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Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe generalul 

de armată Ivan Mihailov
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
a primit vineri dimineața pe gene
ralul de armată Ivan Mihailov, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al Partidului Comunist Bulgar, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R.P. Bulgaria, care la 
invitația C.C. al P.C.R își petrece 
concediul de odihnă în țara noastră.

La primire au participat tova

Mihail Kogălniceanu 

eminent om politic 

și diplomat
Dan BERINDEI

cercetător principal la Institutul de istorie „N. Iorga“ al Academiei

rășii Emil Bodnaraș, membru a! 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, și Vasile Vlad, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R., șei 
de secție la C.C. al P.C.R.

Oaspetele bulgar a fost însoțit 
de ambasadorul R.P. Bulgaria la 
București, Gheorgiii Bogdanov.

Primirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

DUPĂ CE
FRUCTELE

COPT

ța executarea lucrărilor de 
construcții, de orice natură ar fi 
ele, asemenea produse — nisip, 
pietriș, balast, bolovani — de ba
lastieră, cum se numesc, ocupă o 
pondere însemnată. De altfel, 
cheltuielile construcțiilor sînt în 
mod hotărîtor influențate de cos
tul produselor de balastieră. Tot
odată, mersul lucrărilor pe șan
tiere depinde într-o mare măsură 
de livrarea la timp și în canti
tățile necesare a acestor materiale. 
Iată de ce procurarea lor a ridi
cat întotdeauna probleme deosebite 
pentru organizarea exploatării și 
transportului de la balastiere pe 
șantiere. Tocmai pe aceste ches
tiuni, sucursala noastră a efectuat 
recent o analiză.

Fără exagerare, în privința exis
tenței materialelor amintite, re
giunea Argeș dispune, pe rîurile 
interioare, de imense rezerve de 
agregate și produse de balastieră, 
ce pot satisface cu prisosință ce
rințele sectorului de construcții. 
Cu toate acestea, pe unele șantiere 
se simte lipsa lor, iar, în prezent, 
exploatarea acestora se face în
tr-un mod neorganizat. Nimeni, 
sau aproape nimeni, nu a studiat

„ALRO" - 
în a treia 
etapă de 
dezvoltare

La Slatina au tnceput lucrările 
de construcție prevăzute pentru a 
treia etapă de dezvoltare a uzi
nei de aluminiu. Capacitatea ac
tuală va spori cu 25 000 tone, la 
terminarea acestor construcții uzina 
urmînd să producă anual 75 000 
tone aluminiu.

Prin folosirea mai judicioasă a 
spatiilor de producție, la fiecare 
din cele trei hale se vor adăuga 
cite 12 cuve de electroliză, insta
lații care vor spori capacitățile ini
țiale cu încă 6 000 tone aluminiu.

în ansamblu, temeinic, volumul, a- 
ria de răspîndire, calitatea, căile de 
acces, condițiile optime de exploa
tare și depozitare, transportul ra
țional și „mișcarea" acestora din 
balastiere la punctele de lucru sau 
locul de consum. Acum, de unele 
din aceste probleme se ocupă — 
în limita posibilităților și a spiri
tului respectiv de răspundere — 
Ministerul Industriei Construcțiilor 
și celelalte ministere care au în
treprinderi de construcții, organi
zațiile de construcții, sfaturile 
populare. Dar, între acestea nu 
există o conjugare a eforturilor și 
acțiunilor pentru găsirea unui sis
tem unitar, suplu și economic de 
exploatare a produselor de balas
tieră. Fiecare acționează cum crede 
de cuviință, în condiții discutabile 
de eficiență și economicitate.

De pildă, în cadrul regiunii func
ționează 10 mari balastiere cu ca
racter republican. Ele aparțin 
M.I.C. (Ionești-Găești și Slătioa- 
ra), Ministerului Construcțiilor 
pentru Industria Chimică și Rafi
nării (Pietroaia și Zăvideni), 
M.C.F. (Ionești-Drăgășani) M.I.C.M. 
(Călinești), Sfatului popular al ora
șului București (Borlești,Golești, 
Pietroaia, Ionești). Pe lîngă aces
tea, mai există încă zeci de balas
tiere organizate „ad-hoc“ de între
prinderile și șantierele de con
strucții, precum și de către unită
țile industriei locale, răspîndite ca 
niște ciuperci pe rîurile Vîlsan, 
Argeș, Doamnei, Tîrgului, Dîmbo
vița, Lotru, Olt, Topolog și altele. 
Aceasta, pe de o parte. Pe de altă 
parte, o aceeași nedorită și dezor
donată repartizare se constată în 
ce privește desfacerea producției. 
Balastiera din Ionești, de exemplu, 
a Trustului de utilaj greu — Bucu
rești, a livrat în 1966 și în acest 
an peste 64 la sută din producția 
sa altor întreprinderi. La fel ba
lastiera Golești a I.A.P.C. Bucu
rești, sau cea de la Zăvideni a 
I.I.P.C., tot din Capitală.

Intervin însă alte neajunsuri, de 
mult mai mare amploare. Bună
oară, în balastierele cu caracter 
republican, extragerea și pregă
tirea produselor se fac în cea mai 
mare parte mecanizat, cu un pro
ces tehnologic studiat, cu o dotare 
tehnică corespunzătoare. In cele-

Ion NEAMȚU
directorul
Sucursalei regionale Argeș 
a Băncii de Investiții

(Continuare In pag. a m-a)

Telegramă

Tovarășului TODOR JIVKOV
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Bulgar 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Bulgaria

Tovarășului GHEORGHI TRAIKOV
Președintele Prezidiului Adunării Populare 

a Republicii Populare Bulgaria
SOFIA

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

Consiliului de Stat și al Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste 
România, al poporului român și al nostru personal, vă transmitem dum
neavoastră și prin dumneavoastră Comitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, Prezidiului Adunării Populare și Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Bulgaria, poporului prieten bulgar, un salut fră
țesc și felicitări cordiale cu prilejul celei de-a XXIII-a aniversări a vic
toriei revoluției socialiste în Bulgaria.

Poporul român se bucură din toată inima, de realizările remarcabile 
obținute în anii construcției socialiste de harnicul popor bulgar, sub 
conducerea partidului său comunist, în dezvoltarea economiei, înflorirea 
științei și culturii, creșterea nivelului său de trai.

Ne exprimăm convingerea că prietenia româno-bulgară, cu adînci 
rădăcini în trecutul de luțotă al popoarelor noastre, colaborarea multi
laterală dintre partidele și țările noastre se vor dezvolta cu succes și 
în viitor, pe baza marxism-leninismului și internaționalismului socialist, 
spre binele popoarelor român și bulgar, al unității sistemului socialist 
mondial și mișcării comuniste internaționale, în interesul cauzei socia
lismului și păcii în lume.

Cu ocazia acestei mari sărbători, vă urăm dumneavoastră, dragi 
tovarăși, poporului frate bulgar, noi succese în înfăptuirea hotărîrilor 
Congresului al IX-lea al Partidului Comunist Bulgar pe calea desăvîr 
șirii socialismului în patria dumneavoastră.

NICOLAE CEAUSESCU CHIVU STOICA
Secretar general Președintele Consiliului de Stat

al Comitetului Central al Republicii Socialiste România 
al Partidului Comunist Român

ION GHEORGHE MAURER
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

Lupeni.— peisaj minier
Foto: Sandu Mendrea

Mihail Kogălniceanu a fost unul 
dintre cei mai însemnați oameni de 
stat ai României moderne. Numele 
său este legat de evenimentele 
cruciale ale epocii istorice în 
care a trăit — revoluția bur- 
ghezo-democratică din 1848, lupta 
pentru făurirea statului națio
nal român, reforma agrară din 
1864 și cucerirea independenței de 
stat. Sintetizind marea putere de 
penetrație și discernămînt a lui 
Kogălniceanu și subliniind aportul 
său la progresul României, Nicolae 
Iorga scria : „Om întreg, el a trăit 
din viața societății întregi, inter
pretată printr-o inteligență care nu 
făcea decît să rezume cu străluci
re această viață, pentru ca din a- 
ceastă concentrare însăși să se des
facă impulsul voinței menite să 
ducă mai departe societatea în 
continuă mișcare".

In galeria de oameni politici de 
seamă ai vremii, printre care se 
numărau C. A. Rosetti, frații Go- 
lescu, Nicolae Krețulescu, Ion Ghi- 
ca și alții, Mihail Kogălniceanu se 
detașează ca o figură proeminentă 
a timpului, ca o minte clarvăzătoa
re, om al acțiunilor chibzuite și e- 
nergice, nedespărțit- de intereșele 
majore ale națiunii sale.

încă din perioada studiilor, Ko
gălniceanu a înțeles să-și consacre 
activitatea procesului istoric pe 
care l-a slujit cu talent și abnega
ție : făurirea statului modern ro
mân.

Revoluția de la 1848 i-a creat lui 
Kogălniceanu posibilitatea de a 
sintetiza într-un amplu și motivat 
program năzuințele de viitor ale 
poporului său. „Dorințele partidei 
naționale în Moldova" reprezintă 
un document de cea mai mare im
portanță, un program călăuzitor pe 
care Kogălniceanu îl va urmări 
toată viața și la a cărui rea
lizare își va da o însemnată și efi
cientă contribuție în cea de-a doua 
jumătate a secolului al XIX-lea.

In anii luptei pentru realizarea 
Unirii, Mihail Kogălniceanu se află 
în fruntea mișcării unioniste. Plin de 
energie, el a fost organizatorul a- 
cestei puternice mișcări, principa
lul ei conducător și purtătorul ei 
de cuvînt. Prin înființarea ziarului 
„Steaua Dunării", la 1 octombrie 
1855, el a creat un puternic instru
ment de îndrumare, coordonare și 
propagandă pus în slujba năzuin
țelor fierbinți spre unitate ale po
porului român. însușirile politice 
ale lui Kogălniceanu, ca și talen
tul său diplomatic au ieșit pu
ternic în evidență în lunile de 
luptă hotărîtoare din anul 1857. 
Figură proeminentă în Comitetul 
central al Unirii, el a acționat cu 
dîrzenie împotriva uneltirilor și 
manevrelor Ș separatiste patronate 
de caimacamul Vogoridi. Persona
litatea lui Kogălniceanu a făcut o 
puternică impresie asupra membri
lor comisiei de informare a puteri
lor în Principate și tot lui i s-a 
datorat publicitatea ce a avut loc

Raid anchetă prin li

vezile regiunii Bacău

Toamna, mai mult decît în 
alte perioade ale anului, con
sumatorii trebuie să găseas
că sortimente de fructe și 
alte produse vitaminice, care 
să le satisfacă gusturile și pre
ferințele. în general, planta
țiile mai vechi de pomi, ca și 
cele noi, care au început să 
rodească, sînt pline de fructe. 
Dar de la pom și pînă să a- 
jungă pe fructieră, prunele, 
merele, perele și alte fructe de 
sezon își pierd din gustul și a-, 
roma îmbietoare; uneori, ele 
nu se găsesc în vînzare. Aceas
tă situație, consemnată pe pie
țele orașelor regiunii Bacău și 
în alte părți este anacronică, 
în această regiune, Valea Ze- 
letinului, împreună cu dealu
rile Godovanei, Bălțăteștilor și 
Cașinului, constituie princi
palele bazine pomicole. Alături 
de cele 8 000 ha de plantații 
de pomi ale cooperativelor a- 
gricole, suprafețe mari de li
vezi dețin și unitățile agricole 
de stat. Pe o bună parte din 
aceste suprafețe pomii sînt în 
producție.

Acum, în perioada culesului, 
valorificarea fructelor în cele 
mai bune condiții ar trebui sa 
constituie o preocupare de prim 
ordin a organelor locale. A- 
ceasta cu atît mai mult cu cît 
și anul trecut s-au semnalat 
deficiențe — lipsă de spații

Gli. BALTA 
corespondentul „Scînteii"

OBSESIA DE A MODERN
(Continuare în pag. a II-a)

(Continuare în pag. a III-a)

Cred că numai goana că
utătorilor de aur din jurul 
anilor 1 900 poate echivala 
in amploare, în ridicol și 
dramatism cu goana după 
a fi modern.

„Doamne, sînt modern I" 
lată ce-și dorește să poată 
exclama fericit de sine tî- 
nărul „creator" ; iar „maes
trul” speră după ani și ani 
de așteptare rodnică să poa
tă auzi spunîndu-se în gura 
mare : „tovarăși, vă asigur 
că maestrul a ajuns mo
dern" I

Rar a existat cuvînf care 
să obsedeze mai mult, care 
să agite spiritele mai mult, 
care să fie mai controversat 
și care să fie totodată atît 
de simplu.

Bineînțeles între modernul 
căutat, neadevărat, contrafă
cut și pașnicul, simplul și 
adevăratul modern, se întin
de o mare arie, larg spațiu 
de adăpostire la un loc a 
bunelor intenții cu cele vi
novate de falsificare. In a- 
ceasfă arie largă vedem 
stînd laolaltă blinda neputin
ță cu 'mpostura arogantă,

Dinu CERNESCU

biata nepricepere alături de 
abila înșelătorie ; iar între 
ele, prin păienjenișul lor, 
strecurindu-se cîteodată mai 
firav, altădată irupînd vio
lent — modernul cel adevă
rat, simplu, normal, natural,

dorinfa noastră, cred că te 
naști sau nu modern, la tel 
de simplu după cum respiri. 
Cu excepția retrograzilor, 
orice om este modern prin 
simplul fapt că este contem
poran cu o epocă. A con-

opinii
puternic, depășind cu mi
gală, încet dar sigur, obsta
colele ce-i apar tocmai din 
siluirea înțelesului său ade
vărat.

Nu știu dacă omul poate 
să facă inima să-i bată ; știu 
că ea pulsează de la sine, 
străduințele de a o anima 
sau de a o menține în func
țiune fiind aplicate doar oa
menilor .bolnavi. Așa cum 
viața există indiferent de

suma aerul și viața secolu
lui XX, cred că înseamnă a 
fi modern azi. Nici o stră
danie nu trebuie depusă de 
un artist autentic pentru a fi 
modern, în afară de strădu
ința de a-și înțelege și. servi 
epoca.

Atunci cînd apar străduin
țele, atunci cînd noțiunea de 
contemporan cu vremu
rile noastre este o obliga
ție greu de îndeplinit (ca

un obol neplăcut) apare 
făcătura, apare obsesia, apa
re falsul.

De multe ori tendința 
bună la originile ei, de a 
fi informat cu tot ce este 
nou, este vulgarizată de 
acei pseudoartiști care 
confundă informația, factor 
important în cultura creato
rului, cu ultima noutate a- 
flată din revistele împru
mutate de la un amic sau 
aduse de o mătușă din 
străinătate. Copierea ime
diată a unor căutări din 
țară și străinătate este con
siderată din păcate de unii 
„creatori" drept semnul 
modernității. Acest mod de 
gindire este periculos 
pentru că el compromite 
însăși ideea progresistă a 
modernului. Nu putem să 
ne limităm sau șă ne „ex
tindem" căutările din noi 
și numai din noi după ul
tima coafură a ideilor 
nu ne aparțin.

(Continuare 
în pag. a IV-a)

Din decorul nou al orașului Tulcea Foto : Agerpres

Primirea de către tovarășul
Ion Gheorghe Maurer a ministrului 

agriculturii din Danemarca,
Christian

Președintele Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit vineri la prînz pe Christian 
Thomsen, ministrul agriculturii din 
Danemarca, însoțit de Viktor Bror- 
son, adjunct al ministrului, care fac 
o vizită în țara noastră la invitația

Thomsen
Consiliului Superior al Agricultu
rii.

La întrevedere a participat Ni
colae Giosan, președintele Consiliu
lui Superior al Agriculturii.

Convorbirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială. (Agerpres)

Telegramă
Tovarășului KIM IR SEN

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Muncii din. Coreea 

Președintele Cabinetului de Miniștri 
al Republicii Populare Democrate Coreene

Tovarășului TOI EN GHEN
Președintele Prezidiului Adunării Populare Supreme 

a Republicii Populare Democrate Coreene
PHENIAN

In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste 
România, al poporului român și al nostru personal, vă transmitem dum
neavoastră și prin dumneavoastră Comitetului Central al Partidului 
Muncii din Coreea, Prezidiului Adunării Populare Supreme, Cabinetului 
de Miniștri al Republicii Populare Democrate Coreene și poporului 
coreean, un salut frățesc și calde felicitări cu prilejul celei de-a XlX-a 
aniversări a creării Republicii Populare Democrate Coreene.

Oamenii muncii din țara noastră se bucură din toată inima de reali
zările de seamă dobîndite de poporul frate coreean, sub conducerea 
Partidului Muncii din Coreea, în făurirea industriei socialiste, creșterea 
producției agricole, dezvoltarea mvățămîntului, științei și culturii, ridi
carea bunăstării sale.

