă la 1800 metri înălțime, 
transportul lucrătorilor între
prinderii de construcții și mon
taje Sibiu și al materialelor 
s-a făcut cu elicopterele.

(Agerpres)

La Ciunget, unde se con
struiește viitoarea centrală 
subterană a hidrocentralei de 
pe Lotru, a fost dată în func
țiune o stație de transformare 
de 110/20/15/6 kV. Aceasta a 
prilejuit conectarea la sistemul 
energetic național a liniei de 
înaltă tensiune Sadu 5-Ciun- 
get, care va alimenta cu e- 
nergie electrică punctele deDacă odată aș scrie o carte 

asupra vieții lui Enescu, aș 
așeza ca motto cuvintele lui 
Mozart dintr-o scrisoare către 
tatăl său: „Inima înnobilează 
pe om". Aceasta era trăsătura 
fundamentală a caracterului lui 
Enescu. Trăia o viață etică, nu 
una din acelea fundate pe obli
gații sociale, ci care pornea din 
adîncul ființei lui. Iar una din 
principalele trăsături ale noble
ței sale era modestia — o mo
destie deloc fabricată. L-am cu
noscut pe cînd eram copil. L-am 
văzut des ■ la Paris. în ultimii 
ani ai vieții sale eram zilnic 
la el. I-am cunoscut opera, 
i-am cunoscut gîndirea. Pot 
vorbi despre el în cunoștință 
de cauză.

N-a--făcut -'niciodată nici cel' 
mai mic gest pentru a ajunge, 
pentru a cuceri gloria. A trăit 
numai pentru muzica lui, cum 
nu cred că există muzician în 
epoca noastră care să fi trăit 
ca el numai din substanța în
săși a muzicii, 
mai îndepărtat 
Beethoven sau 
cîntat la vioară 
el — numai ca 
dependent din punct de vedere 
material, 
tru că a 
violonist, 
tîmplare.
în care a murit, în camera aceea 
mare, pe care o revăd și acum 
— Yehudi Menuhin îi adusese 
înapoi vioara pe care i-o dă
duse Enescu pentru un turneu

din Norvegia
secție la C.C. al P.C.R., activiști de 
partid.

Luni seara, s-a înapoiat în Capi- - 
tală delegația Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Paul Nicu
lescu-Mizil, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al P.C.R., 
care, la invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Norvegia, a făcut o vizită în 
ceasta țară.

Din delegație au făcut parte 
varășii Vasile Patilineț, secretar al 
C.C. al P.C.R., și Constantin Vasi- 
liu, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, erau prezenți tovarășii Ale
xandru Drăghici, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al 
P.C.R., Manea Mănescu, 
supleant al Comitetului 
secretar al C.C. al P.C.R., șefi de

★

BERLIN 4. — Corespondentul A- 
gerpres, St. Deju, transmite: Ve
nind din Oslo, în drum spre patrie, 
delegația C.C. al P.C.R., condusă de 
tovarășul Paul Niculescu-Mizil, 
a fost salutată pe aeroportul Scho
nefeld din Berlin de către Hermann 
Axen, membru supleant al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.S.U.G., 
și Harry Ott, șef adjunct al 
secției relații internaționale a C.C. 
al P.S.U.G.

(Continuare în pag. a IV-a)

Cercetător to-

“1

TELEFONUL reportaj de Platon PARDĂU
(Continuare în pag. a IV-a)

be.

DESPRE
SINGURĂTATE

Poate în timp 
un Haydn, un 
un Mozart. A 
— cum spunea 
să poată fi in-

(Continuare 
în pag. a II-a)

Era un paradox, pen- 
fost un foarte mare 
îmi amintesc o în- 
Fiind bolnav, în casa

C.C. al 
membru 

Executiv,

I
din

,în 236 e
ranjeze prezența celor 
jur, a strigat : „i 
minereu. Ura 1“

din
a-

(Continuare în pag. a IlI-a)

Cursă de urmărire pe
București-Brașovșoseaua Instantaneu orâdean (pe malul Crisului)

rădăcinile munților
Lingă acest aparat vechi, 

uzat, cu o manivelă la care 
poți învîrti fără succes, lin
gă acest telefon purtat de 
pe șantier pe șantier, el 
însuși un tel de componentă 
a biografiei oamenilor de 
aici, aștepta inginerul geo
log ilie Petrescu. De la u- 
nul din capetele tirului, u- 
nul din multele posibile, 
trebuia să i se comunice 
vestea. Intre el și o parte 
a existentei lui era un fir 
telefonic înnăbușit în pă
duri, trecut prin arbori, ur
cat pe stînci, un fir telefo
nic la care, de obicei, se 
răspundea „aici echipa de 
geologi" și la care va răs
punde : „da, Petrescu la a- 
parat. Sîntefi maternitatea ? 
Ascult..."

Afară plouă îndrăcit, cu 
asemenea descărcări elec
trice îneît toată valea lier-

A patra sau a cincea 
ploaie de astăzi, ploaie de 
vară cu Cite o întorsătură 
care amintește că ne aflăm 
la o altitudine vecină cu 
golurile alpine. E un ames
tec de vară și toamnă, în 
plin august, și prin per
delele de apă se văd oa
menii alergînd, urlă cami
oane puternice, gîște scă
pate din cite o ogradă az- 
vîrlindu-se printre mașini 
în apele unui pîrîu căruia 
cineva, în vremuri imemo
riale, i-a zis Cracul Rău.

Cam asta era atmosfera 
cînd în odaie, în odaia de 
lemn, cu mese de lemn, cu 
scaune de lemn, în odaia- 
birou, sală de ședin/e, sală 
de primire, perimetru de 
mici sau mari evenimente, 
literalmente a năvălit un 
miner tînăr și, fără să-l de-

Apoi am discutat înde
lung despre singurătate cu 
doi tehnicieni geologi. Pe 
același Crac Rău pe care 
tehnicianul Gheorghe Fră- 
sia urcă de multe zile, prin
tre felii de piatră tăiate o- 
blic dinfr-un deal și el de 
piatră care se numește O- 
blînc, pe lîngă copaci tari, 
îndărătnici, crescuți direct 
pe piatră, sub un cer de 
piatră. Geologul se îndrep
ta către o galerie, glumind

pe seama celor care, la 
ora actuală, au o imagine 
deformată despre profesiu
nea lui și spunînd ceva care 
ar putea fi foarte bine o 
zicală. Cine caută geologi 
găsește mineri, spunea el, 
și intr-adevăr, minerii erau 
mai jos, și aici, și mai sus, 
mineri în toată regula, cu 
compresoare, căști, vagone- 
te, cu un inginer șef al 
cărui Fiat suferise un ne
caz, incit omul trebuia să 
înlocuiască parbrizul, lucru 
cam dificil în sihlele astea ; 
mă rog, mineri cu șuturi, 
schimburi, lămpașe, dina
mită etc., etc. Dar geolo
gii ? Dar misterul profesiei 
de geolog, singurătatea, i- 
zolarea, pitorescul aproape 
folcloric al acestor căută
tori de materii utile ?

Cam gîfiim, dar Frăsia 
continuă să explice cum se 
stabilesc hărțile, apoi se

La Brighton, în mica stațiune 
balneară de pe malul mării, bule
tinele meteorologice anunță timp 
însorit. Observatorii politici care 
se află acolo prevestesc însă 
furtună. Ieri s-a deschis în aceas
tă localitate cel de-al 99-lea 
Congres al sindicatelor britanice 
(T.U.C.). Vor lua parte peste 
1 000 de delegați, reprezentanți 
a 9 milioane de muncitori.

Ordinea de zi este încărcată. 
Punctul central al dezbaterilor îl 
va constitui discutarea unei mo-

CORESPONDENȚĂ 
DIN LONDRA 

DE LA LIVIU RODESCU

...Sîmbătă după-amiază. Ploieștii 
au rămas în urmă. Rulăm pe pista 
de asfalt, depășind sau fiind depă
șiți de tot soiul de vehicule : turis
me, camioane, motociclete. însoțim 
organele de control ale Direcției ge
nerale a miliției într-o acțiune de 
depistare a abaterilor de la legea 
circulației.

— Vă rugăm să notați un punct 
pozitiv — spune căpitanul E. Sîn- 
tem aproape de kilometrul 70 și nu 
am constatat nici o contravenție. Am 
parcurs peste 60 de kilometri, dar...

...Și exact ca într-un film inabil 
regizat, în chiar clipa acestei consta
tări îmbucurătoare se ivește primul 
contravenient : un biciclist care cir
culă dezinvolt pe partea stingă a șo
selei. Mașina frînează. Biciclistul a 
încremenit în fața ei.

— Vă salut.
— Vă salut.
Ciclistul schimbă fețe-fețe. Aflăm

că este 
Movila

— De
— De
— De
— De
— Nu
Omul 

cum să 
îi vorbește despre pericolul pe care 
îl reprezintă circulînd în felul a- 
cesta. (în paranteză fie spus, mi se 
pare cam inutilă prelucrarea. Este 
ca și cum i-ai vorbi unui matur 
despre primejdia la care se expune 
bînd soluție de sodă caustică).

— Nu mi se pare, totuși, o încăl
care prea gravă — zic eu cînd por
nim, evident, ca să-1 stîrnesc.

— Să nu mai faceți niciodată a- 
ceastă greșeală. în circulație nu e- 
xistă reguli importante sau reguli 
mai puțin importante. Orice încăl
care a legii circulației, chiar cea 
care pare Ia prima vedere neimpor-

medic veterinar la G.A.S. 
Vulpii.
ce circulați pe stînga ? 
fapt... să vedeți, eu... 
cît timp aveți bicicleta ? 
un an. M-am gîndit... ., 
aveți nici o scuză, 
recunoaște ; nici n-ar avea 
nu recunoască. Căpitanul E.

tantă, se poate solda cu un accident 
mortal. în această eroare cad și 
destui conducători de vehicule. Li se 
pare că o regulă este de minimă im
portanță, pusă în regulament așa. 
ca să fie. Fals ! Cîți nu află, din 
nefericire în împrejurări dramatice, 
adevărul elementar că toate sînt 
importante. Să vă dau un singur e- 
xemplu, tot cu un biciclist. Se nu
mea (astăzi nu mai este printre cei 
vii !) Nicolae Truțoiu. Ca și medi
cul, circula pe stînga, pe șoseaua 
Rîmnicu Vîlcea—Drăgășani. La un 
moment dat, a încercat să treacă pe 
dreapta. Conducătorul auto Ionel 
Duțtt din Balș (1—B—5 650) care, la 
rîndul lui, venea cu viteză excesi
vă, l-a izbit în plin. Bilanțul ? Un 
mort și un infractor.

Mașina miliției a prins viteză. A- 
cul trece de 100, de 110, de 120. Go
nim cîteva minute cu 130 de km pe 
oră. La o sută de metri în fața 
noastră, un autoturism menține

constant distanța. In urmărirea lui 
pornisem. Intervalul dintre noi ne- 
micșorîndu-se, noi avînd 130 kmh, e 
limpede că și urmăritul are aceeași 
viteză. Notez : 3—B—6 206.

140 — trecem pe lîngă el — sem
nalizăm — oprește.

— Vă salut, actele dv. dar n-am 
făcut nimic, cu ce viteză circulați 
etc., etc.

— De cinci minute vă urmărim. 
Ați avut constant 130 kmh.

îl cheamă Viorel Berindeanu, din 
București, str. Boteanu 3. începe să 
aducă fel de fel de scuze care nu ar 
convinge nici măcar pe un copil. O 
defecțiune tehnică pe care o invocă 
se dovedește imediat a fi doar un 
pretext cusut cu ață albă. V. B. este 
si posesorul unei logici ciudate :

— Sînteti amendat.
— Tovarășe căpitan, am plătit 640 

de lei reparația azi dimineață.
Sau :
— Circulați cu viteză nepermisă !

— Sînt rudă cu colonelul X. 
D.M.C. (Maiorul X., ne care întîm- 
nlător îl cunosc si căruia îi telefonez 
luni dimineața, îmi răspunde indig
nat : „Poate să fie rudă cu oricine ! 
A călcat legea, să suporte consecin
țele !“).

— Vă rog să notati. îmi spune că
pitanul E.. că în mașină se află soția 
si copilul conducătorului si că viata 
lor a fost expusă primejdiei. B. a 
condus ca un iresponsabil. Apoi, vă 
rog să notati neapărat acest răspuns: 
„Sînt rudă cu...“. Uneori, organul de 
miliție constatator al contravenției 
se izbește de formula „Știi cine sînt 
eu ?“. Dar indiferent cine e la volan, 
răspunsul este unul alngur : „Știu ; 
un conducător auto care a călcat le
gea". Aici este voYba de vieți ome-

George-Radu CHIROV1CI

țiuni asupra politicii economice a 
guvernului. Congresul, apreciază 
ziarele britanice, se deschide în
tr-o perioadă critică pentru ca
binetul Wilson. Rezoluțiile mul
tor sindicate care vor ■ fi prezen
tate spre examinare congresului 
exprimă nemulțumirea acestora 
față de recentele măsuri econo
mice ale guvernului. Numeroa
se organizații sindicale și-au fă
cut cunoscute pozițiile înainte 
de a-și trimite reprezentanții la 
Brighton. Sindicatul muncitori
lor comerciali cere, într-o re
zoluție, folosirea deplină a bra
țelor de muncă, reducerea sub
stanțială a cheltuielilor militare și 
o politică de stabilizare a pre
turilor.

- (Continuare în pag. a H-a)
| (Continuare în pag. a V-a)
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FAPTUL
DIVERS
Cîntarea 
cîntărilor

Cetățenii din comuna Moroeni- 
Tîrgoviște se întreabă mirați : 
„Ce s-a întâmplat cu orchestra 
de muzică populară «Flacăra 
Prahovei» din Ploiești, de nu mai 
vine ? Au rămas vioriștii fără 
sacîz ? Ne-au păcălit pentru a 
doua oară". Pentru 13 aprilie, 
ora 19, în această comună se 
anunțase un „mare concert 
mare" intitulat „Cîntece din 
toată țara", susținut de orchestra 
amintită. Spectacolul s-a amînat 
fără termen. în august, cei de la 
„Flacăra Prahovei" au dat din 
nou semne de viață. Spectacolul 
a fost reprogramat pentru 30 
august, ora 19. Cu două ore 
înainte de începerea programu
lui, cei de la Ploiești au telefo
nat amînînd spectacolul. Fără 
alte explicații. Și ca să nu rămînă 
cei din Moroeni fără muzică, 
batem toba.

Răi 
de pagubă

Vă mai amintiți ? In cadrul a- 
cestei rubrici, echipa de fotbal 
„Chimia“-Suceava era criticată 
pentru că, nici după un an, n-a 
plătit 1729 lei, costul cazării la 
cabana „Zugreni". Intre timp s-a 
mai ivit un păgubaș: Întreprin
derea balneară Vatra Dornei. 
Anul trecut, între 26 VII ți 1 
VIII, băieții de la „Chimia” au 
fost oaspeții acestei stațiuni. Ve
niseră pentru „refacere". Au ple
cat de aici cu „potențialul fizic 
refăcut". Dar datori. Au uitat să 
plătească cazarea — 2575 lei. Și 
nici acum, după un an, nu și-au 
amintit. Se poate, băieți P Cre
deți că toți sînt „susținători", da
tori să vă întrețină ? Iată, caba
nierii nu vor să „cotizeze" (din 
banii statului). Faceți-le deci „jo
cul" l

Cine 
e pe fir?

Elena Colompar, salariată la 
I.L.L. Petroșeni, a fost obligată 
să plătească pensie de întreținere 
celor trei copii ai săi, rămași în 
grija fostului soț, Grigore Mihuț, 
muncitor la P.T.T.R. Timișoara. 
Suma expediată nu se potrivește 
însă cu ceea ce se comunică pe 
tichetul mandatului. De pildă, cu 
mandatul 219 din 17 iulie 1967 
s-au expediat lui Grigore Mihuț 
147,55 lei. Pe tichet însă, func
ționarul de la I.L.L. Petroșeni 
care a expediat mandatul a scris : 
„pensie alimentară de la Colom
par Elena, 300 lei, minus taxa 
expediției". Primitorul a rămas 
surprins de această diferență. A 
crezut că este vorba de o gre
șeală, însă, consultînd mandatele 
anterioare, a constatat că a mai 
fost „ciupit" și cu alte ocazii. 
Omul vrea să știe cine este acela 
cu care împarte juma-juma acești 
bani. Că doar banii nu s-au chel
tuit singuri pe drum.

| D-ale 
turismului

IM uiți amatori de drumeție j 

imortalizează pe peliculă locurile •

I pitorești pe unde au trecut. Fru- 8 
moașe amintiri I Cu toți ținem la | 
ele. Eleva Georgeta Mîndru din •

I comuna Putna (Rădăuți) a găsit I 
în ziua de 4 august pe drum, în
tre Mînăstirea Putna și chilia lui •

I Daniil Sihastru, un aparat de fo- i 
tografiat pierdut de un turist ne
cunoscut. La rîndul lui, ing. Con- •

Istantin Sitaru — I.P.I.M.Q.C.- I
București, Calea Victoriei 111 — I 
a găsit la 1 iulie în Cetățile Po- •

I norului din Carpații Apuseni, un 1 
film fotografic (acum develo- I 
pat, cu imagini reușite). Pă- •

Igubașii să scrie la adresele indi- \ 
cate, pentru a intra în posesia o- 
biectelor pierdute. E păcat să ' 

l“—.. I
| Doar pe afiș

Publicul cinefil din Galați e 
supărat foc: in ultima vreme, la 
cinematografele din oraș filmele 
documentare anunțate (pe afiș) 
că rulează în completare... nu ru
lează. De ce oare sînt ignorate a- 
ceste filme ? Gălățenii ar dori să 
afle părerea conducerii întreprin
derii cinematografice regionale 
Galați. Ca o completare la cele 
spuse.

Rubrică redactată de :
Ștefan ZIDAR1ȚA

CALITATEA cuvîntul cititorului

După zile și săptămîni de prezență 
pe teren, de contact nemijlocit cu 
preocupările organizațiilor de partid 
din întreprinderi, agricultură, din in
stituții, instructorii teritoriali s-au 
reunit la sediul Comitetului regional 
de partid Dobrogea. în cadrul 
instruirii lunare ei prezintă informări 
în fața secretariatului. Printre cele 
constatate sînt probleme de o impor
tanță deosebită și altele, firește, de 
însemnătate secundară. Prezentarea 
informărilor creează un cadru favo
rabil schimbului de experiență, con
fruntării metodelor de muncă în 
scopul generalizării celor mai eficien
te, stimulării inițiativelor prețioase. 
Instructorii teritoriali au prilejul nu 
numai de a expune constatările și 
observațiile proprii privind felul cum 
se îndeplinesc hotărîrile partidului în 
toate domeniile de activitate, dar și 
de a ilustra convingător efectele pre
zenței lor pe teren, ale intervenției ac
tive, prompte, la fața locului, în so
luționarea unora dintre problemele 
ivite.

Din acest punct de vedere a re
ținut atenția informarea prezentată de 
tovarășul George Orcula, instructor al 
comitetului regional pentru raionul 
Hîrșova. Din cele relatate au reieșit 
modalitățile prin care s-a ajuns la re
medierea deficiențelor, de nenumărate 
ori sesizate în trecut, privind aprovi
zionarea magazinelor sătești. Con
cluzii interesante s-au desprins și 
dintr-o altă metodă încetățenită aci : 
secretarii comitetului raional de

partid participă la numeroase adunări 
generale ale organizațiilor de bază în 
care șe discută cereri de primire în 
partid, ceea ce asigură o mai bună 
cunoaștere a oamenilor înaintea con
firmării primirii lot de către biroul 
raional, se cultivă exigența față de 
calitățile politico-morale și profesio
nale ale celor care solicită primirea 
în partid.

Instructorul a vorbit liber, argu
mentat : de puține ori a apelat’ la

dus cu ei în serviete, unele evident 
inutile ?

Invitat să-și spună părerea despre 
activitatea desfășurată de Comitetul 
orășenesc de partid Constanța privind 
politica de cadre, organizarea știin
țifică a producției, să informeze des
pre desfășurarea adunărilor generale 
ale organizațiilor de bază, instructo
rul întrebat a dat răspunsuri 
de acest gen: „Sînt ceva cadre"... 
„Mai sînt minusuri în pregătirea șe-

carnetul de însemnări. Era limpede 
că cunoaște temeinic realitățile din 
raion, experiența pozitivă și deficien
țele ce se cer înlăturate, are capaci
tatea de a selecta din multitudinea 
de aspecte și preocupări pe cele esen
țiale care merită realmente să rețină 
atenția comitetului regional.

Am asistat însă și la prezentarea 
unor informări anoste, plate, prezen
tând din toate cîte ceva, dar din care 
te alegeai cu foarte puțin, în afara 
unor generalități și adevăruri arhicu
noscute. Ce's-a întîmplat însă cînd ■ 
unor instructori li s-a cerut să re
nunțe la textul pregătit și la tot felul ; 
de situații cifrice pe care le-au a-:

dințclor șl a materialelor ce se pre
zintă", „Cu toate rezultatele obfinute 
mai există lipsuri în unele întreprin
deri în procesul de producție, mai 
sint absențe, învoiri"... „Trebuie mai 
multă exigență din partea aparatului 
și chiar a mea personal, dar, furați 
de unele probleme, am neglijat unele 
întreprinderi “.