De ziua marii dumneavoastră sărbători vă adresăm dumneavoastră 
și poporului coreean urări de noi și însemnate succese în construirea 
socialismului și în lupta pentru realizarea țelului nobil — reunificarea 
pașnică și democratică a patriei.

Sîntem încredințați că prietenia și colaborarea frățească dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul Muncii din Coreea, dintre Repu
blica Socialistă România și Republica Populară Democrată Coreeană, 
clădite pe temelia trainică a internaționalismului socialist, se vor dez
volta și în viitor, spre binele ambelor noastre popoare, al unității țări
lor socialiste, mișcării comuniste internaționale și întregului front 
antiimperialist, în interesul cauzei socialismului și păcii în lume.

NICOLAE CEAUSESCU CHIVU STOICA
Secretar general Președintele Consiliului de Stat

al Comitetului Central al Republicii Socialiste România 
al Partidului Comunist Român

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste Românîg
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FAPTUL

IVERS
Fără
uniformă

La 20 iulie, delegați ai Minis
terului Comerțului Interior și 
Ministerului Industriei Ușoare au 
încheiat o minută prin care se 
stabilea că, pentru elevii care nu 
găsesc în comerț uniforme școla-, 
re pe măsura lor, magazinele de 
specialitate vor întocmi note de 
comandă către fabricile producă
toare. Acestea, în termen de 30 
de zile trebuie să onoreze co
menzile primite. Minuta respecti
vă a fost semnată și de delegați ai 
fabricilor producătoare. Pînă aici, 
totul e bine și frumos. Cînd s-a 
trecut la fapte, unele fabrici au 
dat înapoi. Fabrica de confec
ții „Tîrnava“-Sighișoara, produ
cătoare de uniforme școlare din 
stofă pentru băieți (clasele I— 
XII) și fabrica de confecții din 
Vaslui, producătoare de sarafane 
de stofă pentru eleve, nu vor să 
respecte convenția amintită. Ce 
vreți, tovarășii din conducerea a- 
cestor fabrici nu mai poartă uni
formă. Și au uitat repede lecția. 
Deci, o notă proastă pentru ei.

Pe Valea Arieșului

Anchetă în

orașul

GALATI

în curînd, va începe un nouIn curînd, va începe un nou an 
de studiu în învățămîntul de partid. 
Și, ca de fiecare dată, în perioada 
premergătoare acestui însemnat e- 
veniment în viața organizațiilor de 
partid, sub îndrumarea organelor 
superioare, comitetele de partid din 
întreprinderi și instituții, de la orașe 
și sate desfășoară o asiduă aotivi- 
tate pregătitoare. în ce constă a- 
ceasta ? în primul rînd în „acorda
rea" adecvată a tematicii studiului 
cu cerințele imperioase ale vieții, 
realității noastre politice, economice, 
sociale de fiecare zi. Apoi, antrena
rea în munca de propagandist a unor 
cadre cu înalt nivel ideologic și pro
fesional. în sfîrșit, o rațională cu
prindere a cursanților în formele de 
studiu.

Am urmărit felul în care se mate
rializează aceste cerințe în cîteva 
organizații de partid din orașul Ga
lați.

Investigațiile le-am început la ca
binetul regional de partid, unde am 
discutat cu tovarășul Dan Rădic, 
directorul cabinetului. Dînsul ne-a 
spus : „Deoarece în centrul propa
gandei de partid va sta șl în acest 
an studierea problemelor de bază ale 
construcției economice și de stat, so- 
cial-culturale, ale vieții de partid, ale 
luptei ideologice contemporane și ale 
situației internaționale, aprofundarea 
problemelor teoretice cuprinse în do
cumentele de partid, ale plenarelor 
Comitetului Central, în cuvîntările

Cu cuțitele
5

brîu

DUPĂ 5 LUNI
Ia

poposiți la Iași fi vă
cu

Dacă ] , ,
abateți pe la bufetul „Expres' 
autoservire din apropierea Casei 
Tineretului, nu vă speriați cînd 
vedeți ospătărițele cu cuțitele la 
brîu. Nu sînt periculoase. Dacă 
le cereți frumos un cuțit, îl des
prind tacticoase de la brîu, îl 
șterg cu șervetul fi vi-l înmânea
ză. „De ce așa „Așa-i ordi
nul mai marilor noștri", — spun 
fetele, vesele. Conducerea bufe
tului a. luat această măsură pen
tru a nu se pierde cuțitele. Și cînd 
cetățeanul termină de tăiat frip
tura ospătărița îi ia repede cuți
tul, îl șterge și-l pune iarăși la 
brîu. Să-ți taie pofta de mîn- 
care.

restaurantele
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PROPAGANDIȘTII
în ajunul deschiderii noului 
an de invățămint de partid
tovarășului Nicolae Ceaușescu și ale 
altor conducători ai partidului și sta
tului nostru, vom mări numărul ex
punerilor și dezbaterilor privind pro
blemele actuale politice și ideologi
ce, vom prezenta operativ cursanți- 
lor aprecierile cuprinse în cele mai 
recente documente de partid. în con
cordanță cu acest deziderat al actua
lității, reieșit, de altfel, și din son
dajele generale întreprinse de noi 
printre participanții la învățămîntul 
de partid — în întreprinderile in
dustriale și agrare se va pune un 
accent deosebit pe înarmarea masei 
muncitorilor cu cunoașterea proble
melor economice în strînsă legătură 
cu activitatea lor practică de zi cu 
zi, iar în celelalte instituții se vor 
aborda și aprofunda probleme de is
torie a patriei, probleme actuale ale 
politicii partidului și altele. în ace
lași timp, vom extinde simțitor stu-

dierea problemelor de etică comu
nistă, vizînd astfel dezvoltarea cali
tăților moral-politice și profesionale 
ale cursanților, consolidare-a spiri
tului lor combativ, îndreptat împo
triva ideologiei burgheze, a oricăror 
mentalități anacronice".

„Laminorul de tablă subțire" — 
Galați. La sediul comitetului de 
partid, tov. Ion Baban, secretarul 
comitetului, ne-a pus la dispozi
ție propunerile făcute de cursanți 
asupra tematicii noului an de stu
diu, explicîndu-ne că fiecare din 
temele alese își găsește o co
respondență directă în viața unității, 
în preocupările oamenilor. Astfel, 
întrucît întreprinderea face parte din 
grupul unităților care experimen
tează noul sistem de finanțare, o 
parte din discuții vor aborda prin
cipiile acestui sistem. Alte teme vor 
aduce în discuție necesitatea și sem-

sa

»I £

nou despre

cu autoservire
Termosul pentru 
alimente

Geaba vii, 
geaba te 
duci...

Numărul abonaților radio și 
televiziune din regiunea Bacău 
care locuiesc la sate este de or
dinul sutelor de mii. Și, bineînțe
les, și în mediul rural aceste a- 
parate se defectează. Unde pot fi 
reparate ? „La cele 24 puncte fixe 
de reparații" — vor răspunde tova
răși de la U.R.C.M. Bacău (pre- 
zentînd probabil și o situație 
scriptică la zi). Ce spun abonații : 
„Din cele 24 centre, două treimi 
funcționează doar pe hîrtie. Noi 
nu le-am văzut. Așa că ne luăm 
aparatele în spate sau le urcăm 
în căruță și mergem cu ele la 
oraș. Aici, de bine, de rău, se re
pară. La întoarcere, pe drum, din 
cauza zdruncinăturilor se defec
tează. Și o luăm de la capăt". Și

' ’ ’ ' ’ ‘ în
pro-

Și

astfel televizoarele lor merg 
continuu. Și în orele fără 
gram.

„Plutașii64
Petru Pop fi Ștefan Bilț, sala

ried la Fabrica de cherestea VI- 
feul de Sus, s-au întîlnit „la un 
pahar" la un bufet din localitate. 
Și cum alcoolul „dezleagă limbi
le fi întunecă mințile" au hotă- 
rît să fure cherestea din fabrică. 
Au scos scindură cu scîndură — 
printr-o deschizătură existentă în 
gard — 1,235 m.c.
scindările fi cu sîrma furată tot 
din fabrică au construit o plută 
pe care au lansat-o pe rîul Va- 
sser. La un pod au fost opriți de 
paza contractuală. Și au „plutit" 
mai departe spre tribunal. Proce
sul s-a judecat la fabrica de che
restea.

„Cîte persoane iau masa zilnic în 
unitatea dv ?“ Răspunzînd la această 
întrebare, șefii unor restaurante și bu
fete cu autoservire din Capitală — 
Rapid, Nord, Lido — au apreciat, 
pe baza numărului porțiilor de mîn- 
care preparate și vîndute, că este 
vorba de 3 000—5 000 de persoane, 
în ce privește însă numărul total al 
consumatorilor care intră zilnic în fie
care din aceste unități, el se ri
dică la 8 000—10 000. Restauran
tele și bufetele cu autoservire, 
„expres "-urile cum li se spune, 
se bucură de o mare afluență 
de consumatori în toate orașele mari 
sau mici din țară.

Cu cinci luni în urmă, ziarul nos
tru a publicat un raid-anchetă în care 
se critica faptul că, deși unitățile de 
deservire rapidă sînt insistent cerute 
și deosebit de rentabile, extinderea lor 
este tărăgănată. Mergînd pe urmele 
celor constatate atunoi, putem con
semna că unele sfaturi populare și 
organizații comerciale au început să 
înființeze noi restaurante și bufete cu 
autoservire. In regiunea Suceava exis
ta, la data publicării raidului-anchetă, 
o singură unitate cu autoservire — 
Ia Botoșani. Acum funcționează în a- 
ceastă regiune încă două asemenea 
unități (la Suceava și Vatra Dornei). 
Restaurantul cu autoservire din Va
tra Dornei (gestionar Ion Cozan) ser
vește zilnic 30 de feluri de mîncare, 
realizînd o vînzare de 8 000— 
10 000 lei. E foarte rentabil. „în 
concediu, obișnuiesc să călătoresc 
prin țară împreună cu familia — ne-a 
declarat C. lonescu, funcționar din 
București. Unde ne oprim pentru 
două-trei zile, căutăm imediat „ex
presul", ca să nu pierdem mult timp 
cu masa. Sînt foarte mulțumit de res
taurantul cu autoservire din Vatra 
Dornei. Mîncare bine preparată, sor
timent destul de bogat". Și înființa
rea restaurantului din orașul Suceava 
s-a dovedit binevenită, valoarea des
facerii zilnice fiind de peste 8 000 de 
lei, din care 65—70 la sută reprezintă 
valoarea preparatelor de bucătărie. 
După cum ne-a informat tov. D. Cio- 
banu, directorul Direcției oomerciale

regionale, se prevede crearea unor noi 
unități de acest gen.

La Timișoara funcționează în pre
zent trei restaurante cu autoservire, 
iar peste cîteva zile se va da<în folo
sință al 4-lea. Dar ele nu fac față 
afluenței de consumatori. La „Seme- 
nic", de pildă, în orele de masă tre
buie să aștepți mult la rînd. Aceasta 
în vreme ce restaurantul de tip 
obișnuit „Timișoara", dm centrul ora
șului, este aproape gol. Ar trebui poa
te studiată posibilitatea transformării 
lui în unitate cu autoservire. După 
cum apreciază tov. Emil Pacepa, vice
președinte al sfatului popular orășe
nesc, în Timișoara ar fi nevoie de încă 
cel puțin trei unități de acest fel.

în București, unde solicitările sînt 
foarte mari („în unele ore sîn- 
tem literalmente sufocați de to
rentul de consumatori" — spun 
responsabilii unor „expres "-uri) au 
apărut cîteva birturi (tip vechi de 
unitate de alimentație publică, foarte 
răspîndit altă dată în numeroase 
orașe) și s-au introdus în unele bufete 
linii de autoservire, care înlesnesc des
facerea. Unitățile cu autoservire exis
tente rămîn însă în continuare „sufo
cate". Conducerea Direcției comercia
le a sfatului popular și cea a T.A.P.L. 
București ne-au înfățișat o serie de 
proiecte. Este vorba despre transfor
marea pînă la finele acestui an a res
taurantelor „Calul Bălan” din Piața 
Unirii și a celui din Piața Ilie Pintilie 
în restaurante cu autoservire, de intro
ducerea unei linii moderne la expre
sul Victoria, de înființarea de birturi 
în diferite puncte ale Capitalei (în 
Piața Amzei, la Podul Basarab, în a- 
propierea Pieței Buzești, Calea Moși
lor etc.). Aceste transformări și ame
najări, hotărîte la mijlocul trimestru
lui II al acestui an, se află însă abia 
în faza de întocmire a proiectelor, a 
tatonărilor pentru contractarea execu
ției lucrărilor, procurarea utilajelor.

Ce anume determină adaptarea atît 
de greoaie, atît de lentă a rețelei de 
alimentație publică la solicitările con
sumatorilor ? Desigur, localul unui res
taurant vechi, cu bucătărie și alte 
spații anexe, unde se prepară 300—400

de porții de mîncare zilnic, nu poate 
fi trecut, dintr-o mișcare, la auto
servire. Se cer neapărat anumite 
transformări și dotări. Este inevi
tabil deci ca acesta să necesite un 
anumit timp. Dar timpul pe care și-l 
propun și, mai ales, îl consumă efec
tiv sfaturile populare și organizațiile 
comerciale pentru a înființa unități 
cu autoservire este exagerat de 
lung. Principala cauză a tărăgă
nării rezidă însă în activitatea direc
țiilor comerciale regionale și a 
T.A.P.L.-urilor care, oricît de urgent 
s-ar cere ca într-un anumit loc să 
se înființeze o unitate cu autoservire, 
nu depun stăruința cuvenită pentru 
rezolvarea în timpul cel mai scurt po
sibil a problemelor. Se manifestă chiar 
un fel de teamă de a ieși din ritmul 
obișnuit, de a adapta tețeaua la ceea 
ce e nou și solicitat de consumatori 
pentru... a nu avea bătaie de cap. Să 
exemplificăm. S-au înființat în Ca
pitală trei birturi. Unul dintre acestea 
se află pe Calea Rahovei nr. 189. A- 
ceastă „noutate" pricinuiește multora 
dureri de cap, pe toată ierarhia co
merțului din Capitală. Contabilul 
I.A.P.L. „Aluniș", de care aparține 
birtul, e disperat : „Avem atîta bala
muc cu acest birt, de-mi vine să fug".

S-a întâmplat ceva extraordinar la 
acest birt ? Nu. Fiind amplasat în- 

și servind cîteva 
pot fi găsite în 
a atras tot mai 
vînzînd zilnic 

de mîncare. De 
aici aglomerație, deservire greoaie, ne
mulțumiri. Va să zică, asta s-a întîm- 
plat I E rău că se înghesuie consuma
torii ? Dimpotrivă, care negustor nu 
și-ar dori un asemenea vad, asemenea 
desfacere ? Dar celor care, se ocupă 
de alimentația publică, birtul le-a dat 
de furcă și nu puțini vor fi cei ce re
gretă că l-au înființat. Pentru a se a- 
sigura deservirea rapidă a consumato
rilor se mai discută încă diferite va
riante : să se lărgească ghișeul pentru 
a se înlesni servitul mîncărurilor de la 
bucătărie, să se aducă o linie de au
toservire etc. Cînd se vor lua totuși 
măsuri ferme, și, mai ales, cînd vor fi 
aplicate, e greu de întrevăzut.

tr-un „vad" bun 
preparate care nu 
alte locuri, birtul 
mulți consumatori, 
1 000—1 200 porții

Raidul nostru a scos la iveală și 
alte neajunsuri care grevează asupra 
acțiunii de extindere a rețelei unită
ților de alimentație publică cu auto
servire. Pregătirea unor sortimente cît 
mai largi de mîncăruri, în cantități 
care ajung la sute de porții din fie
care fel, necesită un mare volum de 
alimente, îndeosebi cartofi, legume, 
zarzavaturi, care trebuie cărate, cură
țate, tăiate etc. Cum, cu ce unelte se 
fac aceste treburi ? Se cară cu bra
țele, cu spatele, se toacă cu cuțitul. 
Și apoi, mii de farfurii se spală cu 
mîna, în mici bazine de bucătărie 
de apartament. La Direcția organizării 
rețelei comerciale din M.C.I. ni s-au 
dat asigurări că se fabrică în țară 
roboți care execută felurite operații, 
mașini de spălat vase, de curățat car
tofi etc., câre sînt foarte practice. în 
plus, acestea se livrează solicifanților, 
la comandă, fără repartiție. Dar ele 
lipsesc chiai in unități mari.

în cursul discuțiilor, mai mulți lu
crători cu munci de răspundere din 
sectorul alimentației publice au insis
tat asupra unor aspecte deosebit de 
interesante, constatate cu prilejul vi
zitelor făcute de ei în restaurante și 
bufete cu autoservire din alte țări : 
în bucătării mici, cu anexe puțin în
tinse ca suprafață, dar bine înzestrate 
și cu o organizare interioară exempla
ră, se prepară meniuri foarte bogate, 
gustoase, pentru un număr mare de 
consumatori. In asemenea unități, 
înainte de deschidere, tofi lucrătorii, 
de la șef la îngrijitoare, ferchezuiesc, 
lustruiesc întiegul local

Restaurantul și bufetul cu auto
servire, unități insistent solicitate de 
consumatori, foarte rentabile, trebuie 
să se bucure de toată atenția sfaturilor 
populare, a organelor și întreprinde
rilor comerciale, a Ministerului Co
merțului Interior. Extinderea rețelei 
unităților de acest gen, asigurarea bu
nei lor funcționări, sînt treburi de 
larg interes cetățenesc, în rezolvarea 
cărora organele locale pot și trebuie 
să-și manifeste din plin inițiativa și 
spiritul gospodăresc.

Considerat de unii ca un o- 
biect necesar doar în excursii 
și călătorii, termosul pentru 
alimente este deosebit de util 
in numeroase alte împreju
rări, cînd nu ai posibilitatea 
să servești o masă caldă a- 
casă ori la un local, sau cînd 
trebuie să ții neapărat regim. 
Oriunde te afli, in uzină, pe 
șantier, în pădure sau la mun
ca cîmpului, poți lua în ter
mos mincarea preferată, la 
temperatura dorită. Termosul 
pentru alimente este confec
ționat din tablă litografiată de 
diferite culori. In interiorul 
carcasei de tablă se află in
trodusă butelia fabricată din
tr-o sticlă specială, care păs
trează temperatura constantă, 
ceea ce asigură menținerea a- 
limentclor sau băuturilor după 
dorință, reci sau calde. Ter
mosurile sînt ușor transporta
bile. In magazine se găsesc 
termosuri de 0,8 litri de 78 lei; 
04 litri — 82 lei; 1,5 litri — 
92 lei; 1,9 litri — 100 lei. în 
caz de spargere a buteliei, a- 
ceasta poate fi înlocuită cu o 
rezervă, al cărei preț este de 
27, 29, 34 și 38 lei, în funcție 
de capacitate.

Noua cabană
Piatra Craiului

Apoi, cu

(Urmare din pag. I)

Nicolas ENUȚA

La Brusturet, regiunea Ar
geș, a fost dată în folosință 
o nouă cabană turistică: „Pia
tra Craiului". Ea poate fi fo
losită în cele mai bune con
diții și în timpul iernii, pan
tele din jur avînd foarte bune 
pîrtii pentru schi.

De la cabană, drumurile 
duc pe lingă muntele Cerlat 
și pe Valea Seacă, în poiana 
Grindului, de unde culmea 
Pietrii Craiului apare panora
mic în toată splendoarea sa.

Oameni
milostivi

Clement Necula, șeful serviciu
lui plan al cooperativei meșteșu
gărești „înfrățirea" din Piatra 
Neamț, a fost amendat de miliție 
pentru că într-o seară, fiind beat, 
a provocat scandal pe stradă, tul- 
burind liniștea publicului. Ne
mulțumit, a făcut o plîngere Ja 
tribunal, prezentînd o adeverință 
(nr. 1471) eliberată de conduce
rea cooperativei unde lucrează, 
în care se spune : „Este un func
ționar liniștit, conștiincios, — 
model de conduită în serviciu și 
în viața particulară". Tribunalul 
a respins plîngerea. Dar dv., cei 
cu „inimă de mamă", care ați 
eliberat adeverința respectivă 
sînteți convinși că i-ați dat sala
riatului scandalagiu o mînă de 
ajutor, pentru viitor ? Vă între
băm și pentru liniștea dumnea
voastră.

Rubrică redactată de : 
Stefan ZIDĂRITA 
Ștefan DINICĂ

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

pe scară europeană în jurul docu
mentelor ce dezvăluiau substratul 
politicii caimacamului.

în toamna anului 1857, ales de
putat în Adunarea ad-hoc a Mol
dovei, Kogălniceanu — pe care 
Ion lonescu de la Brad îl numea 
în acea vreme un „factotum" — 
a îndrumat îndeaproape activitatea 
acesteia. Lui i-a revenit cinstea 
de a expune moțiunea în favoarea 
adoptării programei unioniste, 
și tot el a avut sarcina de a 
da orientarea cuvenită în dezbate
rea amplă de către Adunarea ad- 
hoc a problemelor organizării in
terne nu numai a Moldovei, ci a 
statului modern român ce se pre
coniza. Discursurile și intervențiile 
sale variate, ușurința cu care el a- 
borda cele mai dificile probleme, 
dezvăluie atît clarviziunea și dis- 
cernămîntul omului de stat, cît și 
patriotismul fierbinte al luptătoru
lui pentru făurirea României mo
derne.

Prin întreaga activitate premer
gătoare Unirii, în momentul înfăp
tuirii acesteia, cît și după ea, Mihail 
Kogălniceanu s-a afirmat ca un ex
ponent statornic al năzuințelor ce 
animau națiunea română. Unul din 
factorii principali ai realizării mă
rețului act. Kogălniceanu nu-și a- 
tribuia sieși merite deosebite : „U- 
nirea, domnilor — spunea el în 
Parlament, în anul 1863, — eu nu 
recunosc nimănui dreptul să zică 
că Unirea e actul individual, pro
prietatea sa exclusivă. Unirea e ac
tul energic al întregii națiuni ro

mâne, e marea noastră cucerire... 
Nu, domnilor, Unirea, națiunea a 
făcut-o...".

înfăptuirea istoricului act al 
Unirii a deschis cîtnp larg activită
ții politice practice, afirmării u- 
nor noi fațete ale personalităților 
chemate să-și aducă contribuția la 
procesul de organizare a statului 
național. Deputat, membru al Co
misiei Centrale de la Focșani, 
prim-ministru al Moldovei — în 
1860—1861 — și apoi prim-ministru 
al României — în 1863—1865 — 
Kogălniceanu este prezent nu nu
mai în larga dezbatere ce avea loc 
în jurul constituirii și organizării 
statului național, di în primul rind 
în opera de concretizare a progra
mului patriotic. în timpul guvernă
rilor sale s-a adoptat și pus în 
aplicare un întreg și multilate
ral program de reforme, în fruntea 
cărora se înscriu, prin deosebita 
lor însemnătate, secularizarea și, 
îndeosebi, reforma agrară, prin care 
relațiile feudale au fost înlăturate 
din agricultură și țărănimea a fost 
împroprietărită.

Brutala înlăturare a domnului 
Unirii n-a pus capăt strălucitei ca
riere publice a lui Mihail Kogălni
ceanu. Silințele adversarilor săi de 
a-1 ostraciza și înlătura din viața 
politică s-au dovedit infructuoase, 
căci o personalitate de talia lui nu 
putea fi ținută deoparte de pro
cesul istoric ce se găsea în plină 
desfășurare. El a pătruns din nou 
în Parlament, a redevenit ministru 
în 1868 și s-a manifestat ca unul 
din bărbații de stat cei mai lucizi,

impunîndu-se cu autoritate nu nu
mai prietenilor, dar chiar și adver
sarilor.

Redeschiderea chestiunii orien
tale în 1875, care a coincis cu dîrza 
luptă purtată pe plan intern pen
tru înlăturarea guvernării conser
vatoare a lui Lascăr Catargiu, a 
readus pe Kogălniceanu pe primul 
plan al vieții publice. Ministru de 
externe în cabinetul Manole Cos- 
tache Epureanu, iar apoi în cel con
dus de I. C. Brătianu, el a semnat 
convenția româno-rusă din 4 apri
lie 1877 și tot el a fost acela care 
a avut nespusa bucurie de a anunța 
de la înălțimea tribunei Parlamen
tului proclamarea independenței 
României. în lunile următoare, 
Kogălniceanu a depus o neobosită 
activitate, susținînd pe plan diplo
matic jertfele de sînge ale ostașilor 
români și justificînd în fața puteri
lor europene dreptul la neatârnare 
al României. Puternică s-a auzit 
vocea lui Kogălniceanu și la Con
gresul de la Berlin, unde el a apă
rat cu aceeași fermitate și înaltă 
demnitate drepturile țării și îndeo
sebi dreptul ei la deplină indepen
dență. După recunoașterea acesteia, 
Kogălniceanu a mai ocupat timp 
de cîteva luni funcția de ministru 
de externe, iar în 1879—1880 a de
ținut conducerea Ministerului de 
Interne, dînd o importantă contri
buție la organizarea Dobrogei, re
intrată după patru secole în com
ponența statului român. înlăturat 
printr-o manevră de culise din gu
vern, el a fost apoi numit ministru 
plenipotențiar la Paris, fiind 
dintîi reprezentant diplomatic 
acest grad în capitala Franței.

Adversar hotărît, încă de la
cheierea ei, al convenției comerciale 
cu Austro-Ungaria, pe care o apre
ciase ca aservind din punct de ve
dere economic România, Kogălni-

cel 
de

în-

ceanu și-a încheiat 
matică prin o dîrză 
tereselor românești 
Dunării. Susținînd drepturile Ro
mâniei în această problemă Mihail 
Kogălniceanu declara ferm în Ca
meră, în mai 1882, după ce reve
nise de la Paris, că „trebuie ca 
Europa să se convingă că acolo 
unde nu putem da, avem curajul, 
avem datoria să rezistăm". Peste 
cîțiva ani, discutînd în Cameră 
chestiunea porturilor franco, Ko
gălniceanu cerea independența e- 
conomică, se împotrivea tendin
țelor de expansiune economică ale 
Austro-Ungariei și totodată avea 
în vedere o politică dunăreană și 
maritimă a României.

în ultimul deceniu din viață, 
deși n-a mai ocupat funcții minis
teriale în perioada de „vizirat." a 
lui Ion C. Brătianu, Kogălniceanu 
a fost prezent în toate dezbaterile 
de seamă ale epocii. Apărînd cu 
dirzenie drepturile internaționale 
ale țării, luind apărarea românilor 
transilvăneni, punînd cu luciditate 
ipoteza unei viitoare participări a 
socialiștilor la viața politică din 
România, pledînd pentru împămân
tenirea lui C. Dobrogeanu-Gherea 
sau pentru acordarea unei pensii 
lui Mihail Eminescu, evocînd cu ’ 
talent marile momente pe care le 
trăise și pe care în parte le și fău
rise, Kogălniceanu a continuat 
Să-și facă ascultat glasul pînă în 
ultimele săptămîni ale vieții. în
suși discursul pe care l-a rostit la 
jubileul de 25 de ani al Academiei 
Române, a constituit nu atît un 
document memorialistic, cît un do ■ 
cument bilanț al propriei sale vieți, 
dar, totodată, și al unora din cele 
mai de seamă evenimente dm 
cursul procesului de constituire a 
României moderne.

în perspectiva timpului, Mihail

cariera diplo- 
apărare a in- 
în chestiunea

Kogălniceanu apare ca o personali
tate dominantă în cea de-a doua 
jumătate a secolului al XIX-lea, 
ca omul care prin faptele sale, prin 
fermitatea convingerilor sale, prin 
adîncul său simț politic s-a impus 
cu pregnanță ca una din figurile 
centrale ale epocii. „Puternicei firi 
a lui Kogălniceanu — scria atît de 
îndrituit A. D. Xenopol acum peste 
o jumătate de veac — i-ar fi tre
buit, spre a sa deplină desfășurare, 
un teatru de lucrare mare și în
tins ; el ar fi trebuit să se nască în 
sînul unei mari împărății și să con
ducă destinele ei. Dacă însă ex
tensiv bogata Iui natură Cerea o 
mai largă sferă de lucrare, greu
tățile prin care a trecut poporul 
nostru tocmai in vremea celei mai 
spornice a sale activități au dat a- 
cestei naturi geniale putința de a 
dezvolta intensiv toată plenitudi
nea însușirilor sale". Minte lumi
nată, fire energică, animată de un 
patriotism fierbinte, om de acți
une ce găsea soluții ingenioase în 
cele mai dificile împrejurări, Mi
hail Kogălniceanu se impune ca 
unul cin cei mai de seamă bărbați 
de stat ai României moderne, ca un 
diplomat înzestrat, ca un conducă
tor politic de talie europeană, cu 
alese însușiri. Prin prestanța per
sonalității sale, prin realizările sale 
și prin gîndirea sa înaintată expri
mată în lucrările și în discursurile 
sale, numele lui Kogălniceanu a 
rămas pentru totdeauna înscris in 
cartea de aur a poporului nostru 
ca una din figurile sale cele mai 
luminoase, ca un deschizător de 
drumuri, ca un cetățean patriot, 
care a unit vorba cu fapta și care 
a dat o contribuție din cele mai 
mari procesului de constituire a 
României moderne.

nificațiile reducerii consumului de 
metal — încă depășit, în unitate, 
la unele posturi, față de cel plani
ficat — importanța acestui obiectiv 
major în contextul cerințelor eco
nomiei naționale. In ce privește pro
blematica etică — a continuat in
terlocutorul — ne-am îndreptat a- 
tenția asupra unor teme privind fa
milia, apărarea avutului obștesc, va
loarea socială și morală a muncii și 
altele. Veriga de bază a învățămîn- 
tului de partid în uzina noastră va 
fi cursul, alături de care preconizăm 
să deschidem o școală uzinală de 
partid, pe o durată de trei ani, pen- , 
tru tovarășii cu pregătire medie care 
au absolvit toate formele de masă 
ale învățămîntului de partid. Aș mai 
avea de adăugat că propagandiștii au i- 
fost selecționați cu grijă și s-a ținut 
seama ca ei să întrunească calități 
deosebite, care să-i ajute să deprin
dă „arta" cuvîntului.

— Dar cursanții ? — am întrebat 
noi...

Drept răspuns ni s-au prezentat 
tabele cu numele tuturor celor cu
prinși în învățămînt, concret, pe 
forme distincte, la cursurile de sta
tut și economie, la școala uzinală 
sau studiu individual, la școala se
rală economică sau universitatea se
rală. Urmărindu-le, ne-am exprimat 
însă «nedumerirea : la un curs de 
probleme economice ale întreprinde
rilor industriale erau înscriși tovarăși ■ 
avînd o pregătire foarte eterogenă — 
de la studii elementare pînă la 
studii superioare. Cu cîțiva din
tre ei am stat de vorbă. I-am 
întrebat pe cei cu studii superioare^, 
de pildă, ce i-a determinat să aleagă 
acest curs și nu o formă de învă- r" 
țămînt complexă, adecvată pregătirii '4 
lor.
ne-a 
de o 
m-a 
malismul și-a pus amprenta sa ne
dorită încă de pe acum pe munca 
comitetului de partid de la această 
uzină gălățeană. Alegerea de către - 
oameni a formelor de studiu — se 
știe — constituie un deziderat esen
țial în desfășurarea învățămîntului de., , 
partid, care trebuie neapărat respec
tat. Oare, înainte de a începe în- , 
scrierile, organizatorii nu ar fi tre
buit să stea de vorbă cu fiecare to
varăș în parte, pentru a putea co
rela posibilitățile existente în desfă
șurarea învățămîntului în uzină cu 
dorințele fiecăruia ? Numai astfel în- ■> 
vățămîntul de partid va putea deveni 
un stimulent puternic spre studiu a-, 
profundat.

La comitetul de partid al sfatului 
popular regional am discutat cu tov. 
Miști Dobrotă, secretar al acestui 
comitet. „Anul care va începe în,, 
curînd — ne-a spus dînsul — va 
rezerva cursanților noștri un învă
țămînt cu un conținut, teoretic bo- " 
gat, în care sînt antrenați cei mai 
buni din propagandiștii anului tre
cut, desfășurat în forme de organi-> 
zare în care fiecare își va putea 
găsi locul dorit". întrebînd pe unii - 
cursanți despre felul în care au c 
fost respectate opiniile lor, ne-am 
convins de seriozitatea cu care a fost 
privită în această unitate pregătirea?" 
noului an de învățămînt. Ne-a sur
prins însă un lucru, pe care l-au 
recunoscut, de altfel, și tovarășii din 
comitetul de partid: în planul tema
tic au fost incluse destul de puține 
teme legate de profilul muncii din 
această importantă unitate a admi- , 
nistrației de stat. Nu există nici un ■ 
curs care să se ocupe temeinic de 
importanța muncii administrative, de- 
amplele ei semnificații sociale.