într-adevăr, un model de a vorbi 
fără a spune nimic, reflectînd cu
noașterea superficială a stărilor de 
lucruri, un stil de muncă dezlînat, 
care se pierde în mărunțișuri, lipsa 
preocupării pentru cîteva obiective 
centrale urmărite pînă la capăt. în 
asemenea cazuri e greu de găsit răs-

l-X;!
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Toamna la munte Foto : Sorin Dan

Cursă de urmărire pa
șoseaua

(Urmare din pag. I)

neștl si cea mai mică slăbiciune din 
partea organelor de miliție echiva
lează cu o încurajare a contraveni
entului. Viata sa si a altora va fi în 
continuare periclitată.

...Mergem mai departe.
— Vă rog să mal notați un lucru : 

în statistica noastră, la rubrica : 
„cauza accidentului", pe locul I se 
află... ce credeți ?

— Alcoolul, bănuiesc.
— Nu ; conducerea sub influenta 

alcoolului este pe locul IV. Pe locul 
I este excesul de viteză. Concludent! 
Multi clătesc cu viata dorința de a 
ajunge cu o oră mai devreme la des
tinație. Un cetățean din București, 
Constantin Bădină (4-B-1449), și-a 
găsit moartea pe șoseaua București- 
Urziceni. Circula cu o viteză neper- 
misă cînd i-a explodat un cauciuc. 
Dacă acest lucru s-ar fi întîmplat la 
o viteză moderată, ar fi putut opri, 
ar fi schimbat roata și ar fi mers 
mai departe. Așa, s-a răsturnat și a 
fost grav rănit. A fost grav rănită 
și soția sa. El a încetat din viață 
în spital, peste cinci zile. Laurentiu 
Savopol (l-B-5212) conducea cu vite
ză excesivă între Ploiești și Cîmpina. 
A luat o curbă și mașina a derapat. 
Un pasager a murit pe loc, iar al
tul a fost grav rănit.

...Trecem pe Valea Prahovei. Lu
cruri ..mărunte" : copii care tîsnesc 
în fata mașinilor, căruțe (neautori
zate să circule pe soseaua naționa
lă)... Si hârtoapele din Sinaia, din 
Poiana Țapului. E drept că multe 
drumuri au fost, reparate, dar sfatu
rile populare ale acestor localități ar 
trebui să mediteze mai mult asupra 
felului cum îsi fac datoria de gospo
dari.

— Există tendința în opinia publi
că — reia căpitanul E. — de a atri
bui în exclusivitate 
auto responsabilitatea 
dentele de circulație, 
uităm în statistică...

Ofițerul consultă din nou carne
țelul în care, la rugămintea noastră, 
a notat cîteva „cazuri".

— Vedeți ? Pe locul al II-lea la 
rubrica ..cauza accidentului" sînt 
greșeli ale pietonilor. Fetita Maria 
Bănică, din comuna Băiculești. a 
traversat soseaua în fugă, nu s-a 
uitat nici în stînga nici în dreapta 
si a nimerit sub rotile unul autotu
rism. Accident mortal. Alti copii — 
Constantin Gînsa, Iile Datcu, Doina 
Iancu — sînt astăzi în spitale, unul 
cu fracturi multiple care îl vor imo
biliza luni de zile. Nesupravegheati. 
neîndrumați, s-au avîntat pe stradă 
orbește si. oricît de atent, șoferul nu 
a putut evita accidentul.

— Dar parcă numai copiii fac 
asta ? Ia uitați-vă, spune șoferul.

într-adevăr, oameni în toată firea 
țîșnesc în fața mașinii grăbiți să a- 
jungă pe partea cealaltă cu cinci se
cunde mai devreme. Au șanse să a- 
jungă cu cinci... luni mai tîrziu ; cinci 
luni de spital.

La ieșirea din Predeal, o contra
venție tipică (vezi fotografia). Con
ducătorul auto Constantin Ghiță, de 
profesie... șofer, de astădată la bor
dul automobilului său personal, n-

ce v-am

continuă 
însemnat

pare ca un bolid. Un țignal lung, 
stop.

— Vă salut. Știți pentru 
oprit ?

— Da. Am încălcat linia 
la curbă periculoasă. (Am
pe fotografie cu o săgeată drumul 
pe care ar fi trebuit să se anga
jeze).

Prelucrarea e inutilă. Scoțînd 
bani pentru amendă, lui C. G. îi sca
pă dintre hîrtii o altă chitanță.

— Cînd ați plătit amenda asta ?
— Acum un ceas.
— Pentru ce ?
— Parcare în loc interzis.
— Of, of, Costică... Intervenția a- 

ceasta, care spune multe, 
soției contravenientului.

înapoi spre București.
In altă ordine de idei : e 

zător cît de multe vehicule 
am văzut la marginea 
ruta București — Predeal 
rești am numărat peste douăzeci de 
șoferi nădușind, mînjiți de ulei, pe 
lîngă sau pe sub cîte o mașină. Sînt 
de toate : și autoturisme și camioane 
și mașini de tip „Jeep" și...

— Explicația ? Pleacă în cursă 
fără să facă revizia mașinii.

Pe de altă parte, nu am văzut nici 
măcar o mașină de depanare. Intr-o 
după-amiază de sîmbătă, pe șoseaua 
poate cea mai circulată din toată 
țara, asistența rutieră era asigurată 
de serviciile benevole ale celorlalți 
șoferi. Care, între noi fie vorba, sînt 
oricum, numai binevoitori și solidari 
nu. Un cunoscut al subsemnatului, 
rămas în pană săptămîna trecută pe 
șoseaua București — Constanța, a 
făcut semne disperate la zeci și zeci 
de șoferi fără ca vreunul să opreas
că. A oprit al șaptezecilea.

Unde sînt mașinile de asistentă 
tehnică ? Poate că ne vor da o ex-

aparține

surprin- 
în pană 

șoselei. Pe 
Bucu-

pllcație cel ce răspund de punerea 
lor în serviciu.

Ieșim din Sinaia. începe să se în
sereze. In Cîmpina, un adevărat lup 
al asfaltului : Nicolae Pătrașcu, de 
la Baza de aprovizionare Băicoi. 
Conduce autocamionul 21-PL-3632 în 
care stau douăzeci de oameni. Vine 
într-o viteză nebună 
mașina noastră, ia o 
mente pe două roti.

— Suflă !
Fiola indică alcool.

obraznic, Pătrașcu susține vociferînd 
că a fost trimis de comisariatul mi
litar în această cursă. Minte ; pe 
foaia de parcurs se specifică clar : 
„Circulă fără încărcătură". Prins cu 
mîța-n sac, continuă să țipe.

— Uite pe mina cui se află 
zeci de vieți omenești. Și cu 
douăzeci și una...

...Am ajuns la București, 
strada e colorată de faruri.

— Nu ați ales bine ziua de 
taj, zice căpitanul E. Sîmbăta 
minica avem accidente mai puține.

— Am crezut că...
— Eroare. Circulația fiind mai in

tensă, șoferii șînt mai atenți. Cînd 
șoseaua e liberă, atunci sînt cele 
mai multe accidente. Șoferul se sim
te mai sigur pe el, de aici atenție 
scăzută, de aici...

...S-a mai spulberat o prejudecată, 
zîmbesc.

De departe, șoferii care vin în fața 
noastră trec de pe faza mare pe lu
mina de întîlnire. Șoferul nostru 
procedează la fel. Este, într-un fel, 
și un salut reciproc ; un act de ci
vism și de civilizație pe care-1 făp- 
tuiește fiecare. Ei respectă regula de 
aur o șoselei : „Ai grijă de ceilalți 
șoferi și pietoni la fel cum ai grijă 
de tine însuți !“.

puns la întrebările : ce a „văzut" Ins
tructorul pe teren, spre ce probleme 
și-a concentrat atenția, în ce au con
stat îndrumarea și controlul efectuat, 
ce ajutor efectiv a acordat el orga
nizațiilor de partid, 
portante ridică el în 
regional P

In cursul ședinței 
aspect. Este vorba 
celor instructori care socot că meni
rea lor începe cu transmiterea sarci
nilor și se încheie cu aducerea la cu
noștință a unor neajunsuri fără a fi 
întreprins ei înșiși nimic pentru a 
ajuta la înlăturarea lor. Raionul 
Tulcea putea să furnizeze mult mai 
multe fructe...Instructorul comitetului 
regional de partid sesizează, după ce 
deja se depreciaseră cantități însem
nate de caise, că „aceasta se dato- 
rește lipsei mijloacelor de transport". 
Sau alt procedeu. Instructorul pen
tru raionul Adamclisi, semnalînd a- 
numite neajunsuri pentru înlăturarea 
cărora se impunea o intervenție ac
tivă, energică, arată că a adus faptele 
la cunoștința biroului comitetului ra
ional de partid care „urmează să 
discute problema într-o ședință pe 
bază de referat". (Dar operativ, fără 
referat și ședință nu se putea ?).

Uneori surprinde repetarea unor 
formule stereotipe. Nu mă refer doar 
la formule ca „Sub conducerea și 
îndramarea birourilor comitetelor re
gional și raional de partid, comite
tele de partid din raion au mobili
zat..." — de ce e nevoie de repetarea 
ca un refren monoton a unor lucruri 
bine cunoscute ? Este vorba de anu
mite STAS-uri privind ordinea de ex
punere a problemelor, prioritatea și 
proporțiile stabilite parcă odată pen
tru totdeauna. Prezentarea probleme
lor economice începea prin enunța
rea unor indicatori de plan și a sta
diului îndeplinirii lor, precum și a 
altor date pe care Direcția regională 
de statistică le furnizează curent se
cretarilor comitetului regional, 
urmat problemele agriculturii, ale 
muncii organizatorice de partid, ale 
activității ideologice. Desigur, este 
vorba de laturi esențiale, permanente 
ale activității de partid. Dar nu ar 
fi mai util ca în asemenea informări 
— inevitabil limitate la un timp re
dus — instructorii să nu treacă în 
revistă lună de lună toate aspectele, 
ci să pună accentul pe una sau două 
probleme deosebit de importante și 
de mare actualitate pentru raionul 
respectiv sau pe aspecte din care s-ar 
putea trage concluzii cu caracter mai 
general ? Eliminarea tiparelor, a 
schemelor prefabricate apare cu atît 
mai necesară cu cît evoluția rapidă 
a vieții economico-sociale ridică pe 
prim plan mereu noi fenomene și 
cerințe de perfecționare, care trebuie 
cît mai prompt sesizate și soluționate.

Calitatea informărilor — elemente
le „noului" pe care îl prezintă, pro
funzimea, spiritul lor analitic — re
flectă calitatea muncii instructorului 
teritorial. în același timp însă ea re
flectă și calitatea îndrumării, felul 
cum e orientată activitatea acestora 
de către comitetul regional de partid, 
E greu de presupus că deficiențele 
semnalate nu ar fi putut fi remediate 
dacă secretarii, membrii birourilor re
gionale i-ar fi îndrumat cu mai multă 
perseverentă pe instructori spre o 
muncă de conținut în care să pri
meze eficienta, rezultatele practice.

Constantin MORARU 
Vasile M1HAI

Problema

și, chiar lingă 
curbă literal-

Recalcitrant,

două- 
a Iui.

Auto-
repor- 
și du

ce aspecte im- 
fața comitetului

a apărut și alt 
de „metoda" a-
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tac detalii, apoi șanțuri, a- 
poi galerii și gata. E sim
plu. Se aude bubuitul unul 
compresor, undeva deasu
pra noastră.

— Cum ați dus motorul 
pînă acolo sus ? Cu ce-l 
alimentafi î

— Simplu. In vara tre
cută. Cu o sanie. Tot cu 
sania cărăm ți motorină.

Mai are pînă la patruzeci 
de ani. A lucrat pe o mul
țime de șantiere : geogra
fia lui personală se întinde 
din Banat și pînă în munții 
Rodnei. Aici e de vreun an, 
are în răspundere sectoare 
precise unde urmărește a- 
parifia minereului. Treabă, 
după cum reiese mai tîrziu, 
complicată, fiindcă se în- 
tîmplă să-i pierzi urma șl 
apoi să vezi bătaie de cap. 
Existenta Iul de geolog îi 
solicită la maximum timpul, 
fantezia și, în concluzie, 
spune că de cînd e el nici
odată n-a văzut un zăcă-

Au

Știrile pe care le ci
tim aproape zilnic în 
presă ne 
despre tot mai marea 
extindere a 
de locuințe proprietate 
personală în baza cre
ditelor acordate de stat 
Este o 
dovadă 
continue 
de trai 
datorită 
mai mare număr 
salariați sînt în măsură 
să-și construiască locu
ințe proprii, plătind un 
acont în numerar, res
tul urmînd a fi achi
tat în rate, eșalonate pe 
o durată pînă 
ani.

Un lucru a 
însă nerezolvat 
în prezent : nu s-a pre
văzut o modalitate în 
baza căreia, în cazul 
în care beneficiarul de 
credit ar deceda ori
cînd în cursul acestui 
termen, datoria rămasă 
neachitată să fie stin
să, pentru a nu reveni 
urmașilor. Din practică 
s-a constatat că, în ast
fel de cazuri, care în 
mod inevitabil intervin 
într-o anumită propor
ție în decursul timpu
lui, urmașii — de cele 
mai multe ori copiii 
sau soția — pot fi în 
dificultate de a face 
fată plății ratelor ur
mătoare. De altfel, pe 
lîngă aceste dificultăți 
materiale, care apar a- 
bia după facerea for
melor de succesiune, 
mai pot interveni felu
rite alte neajunsuri t 
decesul persoanelor ră
mase să răspundă în 
continuare de credit 
sau întârzierea în de
terminarea moștenito
rilor, agravate de even
tuale neînțelegeri ivite 
între ei asupra imobi
lului cumpărat pe cre
dit, ceea ce necesită 
Intervenția justiției ; 
starea de minorat a u- 
nora dintre moștenitori 
sau chiar a tuturora și 
altele.

Este, în acest caz,

informează

construirii

incontestabilă 
a ridicării 
a nivelului 

al populației, 
căreia un tot 

de

la 15

răm as 
pînă

5
vorba de o chestiune 
cu profund caracter 
social și care, deci, nu 
poate fi tratată cu ușu
rință, cu toate că exis
tă încă destui oameni 
înclinați să treacă pes
te ea, din teama de a 
o privi în față sau pur 
și simplu din lipsă de 
prevedere. Totuși, cînd 
omul contractează o 
datorie relativ mare pe 
un termen atît de 
lung, datorie care, 
orice s-ar întîmpla, va 
trebui achitată la ter
menele stabilite pentru 
a nu se pierde dreptul 
de proprietate asupra 
locuinței respective, el 
este moralmente obli
gat să analizeze cu în
tregul simț de răspun
dere toate riscurile 
pot interveni.

în unele țări în ca
re, ca și Ia noi, 
practică sistemul acor
dării de credite de 
către sfat pentru con
struirea de locuințe, 
această problemă este 
rezolvată prin obliga
rea beneficiarului de 
credit tie a contracta 
o asigurare pentru ca
zul 
trul 
tiv.
care 
fel ;

ce

se

decesului înlăun- 
termenului respec- 
în cazul. d°ci. m 

! beneficiarul, ast- 
asigurat, ar deceda 

oricînd în cursul aces
tui termen, asigurarea 
intervine și achită în
treaga datorie 
deschisă, 
familia sa 
prietară a 
ră a 
chite 
vreo 
scop.
de mare utilitate în 
vînzările pe bază de 
credite pe termene 
lungi, care, dacă nu a 
fost aplicată la noi, nu 
mai 
zia.
este 
ce-și 
le de plată și care, pe 
bună dreptate, doresc 
să fie apărați pentru 
cazul ivirii unui aseme
nea eveniment ce nu

rămasă 
astfel încît 
devine pro- 
locuînței fă- 
trebui să a- 

contintiaie 
în acest

măi
în 

sumă
Este o măsură

poate totuși întîr-
Această măsură 

cerută atît de cei 
iau angajamente

depinde de voința lor, 
cît și de o mai bună or
ganizare a activității de 
lichidare a datoriilor. 
Administrația Asigură
rilor de Stat (ADAS) 
ar trebui să întocmeas
că regulamente de asi
gurare, similare cu cele 
aplicate în alte țări și 
cu tarifele, bineînțeles, 
cît mai scăzute posibil. 
Faptul că la noi statul 
face această asigurare 
constituie o garanție 
că ea se va realiza în 
condiții în care să pre- 

' domine tocmai caracte
rul social.

Costul asigurării ar 
urma să se achite, o- 
dată pentru totdeauna, 
cu ocazia depunerii a- 
contului, iar asigurarea 
ar intra în vigoare la 
definitivarea actelor. 
Este formula cea mai 
avantajoasă atît pentru 
asigurați, care nu ar 
mai fi nevoiți să a- 
chite anual primele 
respective, cît si pentru 
bancă, prin aceea că 
se reduc la minimum 
formele în legătură cu 
decontarea 
Beneficiarul 
urmează 
de investiții, căreia a- 
sigurarea urmează să-i 
achite, în cazul dece
sului titularului asigu
rat, restul datoriei asu
pra imobilului construit 
pe credit. Ar fi necesa
ră si găsirea unei for
mule cît mai simple, 
pentru ca și cei ce au 
contracte în curs să 
poată beneficia de a- 
ceastă măsură de apă
rare.

Consider că prin re
zolvarea acestei pro
bleme — după cîte 
știu, propuneri s-au fă
cut — se soluționează 
și la noi atît o necesi
tate de ordin , social, cît 
și una de ordin prac
tic administrativ, fiind 
apărate, deopotrivă, in
teresele cetățenilor și 
ale statului.

primelor. 'V 
asigurării 

să fie Banca

Octavian GHIBU 
economist

E<3

conducătorilor 
pentru acci- 
Dar dacă ne

Foto : R. CostinO contravenție tipicâ : depășirea liniei continui...

mint „la un loc mal ca lu
mea" și că toate sînt zvîr- 
life pe niște coclauri de te 
apucă năbădăile pînă le dai 
de capăt ți să nu ne mi
răm că tovarășul lui mal 
tînăr s-a cocoțat tocmai a- 
eolo sus, cu tot cu galeria 
aceea din care Iți face a- 
pariția. Simplu... Deci al do
ilea tehnician geolog este 
acest tînăr care clipește des 
supărat de lumină, și-ți 
stinge lampa : Marius Bica, 
un oltean, consecvent ol
tean, deși acum locuiește 
în București, via Cracul Rău, 
galeria 6.

Deci un tînăr de 23 de 
ani pe care vă rog să vi-l 
închipuiți așa cum e, smead, 
cam netuns, îmbrăcat cu o 
bluză de trening din ace
lea fără identitate, cu pan
taloni aproape căleați la 
dungă, încălțat cu bocanci 
de schi mari ți puternic 
strînșl în șireturi groase. 
Punctul lui de vedere asu
pra meseriei diferă de al 
lui Frăsia și spune că totul 
e fantastic, iar dacă cineva 
nu-l crede n-are decît să 
poftească în munfi la o 
„furtună de aburi", atunci 
cînd se prăvălesc norii ți 
toate depresiunile se umplu 
cu lichidul lor alb care a- 
po! scade, scade, pînă vîr- 
furile încep să apară pre
cum niște insule. Reține o 
mulțime de întîmplări, din 
care una despre 34 de oa
meni — geologi și mineri, 
aflați înfr-un camion, în 
munți, cînd le-a ieșit îft 
cale o ursoaică împreună 
cu doi pui, cînd ,,am oprit 
camionul și nici unul n-am 
zis nici pis pînă n-au tre
cut urșii". Nu se simte de
loc singur...

Deci, unde e singurăta
tea geologilor, sentimentul 
abandonării în teritorii an
cestrale, solitudinea înnăbu- 
șifoare etc., etc. î A dispă- 

Nu, singurătatea to- 
există. O singurătate 
omul trebuie să fie 
de el, o singurătate 
le solicită în cea mai 

adîncă intimitate, tot ceea

ce există mai prompt ți pu
ternic In tine. Sînt orele 
cînd începe urmărirea mi
nereului, hăituiala bine gîn- 
dită în fafa hărților, lupta 
precedată de studii, foto
grafieri, comparații, bătă
lia cînd pe trasee dificile, 
escaladind prăpăstii, traver- 
sînd hățișuri, geologul ră- 
mîne singur cu el, cu con
știința Iul, cu acea putere 
care trebuie să-l fixeze 
exact de-a lungul traiectului 
stabilit, singurătatea aceea 
încleștată, egală cu o a 
doua naștere a minereuri
lor. Singurătatea geologului, 
tonică asemenea singurătă
ții tuturor creatorilor.

le pufină vreme însurat, 
plin de idei ți angajat în
tr-o cursă In cere norocul 
înseamnă, nu de puține ori, 
să iei muntele pieptiș, după 
ce, ani la rind, ai luai piep
tiș alți munfi, nu mai pu
țin impunători, ai cărjilor.

NOROCUL
Printre puținii oameni 

care se pot numi descope
ritori se numără și geologii. 
Lista columbilor omenirii va 
fi întotdeauna și pe merit 
completată cu descoperito
rii acestor spații subteres- 
tre care adaugă planetei 
minuni și utilități. Pe acest 
șantier de cercetări din ba
zinul Domelor, palmaresul 
cantitativ și calitativ al des
coperirilor îl deține Mihai 
Scurtu. Se zice că are no
roc, după cum noroc ar fi 
avut ți pe alt șantier unde 
pentru o asemenea desco
perire a fost substanțial 
premiat. Rațiunea acestui 
noroc o citim în acel ceva 
de energie și hotărîre, de 
calmitate, întipărit pe fața 
mică a omului, în felul cum 
povestește cumpătat, cu oa
recare jenă, despre ceea ce 
a făcut, după cum preferă 
să-i asculte pe alții și să 
tacă. E o tăcere acumulată 
în lungi ceasuri de căutare, 
de solitudine pasionantă 
printre munfi șl păduri. E 
din Bicaz, loc nu departe 
de Tarcăul de unde într-o 
vreme de legendă a pornit 
în căutări dramatice 
meie statuară, pe 
Vitoria Lipan...