Activitatea Comitetului de partid 
al rețelei sanitare din orașul Ga
lați privind învățămîntul de partid 
a primit anul trecut aprecieri po
zitive. Cum se pregătește el pentru 
noul an ? Această întrebare am a- 
dresat-o tovarășei Florica Șerbă- 
nescu, secretara comitetului. .7 ■

— Greu de spus în cîteva cuvinte, 
ne-a relatat dînsa. Datorită nivelului 
foarte diferit de cunoștințe profe
sionale și politice al cursanților noș
tri, a trebuit să organizăm un în-ijș 
Vățămînt cu forme variate de studiu. 
Căutăm să conferim un conținut viu, 
să imprimăm schimbului de idei din ■ 
toate formele o notă activă, intere
santă pentru toți. Iată, de pildă, 
cercurile de Studiu individual. Atrași 
în mod deosebit de acest cadru su
perior de a studia și a-și expune " 
ideile, mulți dintre medicii noștri 
și-au manifestat dorința de a le frec
venta. Pe baza discuțiilor purtate 
cu cei înscriși am pregătit, pentru 
anul care va începe în curînd, teme 
despre genetică, ereditate, problema 
tratamentului și diagnosticului privi
te în lumina materialismului dialec- ’; 
tic. Nu am neglijat nici problemele 
educative, bogate în semnificații si 
învățăminte. De exemplu, pot men- ■■ 
ționa asemenea teme ca : ..Cinstea, 
corectitudinea și principialitatea — 
însușiri de bază ale omului nou 
în societatea socialistă" sau „Omul 
— valoarea superioară a societă- •" 
ții socialiste". Imprimînd astfel 
studiului o notă SDecifică și renun- 
țînd la unele inadvertențe tematice 
din anii trecuți, cînd medicii stu
diau nu rareori probleme privind... — 
cheltuielile materiale de producție, 
consider că vom porni la drum sub 
un „bun augur”.

în încheierea anchetei noastre 
ne-am oprit din nou la cabinetul 
regional de partid. Am putut constata 
că pe baza unui studiu efectuat în 
fiecare. întreprindere sau instituție 
din regiune s-a reușit o mai bună se
lectare a lectorilor și propagandiști
lor. în luna septembrie, propagan
diștii noi și cei cu mai puțină ex
periență în munca de propagandă 15 • 
din comune și sate vor audia expu- . . 
neri, vor participa la consultații și 
vor dezbate — în cadrul unui curs 
de 3—4 zile — pe forme distincte de 
învățămînt problemele esențiale ale 
fiecărui cerc sau curs în care aceștia 
își vor desfășura activitatea. Cei de 
la orașe vor fi pregătiți în cadrul 
unor cursuri serale, fără a fi scoși 
din producție.

Este necesar ca comitetele de ' 
partid din întreprinderi și instituții 
să aibă și pe mai departe în „ocular" ■ 
grija pentru asigurarea condițiilor 
optime deschiderii și desfășurării 
noului an în învățămîntul de partid.

Dan POPESCU

Economistul Gheorghe Popa 
răspuns : „Nu știu nimic --- 

astfel de înscriere, nimeni nu 
întrebat nimic". Iată că for-

■
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derii Optice Române se 
execută produse de opti
că și mecanică fină, de 
serie relativ mică — pes
te 100 de produse anual, de 
o mare complexitate. Spe
cificul fabricației, de înal
tă tehnicitate, îmbrăți
șează domenii de activi
tate multiple, în care se 
împletesc mecanica fină, 
optica, electronica, elec
trotehnica, acustica , și al
tele. Azi, volumul produc
ției — în condițiile diver
sificării ei — este de pes
te zece ori mai mare față 
de anul 1950.

Asemenea caracteristici, 
precum și altele, de amă
nunt, impun o continuă și 
sistematică „mișcare" ac
tivității de organizare a 
producției și a muncii.

. Recent, în obiectiv s-a 
situat secția de pre
lucrări mecanice, întrucît 
dificultățile principale în 
realizarea ritmică a fa
bricației s-au datorat 
tocmai întîrzierii execu
ției reperelor mecanice. 
Situația nu mai putea fi 
tolerată, dacă ținem sea
ma de ponderea acestei 
secții în volumul produc- 

i ției întreprinderii — peste 
50 la sută — de faptul 
că are de livrat circa 
10 000 de repere diferite, 
cu zece operații în medie 

. pe reper și un grad de 
repetare de două-trei ori 
pe an.

Era evident că men
ținerea fluxului pe prin
cipiul grupelor de mașini 
identice nu mai corespun
dea, acesta influențînd 
negativ execuția ritmică 
a pieselor, raționalitatea 
transporturilor și durata 
ciclului de fabricație. S-a 
hotărît organizarea acestei 
secții pe principiul ate
lierelor cu circuit închis 
pe obiecte finalizate, după 
criteriul complexității și 
preciziei de prelucrare a 
pieselor. în acest sens, o 
muncă laborioasă s-a de
pus pentru analiza fiecă
rui reper din punct de ve
dere tehnologic, repartiza
rea lor, în vederea exe
cuției într-unul din ate
lierele create și dimensio
narea atelierelor. Prin 
noua formă de organizare 
se obține scurtarea ciclu
rilor de fabricație pe re
pere, reducerea transpor
tului intern, specializa
rea muncitorilor, îmbu
nătățirea calității și ritmi
cității producției.

Efectele sînt deci salu
tare. Am reușit în mod 
deosebit să asigurăm 
sporirea responsabilității 
maistrului — avantaj cu 
multiple semnificații. A- 
cum, atelierul este pro
ducător de repere finali- 

I zate, care se execută de 
la prima pînă la ultima 
operație, iar maistrul 
poartă răspunderea inte
grală pentru realizarea 
planului de producție la 
toate reperele ce intră în 
profilul atelierului pe ca- 
re-1 conduce. Aceasta pe 
de o parte. Pe de altă 
parte, îmbunătățindu-se 
ritmul de fabricație, s-a 
creat perspectiva asigu
rării unui decalaj con
stant între secțiile pre
lucrătoare și cea de mon
taj.

Pentru aplicarea aces
tei forme de organizare 
s-au soluționat și alte 
chestiuni, legate de ela
borarea unei metodologii 
de planificare operativă 
cît mai adecvată. A trebuit 
să alegem între metoda 
descentralizată, atribuind 
secțiilor sarcinile de pro
gramare operativă și cre- 
îndu-le condiții propice 
în acest scop și metoda 
centralizată, dînd aceste 
sarcini serviciului dispe- 
cer-șef. Am optat pentru 
a doua metodă, aplicîn- 
d-o în anumite limite, po
trivit specificului și mă
rimii întreprinderii noas
tre. Defalcarea progra
mului de producție pe 
mașină și om rămîne, 
însă, o sarcină exclusivă 
a conducerii atelierelor, 
care se îngrijește de in
troducerea în lucru a re
perelor în conformitate 
cu urgențele stabilite de 
planificarea operativă, cu 
necesitatea acoperirii in
tegrale cu sarcini a tutu
ror locurilor de muncă. 
Metodologia înfățișată 
aici, pe scurt, prevede un 
sistem de grafice con
cepute astfel încît pot fi 
utilizate și ca document 
de lucru, permit adînci- 
rea planificării operative 
în cadrul atelierului, ur
mărirea strictă a execu
ției reperelor și luarea 
măsurilor capabile să 
preîntîmpine eventualele 
dereglări ale ritmului de 
fabricație.

Concomitent cu reorga
nizarea secției de prelu
crări mecanice, s-au în
treprins în întreprinderea 
noastră și alte acțiuni în 
scopul organizării științi
fice a producției și a 
muncii. Evantaiul lor e 
deosebit de larg. De pildă, 
pentru a atenua conse
cințele caracterului de 
serie mică al fabricației, 
în vederea folosirii unor 
procese tehnologice de 
mare productivitate,nidie proauctivitate, am 
trecut la identificarea re
perelor comune mai mul
tor aparate și a pieselor 
normalizate. Primele re
zultate corespund aș
teptărilor întrutotul. Ele 
indică de pe acum o creș
tere de cîteva procente a 
productivității muncii, da
torită eliminării pregăti
rilor repetate.

Accentul s-a pus nu 
numai pe aceste laturi ale 
producției, ci și pe per
fecționarea sistemului de 
conducere a activității 
întreprinderii. S-a pornit 
de la considerentul că la
tura organizării produc
ției nu poate fi despăr
țită de aceea a dirijării 
ei competente. De aceea, 
vizîndu-se îmbunătățirea 
evidenței economice, s-au 
făcut pregătiri pentru tre
cerea la folosirea calcu
lului mecanizat, în spe
cial la pregătirea teh
nică și programarea ope
rativă a producției, pre
cum și la activitățile de 
evidență contabilă și pla
nificare. în acest scop, 
s-au codificat mașinile- 
unelte și locurile de mun
că, activitățile de pro
ducție, funcționale și de 
conducere, materialele, 
reperele și produsele, 
precum și piesele nor-

DUPĂ CE
(Urmare din pag. I)

pentru depozitare și depentru depozitare și de ambalaje, 
neridicarea la timp a fructelor re
coltate.

Cum se prezintă lucrurile în a- 
cest an ? In cadrul unui raid între
prins prin cîteva unități am cons
tatat că în livezile regiunii se 
pierd încă mari cantități de fructe. 
Unele unități producătoare nu au 
învățat din experiența anului tre
cut și nu au luat măsuri care să 
permită valorificarea în condiții op
time a întregii producții. Este vor
ba, în primul rînd, de asigurarea u- 
nor condiții mai bune de recoltare. 
La întreprinderea agricolă de stat 
Zeletin, bunăoară, fructele recolta
te se depozitează sub cerul liber, în 
bătaia soarelui și a ploilor. Din 
cauză că nu a fost amenajat nici 
un drum de acces, mijloacele cu 
care se transportă fructele pătrund 
în livadă pe unde apucă. O bună 
parte din fructe, transportate în 
mod necorespunzător, se deprecia
ză. Cu toate că au trecut 7 ani de 
la plantarea pomilor, întreprinde
rea nu este nici pînă acum în po
sesia proiectului de organizare in
terioară a livezii. Nu există nici 
drumuri de acces și nici șoproane 
pentru adăpostirea fructelor.

Livada de la Benești, în supra
față de 126 hectare, a fost înfiin
țată cu 12 ani în urmă. Nici pînă 
acum însă, în această livadă nu au 
fost executate drumurile de acces 
definitive și alte lucrări de orga
nizare interioară. Tov, N. Bulinaru, 
inginer șef adjunct la Trustul re
gional al întreprinderilor agricole 
de stat, ne-a informat că proiec-

TRIBUNA EXPERIENȚEI ÎNAINTATE

OPTIMIZAREA
Șl CONDUCEREA

A PRODUCȚIEI
malizate. Adaptarea ri
guroasă, la condițiile cal
culului mecano-grafic și 
ale noilor forme de orga
nizare din întreprindere 
a unor documente ca fi
șele tehnologice și de în
soțire este, de asemenea, 
realizată. Din 1968 vom 
putea apela în mod efec
tiv la mijloacele mecani
zate de calcul.

Pe același plan, în ca
drul permis de mijloacele 
de care dispunem, s-au 
luat anumite măsuri me
nite să pună neîntîrziat 
ordine în compartimente
le de planificare, progra-

mare operativă și apro
vizionare : determinarea 
lotului optim pentru pro
duse, repere comune și 
normalizate, calculul dura
tei ciclurilor de fabrica
ție ale reperelor, în baza 
cărora se stabilește or
dinea de urgență a apro
vizionării cu materiale ș.a. 
De asemenea, se întoc
mesc schemele de montaj 
și se recalculează ciclurile 
pe produs. Ne îngrijim, 
totodată, ca metodele mo
derne de gospodărite a 
mașinilor, de mai judi
cioasă repartizare a lu
crărilor și de conducere

operativă a procesului de 
producție să fie aplicate 
cu ajutorul unei apara
turi adecvate. în acest 
scop, se află în construc
ție așa-numitul pupitru- 
dispecer. El cuprinde to
talitatea reperelor unui 
atelier, în ordinea dura
tei ciclului, avînd menirea 
să semnalizeze maistrului 
perturbațiile din fabri
cație, pe cauze — lipsă de 
materiale, S.D.V.-uri ne
corespunzătoare ș.a.

La stabilirea noilor 
forme de organizare și a 
ansamblului de măsuri — 
din care o parte am enu-

merat — conducerea în
treprinderii a antrenat 
toate cadrele tehnice și 
economice, stimulînd con
fruntarea de păreri a tu
turor verigilor de activi
tate, pînă la muncitori 
inclusiv. în prezent ne 
găsim în faza cînd mă
surile optime sînt însușite, 
iar aplicarea lor a devenit 
un obiectiv al întregului 
nostru colectiv.

Ion RENȚEA
directorul întreprinderii 
Optice Române 
București

Proiecte

ÎHÎ:: 1l

Maistrul Ion Baljatu și șeful de echipă de montorî Alexan
dru Kunț studiazâ planul lucrărilor de montaj la hala 

monobloc a Uzinei de autoturisme Pitești
Foto : M. Andreescu

pentru
construcții, 1968

Colectivul D.S.A.P.C. Constanța a reali
zat pînă acum cea mai mare parte a pro
iectelor pentru ansamblurile de locuințe 
din orașele Constanța, Tulcea, Medgidia 
și din alte localități din Dobrogea, pentru 
complexul hotelier și de restaurante din 
Mamaia, pentru noile construcții școlare, 
de drumuri, aducțiuni de apă, canalizare 
— prevăzute pentru anul viitor. In cel 
mai mare complex de locuințe din Con
stanța — Tomis Nord — s-a asigurat încă 
din acest an un larg front de lucru pentru 
anul 1968 și au fost elaborate în plus stu
diile tehnico-economice pentru construirea 
altor 3 000 de apartamente în această zonă 
și a circa 1 800 de apartamente în cartie
rul „Filimon Sîrbu".

în cadrul D.S.A.P.C. a fost creat un co
lectiv special de proiectare pentru con
strucția locuințelor proprietate personală, 
care a inițiat studii pentru construirea de 
vile și case de odihnă particulare în zonele 
balneare ale regiunii.

(Agerpres)

IRIGAȚIILE

Cooperativele agricole 
din regiunea Banat au ex
tins, an de an, suprafețele 
irigate. Ultimele date statis
tice arată că, în aceste uni
tăți, există aproape 12 000 
ha amenajate pentru iriga
re din care 2 684 ha au fost 

în acest an. Bune 
au cooperativele 
din 

Giulvăz, 
altele, care au fă-

realizate 
rezultate 
agricole 
Horia, 
Mare și
cut amenajări peste supra
fața stabilită. Specialiștii au 
dat asistența tehnică nece
sară efectuării acestor lu
crări, reușindu-se ca, pe li
nia amenajărilor, să se ob
țină rezultate bune.

Dacă se analizează felul
cum sînt exploatate siste
mele de irigații existente 
în regiune, rezultă o situa-

ție necorespunzătoare. Sta
tistic, se știe că au fost a- 
menajate, în acest an, 2 684 
ha, însă cite sînt irigate, 
organele agricole regionale 
nu pot da un răspuns clar. 
Atunci îți pui întrebarea : 
este suficient să investești 
milioane de lei în amena
jări (în acest an peste 4 mi
lioane lei) doar ca să ra
portezi că ai cheltuit su
mele alocate ? Alt aspect: 
în prezent, nici un organ 
agricol din regiune nu cu
noaște cîte utilaje pentru 
irigat există, 
nează, cîte sînt defecte și 
de ce. Cît de superficial a 
fost privită problema iriga
țiilor rezultă și din faptul 
că prima udare a culturilor 
de 
s-a făcut în acest an doar

pe terenurile amenajate

FRUCTELE S-AU COPT...
tele de organizare interioară ale 
acestor livezi se află pentru apro
bare la Departamentul Gostat. 
Oare trebuie să treacă neapărat 
ani de zile ca să se obțină o a- 
probare ?

în întreprinderile agricole de 
stat Traian, Pufești, în cooperati
vele agricole nu au fost construite 
șoproane pentru sortarea fructelor 
și magazii pentru depozitarea aces
tora. La întreprinderea agricolă de 
stat Traian, de exemplu, nu s-a 
construit pînă acum decît unul din 
cele trei șoproane planificate.

De la Uniunea regională a coope
rativelor agricole de producție am 
aflat că în raionul Tg. Neamț s-a 
inițiat construirea de către coope
rativele agricole, prin cooperare, a 
unor silozuri pentru depozitarea 
fructelor. Dar totul a rămas în faza 
inițială. Practic, nu s-a făcut nimic, 
deoarece consiliile agricole și uni
unile cooperatiste nu au luat mă
suri ca propunerile să fie urmate 
de măsuri practice. în asemenea 
condiții, nu este de mirare că, în 
aceste zile, atît în livezile între
prinderilor agricole de stat, cît și 
în cele ale cooperativelor agricole 
de producție din raioanele Tg. Oc
na, Bacău, P. Neamț și Tg. Neamț 
găsești mari cantități de fructe cu
lese de mai multe zile, depozitate 
în aer liber, unele dintre ele de
preciate.