Mihai Scurtu e om

o fe- 
numa

tînăr,

LimȘTEA
Apoi vine liniștea. Insu

lele de liniște ale serilor, 
cind în aceeași odaie do 
lemn, pe scaune de lemn, 
la mese de lemn, geologii 
continuă, pufin altfel, dia
logul cu muntele. E vremea 
întregirii planurilor, comple
tării hărților, desfășurării 
mai largi a acelei plase in
vizibile în care treptat, trep
tat va fi cuprins întregul 
minereu. Aproape idilic, ta
bloul se repetă seară de 
seară, și la casa asta de 
lîngă sfatul popular comu
nal lampa arde mal tîrziu, 
umbrele se liniștesc mai 
tîrziu, atît de tîrziu încît 
uneori, în zori, oamenii a- 
dorm îmbrăcafi, visînd cal
cule, stalactite și stalagmi
te, peșteri ale focului ca 
cele despre care vorbea 
Marius Bica, ori numai stri
gătul fundamental, de ob
servator pe cel mai înalt 
punct al navei, vestind ma
lul sub numele palpitant de 
„minereu I".

O asemenea seară de li
niște era peste așezarea 
geologilor, o -seară în care 
cîinele adormise pe prag, 
lîngă șirul de ciocane de 
luat probe, în timp ce șase 
oameni construiau, din cal
cule și fantezie, muntele pe 
dinăuntru, o certitudine din 
care urmau să se iște alte 
certitudini. O seară în care 
lîngă telefonul vechi, cu 
manivelă, aparatul acela 
negru, inginerul Petrescu 
scria un pic mai nervos, un 
pic mai poet, pregătindu-șl 
involuntar ființa pentru cli
pa omenească in care va 
ridica receptorul : „Sîntefi 
maternitatea !’
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Pe șantierul SALTUL DE LA
RĂSPUNDERILE PENTRU SITUAȚIA PRECARĂ
A CONSTRUCȚIILOR AGROZOOTEHNICE

Specificul lucrărilor de construcții din agricultură permite ca ele 
să fie terminate și date în folosință în același an în care au fost în
cepute. Așa se și procedează în majoritatea cooperativelor agri
cole. Dar, cu toate că au trecut 8 luni din acest an, în multe uni
tăți stadiul fizic al construcțiilor zootehnice este întîrziat, iar unele 
nici măcar n-au fost începute,

raid-anchetă

Combinatului

petrochimic

din Pitești

A început
construcția

BACĂU

Majoritatea 
construcțiilor se 
află la fundație

Anul acesta, cooperativele agri
cole din regiunea Bacău au de rea
lizat diferite obiective agrozootehni
ce necesare producției, în valoare de 
peste 43 milioane lei. O mare parte 
din acestea sînt destinate adăpostirii 
animalelor. în prezent, bilanțul e ne
satisfăcător. Din 530 obiective plani
ficate, numai 159 sînt terminate, iar 
unele n-au fost începute. O serie de 
obiective se află în diferite stadii de 
execuție: la fundații (marea majori
tate), la zidărie sau la acoperiș.

în ciuda acestei situații, la uniunile 
raionale, ca și la uniunea regională 
a cooperativelor, se manifestă un 
optimism exagerat cu privire la po
sibilitatea realizării integrale și la 
timp a tuturor construcțiilor plani
ficate. E greu de crezut că dacă 
în raionul Tg. Ocna, de pildă, s-a 
terminat o singură construcție, pînă 
la venirea frigului vor fi gata și ce
lelalte 35 prevăzute în planurile de 
producție ale unităților. Nici în ra
ioanele Roman, Piatra Neamț, Bacău 
și Moinești nu sînt începute un mare 
număr de obiective.

Acolo unde conducerile unități
lor s-au preocupat din vreme de 
asigurarea documentației, a materia
lelor și s-au început lucrările încă 
din primele luni ale anului, construc
țiile sînt avansate. La Borești, în 
raionul Roman, de exemplu, toate 
cele 4 obiective se află Ia acoperiș. 
Cooperatorii au confecționat cără
mida, au transportat lemnul din 
pădure și, paralel cu celelalte lu
crări, au înălțat construcțiile. Așa 
au procedat și țăranii cooperatori 
din Moldoveni, Săbăoani, din ace
lași raion, din Girov și Zănești, ra
ionul Piatra.Neamț. Sînt unități însă 
care au la îndemînă tot felul de ma
teriale, documentația tehnică, dar 
construcțiile nu înaintează. La coo
perativa din Trifești, raionul Ro
man, s-au prevăzut să se construiască 
6 obiective importante, 
s-a turnat fundația la 
Lipsesc oare materialele 
în magazia unității se 
trei vagoane de ciment, 
cubi material lemnos, 100 000 cărămizi, 
tablă și țiglă pentru acoperiș. Lip
sesc doar spiritul de organizare, 
inițiativa și răspunderea. Președin
tele unității, tov. David Zaharia, se 
mîngîie la gîndul că ,,n-au intrat 
zilele în sac și poate că în acest an 
iarna va veni mai tîrziu".

Modul diferit în care unele con
silii de conducere se preocupă de 
urmărirea realizării planului de in
vestiții se poate deduce și din urmă
torul exemplu : cooperativele agri
cole din Girov și Săvinești, raionul 
Piatra Neamț, dispun de posibilități 
asemănătoare. Dar în timp ce la 
prima unitate planul de investiții 
este realizat aproape în întregime, 
la cea de-a doua procentul este do 
10 la sută.

Ritmul lucrărilor de construcții 
este determinat în bună măsură de 
temeinica organizare a muncii. Din 
cele constatate pe teren se des
prinde concluzia că uniunile coopera
tiste nu sprijină îndeajuns coopera
tivele agricole în organizarea mai 
judicioasă a muncii. în multe unități, 
cum sînt cele din Gîrcina, Borlești, 
Căiuți, n-au fost organizate echipe 
de constructori, lucrările fiind lăsa
te pe seama unui număr redus de 
cooperatori în vîrstă.

încetineala cu care se acționea
ză în majoritatea raioanelor va a- 
vea repercusiuni negative asupra de
pozitării produselor, adăpostirii ani
malelor. Or, animalele nu pot sta la 
adăpostul justificărilor.

Gheorghe' BALTA 
corespondentul „Scînteii"

în cooperativele din Bolduț, Lun- 
cani și Triteni-colonie, raionul Turda, 
grajdurile prevăzute se mai află încă 
la fundație.

Pentru cooperativele agricole din 
regiune s-au repartizat, de la diferite 
exploatări forestiere, 11 000 mc ma
terial lemnos. Dar pînă acum n-a 
fost transportată din pădure decît o 
mică parte. Cine să taie și să fasone
ze lemnele și să le transporte? Oare 
nu cooperatorii înșiși ? Tovarășul 
Laurențiu Marchiș, vicepreședinte 
al Uniunii cooperatiste raionale 
Turda, ne spunea că unele coopera
tive n-au cu ce să plătească mîna 
de lucru pentru exploatarea și tran
sportul masei lemnoase. Dar în acest 
raion sînt unități cu posibilități fi
nanciare care mai au încă materia
lul lemnos în pădure. Multe con
strucții gospodărești n-au fost reali
zate din neglijență, lipsă de interes. 
Cum poate fi calificat faptul că în 
raionul Turda, cu mijloace mai mo
deste, în urmă cu cîțiva ani s-au 
construit 60—70 de grajduri, iar 
acum nici cele 7 nu pot fi urnite 
din loc la vreme?

Cele mai mari greutăți se întîm- 
pină la lucrările de aprovizionare 
cu apă a centrelor gospodărești. 
Asemenea lucrări sînt prevăzute în 
58 de unități, din care 18 au fost 
terminate, 25 sînt în lucru, iâr 11 
n-au început. în cooperativele agri
cole din raionul Dej și în cele ce 
aparțin de orașul Cluj s-au găsit 
unele soluții, angajîndu-se arhitecți 
și constructori pensionari care au 
întocmit proiecte și au început con-

strucția cu mijloace locale. In altele 
se așteaptă proiectele, și cum ele 
întîrzie, totul a rămas baltă. De 
altfel, proiectarea și execuția unor 
asemenea lucrări este defectuos re
glementată în prezent. Pentru anu
mite valori, cooperativele trebuie să 
apeleze la întreprinderea de foraje 
și alimentări cu apă din București, 
care promite marea cu sarea, dar 
face foarte puțin sau nimic. Coopera
tiva din Bobîlna a contractat un 
proiect cu această întreprindere, dar 
încă n-a venit nimeni nici măcar 
să sondeze terenul. în această situa
ție sînt multe cooperative agricole 
din regiune. Sectorul din Timișoara 
al aceleiași întreprinderi trebuia să 
termine de mult lucrările de ali
mentare cu apă la cooperativele Gîr- 
bova și Rădești, raionul Aiud, dar 
le amină de la o lună la alta, de la 
un trimestru la altul.

Nici în ceea ce privește electrifi
carea centrelor gospodărești ale coo
perativelor agricole lucrurile nu sînt 
mai puțin încurcate. De altfel, nu 
sînt încă stabilite precis competen
țele privind elaborarea documentației 
tehnice de către secțiile raionale ale 
întreprinderii regionale de electrici
tate. Or, dacă o întreprindere specia
lizată nu execută asemenea lucrări, 
atunci cine să Ie facă, unde să se 
adreseze cooperatorii pentru aseme
nea treburi ?

Recent, biroul comitetului regio
nal de partid a analizat problema 
investițiilor din agricultură, pe baza 
unor temeinice verificări a stării 
de fapt de pe teren. Motivele așa-

zis obiective, invocate de către tov. 
Alexandru Penea, președintele uniu
nii regionale a cooperativelor agricole 
de producție, și de ing. Constantin 
Velea, vicepreședinte al consiliului 
agricol regional, n-au rezistat cri
ticii. Biroul regional a cerut atît 
uniunii cooperatiste, cît și consiliu
lui agricol regional să-și conjuge 
eforturile pentru asigurarea în cel 
mai scurt timp a documentațiilor 
tehnice și a materialelor necesare, 
antrenarea tuturor echipelor de con
structori din cooperative pentru acce
lerarea ritmului lucrărilor, astfel ca 
noile investiții să fie realizate în 
termenul prevăzut.

Al. MUREȘAN
corespondentul „Scînteii"

obiectiveConstrucțiile reprezintă 
dintre cele mai importante din agri
cultură, ele influențează 
dezvoltarea zootehniei. După cum se 
vede, în acest domeniu se manifestă 
neglijențe care au determinat o se
rioasă rămînere în urmă. Din cauza 
lipsei de sprijin, de îndrumare și 
control din partea consiliilor agrico
le, uniunilor cooperatiste se perpe
tuează lipsuri privind asigurarea teh- 
nico-materială, organizarea muncii 
etc. Ținînd seama de timpul înain
tat, de însemnătatea acestor obiecti
ve este necesar ca organele de partid, 
consiliile agricole și uniunile coope
ratiste să ia măsuri eficiente pentru 
ca toate construcțiile agrozootehni
ce prevăzute să fie terminate și date 
în funcțiune la termenul prevăzut.

îndeosebi

unei noi fabrici
Pe șantierul 

Combinatului pe
trochimic din Pi
tești au început 
lucrările de con
strucție a fabricii 
de acrilonitril, u- 
nitate ce va avea 
o capacitate anua
lă de 20 000 tone. 
Producția sa este 
destinată fabrică
rii firelor polia- 
crilonitrilice (sin
tetice). Tot in a- 
ceastă unitate vor 
fi realizate însem
nate cantități de 
acid cianhidric, din 
care se va obține 
cianură de sodiu, 
produs cu multiple 
întrebuințări, pre
cum și ierbicide 
triazinice, folosi
te la cultura po
rumbului. Înaltul 
grad de automati
zare a procesului 
de producție va 
face posibilă con
ducerea acestuia 
de la un panou 
centralizat de co
mandă.

(Agerpres)

CLUJ

Dar abia 
un grajd, 
necesare ? 
află peste
180 metri

Din 503 obiec
tive doar 144 au 
fost terminate

Cooperativele agricole de producție 
din regiunea Cluj și-au propus pen
tru anul în curs să execute 503 o- 
biective de investiții. în ce stadiu 
se găsesc acestea?

Au fost terminate 144 obiective — 
ele fiind în cea mai mare parte con
tinuări din anii precedenți — 309 se 
află în diferite faze, iar 50 n-au fost 
începute.

în cazul grajdurilor, magaziilor, 
pătulelor, saivanelor, bucătăriilor 
furajere etc. se invocă lipsa_ de 
materiale. Desigur, fără cărămizi, 
țigle, cherestea etc., nu se pot realiza 
construcții. Cu excepția unui număr 
mic de cooperative agricole, celelalte 
au așteptat să le vină materialele 
de-a gata. Deși există o bună tra
diție și experiență în confecționarea 
de cărămizi, acestea sînt solicitate 
din alte părți. Din această pricină,

PIERDERI
LA BENEFICI

Timp de zece ani, adică 
de la înființare, activita
tea întreprinderii miniere 
Oradea a fost nerentabilă, 
în 1966, bunăoară, s-au 
înregistrat pierderi de 
peste 40 milioane lei, iar 
pentru anul în curs erau 
prevăzute pierderi de 27 
milioane lei. în momen
tul de față însă, întreprin
derea noastră se află ho- 
tărît angajată pe dru
mul rentabilizării produc
ției. înainte însă de a a- 
răta cum s-a putut face 
acest salt calitativ, aș dori 
să dau răspuns unei în
trebări firești pe care ori
cine și-ar putea-o pune : 
care au fost cauzele ce 
au generat o activitate 
■nerentabilă vreme de a- 
tîția ani ?

Aș aminti că, un timp 
destul de îndelungat, dez
voltarea minelor de lig
nit ale întreprinderii 
noastre n-a putut fi co
relată cu posibilitățile de 
consum la mică distanță 
a producției. Astfel, lig
nitul a fost desfăcut la 
consumatori îndepărtați, 
cheltuielile de transport 
efective depășind cu mult 
valoarea medie prevăzută 
în prețul de vînzare. Nu 
mai puțin însemnat este 
și faptul că lipsa unor ce
reri mari de cărbune a 
menținut destul de scă
zut ritmul de creștere a

Centru de perfecționare a cadrelor de conducere din întreprinderi
Luni dimineața și-a început activita

tea Centrul de perfecționare a pregă
tirii cadrelor de conducere din între
prinderi, cu sediul în apropierea Capi
talei, la Otopeni.

Centrul are misiunea perfecționării 
cadrelor dc conducere din întreprin
deri și a unor specialiști din ministere, 
instituții centrale, institute de cercetări 
și proiectări în problemele conducerii, 
îndrumării și organizării științifice a 
producției pe linia progreselor obținute 
în țara noastră și în țăril-e cele mai 
dezvoltate din punct de vedere indus
trial, pentru ca nivelul cunoștințelor 
acestora să corespundă cerințelor im
puse de etapa actuală de dezvoltare a 
economiei naționale. în acest scop au 
fost întocmite programe de perfecțio
nare a pregătirii prin cursuri, semi- 
narii, dezbateri pe aspecte concrete din 
activitatea întreprinderilor și lucrări 
practice, pe grup-e de funcții și ramuri 
de producție.

Centrul beneficiază de asistența Pro
gramului Națiunilor Unite pentru Dez
voltare (P.N.U.D.) și a Biroului Inter
național al Muncii, care trimit în țara 
noastră experți ce vor contribui la per
fecționarea cadrelor în domeniul organi
zării producției și a muncii, acordă echi
pament modern și burse pentru specia
lizare în străinătate.

în activitatea sa, centrul de perfec
ționare este sprijinit de un consiliu 
științific alcătuit din reprezentanți ai 
Consiliului Național al Cercetării Știin
țifice, Ministerului învățământului, Co
mitetului de Stat al Planificării, Minis
terului Finanțelor și Direcției Centrale 
de Statistică. El funcționează sub în
drumarea și controlul Comitetului de 
Stat pentru Problemele Organizării 
Muncii și Producției și ale Salarizării.

La festivitatea ce a avut loc cu pri-

lejul inaugurării cursurilor au partici
pat acad. Ștefan Bălan, ministrul învă- 
țămîntului, Aurel Vijoli, ministrul fi
nanțelor, Emil Drăgănescu, ministrul 
energiei electrice, Bucur Șchiopu, mi
nistrul industriei alimentare, arh. Nico- 
la-e Bădescu, președintele Comitetului 
de Stat pentru Construcții, Arhitectură 
și Sistematizare, Dumitru Petrescu, pre
ședintele Comitetului de Stat pentru 
Protecția Muncii, Ion Cosma, președin
tele Comitetului Executiv al Sfatului 
popular al orașului București, Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului afacerilor 
externe, reprezentanți ai conducerii 
unor ministere și instituții centrale eco
nomice, ai organelor de partid și ai 
sindicatelor, ai Academiei, rectori ai 
unor institute de învățămînt superior, 
specialiști.

Au fost prezenți experți străini care 
vor contribui la perfecționarea cadrelor 
noastre în domeniul organizării produc
ției și a muncii.

Luînd cuvîntul președintele Comite
tului de Stat pentru Problemele Orga
nizării Muncii și Producției și ale Sala
rizării, Petre Lupu, a subliniat impor
tanța înființării acestei instituții, care 
prin activitatea ei răspunde unei nece
sități actuale impusă de ritmul mereu 
ascendent de dezvoltare a economiei na
ționale, de dotare tehnică modernă a în
treprinderilor.

Directorul centrului, ing. Ion Nicu- 
lescu, a prezentat apoi programul de 
activitate, metodele moderne de specia
lizare ce vor fi utilizate în procesul de 
perfecționare a cursanților.

Din partea Biroului Internațional a) 
Muncii a luat cuvîntul dr. Enrico 
Pauli.

După ședința de deschidere reprezen
tanții ministerelor și cei’alți partici
pant au vizitat localul Centrului de 
perfecționare a pregătirii cadrelor de 
conducere din întreprinderi.

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)

te vor fi scutite de a solicita in
stanțelor judecătorești să constate 
nulitatea așa-ziselor brevete de ba
raj, care sînt un obstacol artificial 
în introducerea rapidă a progre
sului tehnic în producție.

Totodată, noua reglementare ex
tinde sfera de protecție a inven
țiilor și în domeniul agriculturii. 
Drept urmare, în viitor vor putea 
constitui invenții și noile soiuri de 
plante ori rase de animale, precum 
și alimente și condimente. Se cuvi
ne precizat că prevederi asemănă
toare există în legislațiile altor 
state ca, de pildă, U.R.S.S., S.U.A., 
Franța, Anglia, Suedia și altele.

Noua legislație prevede simplifi
carea procedurii de acordare a 
brevetului de invenție. în viitor, 
brevetul va fi acordat organizației 
socialiste în care se realizează in
venția, iar nu ca în prezent minis
terului, întărindu-se prin aceasta 
răspunderea întreprinderilor și eli- 
berînd organele centrale de o serie 
de sarcini, a căror soluționare se 
tărăgănează. De asemenea, 
ciul 
va 
ție, după ce va constata carac
terul de noutate și progres tehnic 
pe plan mondial al propunerii de 
invenție, fără să aștepte, ca în pre
zent, acceptarea pentru aplicare 
din partea ministerului. în acest 
fel, se va asigura o protecție mai 
rapidă a invențiilor românești în 
străinătate, brevetarea putîndu-se 
face mai devreme și cu garanțiile 
necesare, dacă în cadrul exa
minării de fond s-a constatat ca
racterul de noutate al invenției-pe 
plan mondial. Acest mod de acor
dare a brevetului va ocroti și in
vențiile de perspectivă, care nu 
pot fi introduse imediat în planul 
întreprinderilor. în acest fel, auto
rii unor asemenea invenții vor pri
mi satisfacția morală prin elibera
rea brevetului de invenție sau, 
după caz, și a certificatului de in
ventator, pentru pasiunea și efor
tul depus pentru depășirea stadiu
lui cunoscut al tehnicii.

Referitor la inovații, prin noua 
legislație se renunță la actua
la lor împărțire în perfecționări 
tehnice, raționalizări în producție 
și raționalizări administrative, cît

și la criteriile de definire a aces
tora, stabilindu-se numai două ca
tegorii — inovații și raționalizări — 
și noi criterii de încadrare, menite 
să orienteze pe autori spre rezol
varea celor mai importante proble
me de producție și la un nivel 
tehnic ridicat. Se prevede, totodată, 
că orice propunere de inovație sau 
raționalizare se admite sau se res
pinge motivat de către conducerea 
întreprinderii, în termen de o lună 
de la efectuarea studiului sau re
feratului tehnico-economic, iar de

economii de 3 milioane lei, prin 
eliminarea plafonării acesitea se. 

. măresc pentru economiile de pînă 
la 3 milioane lei, aproximativ la 
dublu, iar pentru economiile de 
peste 3 milioane lei recompensele 
cresc, puțind ajunge, spre exemplu, 
pentru 5 milioane lei economii la 
180 000 lei, pentru 10 milioane lei 
la 220 000 lei, pentru 50 milioane lei 
la 410 000 lei. Recompensele pentru 
inovații cresc în același ritm, păs- 
trîndu-se proporția de 1/2 față de 
invenție.