In afară de prune, în livezile 
întreprinderilor agricole de stat se 
găsesc mari cantități de pere și 
mere neridicate. La I.A.S. Zeletin, 
bunăoară, 1 500 kg de pere au stat 
culese aproape o săptămînă pen
tru că oficiul raional de valorificare

a legumelor și fructelor Adjud nu 
le-a ridicat.

— Și în momentul de față avem 
în livadă mai mult de un vagon de 
mere, care stau culese de zece zile 
— ne-a spus tov. ing. Sterian Ren- 
ghiuc, tehnolog-șef al întreprinde
rii agricole de stat Zeletin. Ploaia 
și soarele le depreciază de la o zi 
la alta. Am dat nenumărate tele
foane și telegrame la oficiu, dar 
nu s-a prezentat, la fața locului, 
nici măcar un delegat să vadă cum 
arată fructele.

Am ascultat și părerea tovarășii 
lor de la întreprinderea regională 
de valorificare a legumelor și fruc
telor. Tov. Ion Alexandru, director
adjunct, ne-a spus :

— Există două indicații contra
dictorii. Prima : să preluăm tot ce 
se produce în regiune. A doua : să 
nu luăm decît marfă pentru care 
avem asigurată desfacerea. Așa că... 
Și apoi, la drept vorbind, în re
giune nici nu se prea consumă 
fructe, în special prune. De aceea, 
mai întîrziem cu preluarea.

Realitatea infirmă spusele tov. 
Alexandru. O dispoziție a foruri
lor superioare cere acestei între
prinderi să asigure cît mai urgent 
4 000 tone de prune în stare proas
pătă sau semiindustrializată. Pe 
piețele orașelor Bacău, Piatra 
Neamț, Roman, ca și în celelalte 
centre din regiune.se găsesc puține 
fructe de calitate. Pe piața ora
șului Bacău am găsit mere și pere 
depreciate, de calitate necorespun
zătoare. La centrul nr. 24 de pildă, 
vînzătoarea Maria Tănase ne-a spus 
că nu a primit prune de aproape 
două săptămîni. Prune nu am gă
sit la centrele nr. 6, 28, 33 și nici 
la alte centre din oraș. Rezultă că

oamenii nu consumă pentru că nu 
au de unde să cumpere. Dar, în 
același timp, fructele se depreciază 
în livezi. Și asta pentru că pe to
varășii de la întreprinderea regio
nală de valorificare a legumelor și 
fructelor, vremea recoltatului i-a 
prins nepregătiți.

Valorificarea în bune condiții a 
producției de fructe, și în special 
a celei din bazinul Zeletinului, este 
determinată și de asigurarea unor 
condiții optime de transport. Este 
știut că majoritatea unităților pro
ducătoare de fructe din această 
zonă sînt situate la distanțe mari 
(30—50 km) de linia ferată sau de 
șoseaua asfaltată. întrucît drumurile 
pe aceste distanțe sînt foarte proas
te, se înțelege că oricît de bine s-ar 
prezenta în livadă, după o călătorie 
în asemenea condiții, fructele ajung 
la destinație zdrobite, fără aspect 
comercial. Acesta este un motiv în 
plus pentru urgentarea lucrărilor 
de modernizare a șoselei Adjud — 
Podul Turcului. Ținînd seama că, 
în anii următori, vor intra pe rod 
suprafețe tot mai mari de livezi, 
conducătorii unor unități au făcut 
și alte propuneri. Merită reținute 
printre altele cele care se referă la 
construcția unor depozite, în care 
fructele să se păstreze mai multă 
vreme în stare proaspătă, înființa
rea în bazinul Zeletin, a unui cen
tru de semiindustrializare a fruc
telor etc.

Livezile de pomi constituie o pre
țioasă bogăție a regiunii. în ele au 
fost investite importante fonduri 
bănești, precum și un mare volum 
de muncă. Tocmai de aceea nu este 
îngăduită nici o risipă, nici o ne
glijență în valorificarea producției 
de fructe.

în proporție de 65 Ia 
procent care a scăzut 
reu ajungînd la 22 la 
la udarea a IV-a. De exem
plu, din cele 1818 ha se
mănate cu porumb în tere
nuri amenajate, doar pe 728 
ha s-a făcut prima udare 
pentru ca să se ajungă la 
a IV-a doar cu 79 hectare. 
Dacă se are în vedere că 
timpul, în această vară, a 
fost destul de uscat (două 
luni — iulie și august — 
nu a căzut nici o ploaie) si
tuația udărilor este total 
nemulțumitoare.

în raidul întreprins în 
raionul Dela l-am întrebat 
pe tov. Ion Jebedia, in
structor principal cu proble
me de îmbunătățiri funcia
re de la Uniunea raională 
a cooperativelor agricole de 
producție, ce suprafață cu 
porumb însămînțată în te
renurile amenajate s-a udat 
în acest an. Ni s-a răspuns 
printr-o ridicare de umeri. 
Situații asemănătoare am 
întâlnit și în alte raioane, 
ceea ce arată că organele 
răspunzătoare de problema 
irigării nu și-au făcut dato
ria. în sprijinul acestei afir
mații vom da și alte exem
ple. Specialiștii chemați să 
stabilească, pe unități; ce 
posibilități există pentru ex
tinderea irigațiilor au făcut 
acest lucru fără o analiză 
profundă. Rezultatul — nu 
există o concordanță între 
plan și posibilități. De 
exemplu, la cooperativa a- 
gricolă din Horia, raionul 
Arad, s-a preconizat să se 
amenajeze pentru irigat 70 
ha și s-au realizat 170 ha ; 
la cooperativa agricolă Pe- 
troman, raionul Deta, nu 
s-a prevăzut nimic și s-au 
executat lucrări pe 22 ha. 
Cooperativa agricolă Giul- 
văz, deși nu a avut plan, a 
amenajat 60 ha, iar la coo
perativa agricolă din Ticva
nu Mare, raionul Oravița. 
planul prevedea 25 de ha 
și cooperatorii au 
76 ha, ceea ce 
mai mult decît suprafața 
planificată pe întregul ra
ion, care este de 75 ha. 
Exemple de acest fel mai 
pot fi date. în schimb, s-au 
prevăzut lucrări de irigații 
în unități care au terenuri 
mlăștinoase, nepotrivite, cum 
este cazul cooperativei din 
Giera, unde s-a recomandat 
amenajarea a 30 ha fără să 
existe posibilități de udare.

în discuția purtată cu 
tov. ing. Ion Oprea, pre
ședintele Uniunii regionale 
a cooperativelor agricole de 
producție Banat, ni s-a re
latat că într-adevăr există 
multe gieutăți și mai ales 
serioase lipsuri în acțiunea

realizat 
înseamnă

de irigare, lipsuri care por
nesc chiar de la organele 
agricole regionale. Unele 
cooperative agricole de 
producție ca cele din B.ecaș, 
Cebza, Sînpetru Mare și al
tele deși au semănat po
rumb în terenuri amenaja
te, avînd toate condițiile 
pentru irigat, nu au efec
tuat în acest an nici o uda
re. In alte unități nu s-a 
făcut acest lucru din lipsă 
de utilaje. „Aici există mari 
neajunsuri — ne-a relatat 
tov. Oprea. De exemplu, în 
acest an tiebuia să primim 
65 instalații de aspcrsiune 
cu jet mediu. Din acestea, 
pînă la 1 iulie, adică în pe
rioada cînd trebuiau folosi
te, s-au primit doar 22. 
Fără doar și poate că o 
parte din aceste utilaje le 
puteam lua din alte unități, 
care au plusuri și în special 
din întreprinderile agricole 
de stat. Dar, din păcate, pînă 
acum nu s-a reglementat 
închirierea acestor utilaje, 
deși ni s-au făcut de mult 
timp promisiuni. Ca urma
re a acestei stări de fapt în 
timp ce cooperativele agri
cole din Semlac, Dorobanț, 
Peciu Nou etc. au deficit 
la utilaje, întreprinderile a- 
gricole de stat Semlac, Li
vezile, Fîntînele au utilaje 
de irigare disponibile, dar 
nu există modalitatea de în
chiriere de către cooperati
vele agricole".

Am aflat, pe de altă par
te, că unele cooperative a- 
gricole sînt lipsite de cadre 
calificate care să dirijeze, 
să conducă lucrările de iri
gat. La cooperativa agrico
lă Gat, de exemplu, cu o 
suprafață irigată de 159 ha, 
la 4 agregate exista un sin
gur om calificat, iar la Pe- 
troman, la 3 agregate, tot 
un om. Desigur, calificarea 
oamenilor trebuia să fie o 
sarcină a unităților, dar și 
a uniunilor cooperatiste. 
S-au investit milioane de lei 
în agregate de aspersiune 
care în unele cazuri au fost 
date pe mîna unor oameni 
nepregătiți.

Din discuțiile avute cu 
specialiștii rezultă că timpul 
înaintat nu mai permite fo
losirea udărilor la cele mai 
multe dintre culturi. Acum 
se apropie toamna și ziua 
cînd se vor număra bobo
cii. Munca defectuoasă, lip
sa de răspundere a unor 
specialiști și a organelor a- 
gricole trebuie să constituie 
motive serioase de analiză 
pentru ca situația anului a- 
cesta să nu se mai repete.

Ion CHIUJDEA 
corespondentul „Scînleii"

de construcții
(Urinare din pag. I)

lalte, însă, extragerea este rudi
mentară, consumîndu-se un volum 
mare de muncă, cu amenajări im
provizate, care au drept consecință 
o slabă eficiență economică. Ase
menea procedee au provocat în 
multe cazuri devierea nepermisă a 
curnilui apelor, deteriorarea malu
rilor și neregularități în păstrarea 
albiei rîurilor, iar de la o perioadă 
la alta inundații, sau înrăutățirea 
hidrologiei zonale. Pînă acum, 
astfel de neajunsuri și consecin
țele lor au scăpat Comitetului de 
Stat al Apelor, sau, în cel mai bun 
caz, au fost neglijate.

Aminteam de o anumită lipsă de 
rațiune economică. Nu e nici o 
exagerare. Dispersarea balastiere
lor și modul diferit de organizare 
a exploatării lor dau naștere la 
diferențe și abateri frecvente la 
prețul de cost. De pildă, costul 
unui mc de balast extras și în
cărcat la Ionești-Găești este de 
8,63 lei, la Ionești-Drăgășani de 
12,44 lei, iar la Slătioara de 14,62 
lei. Concomitent, neraționale sînt 
și distanțele de la balastiere la 
stațiile de expediție. Ele deter
mină substanțiale „jocuri" ale pre
țurilor de la o balastieră la alta.

Neorganizarea în mod unita, și 
cu grijă a acestei activități gene
rează și alte... „balasturi" econo
mice. Regiunea Argeș este exce
dentară în produse de balastieră. 
Totuși, s-au depistat cazuri cînd 
unele organizații de construcții, 
care execută lucrări în regiune, 
aduc agregate de la balastiere din 
alte părți situate la mari distanțe. 
Așa a procedat șantierul 10 con
strucții C.F.R., care a procurat, în 
perioada 1 ianuarie 1966 pînă la 
31 martie 1967, 17 784 mc produse 
de balastieră din regiunile... Ga
lați și Ploiești, de la distanțe de 
145—300 km, cheltuindu-se supli
mentar mii și zeci de mii de lei, 
fără a lua în calcul pierderile 
provocate de imobilizarea vagoa
nelor, a mijloacelor de transport.

Un fenomen anormal, situat pe 
canavaua lipsei de răspundere față 
de banii statului, care încalcă cele 
mai elementare noțiuni de efi
ciență, îl constituie aprovizionarea 
unor consumatori cu agregate de 
masă din regiunea ATgeș, dar nu 
de la balastierele mai apropiate, 
ci de la cele mai îndepărtate. De 
la balastiera I.C.S.I.M.-Călinești 
s-au transportat în 1966 — 643 mc 
balast, iar în 1967 — 3 569 mc la 
șantierele din Brăila și Galați, pe 
o distanță de 364 km, cu toate că 
existau balastiere mai apropiate 
(regiunea Ploiești și chiar în re
giunea Galați). Balastiera Slătioara 
a livrat în 1967 în regiunea Dobro
gea 10 610 mc agregate, iar în re
giunea Banat — 8 934 mc. Acest 
sistem generează un volum mare 
de cheltuieli neeconomicoase, su
portate de economia națională. 
Se știe că „turiștii cu banii sta
tului" sînt combătuți și sancționați 
ori de cîte ori apar. Atunci, de ce 
nu s-ar proceda la fel și cu cei care 
decid și aprobă „promenada"... ni
sipului, pietrișului, bolovanilor, de 
la munte la mare, dintr-o regiune 
în alta, la distanțe apreciabile ? 
Mai ales că prețurile regionale la 
aceste produse, stabilite prin in
strucțiunile H.C.M. 744/1963, au 
fost depășite, iar unele din unită
țile beneficiare au înregistrat pier
deri.

Dar, o sursă de pierderi, de 
cheltuieli neeconomicoase la tran
sportul produselor de balastieră 
este și faptul că nu se folosesc cele 
mai judicioase mijloace de tran
sport, utilizîndu-se pe distanțe mai 
mari de 100 km autocamioanele în 
loc de vagoane. In acest mod 
s-au transportat de la Bor- 
lești la București 2 333 mc, iar 
de la Ionești la Găești — 832 
mc. însumînd costurile ocazionate, 
în 1966—1967, de transportul ne
rațional al agregatelor de balas
tieră, în cazul a 28 întreprinderi, 
au rezultat cheltuieli suplimentare 
de 3 662 000 lei. Iată, în final, cîțiva 
„campioni" — care au nesocotit 
distanțele, cît și economicitatea la 
utilizarea mijloacelor de transport. 
I.C.S.I.M. Craiova a aprovizionat 
anul trecut 40 919 mc balast de la 
Călinești (158 km), în timp ce la 
numai 51 km exista Slătioara, iro
sind cu transportul 452 155 lei. 
T.R.C. București a procurat nisi
pul și~ pietrișul tot de la Slătioara, 
situată la 250 km față de punctele 
de lucru, în loc de balastiera Io
nești (150 km), risipind peste 
175 000 lei. Asemenea cazuri sînt 
expresia poziției de indiferență 
față de cheltuirea banilor statului, 
de protejare a intereselor înguste, 
departamentale, în detrimentul ce
lor ale economiei. Așa se explică 
de ce I.C.S.I.M. Craiova se apro
vizionează, pentru șantierul Ișal- 
nița, de la Zăvideni (99 km), pen
tru că e o balastieră proprie, și 
nu de la Slătioara ce aparține de 
T.U.G. București (M.I.C.) situată 
la 51 km. Iar Trustul I construc- 
ții-București, de la Slătioara (250 
km) ce aparține M.I.C., organul 
său tutelar.

Rezolvarea corespunzătoare a 
problemei puse în discuție nu mai 
poate fi amînată. Mijloace și căi 
există cu prisosință. Numai că ele 
nu se oferă singure Ministerului 
Industriei Construcțiilor, celorlalte 
organe economice amintite. Reluînd 
o idee amintită, balastierele vor 
trebui să producă și de acum înco
lo balast, dar în nici un caz......ba
last" economic.

regiune.se
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9 PESCARUL DIN LOUISIANA ; DOINA — 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 
18,30 ; 30,45.

LUMINA — 18,30 ;
- 15; 20,30, FLA- 
partid ți de stat în

9 AGONIE ȘI EXTAZ — film pentru ecran panoramic : PA
TRIA (completare Permanențe) — 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21.
9 SINGUR PE LUME: FESTIVAL (completare Nota 10 la 
sport) — 8,45 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, la grădină — 19,30. 
9 CEA MAI LUNGA NOAPTE : REPUBLICA : 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 
16,45 ; 19.
9 ȚAR ȘI GENERAL : REPUBLICA — 21,15.
a CUM SA FURI UN MILION — cinemascop : CAPITOL —
9.15 ; 11,45 ; 14,30 ; 17,15, la grădină — 19,45 (la ambele comple
tarea Hanoi de la răsărit la asfințit), FEROVIAR — 8 ; 10,30 ;
13.15 ; 16 ; 18,45 ; 21,15, EXCELSIOR — 9,15 ; 12 ; 15 ; 17,45 ; 
20,15, MODERN — 9,30 ; 12,15 ; 15,30 ; 18,15 ; 21, ARENELE 
LIBERTĂȚII — 19,30 (la ambele completarea Fantezie cu... 
șuruburi).
® SURCOUF, TIGRUL CELOR ȘAPTE MARI — cinemascop : 
LUCEAFĂRUL — 8 ; 10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 20,15, BUCUREȘTI — 
9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21, CIRCUL DE STAT — 16,30 ; 18,45 ; 
21, STADIONUL DINAMO (la ambele completarea 23 August 
1967) — 19,30, GRADINA DOINA — 19,45.
9 UNDE ESTE AL III-LEA REGE? VICTORIA (completare 
Muzeul pompierilor) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
o ROBII : LUMINA — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16.
9 FIUL COMPANIEI DE PARTIZANI: ----------
20,45.
e PRIZONIERA DIN CAUCAZ : UNION 
CĂRA (completare Vizita conducătorilor de 
regiunea Brașov) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
9 FILME DE ANIMAȚIE : UNION — 18.
e PROGRAM PENTRU COPII : DOINA — 9 ; 10.