CREAȚIEI TEHNICE

® E9

Ofi- 
de stat pentru invenții 

elibera brevetul de inven-

către direcția generală din minister, 
în termen de o lună de la primirea 
dosarului de la întreprindere. în 
cazul admiterii, întreprinderea este 
obligată să experimenteze propu
nerea în termen de cel mult un an 
de la data înregistrării ei, iar în 
termen de zece zile de la efectua
rea experimentării, conducerea în
treprinderii sau, după caz, condu
cerea direcției generale respective 
din minister este obligată să ac
cepte sau să respingă motivat pro
punerea de inovație sau raționali
zare.

Ceea ce trebuie subliniat în mod 
deosebit este faptul că noua le
gislație înlătură actualul sistem de 
recompensare plafonat și insufi
cient de stimulator, instituind sis
temul recompensării fără plafoane. 
Inventatorii, inovatorii și raționa- 
lizatorii vor primi o cotă procen
tuală din economiile realizate în 
anul cu cele mai mari rezultate 
economice din primii cinci ani de 
aplicare a invențiilor și, respectiv, 
doi ani în cazul inovațiilor și ra
ționalizărilor. Față de legislația 
actuală, cînd recompensele maxime 
sînt de 100 000 lei la invenții, 
50 000 lei la inovații și 25 000 lei la 
raționalizări, corespunzătoare unei

Pentru invențiile valorificate în 
străinătate se acordă și o parte din 
valuta realizată, atît inventatoru
lui, cît și întreprinderii titulare a 
brevetului. Astfel pentru încasările 
statului de pînă la 500 dolari echi
valenți, inventatorul primește ca 
recompensă întreaga valută, iar de 
la această sumă în sus recompensa 
se compune din cote fixe care 
cresc pe tranșe, la care se adaugă 
o cotă procentuală ce descrește 
pînă la 5 la sută la încasări ale 
statului de peste 500 000 de dolari, 
întreprinderea titulară a brevetu
lui primește o cotă de 20 la sută 
din încasările în valută, în cazul 
cînd acestea depășesc 1 000 dolari. 
Aceste sume — extrem de stimu
latoare — . vor servi pentru do
tarea întreprinderii cu utilaje, mo
dele de referință, prospecte și orice 
documentații necesare dezvoltării 
creației tehnice, dîndu-se preferin
ță cererilor justificate ale inventa
torilor.

Noua reglementare cuprinde dis
poziții corespunzătoare care sta
bilesc mijloace de apărare efectivă 
a drepturilor și intereselor inven
tatorilor, inovatorilor și raționali- 
zatorilor, înlăturîndu-se impreciziu- 
nile și lacunele actualei reglemen-

țări. Astfel, noua legislație regle
mentează complet și unitar căile 
de atac, instituie, în locul actuale
lor organe administrative, comisiile 
pentru soluționarea contestațiilor 
privind invențiile, inovațiile și ra
ționalizările, după o procedură 
specifică organelor administrative 
cu caracter jurisdicțional, ale căror 
hotărîri asigură stabilitatea drep
turilor acordate. De asemenea, se 
instituie dreptul de recurs la in
stanțele judecătorești asupra acte
lor administrative cu caracter ju
risdicțional privind invențiile, ino
vațiile și raționalizările, în confor
mitate cu prevederile constituțio
nale. Corespunzător acestor drep
turi, noua legislație prevede și o 
serie de sarcini mai precise pen
tru organizațiile socialiste cu pri
vire la sprijinul pe care acestea 
trebuie să-l acorde autorilor la 
proiectarea, construirea prototipu
rilor și experimentarea invențiilor, 
inovațiilor și raționalizărilor, în 
scopul înlăturării întîrzierilor în 
aplicarea și generalizarea acestora.

Avînd în vedere că România 
este parte la Convenția de la Paris 
pentru protecția proprietății indus
triale. în forma revizuită la Lisa
bona în 1958, noua reglementare 
tine seama de obligațiile ce revin 
statului nostru în această calitate. 
In acest sens, noua legislație pre
vede aplicarea aceluiași tratament 
atît cetățenilor români, cît și străi
nilor, cetățeni ai statelor sem
natare ale Convenției, consacră 
dreptul la prioritatea înregistrării 
invenției, instituie licența obliga
torie pentru înlăturarea eventua
lelor abuzuri care ar putea decurge 
din dreptul exclusiv de folosire a 
invenției, dînd întreprinderii drep
tul să folosească unele invenții fără 
consimțămîntul autorilor, în schim
bul unei indemnizații.

Toate i 
conferă 
derabilă 
dițiilor 
mișcarea 
Și

și altele 
o consi- 
a con- 

desfășoară 
inovații 

,i raționalizări. Ea constituie 
im stimulent puternic în ridicarea 
pe o treaptă superioară a creației 
tehnice de masă în întreprinderi și 
institute, în fructificarea mai din 
plin, pe măsura posibilităților, a 
realizărilor ei, în interesul pro
gresului tehnic și dezvoltării 
necontenite a economiei naționale.

aceste prevederi 
noii legislații 

îmbunătățire 
în care se 

de invenții, 
Ea

producției. In felul aces
ta, durata de deschidere 
a minelor la capacitate 
maximă a crescut, iar ni
velele de producție atin
se, care s-au situat mult 
sub această capacitate, nu 
puteau influența în mă
sura cuvenită reducerea 
cheltuielilor fixe pe uni
tatea de produs. Ar mai 
fi de adăugat condițiile 
foarte grele de zăcămînt, 
cît și extinderea limitată 
a rezervelor de cărbune 
brun exploatate în minele 
Șorecani și Surduc.

în afara acestor factori 
obiectivi, a căror influ
ență se mai face încă re
simțită în parte și în pre
zent, trebuie să remarc 
că, în activitatea colecti
vului întreprinderii noas
tre s-au manifestat nume
roase lipsuri de natură 
organizatorică, izvorîte de 
cele mai multe 
comoditate sau 
Este vorba, în 
rînd, de lipsa de 
vitate în dotarea cu uti
laje și aprovizionarea cu 
materiale și • piese de 
schimb, datorită îndeo
sebi superficialității cu 
care au fost întocmite 
respectivele planuri. Tot 
atît de păgubitoare a fost 
și practica unor cadre de 
conducere de a propune și 
justifica unele cifre ne
mobilizatoare, în scopul 
asigurării de „rezerve" 
pentru realizarea comodă 
a indicatorilor de plan. 
Și la toate acestea s-a a- 
dăugat, ca un corolar, ne
cunoașterea situației e- 
xacte din subteran, dato
rită'atît lipsei de control 
cît și tendinței unor con
duceri de unități de a as
cunde anumite stări de 
lucruri necorespunzătoare.

Deoarece neajunsurile 
țineau îndeosebi de sti
lul defectuos de muncă al 
cadrelor noastre de con
ducere, primul pas pe 
calea redresării economi
ce a întreprinderii l-am 
făcut tocmai în acest do
meniu. Conducerile uni
tăților și sectoarelor au 
fost mult întărite prin 
promovarea unor cadre 
bine pregătite profesional 
și cu mare dragoste și 
putere de muncă. Aceas-, 
tă măsură a dat rezultate 
deosebite și imediate, în 
special la exploatările mi
niere Voivozi și Șorecani. 
De asemenea, am consi
derat necesar să întărim 
relațiile de 
borare între 
treprindere, 
și colectivul 
al întreprinderii, să atra
gem un număr tot mai 
mare de ingineri și teh
nicieni în rezolvarea pro
blemelor de producție, 
concomitent cu stimularea 
energiei și priceperii lor.

Indicațiile plenarei C.C. 
al P.C.R. din decembrie 
1966, care au avut un 
mare răsunet și în rîndu- 
rile minerilor din regiu
nea Crișana, au marcat o 
cotitură radicală în în
treaga noastră activitate 
și, mai ales, în gîndirea 
celor mai mulți specia
liști. Fără îndoială, și în 
perioada dinaintea plena
rei s-a vorbit și s-au luat 
măsuri pentru reducerea 
costurilor de producție. 
Activitatea tehnică, care 
în mentalitatea multora 
constituia pînă atunci un 
scop în sine, a început 
însă din acel moment să 
capete sensurile și va
loarea ei reală — aceea 
de subordonare conștien
tă unui scop economic 
precis. In felul acesta, 
măsurile întreprinse, care 
înainte ar fi declanșat un 
noian de îndoieli și jus
tificări, au fost îndepli
nite de această dată cu 
rezultate peste așteptări.

Cadrul bine precizat în 
care s-a desfășurat ac
țiunea de rentabilizare, 
cît și cea de organizare 
științifică a producției și 
a muncii, a oferit un larg 
cîmp de afirmare a capa
cității specialiștilor noș
tri. într-o primă etapă 
ne-am propus ca, în se
mestrul I al acestui an, 
să depășim cu 8,8 milioa
ne lei valoarea producției 
marfă planificată și 
1051 lei 
muncii pe 
ducem cu 
prețul de 
milioane lei dotația de la

ori din 
rutină, 
primul 

operati-

strînsă cola- 
unități și în- 
între servicii 
de conducere

cu
productivitatea 
salariat, să re- 
4,6 milioane lei 
cost și cu 5,5

bugetul statului. Atinge
rea acestor prinoipale pre
vederi impunea concentra
rea eforturilor, creșterea 
gradului de utilizare in
tensivă a capacităților de 
producție prin îmbunătă
țiri în tehnologia și orga
nizarea lucrului, precum 
și reducerea cheltuielilor 
neeconomicoase.

Ce efecte au avut mă
surile întreprinse în acest 
răstimp ? La exploatarea 
minieră Sălaj, de pildă, 
prin îmbunătățirea orga
nizării muncii în abataje, 
punerea în funcțiune a 4 
combine, asigurarea unor 
revizii și reparații de ca
litate la utilajele de tran
sport, s-a ajuns ca, din- 
tr-o linie de front de 670 
metri, să se extragă zil
nic, în medie, 2075 tone, 
față de o producție de 
1570 tone, cît se realiza 
în 1965 dintr-un front de 
peste 730 metri liniari. 
S-au adoptat soluții mai 
raționale de pregătire și 
deschidere a panourilor. 
S-au îmbunătățit, de ase
menea, condițiile de de
pozitare și s-a asigurat 
realizarea unui ritm nor
mal de livrare, redueîn- 
du-se pierderile de pro
ducție cu 13 260 tone. Nu
mai pe această bază s-a 
obținut o producție marfă 
de 1,8 milioane lei.

Prin aplicarea întregu
lui complex de măsuri 
prevăzut pentru fiecare 
exploatare, eficiența scon
tată a fost depășită nu
mai 
trul 
am 
13,4 
ductivitatea muncii pla
nificată a fost depășită cu 
1821 lei. Prețul de cost a 
fost redus cu 7,8 milioane 
lei. In consecință, în tri
mestrul II, pentru prima 
dată, bilanțul s-a înche
iat cu un beneficiu de 2,6 
milioane lei, în loc de o 
dotație de la buget de 
3,9 milioane lei. In se
mestrul I, nivelul chel
tuielilor de producție la 
1 000 lei producție marfă 
a fost cu 117,2 lei mai 
mic, comparativ cu aceeași 
perioadă a anului trecut.

Ceea ce merită subli
niat în mod deosebit este 
faptul că întregul spor de 
producție obținut în pri
mele 7 luni ale acestui 
an a fost realizat pe sea
ma creșterii productivi
tății muncii, indicator la 
care sarcina planificată a 
fost depășită cu 9,8 la 
sută. Demn de remarcat 
este că, în această peri
oadă, cu toate că s-a re
dus efectivul cu 127 mun
citori, s-a realizat totuși 
o producție cu 20 milioa
ne lei mai mare decît în 
perioada corespunzătoare 
a anului trecut.

Rezultatele obținute cît 
și elementele noi apărute 
o dată cu adincirea stu
diilor în cadrul acțiunii 
de organizare științifică a 
producției și a muncii 
ne-au determinat să îm
bunătățim simțitor pro
punerile din prima etapă. 
Pe această bază, conside
răm realizabilă, încă în 
anul 1967, depășirea pla
nului cu 21 milioane lei 
la producția marfă, creș
terea suplimentară cu 9 
la sută a productivității 
muncii și reducerea cu 
aproape 15 milioane lei 
a prețului de cost, respec
tiv cu 16 milioane lei a 
dotației de la buget.

Există astfel toate pre
misele ca, în anul 1968, 
întreaga activitate a în
treprinderii să devină 
rentabilă și în acest sens 
va fi deosebit de impor
tant sprijinul Direcției 
generale a cărbunelui din 
Ministerul Minelor în 
privința înnoirii echipa
mentului de susținere 
prin dotarea cu cadre pă- 
șitoare. Pentru asigura
rea unei rentabilități ri
dicate și permanente, co
lectivul nostru va conti
nua cu aceeași fermitate 
aplicarea măsurilor stabi
lite în cadrul acțiunii 
organizare științifică 
producției și a muncii, 
care o vom continua 
mai susținut.

în parte. în sefnes- 
I, la producția marfă 
obținut pește plan 
milioane lei,’ iar pro-

de
a 

pe 
Și

Horia COSMA
inginer-șef
la întreprinderea minier^ 
Oradea
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® AGONIE ȘI EXTAZ — film pentru ecran panoramic : 
PATRIA (completare Permanențe) — 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21.
9 SINGUR PE LUME : FESTIVAL (comDletare Nota 10 la 
sport) — 8,45 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, la grădină — 19,30.
9 CUM SĂ FURI UN MILION — cinemascop : REPUBLI
CA — 8 ; 10,30 ; 13,15 ; 16 ; 18,15 ; 21,30, CAPITOL — 9,15 ;
11.45 ; 14,30 ; 17,15; 20,15, la grădină — 19,45. (la ambele 
completarea Hanoi de la răsărit la asfințit), FEROVIAR —
8 ; 10,30 ; 13,15 ; 16 ; 18,45 ; 21,15, EXCELSIOR — 9,15 ; 12 ;
15 ; 17,45 ; 20, MODERN — 9,30 ; 12,15 ; 15,30 ; 18,45 ; 21, ARE
NELE LIBERTĂȚII — 19,30 (la ambele completarea Fante
zie cu... șuruburi).
• SURCOUF, TIGRUL CELOR 7 MĂRI - cinemascop : 
LUCEAFĂRUL — 8 ; 10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 20,15, BUCUREȘTI 
— 0 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21, CIRCUL DE STAT - 17.45 ; 
20,30, STADIONUL DINAMO (la ambele completarea 23 Au
gust 1967) — 19,30, GRĂDINA DOINA — 19,45.
• UNDE ESTE AL III-LEA REGE ? : VICTORIA (comple
tare Muzeul pompierilor) — 9 ; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45. 
<» EROUL DE LA CONG LY : LUMINA — 9,15 ; 11,30 ;
13.45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
O PRIZONIERA DIN CAUCAZ : UNION — 15,30 ; 18 ; 20,30, 
FLACĂRA (completare Vizita conducătorilor de partid și de 
stat în regiunea Brașov) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• PROGRAM PENTRU COPII : DOINA — 9 ; 10.
9 PESCARUL DIN LOUISIANA : DOINA — 11,30 ; 13,45 ;
16 ; 18,30 ; 20,45.
• TOVARĂȘA — COSTUMUL DE CEREMONIE — ARHI
TECTURA UNIVERSULUI — NOTA 10 LA SPORT — 
CANCERUL METALELOR — ALBINA ROMANEASCĂ (A- 
PIS MELFICA CARPATINA) — 23 AUGUST 1967 : TIM
PURI NOI — 9 — 21 în continuare.
• CĂUTĂTORII DE AUR DIN ARKANSAS — cinemascop : 
GIULEȘTI — 10,30 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, BUCEGI (completare 
Triptic de artă populară) — 15,30 ; 18 ; 20,30, la grădină — 
19,45, MIORIȚA — 15,30 ; 18 ; 20,30.
9 CU BĂRBAȚII E O ALTA POVESTE : CENTRAL (com
pletare 450 de ani de la tîrnosirea mănăstirii Argeș) — 
9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.

O OMUL PE CARE ÎL IUBESC — cinemascop : ÎNFRĂȚI
REA ÎNTRE POPOARE (completare Sesiunea Marii Adunări 
Naționale) — 14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
® DON GABRIEL — cinemascop : DACIA (completare Cu
cerirea sunetului) — 7,45 — 21 în continuare.
9 CĂLĂTORIE FANTASTICA — cinemascop : BUZEȘTI 
(completare Hanoi de la răsărit la asfințit) — 15,30 ; 18, la 
grădină — 20,30, AURORA (completare Copilărie furată) — 
9 ; 11,45 ; 20,30. SPARTACUS — 15,15 ; la grădină — 19,15. 
e COMPARTIMENTUL UCIGAȘILOR — cinemascop ; 
CRÎNGAȘI (completare Neglijențe mici, necazuri mari) — 
15,30 ; 18 ; 20,30, COLENTINA (completare Neglijența se plă
tește)

cinema
• CANALIILE : GRIVIȚA — 9 j 11,15 ; 13,30 ; 15,30 ; 18 ;
20,30, FLAMURA (completare Fantezie cu... șuruburi) — 9 ; 
11,30 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
9 UN HECTAR DE CER — cinemascop : GLORIA (comple
tare Din pămînt și foc) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
9 MOMENTUL ADEVĂRULUI — cinemascop : UNIREA - 
16 ; 18,15, la grădină — 20.
e SĂ-MI FACEȚI UNA CA ASTA ! : TOMIS (completare 
Miinile pictorului) — 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16; 18,15; 20,30, la 
grădină — 19,30, FLOREASCA (completare Io, Ștefan Voie
vod ctitor) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
9 CARTEA De LA SAN MICHELE — cinemascop : VITAN 
(completare Sesiunea Marii Adunări Naționale) — 15,30 ; 18 
« PRINTRE VULTURI — cinemascop : POPULAR — 15,30 ; 
18 ; 20,30, COTROCENI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
9 PANTERA NEAGRA — cinemascop : ARTA (completare

Tutunul) — 15,30 ; 18 ; 20,30, la grădină — 19,30, MOȘILOR 
(completare Orizont științific nr. 7/1967) — 15,30 ; 18 ; la gră
dină — 20.
O ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘTRENGARIȚĂ — cinemascop : 
MUNCA (completare Pectina) — 10 ; 15,30 ; 17,45 ; 20.
o UN SURÎS IN PLINA VARA : COSMOS (completare VI- 

. zlta conducătorilor de partid și de stat în regiunea Bucu
rești) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
9 ZODIA FECIOAREI — cinemascop : VIITORUL (comple
tare Oameni deasupra norilor) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
9 SPARTACUS — cinemascop (ambele serii) : MELODIA 
— 9 ; 12,30 ; 16,15 ; 20,15, GRĂDINA AURORA — 19,30.
9 COMISARUL X — cinemascop : VOLGA (completare E 
mai bine așa?) — 9,30; 11,45; 16; 18.15; 20,30, LIRA (com
pletare Consfătuirea pe țară a lucrătorilor din industria 
chimică) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
9 VIAȚA LA CASTEL : RAHOVA (completare Vizita con
ducătorilor de partid și de stat în regiunea București) — 
15,30 ; 18, la grădină — 20.
9 DULCEA PASARE A TINEREȚII : DRUMUL SĂRII — 
15 ; 17,30 ; 20.
9 VULCANUL INTERZIS - cinemascop : 
(completare Dacă o Iubești) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
9 FALSTAFF : PACEA - 15,30 ; 18 ; 20,30.
9 BĂTĂLIA PENTRU APA GREA ; CINEMATECA (Bd. 
Magheru nr. 29) — 10 ; 12 ; 14 : 16,30.
9 FEMEIA NECUNOSCUTA : GRĂDINA VITAN (comple
tare Mărășești 1917—1967) — 19,30.
O BANDA DE LAȘI : GRADINA COLENTINA (completare 
Neglijența se plătește) — 20.30.
9 800 DE LEGHE PE AMAZOANE : GRĂDINA PROGRE
SUL PARC (completare Dacă treci podul Ponoarelor) — 
19,30.
9 DARCLEE : GRĂDINA LIRA (completare Consfătuirea pe 
țară a lucrătorilor din indjțstria chimică) — 19,30.
9 FATA ÎN DOLIU : GRADINA EXPOZIȚIA — Piața Scîn- 
teii (completare Gustav pesimistul) — 19,30.
9 HAI, FRANȚA!: GRADINA PARCUL HERĂSTRĂU 
(completare Gustav șahistul) — 19,30.

FERENTARI
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(Urmare din pag. I)

Dintre calitățile necesare unui 
editor, despre una nu se vorbește 
aproape deloc sau prea puțin : ima
ginația. Intr-un articol publicat de 
curînd, poetul și editorul Vasile 
Nicolescu spunea că editorul de 
poezie trebuie să fie el însuși poet. 
Editorul de critică, îmi iau îngă
duința să adaug, trebuie să fie, el, 
critic. Și, de fapt, și unul și altul tre
buie să fie nu neapărat autori de 
poezie, de critică, dar cunoscători, 
adică oameni de cultură.

Nu voi scrie un elogiu editorului, 
de imaginația și de inteligența căruia 
ar trebui să asculte instituția numită 
editură j deși aș fi vrut să-l scriu. în
trebarea pe care mi-o pun este cu 
mult mai banală : cum se editează și 
se reeditează critica literară ? Poate 
că, pînă la urmă, cititorul va înțelege 
singur ce legătură este între imagi
nație și critică...

Unii scriitori au de obicei orgoliul 
de a crede că ceea ce împinge litera
tura înainte, o revoluționează, o renaș
te este literatura însăși, creația; critica 
ar fi chemată să constate și să clari
fice un proces la care, în fond, nu ia 
parte. Dar nici o mișcare artistică, 
oricît de neînsemnată, nu poate dura, 
dacă nu e consolidată de o conștiință 
critică. Și critica nu e deloc exte
rioară procesului de renaștere sau de 
decădere a unei literaturi : dimpotrivă, 
ea e amestecată intim în el, căci 
creația se însoțește totdeauna de re
flecția asupra creației, determinînd o 
spre a se lăsa determinată de ea. „Re
flecție asupra creației" înseamnă însă 
cu mult mai mult decît critică la zi, 
cronică literară, articol ocazional : în 
efortul ei de a se înnoi și de a nu 
pierde contactul cu literatura, se în- 
tîmplă criticii să se depărteze de a- 
ceste forme directe de legătură cu 
obiectul ei. Scriitorii acuză atunci pe 
critic de a fi abdicat de la datorie, 
însă critica se interoghează atît 
stăruitor asupra propriei condiții 
din vanitatea unei autonomii 
sens, ci pentru a-și întemeia altfel 
mai profund apropierea de literatură. 
Sau, cu alte cuvinte : pentru a deveni 
dintr-o oglindă fidelă a literaturii, o 
conștiință lucidă și deschisă a ei. Fap
tul se observă și la noi și primul lu
cru care ni se impune este diversitatea 
actuală a criticii.

în fața acestei critici diverse mi
siunea editurilor noastre e din ce în 
ce mai dificilă. Editurile au rămas, 
în general, la cîteva forme de a tipări 
critica, unele din ele astăzi depășite, 
necorespunzătoare. Să dăm un singur 
exemplu. Editura pentru literatură a 
inițiat de cîțiva ani o colecție care, 
judecind după majoritatea titlurilor, 
ar fi reunit monografii de scriitori. 
Dar curînd au început să apară, în 
formatul colecției, biografii (Viața lui 
Al. Macedonski de A. Marino), 
studii analitice ale operei (Opera 
lui T. Arghezî de D. Micu), 
monografii de curente, prezentări de 
autori străini ș.a.m.d. Natural, colec
ția și-a pierdut profilul. în al doilea 
rînd, monografiile propriu-zise sînt 
cîteodată, impropriu numite astfel (ca, 
de exemplu, ultima apărută: Traian 
Demetrescu de C. D. Papastate) pen
tru că cercetarea lor — utilă docu
mentar — n-a fost îndrumată spre co
lecțiile corespunzătoare. Departe de 
mine gîndul că editarea . criti
cii nu se poate face decît în 
cadrul unor colecții ; colecțiile ră- 
mîn însă foarte necesare pentru o- 
rientarea cititorului și Editura pentru 
literatură ar putea concepe cîteva ast
fel de colecții: monografii, biografii, 
culegeri de interviuri, studii generale 
despre curente sau epoci, cronici lite
rare, eseuri, studii de estetică, studii 
de stilistică, analiză comparată etc. 
Ele au avantajul că obligă pe autori 
să respecte o convenție : editura poate 
controla astfel un proces complicat și 
variat, poate avea inițiativa acolo 
unde, de obicei, se află la discreția 
criticului, a ideilor sau a lipsei lui de 
idei. Nici vorbă că, în afara colec
țiilor, pot apărea volume de critică : 
dintr-un mijloc de a stimula_ și orien
ta, colecția nu trebuie 
manie stînjenitoare.

Intr-un fel, raportul 
editarea-tip și editarea 
mai limpede cînd e vorba de istoria 
criticii. Aici se vede mai bine și mă
sura în care formele actuale de lucru 
sînt depășite, pentru că dezvoltarea 
din ultimii ani a literaturii și criticii 
face mai necesară ca oricînd o poli
tică mai sistematică și mai_ largă în 
reeditări. Ritmul, mai întîi, în care se 
retipăresc operele critice din trecut 
este necorespunzător. Căci nu există 
nici o regulă • editurile acuză pe cri
tici că nu fao propuneri concrete, cri
ticii se lasă solicitați de edituri. Pro
punerile trebuie să vină de la edituri, 
admițîndu-se • evident și calea inver
să, ca o inițiativă fericită. Aceasta 
trecere, generoasă, a răspunderii de 
la unii la alții, face nu numai să nu 
avem retipărite opere capitale de cri
tică, dar să nu știm niciodată pe ce 
contăm. Poate că vom fi în posesia 
unei bune ediții Ibiăileann la anul, 
poate peste zece ani. Dacă, să zicem, 
în cazul retipăririi „criticelor .editu
ra așteaptă o propunere și e în funcție

<
de cel ce o face, Spiritul critic în cul
tura românească, nerelipărit din 1909, 
ar putea fi publicat numaidecît, prin 
efortul unui simplu redactor de edi
tură, care n-ar mai aștepta zece refe
rate externe. Același lucru pentru E. 
Lovinescu, citat mereu, și pus în pro
grame analitice și neretipărit I Să zi
cem (ca și în cazul lui Ibrăileanu) că 
pentru Critice editura n-are ce face, 
trebuie să aștepte pe cineva să-i facă

acestei revalorificări. Ca orice operă 
de cultură, ea nu este un act mecanic 

' și exprimă totdeauna un punct de ve
dere, este, cu alte cuvinte, rezultatul 
unei confruntări lucide cu trecutul. 
Insă nu e mai puțin adevărat că edi
tarea criticii se împiedică uneori de 
obstacole artificiale, că nu totdeauna 
întîrzierile se pot justifica prin ab
sența unor studii serioase asupra au
torului respectiv E cazul lui E. Lo-

puncte de vedere

EDITAREA
CRITIC

ti 8?

selecția. Dar Istoria literaturii româ
ne contemporane (mai ales compen
diul din 1937), monografia despre 
Titu Maiorescu și celelalte cărți des
pre Junimea, Istoria civilizației româ
ne moderne, aceste lucrări fundamen
tale, însoțite bineînțeles de studii cri
tice temeinice, care să le aprofun-' 
deze, să explice cititorilor în ce constă 
valoarea lor literară și culturală se 
cuvin cît mai grabnic editate. Nu tre
buie ignorat deci caracterul critic al

vinescu, al lui G. Ibrăileanu, al lui 
Tudor Vianu, publicat în Editura 
Academiei într-un volum uriaș și ne
practic, al lui Paul Zarifopol, nepu
blicat de loc. Credința mea e că edi
turile așteaptă nejustificat, înainte de • 
a trece la retipărire, să li se pună la 
dispoziție o ediție completă, critică. 
Fără nici o discuție, idealul acesta 
este : realizarea unor ediții serioase, 
temeinice. Aceasta exclude bineînțe
les graba sau superficialitatea. O edi-

ție critică e chestiune de timp. Pom- 
piliu Constantinescu a găsit în Victor 
Felea un editor priceput și în stare 
să dea o astfel de ediție. Dar cine ne 
va convinge că e bine să ducem opti
mismul atît de departe încît să nu ti
părim critica decît în astfel de ediții 
aproape definitive ? înainte de a pu
tea edita toate scrierile, să le edităm 
pe acelea principale. Mi se pare ne
cesar să creăm o bibliotecă pentru toți 
consacrată criticii. Ea ar contribui la 
popularizarea operelor de bază și ar fi 
un stimulent pentru extinderea aten
ției cititorului și la celelalte. Cititorul 
de literatură ar fi îndemnat să nu mai 
facă o discriminare între literatură și 
critică. O mare valoare instructivă ar 
avea o serie de colecții Enrinescu, Ar- 
ghezi, Sadoveanu, Blaga, care să re
unească ceea ce s-a scris mai impoitanl 
despre acești mari scriitori, rămînînd, 
evident, deschise și studiilor ce se vor 
scrie de aici înainte. Din același punct 
de vedere, ar fi utilă o colecție care 
să cuprindă critica și estetica, defi
nitorii pentru o mișcare literară, pen
tru un curent critica și estetica sim
bolismului, sămănătorismului etc. Toa
te aceste propuneri au în vedere tre
zirea interesului pentru critică la citi
torul obișnuit de literatură și, într-un 
plan mai înalt, creșterea prestigiului 
criticii. Să nu uităm că reeditarea de
pinde de 
ficatoare ; 
adevărata 
critice ar 
tate dacă
avea operele republicate. A 
operele fără să le discutăm temeinic 
nu e bine. Dar a discuta la 
operele fără să publicăm e mai bine ?

18,00 — în direct... emisiune 
economică.

18,30 — Pentru copii : Ecranul 
cu păpuși. „Cinci săptă- 
mini în balon", adap
tare după romanul lui 
Jules Verne. Interpre
tează colectivul Teatru
lui de păpuși din Bacău.

— Pentru tineretul școlar : 
„1001 de întrebări".

19,00

i
I

— Telejurnalul de seară.

o serioasă analiză revalori- 
dar să nu uităm nici că 
revalorificare a moștenirii 
fi realizată doar pe jumă- 
am avea studiile

19,50 — Buletinul meteorologic.
20,00 — Deschiderea festivă a 

celui de-al iV-lea Con
curs și Festival Interna
țional „George Enescu" 
1967. In program : Sim
fonia I în Mi bemol ma
jor opus 13 de George 
Enescu. Interpretează 
orchestra Filarmonicii 
de Stat „George Enes
cu". Dirijor : Antonin 
Ciolan. Transmisiune 
din sala Palatului. în 
pauză : filme documen
tare.

care ma
la sfir-

sale va

Nicolae MANOLESCU

și n-am 
publica

21,30 — Hocus-Pocus, emisiune 
muzical-distractivă cu 
Gitte și Rex și ansam
blul Les Parisiennes.nesfîrșit

22,20 — Telejurnalul de noapte.

* valorilor științei și culturii
Interviu cu acad. Emil CONDUR A CHI

T

— Ce reprezintă acest for 
și care este contribuția lui la 
promovarea științelor de care 
se ocupă ?

— Ce a determinat alegerea 
ca temă a actualului colocviu 
„Tradiția și inovația in cultura 
popoarelor din sud-estul Eu
ropei" ?

Moment de comloeoță

Reuniunea Consiliului international de
filozofie și științe umane, de la București

Intre 5—13 septembrie a.c. 
în Capitală se vor desfășura 
lucrările reuniunii Consiliului 
internațional de filozofie și ști
ințe umane (C.I.P.S.H.), eve
niment de prestigiu în viața 
cultural-științifică mondială. 
Cu acest prilej ne-am adresai 
acad. Emil Condurachi, direc
torul Institutului de arheologie 
din București, vicepreședinte 
al Uniunii Academice Interna
ționale.

să devină o

acesta dintre 
liberă apare

■
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— Organism de înalt nivel in
ternațional, Consiliul a fost creat 
în anul 1949 din inițiativa și sub 
auspiciile UNESCO, în scopul de 
a stimula preocupările și cercetă
rile din domeniul filozofiei și știin
țelor umane, de a încuraja respec
tul pentru valorile culturale uni
versale prin studiul comparativ al 
civilizațiilor. în acest fel, el contri
buie totodată și la o mai bună cu
noaștere și înțelegere internațio
nală, prin sporirea interesului față 
de cercetarea omului și promovarea 
cooperării științifice pe scară tot 
mai largă între toate popoarele. 
C.I.P.S.H.-ul cuprinde numeroase 
organisme afiliate ! Uniunea Aca
demică internațională, Federația 
societăților de filozofie, Comitetul 
internațional de științe istorice și 
alte foruri reprezentative ale ling
visticii, antropologiei și etnologiei, 
istoriei artelor, literaturii, orienta- 
listicii și muzicologiei etc. Scopul 
adunărilor sale generale este de a 
trece în revistă rezultatele obți
nute, de a rezolva diversele proble
me organizatorice care apar, de a 
fixa programul de viitor, data 
eventual tematica congreselor, 
roul Consiliului — compus 
personalități științifice de prim 
din — a decis, iar activitatea
pînă acum a impus ca tradițională, 
organizarea cu prilejul fiecărei a- 
dunări generale și a unui colocviu 
pe teme diverse.

Și 
Bi- 
din 
or- 
de

— Faptul eă apropiata reuniune 
a Consiliului va avea loo în țara 
noastră, pentru prima oară într-o 
țară socialistă, ne-a permis să pro
punem drept temă a colocviului a- 
ceastă problemă apropiată nouă. 
De altfel, contribuțiile specialiștilor 
noștri în acest domeniu sînt bine 
cunoscute pe scară internațională, 
ceea ce a și determinat alegerea 
Bucureștiului ca sediu al Asociației 
internaționale de studii sud-est eu
ropene. Pentru ilustrarea continui
tății acestor preocupări în țara 
noastră voi aminti aici contribuția 
istoricului român Nicolaie lorga, 
savant ce poate fi considerat pe 
drept cuvînt părintele spiritual al 
acestei direcții de investigație, cel 
dintîi care a îmbrățișat în studiile 
sale întreg sud-estul european în 
complexitatea sa, O dovedesG de 
altfel valoroasele sale lucrări din 
acest domeniu — „Istoria impe
riului otoman", „Istoria lumii post- 
bizantine", „Istoria statelor balca
nice" — în care nu există aspect 
al istoriei politice, economice, so
ciale, artistice, culturale, a acestei 
zone a Europei în care el să nu fi 
adus contribuții esențiale, valoroa
se. Aceste direcții au fost îmbogă
țite ulterior de alți reprezentanți 
de seamă ai științei și culturii 
noastre.

De altfel, în toate etapele sale de 
dezvoltare sud-estul european a 
creat tradiții culturale de valoare, 
uneori pe nedrept neglijate. Pe lin
gă aceste tradiții există însă o serie 
întreagă de elemente noi, consti
tuind contribuția creatoare a fiecă
rui oopor, națiuni din această zonă 
a continentului noșțrți, a unor re
prezentanți de prestigiu ai culturii

acestora. Astfel, nu întîmplător 
unul dintre cele 12 rapoarte ce vor 
fi prezentate cu acest prilej, cel 
privind „Arta modernă și contem
porană a popoarelor din sud-estul 
Europei" — ținut de criticii de artă 
români Dan Hăulică și Ion Frun- 
zetti — se va încheia cu prezenta
rea creației sculptorului iugoslav 
Ivan Mestrovici și a românului 
Constantin Brâncuși, a cărui operă 
constituie o cotitură în arta 
plastică a lumii contemporane.

— Ce alte elemente vor sta 
in atenția participanților ? Și 
ce semnificație capătă acest 
eveniment in totalitatea lui ?

ce se grefează indisolubil 
melia puternică a unor valoroase 
și îndelungate tradiții. Totodată, 
evenimentul va marca o nouă etapă 
în popularizarea și cunoașterea as
pectelor inedite ale realizărilor cul
turale ale acestei zone, care a dat 
lumii creații și creatori de notorie
tate mondială în aceste domenii 
dar, sub unele 
cient cunoscute de marele public, 

în acest sens, un rol important, 
îl va avea faptul că lucrările reu
niunii — prilej de fructuoase 
schimburi de idei și de cunoaștere 
reciprocă — vor fi publicate ulte
rior de UNESCO și difuzate apoi 
în întreaga lume. Se va dovedi
astfel, o dată în plus, că sud-estul 
Europei a produs, prin creația
populară și cultura popoarelor și

— Comunicările ce vor preceda 
discuțiile dezbat sub diferite as- 

■ pecte evoluția complexă a științelor 
umane în această zonă. Astfel, în 
rîndul raportorilor de peste hotare 
se numără savanți de prestigiu, 
ca prof. Andră Mirambel — Franța 
(,’,Tabloul literaturilor sud-est eu
ropene din sec. XVI—XIX"), prof. 
D. Obolensky — Anglia („Institu
țiile și programele politice ale im
periului bizantin"), prof. Milutin 
Garașanin — Iugoslavia („Moșteni
rea neolitică, inovații din epoca de 
bronz, aporturile grecești, celtice și 
romane"); din țară, alături de ra
portul amintit mai sus, prof. univ. 
Mihai Berza va vorbi despre „Ma 
rile etape ale sud-estului euro
pean", prof. Virgil Vătășianu des
pre „Arta bizantină și postbizanti- 
nă pînă în sec. XVI“, iar Virgil 
Cândea va prezenta în colaborare 
cu marele savant grec prof. Con
stantin Dimaras „Evoluția ideilor 
din sec. XVI—XIX". în ceea ce mă 
privește, am primit sarcina de a 
trage concluziile discuțiilor asupra 
acestei teme pasionante de studiu.

Cu acest prilej se va aprofunda 
fenomenul apariției unor valori 
recente în sud-estul european,

I
I

ă în aceste domenii, n 
e aspecte, încă insufi- g 
its de marele nublic. ■

I
I
I 
I 

națiunilor lui, mai multe valori o 
științifice și culturale de circulație I 
universală decît se putea bănui. “

Lucian SACHELARIE I

în America. In ca
meră era și un pian. 
Pe pian i se așezase 
cutia cu vioara adusă 
de Menuhin. Enescu 
credea că-și va reve
ni, că va mai putea 
lucra, iar eu îi adu
sesem odată un caiet 
de schițe muzicale, in 

■ speranța că va putea 
lucra puțin. A încer
cat să lucreze, nu 
știu ce a scris, pentru 
că era foarte discret, 
extraordinar de rezer
vat în privința trava
liului său componis
tic. „Donnez-moi le 
violon", mi-a spus el 
odată și cu mina lui 
validă a mîngîiat-o. 
„J'etais injuste avec 
cet instrument", a a- 
dăugat apoi cu duio
șie.

Tendințele muzicale 
contemporane nu-l 
preocupau. E adevă
rat că in tinerețe, în 
contactul cu muzica pe 
care o auzea la Viena 
— Brahms, Wagner, pe 
atunci exponenții cu
rentelor noi — a sufe
rit o anumită înrîurire 
a acestor compozitori. 
Dar aceasta este ine
rent oricărui artist 
creator tînăr. Nimeni 
nu vine de nicăieri, 
fiecare are un tată, 
cîteodată mai mulți l 
Mai tîrziu, la Paris, 
fiind elev în clasa lui 
Fauri, s-a simțit în 
lucrările sale în Octet, 
în Sonata a Il-a pen
tru vioară. în Simfo
nia I, înrîurirea. 
dascălului său, care 
se adaugă influen
tei brahmso-wagne- 
riene — dar și a- 
ceasta în mod destul 
de vag. Deoarece Enes
cu avea încă din ti
nerețe un limbaj ce-i 
aparținea. în acest 
limbaj o ureche atentă 

' află imediat acel fun
dament folcloric ro
mânesc în 
estrul pînă 
șitul vieții
învălui întreaga sa 
operă. Substratul cîn- 
tului popular, fie în 
citații întocmai sau în 
ritmuri stilizate, t>a 
deveni chiar unul din 
elementele esențiale 
ale procesului său 
creator.

Cred că se poate 
vorbi despre Enescu ca 
despre unul din marii 
muzicieni de la înce
putul secolului care cu 
toate că a trăit la Pa
ris în ambianța im
presionistă de atunci 
nu a cedat chemării 
sirenei impresioniste 
ca bunăoară un De
bussy, un Florent Sch
mitt, un Vincent 
d'Indy, un Ravel și 
mai toți marii muzi
cieni francezi de a- 
tunci. Dacă, de pildă, 
compari astăzi Sonata 
a doua pentru vioară 
cu alte lucrări simila
re, care s-au scris pe 
vremea aceea, desco
peri marea personali
tate a lui Enescu. 
Sonata aceasta este, 
poate, una din singu
rele, dacă nu singura, 
care mai rămîne în- 
tr-adevăr și își trage 
virtuțile tocmai 
acel stil care pe 
mea aceea era 
depășit, dar 
după cîte ne 
seama și-a 
perenitatea în fața 
timpului. Este drept 
că la el influența im
presionismului a ve
nit destul de tîrziu, 
cînd Debussy murise, 
cînd Ravel trecuse — 
sub înrîurirea tinerilor, 
a jazzului și a lui Erik 
Satie — la o muzică 
lineară. La Enescu 
aceste elemente im
presioniste pe care le 
găsim și în Simfonia 
a III-a, în finalul So
natei I pentru pian și 
chiar în Sonată a III-a 
pentru vioară și pian, 
între altele sînt mai 
degrabă mijloace de 
a anima armonia lui 
prin broderii extraor
dinare, care desigur 
nu au sensul pe care-l 
avea la adevărații 
profeți ai impresio
nismului. Dar ceea ce 
ni se pare esențial 
este faptul că și-a for
mat singur limbajul. 
Este imposibil ca un 
om care trăiește cu 
luciditate în epoca sa 
să nu prindă ceva din 
atmosfera timpului.