• TOVARĂȘA — COSTUMUL DE CEREMONIE — ARHITEC
TURA UNIVERSULUI — NOTA 10 LA SPORT — CANCERUL 
METALELOR — ALBINA ROMANEASCA (APIS MELFICA 
CARPATINA) — 23 AUGUST 1967 ; TIMPURI NOI — 9 — 21
9 OMUL PE CARE ÎL IUBESC — cinemascop ; ÎNFRĂȚIREA 
ÎNTRE POPOARE (completare Sesiunea Marii Adunări Națio
nale) — 14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.

9 CĂUTĂTORII DE AUR DIN ARKANSAS — cinemascop ; 
GIULEȘTI — 10,30 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, BUCEGI (completare Trip
tic de artă populară) — 15,30 ; 18 ; 20,30, la grădină — 19,45, 
MIQRIȚA — 15,30 ; 18 ; 20,30.
9 CU BĂRBAȚII E O ALTĂ POVESTE : CENTRAL (comple
tare 450 4e ani de la tîrnoșirea bisericii mănăstirii Argeș) —> 
15; 20,45,
e HQȚUL DE PIERSICI: DACIA — 7,45 — 21 în continuare. 
9 DULCEA PASĂRE A TINEREȚII : DRUMUL SĂRII — 15.

și CĂSĂTORIE IN ȘTII, ITALIAN : CRÎNGAȘI (completare 
Guștav îți aiaripă) — 15,30 ; 18 ; 20,30,
9 ZODIA FECIOAREI — cinemascop : CQSMOS (completare 
Dapă o iubești) — 15,30 ; 18,30.
9 CĂLĂTORIE FANTASTICĂ — cinemascop : BUZE3TI (com
pletare Hanoi de la răsărit [a asfințit) — 15,30 ; 18, la grădină
— 20,30, AURORA (completare Copilărie furată) — 9 ; 11,45.
9 COMPARTIMENTUL UCIGAȘILOR -■ cinemascop ; COLEN- 
TINA (completare Neglijența se plătește) — 16 ; 18,15.
o CANALIILE : GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, 
FLAMURA (completare Fantezie cu... șuruburi) — 9 ; 11,30 ; 
15,30 ; 18 ; 20,30.
e UN HECTAR DE CER — cinemascop ; GLORIA (completare 
Din Pămipt și foc) 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
9 MOMENTUL ADEVĂRULUI — cinemascop : UNIREA -t 
16 ; 18,15, la grădină — 20.
9 SĂ-MI FACEȚI UNA CA ASTA !- TOMIS (completare Mii- 
niie pictorului 9; 11,15; 13,45; 16; 18,15; 20,30, la
grădină — 19,30, FLOREASCA (completare Io, Ștefan voievod, 
ctitor) — 15,Ș0 : 18 ; 20,30.
o CARȚEA DE LA SAN MICHELE cinemascop : VITAN 
(completare Sesiunea Marii Adunări Naționale) — 15,30 ; 18.
9 PRINTRE VULTURI — cinemascop ; POPULAR — 15,30 ; 
18 ; 20,30, COTROCENI r- 15,30 ; 18 ; 20,30.
9 PANTERA NEAGRĂ — cinemascop : ARTA (completare 
Tutunul) — 15,30 ; 18 ; 20,30, la grădină — 19,30, MOȘILOR 
(completare Orizont științific nr. 7/1967) — 15,30 ; 18, Ia grădină
— 20.
9 FRENCH CANCAN : GRĂDINA PROGRESUL-PĂRC — 19,45.Prințr-un consens general, 

două săptămini care premerg des
chiderea anului școlar șînt destinate 
în principal pregătirii condițiilor 
pedagogico-didactice pentru buna 
desfășurare a invățămîntului, asi
gurării premiselor necesare ridicării 
calitative a conținutului și influenței 
sale educative, 
consacrate unor 
importante ale 
conducerilor de 
învățămînt, cum 
planurilor de muncă ale școlilor, a 
orarelor și repartizării la clase a pro
fesorilor și diriginților, întocmirea de 
către cadrele didactice a planificări
lor predării materiei respective pe 
baza studiului atent al programelor 
și manualelor, pregătirea materialu
lui didactic necesar etc., etc. Toate a- 
cestea cu scopul de a asigura începe
rea normală, din prima zi de cursuri, 
a procesului instructiv-educativ.

O vizită prin cîteva școli din Bucu
rești și dip țară, un schimb de păreri 
cu cadre didactice, evidențiază faptul 
că — în multe părți — aceste săp
tămîni de lucru nu sînt fructificate 
deplin, nu aduc roadele scontate. 
Care sînt cauzele ? Ar fi fost de do
rit ca, în jurul datei de 1 sep
tembrie, cînd toate cadrele didactjce 
sînt prezente Ia școli pentru a în
cepe pregătirea de conținut a vii
toarei lor activități de un an, toate 
lucrările administra tiv-gospodărești

Concret, ele sînt 
acțiuni deosebit de 
cadrelor didactice, 
școli, forurilor de 
ar fi : alcătuirea

jumătate a lunii august (paralel cu 
difuzarea), în așa fel încît Ia începu
tul lunii septembrie toate cadrele di
dactice să se afle în posesia acestor 
prețioase instrumente de lucru.

Acordînd perioadei de la 1—15 
septembrie semnificația cuvenită în 
pregătirea noului an școlar, forurile 
de învățămînt s-au „întrecut" în a 
fixa în acest răstimp tot felul de ac
țiuni dintre cele mai importante 
pentru bunul mers al școlii. La lu
crările curente metodico-pedagogice 
din fiecare școală în parte (amintite 
la început), secțiile de învățămînt 
au adăugat : verificarea recensămîn- 
tului școlar, cursuri de pregătire 
pentru cadrele didactice cu califi
care incompletă, ședințe cu direc
torii de școli etc., iar Ministerul 
Invățămîntului — examenele de de
finitivat ale profesorilor, consfătuirile 
raionale ale cadrelor didactice, de
finitivarea lucrărilor de încadrare a 
personalului didactic, de fixare a 
suplinitorilor ș.a. „Cele mai multe 
dintre ele sînt necesare și impor
tante — consideră prof. Adam Căli- 
man, directorul Școlii generale 
nr. 175 din București. Numai că n-ar 
trebui „aglomerate" toate în aceste 
două săptămîni. Astfel, s-ar putea 
devansa cu cîteva zile (ultimele din 
luna august) examenele de corigentă, 
verificarea recensămîntului școlar, 
stabilirea profesorilor suplinitori 
— operație care ar putea să fie
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— construcții noi, reparații capitale, 
curățenie, aprovizionare cu mobilier, 
combustibil, material didactic ețc. — 
să fi fost încheiate. Pe der-o parte, pen
tru a crea corpului profesoral cadrul 
propice muncii metodice pregătitoare, 
pe de altă parte peptru a „elibera" 
conducerile de școli, activul secțiilor 
de învățămînt de problemele pregă
tirii bazei materiale (legate după 
cum e lesne de înțeles de eforturi și 
multă alergătură). în numeroase școli 
însă aceste lucrări administrativ- 
gospodărește sînt mult tărăgănate, al
tele sînt făcute de calitate necores
punzătoare și necesita „retușări".

La școlile generale din Sava, 
Suatu, Țaga ș.a. din raionul Gherla, 
pînă la 1 septembrie nu erau începute 
lucrările de reparații și curățenie. 
„Tot timpul mi-1 pierd alergînd pe 
la I.G.R.G." — ne spunea prof. Ion 
Tîrnoveanu, directorul Școlii gene
rale din Țaga. „Pînă acum nu am 
primit decît 51 tone de combustibil 
din cele 111 planificate — ni se re
lata la Școala generală din Sic, ace
lași raion. în fiecare zi ne interesăm 
la gară dacă a mai „sosit" ceva sau 
ne zbatem să găsim mijloace de 
transport pentru aducerea sa la 
școală". Asemenea probleme preocupă 
și cadrele didactice din comuna 
Topoloveni, regiunea Argeș, unde 
constructorii — I.I.C. pitești — șu 
„decis" cu de la ei putere, fără nici 
o strîngere de inimă pentru micii 
beneficiari elevi, să amîne darea în 
folosință a noii școli cu o lună după 
15 septembrie (din cauza slabei or
ganizări a muncii pe șantier lucră
rile au întîrziat). Si constructorii 
gălățeni — întreprinderea nr. 7 
construcții-montaj — au „amînat" 
îndeplinirea angajamentului lor de 
a termina școala cu 16 săli de clasă 
din cartierul Țiglina III de la 2Q au- 
gușt la 13 septembrie, creîgd impli
cit perturbații în activitatea corpu
lui profesoral. Evident, în toate 
aceste cazuri, cunoscute de altfel fo
rurilor locale, un cuvînt serios de 
spus ar fi avut secțiile de învăță
mînt și comitetele executive ale sfa
turilor populare raionale și regiona
le. Daca timpul ar fi fost folosit chib
zuit, cu socoteală, iar lucrările des
fășurate gospodărește, totul putea fi 
gata Ia termen. Situația aceasta se 
repetă de la un an la altul; de ce 
oare nu se trag învățăminte din ex
periența dobîndită pentru înlătura
rea tărăgănărilor în această pri
vință ?

Pornind la pregătirea activităților 
pedagogice-educative pentru noul 
an școlar, cadrele didactice au ne
voie — cum este și firesc — de pro
gramele și manualele după care vor 
lucra cu elevii. Spre deosebire de 
alți ani, difuzarea manualelor s-a 
făcut în condiții mai bune. Cu toate 
acestea ni s-au semnalat unele nea
junsuri și greutăți. La cîteva școli 
din Capitală n-au sosit încă toate 
programele și manualele. „Lipsesc 
programele noi pentru limba română, 
iar unele pachete cu manuale sînt 
incomplete ca număr de exemplare 
și sortiment. N-am primit încă ma
nuale de geografie pentru clasele 
V—VIII" — ne-a relatat prof. Viorica 
Iatan, director adjunct la Școala 
generală nr. 151. Și la Școala gene
rală din Clocociov, raionul Slatina, 
lipsesc încă multe titluri de ma
nuale — din cele pentru clasa a 
Xl-a n-a sosit niciunul. „Serviciul 
de librării al U.R.C.C. Gherla a 
„uitat" să repartizeze manuale și 
școlii din Șîmboleni" — ne spunea 
prof. Octavian Mureșan. Evident 
greșeala se va îndrepta odată cu 
operațiile de recartări. Numai că a- 
cestea au loc, de regulă. în luna 
septembrie și pînă atunci profesorii 
(și apoi elevii) nțai au de așteptat". 
Interlocutorii noștri au propus Mi
nisterului Invățămîntului să studieze 
posibilitatea ca programele să fie 
trimise școlilor încă în lunile de 
vacanță, iar lucrările de verificare 
a difuzării manualelor de către 
C.L.D.C. și de recartări să se pro
grameze mai devreme, încă în a doua

făcută la fel tje bine Și mult mai 
operativ de Secția de învățămîpt 
a Sfatului popular șl Capjțplei, nu 
neapărat de către Ministerul învăță- 
mîntului". în ce privește consfătuirile 
raionale ale cadrelor didactice, cei 
mai mulți profesori cu care am 
stat de vorbă sînt de părere că 
2 zile pentru lucrările lor sînt prea 
mult. „Cînd sînt atîtea lucruri de 
făcut, consideră și prof. Viorica 
Iatan, nu cred că este bine și mai 
ales „economic" să ții sute de cadre 
didactice o zi într-o ședință ple
nară și o alta pentru dezbateri pe 
secții de specialitate. Mult mai folo
sitor pentru poi ar f) ca, .după audie
rea upei analize prezentate de sec
ția de învățămînt sau a unui referat 
tematic șă se treacă, în aceeași zi, 
la discuții pe secții de specialitate, 
unde problemele pot fi mai profund 
și mai competent discutate, iar 
șeara lucrările să șe încheie".

Ip majoritatea școlilor, atmosfera 
intensă de lucru, prezența activă a 
cadrelor didactice, dorința de a so
luționa operativ toate problemele 
pregătirii apropiatei premiere șco
lare vădesc strădania colectivelor 
pedagogice pentru asigurarea tuturor 
premiselor necesare bunei desfășu
rări a noului șn de învățămînt. Este 
de dorit ca eforturile și preocupările 
slujitorilor școlii să fie susținute, 
șă ffe ajutate șă dobîndească eficiența 
dorită și de către forurile locale și 
centrale de învățămînt, printr-o mai 
bună organizare și planificare a tu
turor acțiunilor pregătitoare ale anu
lui școlar.

Florica D1NULESCU, Alexandru 
MUREȘAN, Gheorghe CÎRSTEA

| Cercetarea critică a fenomenului 
3 filozofic și literar străin, cunoașterea 
| aprofundată a fizionomiei, a trăsătu- 
j rilor și direcțiilor lor caracteristice, 
i în strînsă relație cu varietatea facto- 
| rilor ideologici și social-culturali 
I care le influențează, constituie o a- 
1 tribuție a criticii noastre. Acestor 
9 preocupări le răspunde și studiul lui 
) D. Ghișe, asupra unuia din cele mai 
j discutate (prin caracterul său deose- 
S bit de complex și contradictoriu) cu^ 
J rente filozofice contemporane — erțs- 
I tențialismul. 
I Dată fiind vastitatea subiectului, 
! multitudinea aspectelor pe care le 
| comportă, atît de diferite și contra- 
I dicțorii în desfășurarea lor istorică, 

în accepțiile pg care le dobîndesc de 
la un gînditor la altul, D. Ghișe și-a 

I concentrat ațenția asupra acelei la
turi, care exprimă cea mai recentă, 
dar nu și cea mai puțin semnificativă 
direcție a acestui curent. Bizuindu-se 
pe o amplă informație teoretică, sen
sibil la nuanțe, operînd cu criterii 
științifice, autorul Încearcă șă reali
zeze o „privire pritigă" îndreptată cu 
precădere asuprțț trăsăturilor care 
definesc varianta franceză a existen
țialismului și implicațiile sale etice.

Arătind că nu poate fi vorba de o 
ruptură între filozofia franceză an
terioară și existențialismul francez, 
respingînd deci impljpit teța după 
cgre acesta ș-ar identifica pn un 
simplu „produs de import'1, auțgritl 
lucrării — fără a neglija îprîurirea 
avută de unii filozofi străini ca. Hus- 
seri, Jaspers, Heidegger- relevă ... . ..............
fpctoriț șQcial-isțorici șl .culturali ; Tn scopul de a preciza locul 
cgre au pregătit apariția e^istenția- ---- 11------=------ ’-
lișmului în Franța. ipiprimÎ7}du-i o 
configurație particulară, q „tendință 
spre umanism (chiar dacă nerealiza
tă și contradictorie)". factori ce au e- 
xercitat în genere o influență deose
bită asupra filozofiei și literaturii 
„surprinse în rpiRocv-l impașulpi cri.- 
zei șopia.le capitaliste și a războiului 
itninent" De aceea, spre deoșehire 
de caracterul abstract al filozofiei 
idealiste raționaliste, de metafizica 
speculativă, existențialismul — pro- 
punîndu-si să pună în centrul aten
ției problematica umană — va vădi 
o tendință evidentă spre concret.

Aici se impun însă cu necesitate 
anumite nuanțări și diferențieri pe 
care autorul le sesizează pp finețe, 
sistematizîpd.u-le apoi riguros țntr-un 
capițpl de sipteză spre finalul lucră
rii. Este demonstrat asțfel tocmai a- 
cest divorț, aparent paradoxal, 
în fond foarte explicabil, între 
tenție și rezultatul efectiv către 
conduce filozofia existențialistă, 
pasul nu pumai teoretic, dar și prac
tic are consecințe negative asupra 
vieții sociale. Orientîndu-se asupra 
individului, pornind de la premisa că 
omU-l „Șe face" (Sartre), șe făurește pe 
sine însuși, existențialismul ajunge 
însă să șe îndepărteze de acesta, ne- 
ținînd seama de realitatea obiectivă, 
datorită accentului pus aproape exclu

dar 
in- 

care 
Im-

siv asupra realității interioare a indi
vidului, privit ca o subiectivitate izo
lată, indeterminată și nu ca un pro
dus al condițiilor naturale și sociale, 
al dezvoltării istorice, capabil a 
schimba aceste condiții, formîndu-se, 

_ totodată, pe sine în acest proces.
Concepînd existența nu ca pe o rea

litate obiectivă, ci — așa cum observă 
D. Ghișe — ca pe „o realitate ontolo
gică specific și exclusiv umană", 
strîns legată d? conștiință, existenția
lismul va opune lumii materiale exisr 
tența lăuntrică a individului, înțelea
să în chip subiectiv ca fiind guver
nată de voința acestuia. Autorul e în
dreptățit să vadă în această orientare 
un puncț pozitiv, dar și eșecul acestei 
filp.zofii care, căutînd concretul, în- 
cercînd să intuiască ceea ce este ca
racteristic ființei umane și ridipînd 
în acest sens, fără putința de a le 
rezolva, cîteva probleme esențiale 
privind viața umană (problema sen
sului existenței, a libertății și res
ponsabilității omului etc.) s-a aban
donat fără posibilitatea „de a mai 
ieși la suprafață" in „apele adînci 
ale subiectivității"

Compprtînd accente de o profundă 
vibrație, mai cu seamă în opera lite
rară a unor mari scriitori ca Albert 
Camus și Sp.rtre — care reprezintă 
aripa ateistă g existențialismului fran
cez =• problematica individului va 
implica nu o dată semnificația unei 
dezbateri ețițțe, fapt ce a determinat 
pe unii cercetători să vorbească de 
un „caracter moralistic" în cazul a-

: cestui • etș.iștențiali.Sm,
.. ...r. : pe

Care îl ocupă morala inlăuntrul exis- 
țgpțialișmului. autorul încearcă in
tr-un șubștanțial capitol să elucide
ze „statutul ontologic" pe care aceas
tă filozofie îl conferă „existenței u- 
mane — categorie fundamentală cu 
ale gărei determinata șe. articulează 
întreaga ețiefi existențialistă" și din 
care decurg celelalte idei și teze ale 
șale. Sînt examinate o .serie de tep- 
rij fgrmulațe îjț acest sens de diferiți 
filozofi, inșistîndu-se asupra operei 
filozofice sarțriene poațe și pentru că 
aceasta se înfățișează ca o doctrină 
mai coerentă, mai bine precizată. 
Din acest punct de yedere. interpre
tarea creației eseistice a lui Camus 
■ne apare întȚucîtva deficitară prin 
caracterul deșțul de sumar ai cerce
tării. autorul mărginindu-se a spicui 
din contextul operei cîteva idei nu 
îndeajuns de edificatoare pentru a 
contura o imagine adecvată a gîpdi- 
rij filozofice a scriitorului.

Vădind claritate și logică în argu
mentația demonstrației, spirit de 
sinteză îp sistematizarea faptelor ca 
și în menținerea unei ample perspec
tive de apreciere a lor, D. Ghișe iz
butește să realizeze — ceea ce de 
fapt intenționează — o „explicație" 
temeinică o interpretare concisă, 
concepută riguroș, științific, a exis
tențialismului francez.

O primă gydifie absolută 
a unei lucrări eneșciepe este 
țin fqpt care, la prima ve
dere, poate surprinde după 
atijia grțj în cure pregfia 
maestrului a ocupat primul 
loc în piftia noastră muzi
cală. Și totuși, popesfeg IțD 
crării „pierdute șl redesco
perite", pe pare o întilnim 
destul de (leș iii cregțig unui 
Haydn, Mozgrt, Schumann 
sau Ghopin, s-d repetat și 
de acegsfă dață, Mațipsprj- 
suj unni Trio în ia minor 
peplra viQgră, vjcjlqncel șj 
pian, lucrare copipusă gcțim 
mai bine de 50 de gni, în 
tirppul războiului, amintită 
de compozitor prin oagi a- 
Ițițiil, în dișcujiile cțț .prie
teni) („Aș fi fericit șă-l re
găsesc", mărturisee Itițescu), 
regăsit prin grim M bPDiPP 
Drăghioi, a suspițgt intere
sul muțipiepilpr noștri, dor- 
mci ele a-l cunoaște pe mu
rele artist român c}t măi 
complet. Se pare că Fma^au 
a compus gcest Tyip în cj- 
țaiM săptămîni (primăvara 
anului 191^), într-un singur 
elat), cq si cpm ar fi dorit 
sq șe elibereze de gînduri, 
de frămiptări pp ee epreau 
mărturișite. jâșțe enident a- 
cqșț lucru qtîț prin qsppcțul 
nmmțșcrișpfu.i, ou o grafică 
quintals, ce trădează graba 
inspirației, legendara „clipă

loc” a lui Faust, 
pufsțd emoțional 

al întregii muzici. Nu do
mină aici preocuparea pen
tru o arhitectură îndelung 
elaborată, dorința de a ataca 
și țezplpg prpblepm ample 
de formă și limbul muzical, 
asq cum objșpuia w fac“ 
Eneșcu în malprițațeg lucră
rilor șgle, fje cp este vprba 
de hineptinpșcutul Qctet 
peptrp cp.ard.e, de cparlet, 
cviptete sau Simfonia de ca- 
ipeță. MăĂica țrăieșțg prin 
expresia tulhurătpare a idei
lor melodice, prin autentici
tatea și șimpUtgțep redării 
sentimentului- Seșizpm pe 
de o parte remcniorarea u- 
nar mijlagpe stilistice ce a- 
parfin preclgșjcișmidui (este 
vizihțlă concepția Trioului 
ca o șopată „a tre', în care 
discreția repljpjlpr jpștru- 
mentgle dă papestirii m lu
mină nșor npștqlgică); pe 
de altă parte, muripa ro
mantică își îțwplburpază 
umbrele, ecpțiri prajțmsiene, 
franchmne, rcfzbătînd in pa
ginile mai frăminta/e ale lu
crării. Dar, dincolo de asțfel 
de aprapierț — rin exterior 
sțiljșțlce, ci jntițn legate de 
complexa formație a muzi
cianului Pnescy, la prqgul 
dintre eppca romantică ?> 
epa modernă — In felul în 
care începe să se profileze

Adrian ANGHELESCU

oprită 
c-ît și

în i 
prin

eterofonia specifică lucrări
lor de maturitate, în unita
tea tematicii, în modalitățile 
de retopire a nmțerialului, 
căutîndu-șe exprimarea ace- 
Ipi melodii ncînlrertiple, des 
întîlnit/ț de Ppescu, Intuim 
o etqpă g evoluției concep
țiilor sale cpmponlșfice. 
Poate că Trioul nu este o 
lucrare hoțăritoare pentru 
drumul parcurs de compo
zitor în deceniile ce aveau 
să urțppze. Totuși, în per
spectiva pe care ne-p oferă 
astăzi cunoașterea în q/ismn- 
blu a operelor artisțtduj, pu
tem spune că el fgce parte 
din acea perioadă o „acu
mulărilor" cgre pregătește 
marile pglpri ca Qedjp, So
nata a IlI-a pentru vioară, 
Gvipțețul cu pian opps 29 
sau Simfppia de capieră. 
Este parcă o treaptă pe 
care încă pp o cunoșteam, 
în drumt/l unei evoluții 
artistice a cqrei unițale se 
relevă impresionantă prin 
consecvența urmăririi unei 
esențializări a gîndirii artis
tului român, pe făgașul ar
tei universale. Apariția unei 
lucrări inedite, cgre se face 
cunpscută muz<cienilor și 
publicului mplt timp după 
crearea ei, ațunej cînd ope
ra compozitorului a fpșț, în 
general, asimilată, pu este 
lipsită de problpme. Care

AGENDA FESTIVALULUI
Manifestările djh cadrul festivalului cqptinuă. Astfel, așfg-segyă, la oțg 21, în 

gala mtjre a Pqjqtului, va avea loc, sub bagheta lui Mircea gasarab, concertul Fi- 
lqrph9hjcii „George Epeșcu”. In program: Șuit.a 1 în Do mgjor, pp. 9, de George 
Rhescg, C.opcerțuJ nr. 3 jp Re minor peptru pian și orchestră, op. 30, de Serghei 
Rachmaninpy, Șimfgnfg simplă de Benjamin Șiiiteq, Metamorfoze simfonice de Paul 
Hindsmith. Solistul concertului va f ’
O.|S.T„A, gin Calea Victoriei pr. 68—70.

In cadrul celui de-al !V-lea Concurs internațional „George Enescu” a conti
nuat vineri prezentarea candidaților în fața juriilor cel,or trei secții-

Seria concurepjilgț cgre ș-gu jpjezentat lg viggță a cuprins pe Bernd Șepker 
și Anitg fispher din R. D. Germana, Bog.odgr Antonovich Kotorovici și Zinovie Vla
dimirovich Vippikov din U.R.S.S. și pe Cornelia Vasils (R.omgpig).

La pian, juriul a audiat pe următorii candidați: Gerard Pierrot (Franța), Kiss 
Gyongyi (Ungaria), Dieter Neumann (R. D. G.ermanq), Natascha Dorian (Iugoslavia) 
și trei pianiști români: Dan Grigore, Tiberiu Szasz și Radu Lupu.

lemq............... .
fi van CliJaurn. Biletele se găsesc la Casa

§

de a 
elibe-

pentru femei. 
Pentru cei mici : 

„Abracadabra". 
Pentru tineretul 
„Baloane de să-

I

de
(Urmare din pag. I)

de-

sau

(deși ca om de me- 
m-ar interesa să

Antonioni",
,,a la Kuroshawa 
dulceagă „a

producție
„București", 

va rula 
viitoare in

In jurul orei 10,00 — 
Aspecte de la demonstra
ția oamenilor muncii din 
Sofia cu prilejul celei de 
a 23-a aniversări a elibe
rării Bulgariei. Transmi
siune de la Sofia. 18,00 — 
Vă așteptăm la ora 6. E- 
misiune
18.30 — 
Filmul 
18,45 - 
școlar :
pun". 19,30 — Telejurna
lul de seară. 20,00 — Tele- 
enciclopedia. 21,00 — Re
cita! Caterina Valente.
21.30 — Spectacol festiv 
cu prilejul celei 
23-a aniversări a
rării Bulgariei. Transmi
siune de la Sofia. 22,30 
Filmul serial : „Evada
tul". 23,20 — Emoții în 
premieră. — Muzică ușoa
ră. 23,50 — Telejurnalul 
de noapte.

Personal nu fac „happe
ning" 
serie, 
văd), îl mai citesc pe Ce- 
hov, mă bucur că a existat 
Eisenstein, îmi plac lones- 
cu sau Picasso ; și consider 
că un om modern este în 
primul rînd acela care simte 
imperativele sociale și po
litice ale anilor noștri, ale 
viefii pe care o trăim. Pen
tru mine aceasta în
seamnă ș fi modern.

Din păcate, controver
sata noțiune este „ajutată* 
de unii creatori ce se tra
vestesc în moderni, esip 
ajutată zic să ajungă într-o 
formă total eronată la ma
rele public.

Nu demult am avut o 
lungă discufie cu un gra
fician care finea morfiș că 
trebuie să scrie un titlu 
strîmb. Pentru că așa este 
modern, zicea el. II rugam 
să scrie normal, ca să se 
poafă 'citi repede și de de
parte — fiind vorba de un 
afiș. „Tovarășe, îmi replica 
el indignat, modern în-

seamnă sfrîmb, modern 
este altfel decit normal, nu 
înțelegi asta Recunosc, 
n-am înțeles astp și am 
schimbat colaboratorul, cău- 
tînd altul care scria normal 
— adică modern.

Ș-a auzit prin teatre că 
există și se profesează tea
trul total, formă de teatru 
sintetic care folosește toate 
mijloacele artistice pentru 
obfinerea unei valpri deose
bite a efectului spectșcolo- 
gic. De atunci au apărut ca 
ciupercile spectacole în care 
actorii se dau în frînghii, 
vin prin sală etc.... exact în 
momentele cele mai nepo
trivite. Și toate acestea se 
fac pentru că așa ar fi chi
purile modern. Nu o dată am 
fost solicitat să pun în scenă 
un spectacol „trăsnit". „Așa, 
într-o ureche să fie adică 
modern, tovarășe regizor", 
îmi comanda solicitantul. 
Mi-a fost foarte greu să 
explic și în special să fiu 
crezut că dacă unele spec
tacole ale mele sînt cîte 
odată altfel decît te aștepfi, 
sînt așa nu pentru că am 
căutat neapărat ciudățenia,

ci pentru că așa le-am în
feles eu.

Unii dramaturgi au auzit 
de un așa zis „teatru al 
absurdului" și atunci o 
droaie de opere realmente 
absurde au invadat serta
rele teatrelor ; maculatură 
ce copia în forme proaste 
ha ina unor opere străine. 
Fraza sofisticată, gînd.irea 
absconsă, situațiile bizqre, 
iată ce puțin și ce eronat 
înțeleg unii din literatura 
filozofică a lui Bekeff, lo- 
nescu, Genet, Pinter și alfji.

Ieșind de la un cinema
tograf am fost martorul 
unei discuții incredibile, de 
o mare tristețe, zic ey. Era 
un film cu o actriță ferme
cătoare sau așa ceva ; iar 
doi cineaști exclamau feri
ciți : „Ați văzut, a apărut 
primul Goddard româ
nesc”. Din respect pentru 
Goddard, am plecat fără 
nici un comentariu înțele- 
gînd doar de ce apare așa 
greu un film românesc ca 
spirit și formă. Film pe 
care îl doresc original, au
tentic, care șă n-aibă în el 
o secvență plicticoasă „a la

bătăioasă 
și una 

la Lelouch”.
De fapt făcătorii de mo

dern nici nu trebuie 
ranjați prin arătare cu de
getul. Mai devreme 
mai tîrziu se exclud de la 
sine din viața noastră artis
tică, dypă o bine cunoscu
tă lege a lui Darwin. Am 
relevat fenomenul pentru 
că el îmbracă uneori forme 
periculoase. Obsesia de a 
fi modern ar fi bine să se 
transforme în obsesia de 
■a-ți servi propriul tău pu
blic. Pentru că din orgoliul 
nejustificat de a fi modern 
cu orice preț în dauna au
tenticului au fost ratate 
zeci de înscenări, compro
mise nenumărate subiecte, 
au fost cheltuite tone de 
culgri, s-șu prăpădit kilo
metri de peliculă. Dar ceea 
ce este mai grav este că 
publicul a fost d,e nenumă
rate ori derutat, Din sear
bădul orgoliu de a fi mo
dern cu orice preț a fost 
uitat în asemenea cazuri 
un element principal al 
muncii noastre — răspun
derea față de public.

Noua 
studioului 
„Castelanii", 
săptămîna
Capitală. Este o comedie 
satirică inspirată dip ac
tualitate. Filmările au 
fost făcute în satul Gor- 
nești de lingă Tîrgu Mu
reș. Scenariul: Siito An

dras. Regia: Gheorghe 
il'urcu. Din distribuție 
fac. parte Marcel Anghe- 
lescu, Radu Beligan, Co
lea Râutu, Margit Koș- 
zegi, Tudorel Popa, llin- 
ca Tomoroveanu, Traian 
Stănescu, Ștefan Tăpă- 
lagă. Vasilica Tastaman, 
Lozăr Vrabie, Dumitru 
Chesa.

este locul ei în scara valo
rilor enesciene', raportul față 
de partiturile cele mai ca
racteristice ale muzicianu
lui ?. Uneori dezavantajată 
de cuhni artistice atinse ul
terior, o astfel de lucrare 
poate fi destul de greu si
tuată în contextul artei unu» 
compozitor. Ar fi poate to
tuși nedrept ca acest Tno 
să aibă aceeași soartă ca 
Suita pentru pian nr. 8, aht 
de rar apiintlță și ciufută, 
considerată ca necaracteris- 
ticq pentru muzica maes
trului. Momentul compune
rii Trioului, cam la egală 
distanță în drumul creator 
al lui Enescu între Octeiul 
op. 7 Ș.l Cvintetul cu pian 
se reflectă ipsă cu claritate 
îq stilul lucrării, permițind 
o justă integrare a ei în se
ria de creații camerale ale 
compozitorului.