Aici, în România, și 
găsesc că e lăudabil 
asta, tinerii compozi
tori sînt influențați de 
Enescu într-un mod 
foarte subtil. Cred că

din 
vre- 
găsit 
care, 
dăm 

dovedit 
în

se află în Sonata a 
III-a de vioară sau în 
Simfonia de cameră 
elemente care ar fi a- 
proape de ceea ce gîn- 
dește azi tineretul. 
Dar nu cred că Enes
cu poate fi apriori a- 
propiat de Schonberg 
sau Weber, Mai în- 
tîi, 
n-a 
de 
iar 
n-a . 
temă,
Conceptul său compo
zițional diferea cu to
tul de cel al școlii 
vieneze. De altfel, E- 
nescu a cunoscut nu
mai o parte din opera 
lui Schbnberg, Cvar
tetul nr. 2 cu voce, 
Pierrot Lunaire, Er- 
wartung și cele Cinci 
Piese pentru orches
tră. Ignora deci dis
ciplina dodecafonică 
schănbergiană sau, cel 
mult, n-avea decît 
vagi noțiuni despre a- 
ceasta. într-o zi i-am 
spus: „Ai un desen 
muzical care ți-ar per
mite să dai o nouă lu
mină acestei tehnici 
dodecafonice, cu ge
niul dumitale. Dacă 
vrei, te inițiez eu". Iar 
el 
„Am 
încă de scris in_ pro
pria ' ’ ’ ’
cît n-am timp să mai 
învăț alta". Cred că 
pe Webern nu l-a cu
noscut: Ara 
propria sa 
prin care și pentru 
care a trăit. 
extrem de încet, 
toate că avea facilități 
creatoare care, în ti
nerețea sa, pe băncile 
conservatorului încă, 
i-au croit o faimă le
gendară și de care, 
mulți ani mai tîrziu, 
un Ravel, un Schmitt, 
un Auber, un Koech- 
lin, foștii săi colegi, în 
clasa lui Faure, nu în
cetau de a-mi vorbi 
de cîte ori numele lui 
Enescu se ivea în con
versațiile noastre. In 
acest sens aș vrea să 
relatez o amintire. In
tr-o vară, soția mea 
(pianista Monique 
Hass — n.n.) și cu el, 
dădeau cursuri la o 
universitate din An
glia, la Blandford. în
tr-o dimineață, Enes
cu îmi spune : „Dum
neata trebuie să lu
crezi". „Eu am venit 
aici să mă odihnesc — 
i-am răspuns. N-am 
nici măcar hîrtie de 
muzică". „îți dau eu 
hîrtie". Și m-a încuiat 
cu cheia într-o clasă 
și el a rămas în altă 
clasă. L-am auzit timp 
de trei ore cîntînd la 
pian mereu același a- 
cord. La urmă am 
constatat că nu scri
sese toată dimineața 
decît o singură măsu
ră. Era extraordinar 
de scrupulos, fapt ce 
un grafolog ar putea 
lesne constata chiar 
din scrisul său: me
reu revenea asupra u- 
nor litere sau cuvinte 
și le ameliora grafis- 
mul.

Compozitorii români 
din generația mea 
am fost cu toții 
discipoli, dacă nu e- 
levii săi. El a fost o- 
mul care a deschis ar
canele artei noastre. 
El ne-a introdus îh 
tainele tehnicii noas
tre. Eu de la el am 
învățat muzica fără să 
fi fost elevul lui. Mai 
tîrziu, am fost disci
polul lui. Alfred A- 
lessandrescu, Mihail 
Jora, Enacovici, Ion 
Nona Ottescu, Cuclin, 
Andricu, eu și alții, 
noi toți am crescut în 
jurul acestui om. Noi 
toți trăiam și mun
ceam cu marea spe
ranță că-l vom mul
țumi pe maestru. Cînd 
venea în țara lui, via
ța muzicală se trans
forma ca din senin. Se 
ocupa de toate, dă
dea ședințe de concer
te, de muzică de ca
meră, de sonate cu A- 
lessandrescu, dirija 
concerte simfonice, di
rija spectacole de o- 
peră, se ocupa de toți 
tinerii care îl solici
tau, știa să-și orga
nizeze lucrul într-un 
mod fenomenal. Era 
acel muzician total 
care poate de la Bach 
și Liszt nu s-a mai 
întîlnit. Tot ce făcea 
era admirabil. Un 
extraordinar șef de 
orchestră, un compo
zitor genial, un pianist 
superb. Dacă ar fi cîn- 
tat din voce, ar fi fost 
un mare cîntăreț. A-

mai 
sub- 
îm-

pentru că Enescu 
încetat niciodată 

a lucra cu teme, 
nu cu serii. Seria 

fost niciodată o 
ci o antitemă.

mi-a răspuns : 
atîtea lucruri

mea tehnică, în-

lui era 
muzică

Lucra
cu

vea vocea lui Șaliapin. 
Era un desenator ex
traordinar, extrem de 
amuzant, un imitator 
plin de haz.

Precum am 
spus-o, la el 
stratul folcloric
pregnase cu totul gîn- 
direa sa și, chiar daci 
în creațiile de mai tîr
ziu folclorul, ca citat, 
a dispărut, pentru cel 
care vrea să asculte, 
chiar în Oedip, poate 
percepe fondul folclo
ric care animă aceas
tă gigantică partitură. 
Deși n-a făcut nimic 
pentru a fi cunoscut, 
■părerile despre opera 
lui au fost superlative. 
Florent Schmitt spu
nea că este cel 
mare compozitor 
timpului nostru, 
vel, Fauri, ca și 
admiratorii săi cunos- 
cuți sau necunoscuți, 
găseau că era un om 
excepțional. Din punct 
de vedere al tehnicii 
violonistice, el a 
schimbat felul ciutu
lui viorii. Astăzi, în 
lumea întreagă, violo
niștii vădesc, în teh
nica lor, influența sti
lului enescian. El a 
găsit, spre exemplu, o 
manieră nouă a vi- 
brato-ului, a frazării. 
Cei care aveau șansa 
de a cin ta alături de 
el erau pur și simplu 
fascinați. Ultima da
tă, cînd a apărut pe 
o estradă la Paris, di- 
rljtnd un 
soția mea, 
era cu un 
de a se 
Monique 
concertul în re minor 
de Bach. El dirija un 
concert brandenbitrgic 
și programul se ter
mina cu concertul 
pentru pian în La de 
Mozart. Enescu se 
mișca cu dificultate. 
Dirija șezînd pe sca
un. A venit de la trei 
în sală, adus de mi
ne, deși concertul în
cepea la ora cinci și 
a stat pe estradă, pînă 
după concert. Instru
mentiștii erau tineri, 
nu-l cunoșteau, era o 
oarecare indisciplină 
la repetiție. Dar Enes
cu avea geniul de a 
transmite un senti
ment magnetic extra
ordinar. Dirija cu o 
bucățică de creion. 
Cînd s-a săltat puțin 
de pe scaun și a dat 
semnalul de începere, 
toată orchestra a fost 
ca electrizată. Mo
nique Hass spunea că 
atunci cînd maestrul 
stătea lîngă ea, 
mai bine : „îmi 
iecta adevărate 
ide".

Pînă la ultima 
a vieții sale pe 
de suferință 
era preocuparea lui e- 
sențială. Menuhin ii a- 
dusese mai multe 
discuri pe care Enescu 
dorea să le asculte 
din nou. Simfonm. a 
7-a de Beethoven, a 
5-a de Gustav Mahler 
și Ioana pe Rug de 
Honegger. Ascultînd a- 
ceastă frescă drama
tică, mi-a spus : „Nu 
mai vreau să aud altă 
muzică. Vreau să mor 
cu impresia profundă 
ce mi-a lăsat-o acea
stă capodoperă atît de 
umana a lui Honegger", 
I-am transmis aceste 
cuvinte marelui com
pozitor elvețian și el 
atunci foarte bolnav. 
I-a trimis lui Enescu 
o scrisoare în care îi 
mărturisea fericirea ce 
i-a provocat-o aprecie
rea maestrului. Totuși, 
a mai ascultat o bu
cată muzicală și anume, 
simfonia sa de cameră, 
pe o bandă imprimată 
cu prilejul primei au
diții pariziene. Era ul
tima lui satisfacție mu
zicală. De această sim
fonie mă leagă o a- 
mintire extrem de pre
țioasă: Enescu, bolnav, 
n-a mai putut pune, el 
însuși nuanțele în par
titură. “ - - - "
patul 
înscris 
sa...

Un prieten stenogra- 
fiază aceste gînduri. 
De aceea stilul poate 
părea uneori lipsit de 
legătură. Dar ce im
portanță are I Prea
mărirea unui om ca 
George Enescu auten
tic geniu al muzicii u- 
niverșale, poate fi spu
să și scrisă în orice 
stil.

mai 
al 

Ra
tați

concert cu 
ca solistă, 
an înainte 
îmbolnăvi. 

Hass ciuta

citita 
pro- 
flu-

clipă 
patul 

muzica

Eu, stind la ca
pătului, le-am 
după dictarea

București,
2 septembrie 1967

Eveniment artistic dominant
(Urmare din pag. I)
nența la țara sa, el a 
afirmat-o cu mîndrie 
oriunde l-au dus, 
de-a lungul a multor 
zeci de ani, pașii și 
concertele-i triumfale 
— adică pretutindeni 
în lume. Oricînd patria 
și poporul au trecut 
prin ceasuri de grea 
cumpănă, George E- 
nescu a ținut să fie 
prezent nu numai cu 
gîndul și simțirea, dar 
și cu ființa sa.

A adus alinare și a 
insuflat încurajare os
tașilor răniți în în- 
tîiul război. A fost 
lingă poporul său și în

■ cumplita încercare a 
celei de-a doua cala
mități pe care fascis
mul a abătut-o asupra 
omenirii și asupra pa
triei sale.

împotriva 
întunericului 
văise a lua 
curajoasă — 
de aspră osîndire 
care le-a rostit, într-o 
vreme a tuturor opre
liștilor și primejdiilor, 
situîndu-1 pe poziția 
celor mai înaintate și 
neînfricate personali
tăți progresiste. A fost 
printre întemeietorii 
Ligii pentru apărarea 
drepturilor omului.

îi stăteau la inimă 
acele „nevoi sociale" 
care apăsau traiul ma
selor muncitoare, ce- 
rînd (era îndată după 
primul război) rezol
varea lor „grabnică și 
imperioasă".

încredere a avut în 
destinele muzicii ro
mânești a cărei dez
voltare era ținută, 
însă, în loc de îm
prejurări vitrege. „A-

puterilor 
nu șo- 
atitudine 
cuvintele

Pe

vem talente destule 
(făcea constatarea încă 
în urmă cu aproape pa
truzeci de ani) ; le-au 
lipsit numai încura
jarea și prilejul să se 
manifeste".

Amintire plină de 
recunoștință îi poartă 
slujitori ai muzicii ro
mânești, răsplătiți as
tăzi cu titluri și dis
tincții de onoare, care, 
în anii începuturilor, 
au avut parte de în
curajările și chiar de 
ajutorările materiale 
dăruite lor, cu discre
ție, de Enescu.

O întîmplare destăi
nuită nu de mult, în- 
tr-o revistă literară, de 
publicistul loan Mas- 
soff, dă măsura pro
fundelor simțăminte 
de afecțiune care-1 în
curajau pe artist și pe 
om. Cînd, in anul 1931, 
după un concert la

Craiova, publicul n-â 
mai contenit cu ovați
ile și l-a acoperit cu 
flori, cineva, un lău
tar modest, a strigat 
de sus de la balcon : 
„Nu-i mai dați flori, 
că nu are ce face cu 
ele. Să-i dăm, fiecare, 
cite un an sau doi din 
viața noastră !”.

Trecut dincolo de 
hotarele vieții pămîn- 
tești, dar continuînd 
să trăiască prin co
morile de creație dă
ruite patrimoniului ar
tistic universal, „suflet 
în sufletul neamului", 
dar și conștiință in
tegrată în conștiința 
umanității, îi dăruim 
astăzi, ca șl în tre
cut, cum îi vom dărui 
în trecerea infinită a 
timpului, tributul ad
mirației și al recunoș
tinței.
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Socialist Unit din Islanda
Luni a părăsit Capitala delega

ția Partidului Socialist Unit din 
Islanda, condusă de tovarășul 
Kjartan Olafsson, secretarul Comi
tetului Central al Partidului So
cialist Unit din Islanda, care, la 
invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, a fă
cut o vizită în țara noastră.

Din delegație au mai făcut parte 
tovarășii Haraldur Steinthorsson, 
membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.S.U.I., Bodvar Peters- 
son, membru al C.C. al P.S.U.I.,

și Hjalti Kristgeirsson, șef de de-- 
parlament la Oficiul de statistică 
al Islandei.

La aeroportul Băneasa, oaspeții 
au fost conduși de tovarășii Leon- 
te Răutu, membru al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Aldea Militaru, membru al 
C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. 
al P.C.R., Andrei Ștefan, prim-ad- 
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

sAptâmîna culturii
BULGARE

Cu prilejul sărbătorii naționale 
a R.P. Bulgaria, posturile noastre 
de radio transmit o săptămînă a 
culturii bulgare. In cadrul acestei 
săptămîni (3-9 septembrie) vor fi 
difuzate emisiuni muzicale, litera
re., reportaje despre realizările po
porului vecin.

pentru răspîndirea eu- 
cultural-științifice din 
Riăm Gion Riăn, însăr- 
afaceri ad-interim al

(Agerpres)

Vizita în țara noastră

Partidului Social

Democrat din Finlanda
Continuîndu-și vizita pe care o 

face în țara noastră, la invitația 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, delegația Parti
dului Social-Democrat din Finlan
da, alcătuită din Veikko Helle și 
Valde Nevalainen, membri ai Co
mitetului Executiv al P.S.D.F., de- 
putați în parlament, și Unto 
Niemi, șeful Secției de studii a 
P.S.D.F., a vizitat cartierele noi de 
locuințe din Capitală, Muzeul de 
istorie a partidului comunist, a

mișcării revoluționare și democra 
tice din România, Muzeul Satului.

Delegația P.S.D.F. a făcut, de a- 
semenea, o călătorie pe litoralul 
Mării Negre, unde a vizitat ora
șul Constanța și stațiunile de o- 
dihnă, Muzeul arheologic și edifi
ciul roman cu mozaic din Con
stanța, stațiunea viticolă experi
mentală „Murfatlar".

In timpul vizitelor, delegația a 
fost însoțită de tovarășul Ion Pas, 
membru al C.C. al P.C.R.

EXPOZIȚIE DE FOTOGRAFII 
„LUPTA POPORULUI COREEAN 

PENTRU UNIFICAREA 
PATRIEI"

„Lupta poporului coreean pen
tru unificarea patriei" se intitulea
ză expoziția deschisă luni la amia
ză, în sala Asociației artiștilor 
fotografi din Capitală, cu prilejul 
sărbătorii naționale a R. P. D. Co
reene. In numeroase imagini sînt 
prezentate aspecte din lupta și 
munca poporului coreean în cursul 
ultimelor două decenii.

La festivitatea de deschidere au 
fost prezenți Vasile Dinu, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă, artistul po
porului Ion Jalea, președintele U- 
niunii artiștilor plastici, funcțio
nari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe, oameni de cultură 
și artă, precum și șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la București 
și alți membri ai corpului diplo
matic.

Au luat cuvîntul eu acest prilej 
Emil Iordăchescu, vicepreședinte al

Consiliului 
. noștințelor
C.S.C.A., și 
cinatul cu 
R. P. D. Coreene la București.

★
In Capitală s-a deschis un curs 

internațional de perfecționare a 
medicilor cu tema „Toxiinfecțiile a- 
limentare", organizat de Secreta
riatul general al Uniunii Medicale 
Balcanice, în colaborare cu Secțiu
nea națională română a acestei 
uniuni. Asemenea cursuri vor fi or
ganizate în fiecare an într-una din 
țările balcanice.

împreună cu oaspeți din Bulga
ria, Grecia, Iugoslavia, Italia, 
Franța și Turcia, specialiștii ro
mâni vor înfățișa rezultatele și 
contribuțiile aduse în organizarea 
acțiunii de asanare a toxiinfecțiilor 
alimentare.

■A:
Dr. Miroslav Brusek, ministru 

adjunct al culturii și informațiilor 
al R. S. Cehoslovace, a sosit luni 
seara în Capitală pentru a lua par
te la deschiderea expoziției de pic
tură și sculptură modernă ceho
slovacă.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
oaspetele a fost întîmpinat de Ion 
Moraru, vicepreședinte al Comite
tului 
Artă, 
sadei 
rești.

de Stat pentru Cultură și 
și de reprezentanți ai amba- 
R. S. Cehoslovace la Bucu-

(Agerpres)

Ce este

I
I
I

Vreme in- 
în a doua 

cu cerul 
cădea nlol

vremea

S P oPe stadionul

Republicii continuă

Vizitele delegației Mișcării 
Naționale a Revoluției 

din Republica Congo-Brazzaville
Continuîndu-și călătoria prin 

țară, delegația Mișcării Naționale 
a Revoluției din Republica Congo- 
Brazzaville, condusă de Julien 
Boukambou, membru al Biroului 
Politic, secretar al M.N.R., a vi
zitat în perioada 1—4 septembrie

uzinele „Tractorul", întreprinderea 
agricolă de stat Prejmer, orașul 
Brașov, complexul turistio Poiana 
Brașov, rafinăria Brazi, Combina
tul petrochimic Ploiești și muzeu] 
Doftana.

Ieri în tară: Vremea a fost 
frumoasă și călduroasă, cu ce
rul variabil, mai mult senin. 
Vîntul a suflat slab pînă la po
trivit din sectorul sudic. Țem- 
neratura aerului a oscilat între 
22 de grade la Joseni si 30 de 
grade la Oradea. Răuti. Băilesti, 
București. Timișoara si Călă
rași. în București: Vremea a 
fost frumoasă, cu cerul mai 
mult senin. Vîntul a suflat slab. 
Temperatura maximă a atins 
30 de grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 6, 7 si 8 septembrie. In tară :

Vremea va fi Instabilă șî se va 
răci. Cerul va fi temporar no- 
ros. Vor cădea ploi locale. în 
cea mai mare parte a tării. 
Vîntul va sufla potrivit. Tem
peraturile minime vor fi cu
prinse între 6 si 16 grade, izo
lat mai coborîte în depresiuni, 
iar maximele între 17 si 27 de 
grade. In București : 
stabilă si răcoroasă 
parte a intervalului, 
temporar noros. Vor
de scurtă durată. Vînt potrivit. 
Temperatura în scădere ușoară.

Turneul 
internațional 
de box

Stadionul Republicii din Capitală a 
găzduit aseară cea de-a doua reuniu
ne a turneului internațional de boa . 
Iată rezultatele tehnice înregistrate : 
categoria muscă: C. Ciucă (Steaua) 
învinge la puncte pe T. Badary 
(Honved); C. Gruiescu (Steaua) în
vinge la puncte pe Kim Man Sak 
(Sel. armatei R.P.D. Coreene); J. 
Sarkozi (Dukla Praga) învinge prin 
abandon pe Englemeier (Vorwărts 
Berlin); categoria pană : A. Saskov 
(T.S.K.A.) întrece la puncte pe A. 
Kovacs (Dukla Praga); Han Zong 
Ho (Selecționata armatei R.P.D. 
Coreene) învinge prin k.o. în repri
za I pe J. Spanik (Dukla Praga); O. 
Gorea (Steaua) cîștigă prin aban
don în repriza a IlI-a la L. Simon 
(Honved Budapesta); categoria ușoa
ră : U. Beyer (Vorwărts Berlin) cîș
tigă prin abandon pentru rănire în 
repriza I la Ham Men San (Selec
ționata armatei R.P.D. Coreene), 
categoria semimijlocie: A. Sokoleis 
(T.S.K.A.) învinge la puncte pe L. 
Heksei (Dukla Praga): categoria mij
locie mică : Tregubov (T.S.K.A.) 
cîștigă prin abandon în repriza a 
Il-a la Dahn (Vorwărts Berlin). As
tăzi este zi de repaus. Miercuri, de 
la ora 19,30, are loc a treia gală.

Fază din întilnirea dintre C. Ciucâ 
(Steaua) și T. Badary (Honved)

Foto : A. Cartojan

LA CAMPIONATELE INTERNA
TIONALE DE TENIS ALE CEHO
SLOVACIEI, desfășurate la Brati
slava, cuplul român Tiriac-Năstase a 
cîstigat proba de dublu. întrecînd cu 
6—2. 8—6 perechea cehoslovacă Go- 
eczek-Koudelka. în finala de simplu, 
cehoslovacul Kodes l-a învins pe 
Tiriac cu 1—6. 13—11. 6—1. 6—2.

LA VARNA s-a desfășurat întâl
nirea amicală de rugbi Constructorul 
București-Spartak Varna. Victoria a 
revenit rugbistilor bulgari cu scorul 
de 11—9.

ÎN ETAPA A PATRA A CAMPIO-

FOTBAL: însemnări după etapa a lll-a
___ II -|, . .   _u ................................... ................. . ....... ILl,2UL^lMÎ!g!lBr=ai=!=3

ARBITRI
SI CONDUCĂTORI

S-ar părea că arbitrul Ritter, au
zind de neplăcerile pe care arbitrul 
Rainea le-a provocat craiovenilor, a 
decis să ia soarta acestora în fluierul 
său propriu, anulînd duminică un gol 
uluitor (zice cronicarul) al lui Kraus. 
Astfel, în două etape succesive, cei 
doi „R", votînd pe rînd „contra" și 
„pro*, au echilibrat balanța Univer
sității pe care o ține în mînă o zeiță 
legată la ochi, și încă bine legată, 
„Justiția* fotbalului — recte arbitra
jul. Deciziile arbitrare ale arbitrilor 
s-au instalat adine pe corpul fotbalu
lui internațional, viciind rezultate, fie 
că e vorba de un campionat mondial 
sau de unul raional. Și probabil că 
denaturările scorurilor vor continua 
pretutindeni atîta timp cît profesarea 
meseriei de arbitru nu va fi pusă de 
acord cu progresul tehnicii ți cu e- 
voluția jocului. Printre altele, odată 
și odată, fotbalul va înțelege că a- 
cela însărcinat să împartă dreptate pe 
teren are nevoie de o pregătire zil
nică de specialitate (inclusiv fizică, 
pentru că aleargă într-un meci de 
două ori mai mult decît oricare din
tre jucători), o pregătire măcar la ni
velul jucătorului și că e cazul ca la 
scara partidelor importante, arbitru
lui diletant să i se pună cruce. Fi
rește, nu gîndim nici un moment că 
pînă la modernizarea sistemului de 
arbitraj și pînă la îmbunătățirea ra
dicală a calificării profesionale bra
țele trebuie încrucișate la piept. Cre
dem, dimpotrivă, că organismele de 
resort au datoria să asigure continuu 
ameliorarea selecției și a instruirii 
corpului principal de arbitri, să se o- 
rienteze spre oameni cu intuiția jo
cului (chiar dacă la ședințe n-au ca
lități oratorice), să țină seama și de 
criteriul formei (un arbitru excelent 
poate avea și el o perioadă dezas
truoasă I) și, în sfârșit, pe lîngă pe-

NATULUI 
viitoarea adversară în 
echipei
Trakia 
echipa 
vinsă 
conduce Lokomotiv Sofia cu 8 sune
te. urmată de Botev Burgas cu 7 
puncte si T.S.K.A. Cerveno Zname 
cu 6 puncte.

BULGAR DE FOTBAL, 
..C.C.E." a 

Ranid București, formația 
Plovdiv, a jucat la Sofia cu 
locală Lokomotiv, fiind în- 

cu 3—1. în clhsament

ÎN MECIUL DE ȘAH DINTRE 
ECHIPELE DE JUNIORI ALE RO
MÂNIEI ȘI BULGARIEI, ce se des
fășoară la Sofia, dună prima rundă 
conduc șahiștii români cu 6,5—5,5 
puncte, 6 partide fiind întrerupte.

depsele meritate, să mal recurgă la 
stimulente pe bază de merite con
crete. Dar selecția, instruirea și pro
movarea unui mănunchi de adevârați 
„cavaleri ai fluierului", capabili și 
corecți, nu constituie decît una din
tre laturile asigurării arbitrajului com
petent și imparțial. Un climat de 
sportivitate, în tribune și pe teren, 
propice aplicării obiective și pricepu
te a regulamentului, ni se pare a fi 
cealaltă latură — tot atît de indis
pensabilă.

Cît privește situația clasamentului 
după trei etape, avem impresia că e;. 
seamănă cu tabloul unei curse de 
fond în care unii alergători-outsi- 
deri pornesc „tare" de la început. 
Insă pentru menținerea interesului 
întrecerii le dorim să nu obosească 
după cîteva ture de pistă. în această 
impresie n-am vrea să se creadă că 
înglobăm și pe craioveni, pe care de 
altfel la terminarea campionatului 
trecut îi propusesem, dat fiind locul 
ocupat în ierarhia finală, să ne re
prezinte în „Cupa orașelor târguri". 
Elevii lui Cosmoc ne-au arătat și la 
București că urcă panta spre un fotbal 
mai modem, iar în plus, la capitolul 
ambiție sînt oricum superiori arge
șenilor (nu de mult performeri și ei 
în Capitală).

Privirile amatorilor de fotbal sîn! 
însă mai puțin ațintite spre Craiova. 
Priviri nu tocmai liniștite sînt îndrep
tate spre Rapid și Steaua, ambele pe 
punctul de a intra în focul campeti- 
țiilor europene majore. Rapid se pre
zintă ca o echipă epuizată, în spe
cial din punct de vedere nervos, de 
lupta pentru un titlu după care a tân
jit de-a lungul întregii sale existențe. 
Dar semnele stării de astăzi erau cla
re de multă vreme, atît de clare în- 
cît cei responsabili cu destinele clu
bului nu pot invoca nici un fel de 
scuză pentru felul în care arată e- 
chipa. Ușurința cu care conducerea 
clubului a tratat problema transferă
rilor este foarte criticabilă nu numai 
de către suporterii giuleșteni. în de
finitiv, nici jucătorii, nici chiar an
trenorul. nu aveau calitatea îmbună
tățirii substanțiale a lotului. Ce apar
ține jucătorilor și antrenorilor este 
pus deoparte ! Ei au alte păcate, alte 
răspunderi. Problema lotului însă este 
o treabă a conducerii clubului, o re
zultantă a ambițiilor sale și a per
spectivei prin care privește viitorul e- 
chipei. Or, numai prin prisma „Cli
pei campionilor europeni" nu se poa 
te spune că au privit diriguitorii Ra
pidului 1 A zvîrli vina doar pe spi
narea noului regulament de transfe
rări (chiar cu păcatele acestuia, mult

mai grave decît erau previzibile) în
seamnă o tentativă neonorabilă de a 
te disculpa de propria-ți responsabi
litate I

Da, Steaua a învins duminică, a 
învins un adversar vlăguit și a cuce
rit primele ei două puncte în actua
lul campionat. Cu riscul pe care-1 
implică critica adresată unui învin
gător, trebuie să spunem clubului 
Steaua că nu se află prea departe de 
situația Rapidului. Un singur joc 
mai bun, după două partide pierdu
te lamentabil, nu poate mulțumi. Ni
meni nu se poate împăca cu modestia 
pretențiilor de azi ale Stelei, pretenții 
reduse la tranșarea unei rivalități in
terne cu Rapid sau cu Dinamo. Era 
o vreme cînd orgoliul pentru culorile 
clubului provoca an de an cercetări, 
experiențe, vital necesare la un mare 
club. Pînă să se ajungă la acea hal- 
fie Bone—Onisie, integrată perfect 
faimoasei echipe din 1956—1957, 
Petschowsld și alte multe nume fotba
listice recunoscute trecuseră prin fil
trul experienței I Iar astăzi, cînd ce
rințele publicului au crescut enorm 
și cînd și condițiile de lucru sînt mai 
favorabile, să ne limităm oare la sim
ple retușări, neesențiale ?

Valeriu MIRONESCU
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iului, Philip Noel-Baker sus
ține că „în realitate, oame
nii de știință care efectuează 
cercetări militare nu sînt 
simpli execuțanți; cunoș
tințele lor despre armele 
moderne, despre posibilita
tea perfecționării lor fiind 
mult superioare celor ale 
militarilor și politicienilor, ei 
joacă un rol însemnat în a- 
doptarea de hotărâri. Lor le 
incumbă de a face tot ce 
trebuie pentru a avertiza 
lumea asupra pericolului 
grav al actualei curse a 
înarmărilor. Datoria lor 
nu se limitează la explicarea 
naturii armelor moderne. 
Este vorba în plus de obli
gația de a ajuta la elabo
rarea clauzelor tehnice ale 
unui tratat de dezarmare 
care să pună capăt cursei 
înarmărilor, să participe la 
efortul de educare a opiniei 
publice".

Prezentînd luările de po
ziție ale unor savanți de re
nume ca Robert J. Oppen
heimer, Einstein, Bertrand 
Russell împotriva înarmării 
nucleare, autorul amintește 
de rolul mișcării Pugwash, 
care grupează savanți din 
întreaga lume. „Mișcarea 
Pugwash a fost și rămîne 
cea mai importantă acțiune 
colectivă întreprinsă de oa
menii de știință pentru a 
face cunoscut guvernelor și 
popoarelor pericolele unui 
război nuclear și necesitatea 
unei dezarmări generale 
controlate —«singura garan
ție reală și durabilă a su
praviețuirii omenirii.

Azi, cînd războiul bîntuie 
sau amenință pe diverse 
continente, sarcinile oame
nilor de știință sînt încă 
mai urgente decît în mo
mentul creării mișcării Pug
wash în 1962. Dar pentru a 
avea șansa de a obține re
zultate concrete trebuie ac
ționat pe o scară mult mai 
largă, cu resurse și cu obiec
tive mult mai importante.

Arătând că popoarele 
spun „nu" militarismului și 
morții, Philip Noel-Baker 

militare diminuează face propuneri în vederea 
participării oamenilor de 
știință la mobilizarea opi
niei publice la lupta pentru 
dezarmare nucleară. Auto
rul arată că oamenii de ști
ință trebuie să evalueze 
progresele probabile ale ar
melor ofensive dacă cursa 
înarmărilor continuă și i se 
alocă credite asemenea celor 
de care dispune în momentul 
de față, trebuie să dezvă
luie riscul unui război nu
clear accidental sau involun
tar. Ei urmează 
ze măsura în 
putea crește 
generală dacă 
intelectuale și 
afectate în momentul de 
față înarmării vor fi fo
losite pentru ameliorarea 
sănătății omenirii, îmbogă
țirii patrimoniului său inte
lectual și artistic.

In încheiere, autorii a- 
preciază că savanții trebuie 
să arate „avantajele de care 
ar putea beneficia știin
ța, în consecință omenirea, 
dacă tratatul asupra dezar
mării va înlătura toate res
tricțiile impuse în momentul 
de față cooperării științifice 
internaționale și dacă re
zultatele cercetărilor știin
țifice ar deveni accesibile 
întregii lumi."

Un număr special al re
vistei „Courrier de 
l’UNESCO" este dedicat 
luptei pentru înlăturarea 

ato- 
află 
pro- 
pu- 
an-

primejdiei războiului 
mic, luptă în care se 
angajați toți oamenii 
gresiști din lume. Sînt 
blicate rezultatele unei 
chete internaționale pe tema 
„pace sau război", opinii ale 
unor savanți de renume 
mondial, ale unor cunoscuți 
oameni politici. între ei, 
Philip Noel-Baker, laureat al 
Premiului Nobel pentru 
pace, fost ministru în cabi
netul britanic, își expune pă
rerile într-un amplu studiu 
intitulat „Știința și dezar
marea". Publicăm mai jos 
largi extrase din articol :

„După cel de-al doilea 
război mondial au fost puse 
la punct trei feluri de arme 
de distragere masivă : ar
mele nucleare, armele chi
mice și armele biologice. în 
1955 se dispunea de un u- 
riaș arsenal de război. Dar 
tot ce s-a produs atunci este 
perimat de mult timp. La 
fiecare cinci ani există o 
mutație completă în dome
niul materialelor de război.

Referindu-se la armele 
nucleare, autorul arată că 
o singură bombă de 20 me
ga tone reprezintă aproape 
de 14 ori puterea explozivă 
a tuturor bombelor arunca
te de toți ăliații asupra 
Germaniei în șase ani de 
război.

După părerea specialiști
lor calificați, armele biologi
ce constituie astăzi o ame
nințare aproape la fel de 
gravă ca stocul de arme nu
cleare. Creditele afectate 
războiului biologic și chi
mic au crescut mult în ul
timii ani. Trebuie reținut 
că producția acestor arme 
va fi foarte puțin costisi
toare.

După ce descrie efectele 
probabile ale unui bombar
dament nuclear, ale căderi
lor radioactive, autorul sub
liniază în același timp că 
„dezvoltarea continuă a pu
terii l_X_ _ 21_ _____ 11
fără încetare securitatea mi
litară..." Autorul demască 
unele mituri privind foloa
sele pe care omenirea le-ar 
avea de pe urma înarmării. 
„Se spune adesea că pro
gresele industriei civile se 
datoresc impulsului dat de 
cercetările militare, care ar 
fi contribuit la prosperita
tea materială a umanității. 
Este absurd să se susțină că 
fără cercetările militare n-ar 
fi avut loc un șir de in
venții. în orice caz, avan
tajele pe care industria ci
vilă le-a obținut de pe urma 
cercetărilor militare nu sînt 
decît o parte infimă a aces
tora și nu constituie decît o 
consecință întîmplătoare. 
fapt a susține că astfel 
cercetări sînt de dorit 
punct de vedere social 
motivul că aduc servicii 
dustriei civile este nu nu
mai o absurditate economi
că, ci și contrai adevărului.

Este destul să punem aici 
o întrebare : dacă resursele 
consacrate armelor biologi
ce ar fi fost afectate cerce
tărilor internaționale pentru 
eradicarea bolilor, nu ar fi 
fost oare pe plan medical 
rezultate mult mai mari ?" 

Vorbind despre rolul deo
sebit al oamenilor do știință 
în problemele păcii și războ-

De 
de 

din
pe 
in-

un mercenur

Relatările unui ziarist

american

Ziaristul american 
Stanley Meisler a pe
trecut un timp prin
tre mercenarii de la 
Bukavu, pe care îi pre
zintă într-un reportaj 
publicat de revista 
„Jeune Afrique".

„Ce este un mercenar 
în Congo ?“ Pentru con
golezi un mercenar este 
un alb care omoară a- 
fricanii în schimbul u- 
nui dolar.

Această definiție este, 
în parte, exactă. Cît 
privește dolarul ea ră- 
mîne sumară însă și 
nu explică totul. Mer
cenarul este un per
sonaj complex : un om 
dur, care nu prea știe 
ce vrea. Din acest 
punct de vedere, cei 
160 de mercenari care 
au pus stăpînire pe 
Bukavu sînt exemple e- 
dificatoare. Rămîi uimit 
de incapacitatea lor de 
a da un sens precis ac
țiunii lor. Totul se pe
trece ca și cum, fiind 
prizonieri ai propriului 
lor trecut, ei ar fi in
capabili să-și reprezinte 
viitorul. Fenomenul ține 
poate și de felul cum 
sînt recrutați. Iată ce 
relatează un mercenar 
rhodesian : «într-un bar 
din Salisbury 
tîlnit un 
Acesta m-a 
dacă aș dori 
bani, 
să-mi 
cîștiga 
trebui
ceptat. M-au închis în- 
tr-o cameră de hotel, 
apoi m-au îmbarcat 
într-un avion și — ia- 
tă-mă aici».

Dacă e stabilit că a- 
tracția cîștigului îl defi
nește pe mercenar, Se 
constată însă pe de altă 
parte că el nu prea 
are o idee precisă ce 
va face cu banii astfel 
acumulați, în momen
tul cînd luptele vor fi 
terminate. Fie că erau 
rhodesieni, belgieni, 
greci, spanioli, sud- 
africani sau portughezi, 
mercenarii pe care i-am 
inteiogat despre pro
priul lor viilor răs
pundeau întotdeauna la 
fel : se mulțumeau să 
ridice din umeri ; nu 
din șmecherie, ci pur și 
simplu că nu s-au gîn- 
dit la el. La Londra 
este cunoscut astfel ca
zul a treizeci de mer-

am în- 
individ. 
întrebat 

să cîștig 
A refuzat însă 

indice cît voi 
și ce muncă va 
să fac. Am ac-
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Pescarii amatori

să aprecie- 
care va 

bunăstarea 
resursele 

materiale

cenari care, după dizol
varea unității lor în â- 
prilie, și-au ales ca do
miciliu un cartier re
zidențial în capitala 
britanică, unde își chel
tuiesc banii, așteptind 
noi oferte de serviciu. 
Printre mercenari se gă
sesc bineînțeles ratați 
și dezrădăcinați.

Colonelul Mike Hoa- 
re. un sud-afriean năs
cut în Irlanda, care-i 
comanda pe mercenarii 
folosiți pentru repri
marea patrioților con
golezi, a scris o carte 
intitulată „Mercenari în 
Congo". Vorbind des
pre oamenii lui, el 
scrie : «Nivelul lor ge
neral de cunoștințe era 
slab în proporții alar
mante. Printre ei erau 
în mare număr alco
olici, vagabonzi, care nu 
s-ar fi putut angaja ni
căieri în altă parte... 
Am descoperit, de ase
menea, cu suipriză că 
erau destul de mulți 
drogați... și homosexu
ali».

In general taciturni, 
mercenarii 
plini 
vine 
vile» 
tinse 
medie 
este mai ridicată decît 
într-o armată normală. 
Chipuri tinere sînt rare 
în rîndurile lor.

Salariul unui merce
nar variază între 450 și 
1 400 de dolari pe lună. 
E limpede că mercena
rul luptă în primul 
rînd pentru bani, Un 
mercenar nu tr ebuie să 
aibă vreo ideologie, ci 
să fie dominat de do
rința lui de bani și de 
aventură. Or, oamenii 
aceștia au totuși o ide
ologie, desigur, prima
ră. Ei sînt convinși că 
omul de culoare este o 
ființă inferioară. Dacă 
n-au avut această idee 
înainte de a se înrola, 
ei nu întârzie să și-o 
însușească pe parcurs. 
Poate că un om care-și 
alege profesia de «uci
gaș de negri» are ne
voie de o asemenea 
credință ca să-și dsa 
curaj. «Deviza mea este 
să trimit zilnic un 
«Kaffie» în ceruri» — 
recunoștea cu cinism 
un mercenar stabilit a- 
cum la Londra. Iar a- 
fricanii au destule mo
tive să-i urască".

se arată 
de vervă cînd 
vorba de «ispră- 
lor, de cursele în- 
victimelor. Vîrsta 

a mercenarilor

Moment critic la Brighton
(Urmare din pag. I)

După întoarcerea premierului Wilson 
din vacanță au avut loc O serie de în- 
tîlniri între acesta și reprezentanți ai con
ducerii T.U.C. La Londra se sublinia că 
aceste mișcări inițiate de guvern ar avea 
ca scop atenuarea criticilor din partea 
delegaților la congres. O manevră de ul
timă oră, cum apreciază cercurile londo
neze, a fost remanierea cabinetului cu câ
teva zile înaintea congresului. Deși aștep
tată mai de mult, remanierea, considerată 
ca fiind cea mai importantă din 1964, a 
constituit o surpriză. Ziarele britanice sînt 
de părere că aceste schimbări din „ceasul 
al doisprezecelea" constituie o încercare de 
a para criticile la care se crede că va fi 
supus cabinetul la Brighton.

Se așteaptă ca problema șomajului, po
litica de înghețare a salariilor și măsurile 
de „austeritate" luate de guvern în luna 
iulie să fie situate în centrul dezbaterilor. 
In luna iulie, cifra celor fără slujbă era 
de 550 000 și experții economici prevăd o 
creștere a șomajului cu încă 250 000 de oa
meni pînă la sfîrșitul anului. Ziarele sub
liniază că aceasta reprezintă o cifră necu
noscută în Anglia dinainte de război. Iar 
în ce privește perspectivele de viitor, zia
rul londonez „SUN" scria, nu de mult, că 
miniștrii recunosc faptul că „actuala si
tuație grea va mai dura cel puțin 6 luni". 
Mulți participanți la congres sînt de acord 
cu faptul că sporirea cheltuielilor militare 
se răs/rînge negativ asupra nivelului de 
trai al populației.

Politica externă a cabinetului figurează 
și ea ca un punct important în dezbateri, 
în cercurile londoneze se așteaptă ou in
teres cuvîntările care vor fi rostite cu a-

cest prilej. Eventualitatea și consecințele 
aderării Angliei la Piața comună constituie 
tema unui raport publicat în august de 
către Consiliul general al T.U.C. Se arăta, 
cu această ocazie, că intrarea Marii Britanii 
în C.E.E. ar avea o serie de „consecințe 
negative" asupra economiei țării. Frank 
Cousins, secretarul puternicului sindicat 
al muncitorilor din transporturi, a anunțat 
că va depune o rezoluție împotriva inten
țiilor cabinetului de a intra în Piața co
mună, atît a timp cit Anglia nu va renunța 
la „relațiile speciale» cu S.U.A. In rin- 
durile observatorilor care asistă la lucrări 
se apreciază că discutarea relațiilor Angliei 
cu „cei șase," în cadrul congresului ca
pătă o importanță sporită în actuala con
junctură politică. Se amintește că guvernul 
va trebui să țină seama de părerea sindi
catelor acum, cînd mai este numai o lună 
pînă la începerea negocierilor de la 
Bruxelles.

Unele moțiuni se fac ecoul părerilor ex
primate de cercurile realiste ale opiniei 
publice din Anglia. Astfel, într-una din 
rezoluții se cere guvernului să se 
disocieze de politica S.U.A. în Viet
nam. Alte moțiuni cer ca Anglia să facă noi 
pași spre dezvoltarea relațiilor dintre Est 
și Vest, să ducă o politică mai activă 
în relațiile sale comerciale cu țările socia
liste.

Lucrările congresului se vor încheia în 
ziua de 8 septembrie. în cercurile politice 
londoneze se apreciază că dezba'erile de la 
Brighton constituie o „piatră de încercare" 
a politicii actualului cabinet, o primă con
fruntare înainte de conferința anuală a 
partidului laburist care se va ține la 
Scarborough în luna Octombrie.



viața internațională
ÎN PREGĂTIREA LA ASUNCION

CONFERINȚEI 
LA NIVEL ÎNALT

A 0. U. A.
KINSHASA 4 (Agerpres). — 

Luni au început la Kinshasa lu
crările sesiunii Consiliului minis
terial al Organizației Unității A- 
fricane, la care participă delegați 
din 37 de țări membre. Lucrările 
au fost deschise de președintele 
Joseph Mobutu. Participanții la 
sesiune vor definitiva ordinea de 
zi a reuniunii la nivel înalt a 
O.U.A. și vor examina situația din 
Rhodesia, din coloniile portugheze, 
din R.S.A., precum și probleme 
referitoare la lichidarea rămășițe
lor colonialismului pe continentul 
african și la consolidarea colabo
rării economice, politice și cultu
rale între țările membre ale Or
ganizației Unității Africane.

După farsa 
alegerilor din 
Vietnamul de sud

Referindu-se la alegerile desfă
șurate duminică în Vietnamul de 
sud, agenția France Presse arată 
că „va trebui să se aștepte mai 
multe zile înainte de a se cunoaș
te rezultatele lor oficiale din cau
za protestelor și incidentelor care 
fac obligatorie repetarea votării 
în mai multe districte". Cu toate 
acestea, ieri ziarele saigoneze anun
țau lapidar că Thieu și Ky, șeful 
regimului sud-vietnamez, și, respec
tiv, primul ministru, „se îndreaptă 
spre victorie".

în afara rezultatului propriu- 
zis al alegerilor, două elemente a- 
trag atenția în climatul politic 
saigonez. în primul rînd, faptul 
că la Saigon, Hue și Da Nang, 
principalele centre sud-vietnameze, 
cei doi generali au suferit pierderi 
de voturi însemnate, cu toată grija 
autorităților de a le asigura un re
zultat favorabil.

în al doilea rînd, observatorii de 
presă apreciază ca semnificativ 
faptul că dintre cei zece candidați 
civili, numărul cel mai mare de 
voturi l-a obținut Trung Dinh Dzu, 
un avocat saigonez care s-a re
marcat prin atacurile sale directe 
împotriva guvernului saigonez.

în orice caz, apreciază observa
torii politici, așa-zisele alegeri pre
zidențiale sud-vietnameze nu au 
fost altceva decît o obișnuită far
să electorală menită să dea o ilu
zie de legalitate regimului mario
netă de la Saigon.

Un raport privind balanțele Sosirea la Belgrad
Nu a fost depășit de plăți vest-europene

stadiul recomandărilor
Rezultatele reuniunii privind crearea unei Piețe comune 

latino-americane

în eapitala Paraguayului au luat 
sfîrșit duminică lucrările Conferin
ței miniștrilor de externe latino-a- 
merioani din țările membre ale Aso
ciației latino-americane a liberului

Val de arestări
în Venezuela

CARACAS 4 (Agerpres). — Săp- 
tămîna care s-a încheiat a fost 
marcată în Venezuela de un nou 
val de arestări. Potrivit agenției 
France Presse, numai la Caracas, 
capitala țării, au fost arestate 73 
de persoane sub acuzația de „acti
vitate subversivă". Acest val de a- 
restări constituie un act de repre
salii din partea 
țienești față de 
țiunilor forțelor 
și-au semnalat 
Caracas, cît și în alte localități din 
țară. îritr-un comunicat al arma
tei, care consemnează angajarea 
luptelor cu partizanii, se afirmă că 
doi conducători ai partizanilor ar 
fi fost omorîți.

autorităților poli- 
intensificarea ac- 
de guerilă care 
prezența atît la

ale Piețeischimb (A.L.A.L.S.) și 
comune din America Centrală. Po
trivit agenției France Presse, con
ferința s-a încheiat fără să poată 
concretiza sugestiile reuniunii la 
nivel înalt latino-americane de la 
Punta del Este (Uruguay) privind 
crearea unei Piețe comune latino- 
americane.

Participanții la conferință s-au 
limitat la recomandarea de coordo
nare progresivă a politicii lor eco
nomice. A fost creată o comisie 
juridică compusă din trei membri 
în scopul de a arbitra divergențele 
de interpretare a tratatului de la 
Montevideo (Uruguay) prin care 
au fost puse bazele Asociației la
tino-americane a liberului schimb.

Eșecul acestei reuniuni este re
flectat de altfel și în luările de po
ziție ale unor p.articipanți după 
încheierea lucrărilor. Ministrul de 
externe al Mexicului, Antonio Car
rillo Flores, a declarat: „Rezultatele 
acestei reuniuni nu sînt nicidecum 
satisfăcătoare". Sub o formă mai 
diplomatică, remarcă France 
Presse, un alt delegat a conchis nos
talgic „aceasta ar fi putut să fie 
o importantă conferință".

WASHINGTON 4 (Agerpres). — 
în raportul anual (1966—1967) al 
Fondului Monetar Internațional 

_ (F.M.I.), în eare se face o analiză 
a procesului de ajustare a balan
țelor de plăți din principalele țări 
ocaidentale industrializate, Franța 
și Italia sînt caracterizate ca avînd 
o situație mai bună „pentru a face 
față unei deteriorări a balanțelor 
lor comerciale". F.M.I. subliniază 
că pentru aceste două țări „care 
au rezerve relativ ridicate, politica 
expansiunii economice corespunde 
atît pe plan intern cît și pe plan 
internațional". Pe de altă parte, se 
arată în raport, două surse prin
cipale de tensiune posibile în plă
țile mondiale pe 1967 sînt exce
dentul Germaniei occidentale și 
continuarea deficitului Statelor 
Unite. Pentru Germania occidenta
lă, menționează raportul, „existen
ța unui excedent va duce la resta
urarea unei creșteri normale a e- 
conomiei sale, în timp ce pentru 
Statele Unite o problemă de bază 
o constituie în 1967 conflictul din

Arestarea unor militari

si civili în R. A. U
1

Paris. Demonstrație de solidaritate cu lupta eroicului popor vietnamez împo
triva agresiunii imperialiste

CAIRO 4 (Agerpres). — Ziarul 
egiptean „Al Ahram" a anunțat 
că fostul prim-vicepreședinte al 
R.A.U. și locțiitor al comandantu
lui suprem al forțelor R.A.U., ma
reșalul Abdel Hakim Amer, a fost 
pus în stare de arest la domiciliu. 
Potrivit aceluiași ziar, alți 50 de 
ofițeri și civili, printre care și 
fostul ministru de război Badran, 
au fost arestați. Documentele care 
au fost culese pînă acum atestă că 
mareșalul Amer și persoane din 
anturajul său intenționau să se re
instaleze la conducerea forțelor ar
mate egiptene.

Președintele Nasser a hotărît să 
deschidă o anchetă în acest caz. 
Persoanele arestate vor fi, potri
vit rezultatelor acestei anchete, 
deferite unui tribunal militar.

Incident armat
egipteano- 
izraelian

Cu prilejul Tîrgului internațional de la Salonic Funeraliile lui

Declarația primului ministru Ilya Ehrenburg

al Greciei
ATENA 4 (Agerpres). — Luînd 

cuvîntul la o recepție, care a avut 
loc la Salonic cu prilejul deschi
derii celei de-a 32-a ediții a Tîr
gului internațional de la Salonic, 
primul ministru al Greciei, Kol- 

■<lias, s-a referit , la unele probleme 
de politică externă și internă a 
guvernului grec. El a subliniat că 
Grecia rămîne credincioasă alian
țelor sale din cadrul N.A.T.O. și 
principiilor Cartei O.N.U. în a- 

■celași timp, el a declarat că Gre
cia dorește să aibă relații pașnice

eu toate țările. Referindu-se la re
lațiile Greciei cu țările vecine. 
Kollias a arătat că „guvernul grec 
dorește sincer aplicarea normală a 
acordurilor recente încheiate cu 
Iugoslavia, Bulgaria și România". 
Guvernul greo dorește, de aseme
nea, reglementarea pe cale pașni
că a tuturor divergențelor cu 
Turcia și tinde spre consolidarea 
relațiilor cu această țară.

MOSCOVA 4 (Agerpres). — La 
4 septembrie au avut loc funera
liile scriitorului sovietic Ilya Eh
renburg, care a încetat din viață 
la 31 august în urma unei boli în
delungate. Mitingul de doliu a fost 
deschis de scriitorul Boris Pole
voi. Personalitatea lui Ehrenburg 
a fost evocată de prozatorul Vladi
mir Lidin, un vechi prieten al de
functului, și de alți literați. Ziaris
tul sovietia Iuri Jukov și Isabelle 
Blum, membru al Prezidiului Con
siliului Mondial al Păcii, au vorbit 
despre activitatea desfășurată de 
Ehrenburg în lupta pentru pace. 
Ilya Ehrenburg a fost înmormîn- 
tat în cimitirul Novodevicie.

CAIRO 4 (Agerpres). — Forțele 
armate izraeliene au încercat să 
lanseze luni dimineața pe Canalul 
de Suez un vas înarmat și alte două 
ambarcațiuni și au deschis focul 
asupra poziției egiptene din regiu
nea Canalului de Suez și a portului 
Tewfik, relatează agenția M.E.N. re- 
luînd un comunicat difuzat de Re
publica Arabă Unită. Forțele egip
tene au ripostat.

★
TEL AVIV 4 (Agerpres). — Po

trivit agenției France Presse, un 
purtător militar de cuvînt izraelian 
a declarat că forțele egiptene au a- 
tacat două ambarcațiuni izraeliene 
în Golful Canalului de Suez la sud 
de portul Tewfik, iar artileria egip
teană a deschis foc asupra pozițiilor 
izraeliene. Forțele izraeliene, a de
clarat el, au intervenit pentru a re
duce la tăcere bateriile egiptene.

La ora 15,30, ora locală, înceta
rea focului cerută de observatorii 
O.N.U. a intrat în vigoare.
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Otto Krag
și-a încheiat vizita
în R. P. Bulgaria

SOFIA 4 (Agerpres). — Jens 
Otto Krag, primul ministru și 
ministru al afacerilor externe al 
Danemarcei, împreună cu soția, 
care a făcut o vizită oficială în 
R. P. Bulgaria, a părăsit luni So
fia, plecînd spre patrie. Pe aero
port, oaspeții au fost conduși de 
Todor Jivkov, președintele Con
siliului de Miniștri, Ivan Bașev, 
ministrul afacerilor externe, și de 
alți membri ai guvernului R. P. 
Bulgaria. în timpul șederii la 
Sofia, Jens Otto Krag a discutat 
cu Todor Jivkov probleme privind 
relațiile bilaterale și situația in
ternațională. Cu același prilej, cei 
doi oameni de stat au semnat un 
acord de colaborare în domeniul 
economiei, industriei și tehnicii.

în cercurile de afaceri din 
Tokio se răspîndește un 
sentiment de neliniște față 
de mersul economiei japo
neze. Forurile competente și 
oficialitățile guvernamenta
le sînt alarmate de rezul
tatele bilanțului pe primul 
semestru. Aceste rezultate 
le-au determinat săptămîna 
trecută să convină asupra 
unor măsuri de frînare a 
expansiunii ce „galopează 
într-un ritm foarte ridicat". 
Producția industrială crește 
cu 20 la sută, față de 14 la 
sută cît aprecia inițial gu
vernul ; investițiile în uzine 
și fabrici se majorează în 
medie anuală cu circa 25 
la sută, făcînd ca întreaga 
economie să avanseze în
tr-un tempo de 12 la sută, 
față de 9 la sută cît se pre
văzuse. Accelerarea activi
tății economice are loc o- 
dată cu stagnarea exportu
rilor și creșterea importuri
lor, ceea ce se reflectă în 
„cel mai sensibil barometru 
economic" — balanța de 
plăți externe — care indică 
în primele șase luni ale a- 
nului un deficit de 600 mi
lioane dolari. Cu acest de
ficit situația balanței
plăți s-a înrăutățit mult față 
de perioada corespunzătoa
re a anului trecut, cînd se 
realizase un excedent de 50

de

I

de milioane dolari. Canti
tatea de valută străină deți
nută de banca națională a 
scăzut în luna iulie sub li
mita de siguranță de două 
miliarde de dolari.

Primul care a tras semna
lul de alarmă a fost guver
natorul lui „Bank of To-

ren (Federația organizații
lor economice din Japonia) 
Usami a cerut cercurilor de 
afaceri să-și reducă investi
țiile de capital pentru a în
cetini ritmul expansiunii și 
a împiedica „supraîncălzi
rea mecanismului economi
ei". Dacă investitorii nu își

tre obiectivele politicii interne 
cele ale politicii externe".

în ceea ce privește Marea Bri- 
tanie, Fondul Monetar Internațio
nal subliniază că „ea trebuie să 
continue să-și întărească puterea 
de concurență pe piața interna
țională. Este foarte important ca 
Marea Britanie să continue să-și 
asigure resursele necesare pentru 
ameliorarea balanței de plăți". în 
încheiere, raportul arată că „o 
contribuție semnificativă la ajus
tarea internațională a balanțelor 
de plăți ar putea-o avea R.F. 
Germaniei, Franța și Italia".

Luptele
din Nigeria

și

a

LAGOS 4 (Agerpres). — Aviația 
federală a bombardat orașul bia- 
frez Owerri, provocînd moartea a 
patru persoane, a anunțat postul 
de radio Enugu într-un comunicat 
difuzat luni. Trupele federale ar fi 
căzut, potrivit comunicatului, în
tr-o ambuscadă organizată de uni
tăți biafreze în sectorul localității 
Ore (Nigeria occidentală). întreaga 
coloană a fost distrusă. în sectoa
rele front'llui Nsukka și Okene
continuă luptele 
armate. Agenția A. 
tul de radio Enugu, 
viația biafreză ar 
pozițiile federale la 
Ogoja și că raidurile 
asupra trupelor federale din loca
litățile Eha și Alumona, precum și 
la est de Nsukka, ar fi dezorgani
zat pozițiile acestora.

La Lagos, unde în ultimele 48 de 
ore nu a fost dat publicității nici 
un comunicat militar, se confirmă 
totuși că în regiunile Nsukka și 
Auchi, din nordul provinciei de 
centru vest, au loo lupte între tru
pele federale și cele biafreze.

Nsukka și
între cele două 

P., citînd pos- 
relatează că a- 
fi
10

bombardat 
km nord de 

organizate

AI 22-lea Congres al So
cietății internaționale de 
chirurgie, care 
2 000 de chirurgi 
țări, și-a început 
Viena. Din țara t___ r_
doctor Eugen Mareș, adjunct al mi
nistrului sănătății și prevederilor so
ciale, prof. dr. Ion Țurai, șeful ca
tedrei de chirurgie a I.M.F. București, 
și alți chirurgi români. Reprezentanții 
chirurgiei românești vor prezenta pes
te 30 de referate avînd ca temă tra
tamentul chirurgical al ulcerului gas- 
tro și duodenal, malformații congeni
tale ale tubului digestiv. Deschiderea 
festivă a congresului a avut loc în 
prezența președintelui Austriei, Franz 
Jonas.

reunește aproape 
din peste 40 de 
lucrările luni la 
noastră participă

William Deng,lider al parti
dului „SANU“ din Sudan, a fost ares
tat sub acuzația de a fi difuzat ma
teriale constituind un pericol pentru 
securitatea statului. El a fost pus 
în libertate pe cauțiune. într-un ar
ticol publicat într-unul din ziarele 
de limbă engleză din Khartum, Wil
liam Deng a criticat politica internă 
a guvernului sudanez.

te „politica semaforului ro
șu", politică care presupune 
aplicarea imediată a unor 
măsuri deflaționiste de către 
cercurile bancare, urmate a- 
proape imediat de contra- 
măsurile guvernului. De a- 
ceastă dată se pare că Ban
ca centrală și Ministerul de

V

CORESPONDENȚA DIN TOKIO DE LA FLOREA ȚUIU

kimn Japan", Makoto Usa
mi, care declara la o confe
rință de presă că Banca cen
trală își va revizui actuala 
sa „politică neutră și de 
prudență" față de mersul e- 
conomiei și va trece la o 
„politică pozitivă de precau- 
țiune". La o întrunire de 
acum cîteva zile a Keidan-

vor revizui atitudinea, lăsînd 
economia să urmeze cursul 
actual, atunci Banca centra
lă, a spus Usami, va schim
ba politica sa monetară și 
va recurge chiar la o majo
rare a taxei de scont.

în trecut, în situații si
milare, guvernul și Banca 
centrală obișnuiau să adop-

Finanțe vor adopta de co
mun acord măsuri care merg 
pe aceeași linie. Dar ele voi 
adopta de data aceasta „po
litica semaforului galben" a- 
trăgînd atenția asupra peri
colului și arătînd, totodată, 
că este timpul să se pre
vină supraîncălzirea.

în cercurile industriale se

apără ideea că ar fi mai 
folositor să se reducă chel
tuielile guvernamentale de
cît să se majoreze taxa de 
scont, deoarece o reducere 
masivă a investițiilor de ca
pital particular, determinată 
de majorarea scontului, ar 
deveni o problemă foarte di
ficilă, mai ales acum cînd 

Japonia intră în așa-numita 
etapă a liberalizării capita
lurilor. Fiecare industrie va 
trebui să-și întărească pozi
ția în lupta de concurență 
pe piața mondială prin în
locuirea utilajelor învechite 
cu altele moderne, prin con
struirea de unități mai pro
ductive, mai eficiente. Se 
ține seama și de factorii ex
terni care au contribuit la 
înrăutățirea balanței de 
plăți, și anume: creșterea 
importurilor americane, pre
cum și întreruperea naviga
ției pe Canalul de Suez.

Guvernul și liderii cercu
rilor de afaceri au căzut de 
acord în principiu să adopte 
din timp măsuri multilate
rale în cadrul unei politici de 
nestimulare a cererii interne, 
în prezent se continuă 
schimbul de opinii în vede
rea stabilirii celor mai adec
vate măsuri cu ajutorul că
rora să se „condiționeze 
aerul" din „economia su
praîncălzită a Japoniei".

a delegației economice 
guvernamentale române

BELGRAD 4. — Corespondentul A- 
gerpres, N. Plopeanu, transmite : Luni 
a sosit la Belgrad delegafia economi
că guvernamentală română condusă de 
Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, care va parti
cipa la întîlnirea reprezentanților unor ■ 
fări socialiste europene, în cadrul căreia 
se va efectua un schimb de 
informajii privind dezvoltarea 
economice cu statele arabe.

păreri ți 
relațiilor

La sosirea în gara Dunav, delegafia 
economică guvernamentală română a 
fost întîmpinată de Kiro Gligorov, vice
președinte al Vecei Executive Fede
rale, Mustafa Șabici, membru al Vecei 
Executive Federale, și alte persoane 
oficiale.

A fost de fafă ambasadorul Repu<t 
blicii Socialiste România la Belgrad, 
Aurel Mălnășan,

★

Bulgaria, R.S. Cehoslovacă, 
Germană, R.S.F. Iugoslavia, 
Polonă, Republica Socialistă 
mânia, R.P. Ungară și U.R.S.S.

Din partea Republicii Socialistei 
România participă o delegație eco
nomică guvernamentală condusă 
de Gheorghe Rădulescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri.

R.D.
R.P. 
Ro-

— Luni 
consfă- 

țări

BELGRAD 4 (Agerpres). 
a început la Belgrad 
tuirea reprezentanților unor 
socialiste europene în cadrul căre
ia se efectuează un schimb de pă
reri șl informații privind relațiile 
economice cu statele arabe. La în- 
tîlnire participă delegații din R.P.

★

După cum s-a mai anunțat, grupul de dansuri folclorice românești care a 
participat la Festivalul internațional pentru pace, organizat la Istanbul de 
Federația naționalâ a studenților din Turcia, s-a situat pe locul întîi. în foto

grafie : moment dintr-un spectacol

Ksa

Mercenarii care au pără
sit orașul Bukavu, sprijiniți de 
aproximativ 800 de jandarmi katan- 
ghezi, au ocupat luni localitatea 
Goma, relatează agenția U.P.I. Ora
șul Goma era pustiu. Băștinașii și re- 
zidenții străini au fost evacuați.

pentru atrocitățile care se comit în 
Rhodesia". Orice convorbiri între gu
vernul britanic și cel al lui Ian Smith, 
fără participarea reprezentanților 
populației africane, sînt complet inac
ceptabile africanilor, se arată în scri
soare.

Mahmud Riad, ministrul afa
cerilor externe al R.A.U., a sosit 
luni la Moscova într-o vizită ofi
cială ca invitat al guvernului so
vietic.

Un grup de student! a- 
fricani din Rhodesia a orga
nizat, duminică, o demonstrație în 
fața reședinței primului ministru bri
tanic din Londra. Demonstranții au 
remis o scrisoare adresată primului 
ministru în care se subliniază că gu
vernul britanic rămîne „răspunzător

La invitația Iui F. Ha- 
H10UZ, ministrul comerțului exterior 
al R.S. Cehoslovace, la 4 septembrie 
a sosit la Praga Ahmet Tiirkel, mi
nistrul comerțului al Turciei. El va 
duce tratative în legătură cu perspec
tivele dezvoltării schimburilor de 
mărfuri între cele două țări. '

Procesul lui Debray. Con
siliul de război instituit în Bolivia 
pentru judecarea publicistului francez 
Regis Debray se va întruni Ia Camiri 
— a declarat președintele consiliului, 
colonel Efraim Guachalla. în 
vreme au circulat știri potrivit

ultima 
cărora

Startul spre planete — 

un proiect realist
„Experiențele sovietice 

domeniul cunoașterii Univer
sului vor fi considerate ca fă- 
cînd parte dintre realizările 
fundamentale și de cea mai 
mare importanță ale științei și 
tehnicii mondiale din secolul 
al XX-lea“, a declarat unui 
corespondent TASS academi
cianul Leonid Sedov, vice
președinte al Federației inter
naționale de astronautică. El a 

■ subliniat că toate jaloanele 
principale ale epocii cosmice, 
care a început acum zece ani 
prin lansarea primului satelit, 
aparțin științei sovietice. Cu a- 
jutorul aparatelor cosmice au 
fost făcute, intr-o perioadă 
scurtă, cele mai mari descope
riri științifice. „Startul spre 
planetele sistemului solar este 
considerat astăzi ca un pro
iect tehnic realist", a declarat 
acad. Sedov. El a subliniat, de 
asemenea, că înfăptuirea zbo
rului spre Marte și construirea 
unor mari baze științifice or
bitale „vor necesita, în mod 
obligatoriu, unirea eforturilor 
tuturor popoarelor".

procesul înscenat împotriva publicis
tului francez ar putea să aibă loc la 
Sucre și nu la Camiri, unde a și în
ceput faza lui preliminară. Pe de altă 
parte, colonelul Guachalla a arătat că 
primele ședințe publice ale procesu
lui, prevăzute inițial pentru 7 sau 
8 septembrie, ar putea să fie ainînate 
cu cîteva zile. în fotografie : Debray 
în mijlocul părinților săi care au ve< 
nit în Bolivia pentru a urmări pro-< 
cesul la fața locului.

Lucrările Conferinței Națiunilor Unite pentru stan
dardizarea denumirilor geografice au început luni la sediul 
Palatului Națiunilor de la Geneva. Participă cartografi, lingviști și mai ales 
toponimiști din numeroase țări, printre care și România. Conferința are drept 
țel găsirea mijloacelor de a suprima diferențele ce există în privința denumirilor 
de orașe, cursuri de ape, munți etc. Ea va elabora principiile standardizării 
denumirilor geografice atît pe plan național cît și internațional, astfel îneît să 
sporească exactitatea hărților și o mai bună informare în domeniul respectiv.
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