Dintr-un anumit punct de 
vedere, programul concertu
lui omagial organizat la 
Ateneul Român a căutat să 
creeze un climat favorabil 
pentru asimilarea de către 
public a acestei noi partituri, 
prin încadrarea ei cu două 
dintre cele mai cunoscute 
opere enesciene de cameră— 
Octetul op. 7 și minunata 
Simfonie de cameră op. 83, 
tesțament artistic al muzi
cianului. Situate la poli 
opuși ai carierei sale compo
nistice, cele două lucrări au 
fost popie cel mai convingă
tor argument În favoarea u- 
nității muzicii eneșciepe, de 
cqre vorbeam. Dincolo de 
marile deosebiri de limbaj, 
de logică a ideilor construc
ției muzicale, am simțit încă 
o dată suflul amplu, generos, 
al inspirației enesciene, acea 
Inefabilă ppetică născută 
pgrcă undeva, În misterul 
cjptepulpi și peisajului ro- 
mâneșc,

Meritul primei audiții a 
Trioului revine formației 
„Musica Nova" care, în ul
tima stagiune, s-a impus cu 
prestanță în viața noastră 
muzicală. Consecventă ideii 
jnjțiale de a nu prezenta 
decît prjme audiții, această 
fprpiațjg pppdușă de com- 
pgzjjpnrpa Hilda ferea și-a 
asumat ■ cu răspundere difi
cila datorie de a da iiceștei 
partituri o versiune cît mai 
fidelă, care să nu trădeze 
întrți nimic gîndirea creato
rului, O îndatorire grea, care 
șe cere apreciată nu numai 
ca vațoare a interpretării în 
concert, dar și pentru dra
gostea și probitatea cu care 
a fost descifrat manuscrisul. 
Descifrînd cu migală fiecare 
notă, fiecare măsură, Hilda 
ferea, secondată de violo
nistul Mircea Opreanu și 
violoncelistul llca Cătălin, a 
adoptat o atitudine plină de 
dragoste și respect fațq de 
opera enescjană. Munca lor 
hu merită doar o caldă a- 
predare ci și sincere mul
țumiri pentru felul în care 
ne-a fost dăruită muzica.

Orchestra de cameră a 
Filarmonicii din Cluj, inter
pretă a Octetului și Simfo
niei de cameră ne-a rezervat 
o plăcută surpriză prin ca
litatea și nivelul la care a 
rezolvat aceste partituri re
prezentative pentru arta lui 
George Enescu. Desigur, în 
tălmăcirea lor, o contribuție 
de seamă a avut-o discreția, 
și țfuiiyl gust PU care a fost 
condus concertul de către 
dirijorul Mircea Criștespu, 
ale cărui calități artistice îl 
situează printre cei mai 
competenți interpreți enes- 
cienj.

Aminlindu-și de Trio în la 
îpiW Geprge f-nescu mqr- 
țiirisjșp „Aș fj fericit să-l 
regășpsc" Și jalfi că, după 
ani de zile, dorința maes
trului s-a îțpplipit.

Grig o re
CONSTANT1NESCU
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Nichita STANESCU

Acum
Acum ne vom apropia tje țară 
din însăși lăuritrul său, 
noi cei cuprinși în ea asemenea 
pomului fructifer 
în șămînța fructei.

Acum, vom invoca legea cea mare 
a țării, legea
mamă a tuturor legilor, cea 
care leagă fenomenele 
sufletești

și le dă tărie așa 
curți orizontul leagă pămîntul 
șiri dă tărie.

Acum, vom chepia țara pe nume, 
nu numai din nobila plăcere 
de ari rosti numele, ci 
și pentru că din toți martorii vieții 

noastre 
ea singură depune într-una 
mărturie că existăm.
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ădurea, în dimineața aceea, se înecase în 
neguri. Septembrie, acolo, pe malul Cri- 
șului Alb, se conforma ritualului știut, 
își înșira zilele senin, cu rouă diminețile 
și serile, cu amiezile așternute sub un cer 
adine, fără pată, învelind doar pădurile 
de pe dealuri în fpioare rătăcitoare, des

pletite, ca de lînă sură. Noi ne frecam la ochi, căutam 
găleata, întotdeauna scăpată în fîntînă, adunam pa
iele într-un colt al adăpostului și-1 așteptam pe 
Chifor. Nu ni se părea, sau cum spunea Silvaș, nu 
voiam să ni se pară că sîntem în linia întîia. Și 
el ne demonstra de ce anume nouă, elevilor de 
scoală militară, îmbîcsiti cu citate memorizate pe 
articole si paragrafe de regulament, nu ni se pare. 
Nimic nu corespundea cu regulamentul. Nu poate 
fi vorba, perora Silvaș. dînd din mîini. nici de po
ziții clarificate, delimitate, de un inamic stabilit pe 
o linie, oricare ar fi ea. nu există, pentru noi. un 
spate, n-avem flancuri, n-avem aprovizionare, 
lipsește ambulanta. N-avem, insista el. oprindu-se 
ca gîtuit. cu o bruscă emoție în glas, n-avem nici 
tăblita reglementară, cu număr de ordine, petre
cută cu un șnur după gît. ca să fim recunoseuți 
în cazul că un glonte sau o schijă va pune capăt 
carierei noastre militare în stadiul de elev-sergent. 
Și apoi, descoperea el. nici n-am predat — potri
vit instrucțiunilor tipărite — nimic, nu s-au făcut 
scăzămintele în registre, din care să reiasă că ele
vul sergent x e salvat de la orice imputatie în si
tuația dată, adică nu-1 amenință vreun pericol 
dacă-si pierde echipamentul, centura, bocancii, sa
cul de merinde, moletierele, fiindcă se știe că cei 
care se duc în linia întîia sînt scutit! de-a preda 
efectele, ele sînt scăzute automat. Unde-i ranița, 
unde-i pătura, unde-s efectele cu care — regula
mentar — ar trebui să fim înzestrați, mai ales, 
băieți, unde ne sînt căștile ? N-avem decît cape
lele astea cu panglică galbenă, cu moț. Prin ele 
glontul trece știți cum...

Nici căști, pici talisman atîrnat la gît. doar doi, 
doi inși, din grupa a treia, lipsă la apel. Silvaș șe 
înșela, sau se deseînta singur, căci cu vocea aceea 
joasă, cîntată. răspundea la apel, atunci cînd loco
tenentul Borza rostea numele celor doi :

— Mort pentru patrie.
întîi era strigat Chifor. cel pe care ne încăpă- 

tînam să-1 așteptăm, jucîndu-ne cu iluzia. în fie
care dimineață. Chifor aducea întotdeauna, dimi
nețile. rachiu. Pleca în fiecare seară la compania 
a patra să joace pocher. Nu accepta să joace cu 
Silvaș, nici cu Săvescu. Se trăda. Bani nu aveau. 
Se juca pe vin. Tot Silvas născo
cise mijlocul de-a face rotație. Cîș- 
tigătorul unei întîlniri era obligat 
să bea un pahar, două sau chiar 
trei. Cu asemenea măsuri jucătorii 
se perindau neîncetat în șura des
coperită. îl cunoșteam pe stăpînul 
șurii, un bătrîn picher de drumuri, 
care-i vîndu-se acoperișul, acaretul 
prezentîndu-și ca rușinat cei trei pe
reți de nuiele împletite cu umplu
tura mîncată de ploi. La lumina 
șovăitoare a unui felinar se încin
geau astfel nesfîrșite partide, de la 
care norocoșii se ridicau amețiți șl 
se trînteau do paie, doborîti de 
somn.

Aveam vin și pepeni. Atît. Nu 
răzbea pînă la noi nici o marmită 
cu ciorbă, iar pesmeții ni i-am ter
minat de cîteva zile. Nunțai ge
menii mal aveau. Lor însă nu le 
ceream. Gemenii nu jucau cărți, 
nu fumau. Acceptau să bea, înțe- 
legînd 
rachiu 
cramă, 
trebui 
mac. Poamele pe inima goală strică 
stomacul, iar în război un stomac 
sănătos valorează cît o armă bună. 
Noi îi lăsam în apele lor și continuam să-i chemăm 
pe nume pe amîndoi, deși învățasem să-i deosebim.

— Mă, ăsta, Mircea, Anton.
Sau :
— Mă. ăsta. Anton, Mircea.
Se știe că banii sînt la Anton, mai domol, mai 

calculat. Dispoziția aceasta o fixase tatăl lor. țăran 
din Vîlcea. în ziua cînd i-a însoțit pînă-n curtea 
unității. Eram o îngrămădire pestriță de băieți, 
niște civili intimidați de strigăte, de comenzi gutu
rale. asurziți, mișeîndu-ne ca o turmă de la o ma
gazie la alta. încurcați în fața maldărului de efecte. 
N-am fost conduși de nimeni. Undeva, ca-n altă 
lume, părăsisem o anume viată, o școală, o clasă 
cu bănci si catalog. Ni se părea ciudat că vom lipsi 
de la prima oră, cum vom lipsi toată ziua si nu 
ne venea să credem că totuși acolo mai există ca
tedră si profesori, că se trăiesc emoțiile încercate 
o dată, ca scoaterea la tablă, enunțuri și priviri 
speriate fugind pe-o pagină albă de extemporal. 
S-au destrămat cum se destramă fuioarele sure 
încurcate în frunzișul pădurii. Trebuie să ne le
pădăm de toate acestea, să ne obișnuim cu gîndul 
inutilității lor în vacarmul dezlănțuit de superiorii 
noștri, ofițeri tineri, zvelți, ageri în mișcări, cu tu
nici strînse, mulate pe umeri și șolduri, nervoși, 
irascibili, porniți parcă împotriva hainelor noastre 
largi, decolorate, din celofibra cea mai lustruită. 
Ne-au smuls într-adevăr. într-o clipă, iar cuvintele 
lui Dănet. singurul profesor între atiția, s-au în
șurubat straniu de limpede :

— Am năpîrlit. ca un șarpe...
Gemenii au fost conduși. Bărbatul înalt, voinic, 

se plimba pe trotuarul din dale patrate. avînd gri
jă să calce 
să crezi că 
că omul se 
nu rămînă 
torcea brusc și căuta. în mulțimea de băieți, 
viermuiala dezordonată, pe Anton si pe Mircea, 
băieții lui. Izbutise si cu acest prilej să-i convjngă 
pe superiori ca gemenii să fie repartizați la aceeași 
companie. în același pluton, era asigurat că vor 
dormi în paturi alăturate si vor întinde efectele 
împăturite de-odată. în fiecare seară. înainte de 
stingere. Ia inspecție.

— De-asta am venit, ne-a spus el. în pauză, cer- 
cetîndu-și feciorii îmbrăcati de-acum în postav 
kaki, cu moletierele cam strîmbe și evident scurte, 
în bocanci, oarecum alții decît feciorii pe care și-i 
știa, micșorați, trași la fată, mirați de ce se întîm
plă cu ei. Așa am făcut și 
dat întîi. Mircea, adică ăsta, 
car că-n socoteli îl rămîne 
ce-au făcut. Noroc că am avut vreme 
Normală. Nu-i rău nici învățător. Sîntem de 
tară. N-am vrut să-1 despart. îmi pare bine 
m-au ajutat cei de-aici. M-am liniștit.

Zîmbi ca bucurîndu-se de izbîndă. îi părea bine 
și arăta liniștit. O să fie bucuroasă și mama lor. 
De-acum n-are astîmpăr pipă nu se întoarce el 
acasă în sat. să-i spună. Nu-i are decît pe ei. Mai 
au o soră, dar o fată nu-i ca un băiat, adică, doi. 
Colegii lor își aduceau aminte. Era un moment 
cînd astfel de evenimente, detașate dintr-o dată, 
ca așezate sub o lupă, reveneau îmbrăcate în amă
nunte. ignorate înainte, ca și cum ai fi stat cu 
ochii închiși si abia tîrziu. mult mai tîrziu se tre
zesc. învie. Era o dimineață de toamnă. Nu senină 
ca asta. nu. căci picura apa din streașină pe nisi
pul din curtea școlii, făcind gropite si așteptau să

însă să bea numai rachiu, 
roșu din deal, adus de la 
într-un butoiaș. Ziceau că ar 
si noi să bem. neutru sto-

Gheorghe PITUȚ

La matcă
Gîndul că vine cineva
în copilărie
și-o să mă fure din somn 
trebuie să stea lîngă mine 
și rîpa
în care încredințarăm 
cele de-o neființă,
și punctul cel mai înalt
al dealului
unde respiri ca după naștere,

dar mai ales mila copiilor 
lîngă cioata fierbinte 
a stejarului mort de o clipă. 
Mamă, 
însuflețește-mi amintirea ; 
pentru drumul de-acum 
tot ce-i al meu 
trebuie să vină la matcă, 
cred că-i eroare 
să te lași risipit.

Grigore HAGIU

Partidului
Umplîndu-ne cu aer proaspăt pieptul, 
ești țării noastre inima, hotarul, 
culoarea, sunetul, mireasma, harul, 
rosfite mai frumos și mai de-a dreptul.

Iți sînt cuvînt și trudă, reverie, 
îngemănat de-a pururea cu focul 
menit fierbinte să-și consume locul, 
întreg pe sine gîndul să se știe,

Revin la tine-asemenea cu norul 
întors în chip de ploaie la izvoare, 
și oglindindu-te fără-ncetare, 
sînt vis ce-și recunoaște visătorul.

Cît timp mă ține nobila ta mînă, 
steag viu pot fi, cu pînza-n cer răsfrîr. 
nuia de-alun vibrînd ce se împlîntă 
oriunde-n lut ascunsă-i vreo fîntînă.

se afișeze rezultatul. Bucătăria și sala de mese erau 
închise. Pe stradă treceau, rar. birje cy coviltirul 
ridicat sau camioane trase de cai greoi cu copite 
uriașe. Stăpînul acestor caț se numea Cantor si 
fata lui mai mică. Eliza, va iuca un rol însemnat 
în viata internilor, firma fiind vecină .cu clădirea 
morocănoasă, iar îh nopțile lungi plantoanele toro
pite ce luptau cu somnul, nășind în .cinici de-a 
lungul coridoarelor boltite unde nîpă si răsuflarea 
se aude prelung, vor privi ferestrele oarbe ale vilei 
din fată, unde doarme blondina.

Altfel, altfel de tog.mnă s-a perindat în anul a- 
cela. Toamna se petrec lucruri deosebite, consta
tase asa. în treacăt, cineva, mi șe pare tot Dănet, 
profesorașul noștru de naturale. Uite. noi. în prag 
de toamnă i-am arestat ne onorabijii noștri instruc
tori nemți. I-am luat din pat. asa cum erau. Dor
meau în pijama, lucru la care noi n-am aspirat. 
La internat dormeam, aproape toți, în cămăși lungi 
de bumbac, cusute cu arnici la mîneci si la guler, 
cu un șnur roșu pentru legat, cam cum ar veni 
legat talismanul. numărul nostru, dacă l-am avea. 
Pentru că acea tăbliță are un rost, oamenii n-au 
născocit-o anapoda. Logica ne spune că moartea, 
deși în generai înseamnă sfîrșjțul unui proces vi
tal, pe front are nespus de stranii înfățișări. O 
simplă găurică în inimă sau în scăfîrlie încheie 
estetic o viată, o explozie te poate însă proiecta în 
rate, să zicem. într-un copac. Cum îl vei recunoaște 
pe cel care a fost Năstase sau Gheorghe 1 După 
tăbliță. Și după ce-i arestăm pe nemți, băgați de 
seamă, ni se pare tuturor că zilele de armată sînt 
altele. Ne-am obișnuit cu țipetele, cu muștruluiala, 
chiar cu absurditățile, cu ieșirile nervoase. Zilele 
semănau mult de tot una cu alta. încet. încet pier
deam cîțe ceva, lăsam cite ceva din povara amin
tirilor de civili, ne aspream. începeam să ne așe
zăm ca bărbați, să umplem un tipar anume, sta
tornicit pentru o viată. Procesul era lent, desfășu
rat în zile gemene, aceleași ca pietrele kilometrice 
din dreapta șoselei, spoite la fel. petrecute la 
în chingi stabilite de regulament. Și iată o zi 
prag de toamnă... Nu mai sînt gemene, nu 
aduc zilele una cu alta, deși ne-am bronzat 
nou. ajutați de-un soare blind, deși rouă ne 
seara, dimineața la fel. Și să știți că n-o să plouă, 
cum zic bucurestenii

fel, 
din 
mai
din 
udă

de amară e senzația aceea de singurătate în largul 
cîmpului. Ai vrea să n-ai călcîie. să te lipești strîns, 
să intri literalmente, ah. ce cuvînt. în pămînt. Pînă 
se aude artileria. întrebarea chinuitoare : e a noas
tră, sau... ? Astea-s momentele grave, la care a- 
jungi mai tîrziu. Novicii sînt neînvățați. nepăsători, 
pe cînd cei vechi, cei frecați de război intră ca-n
tr-o cămașă de forță : oare scap și acum ?

în război mal e mîncarea. somnul, micile ocupa
ții, jocul de cărți, poveștile, trezirea celeilalte 
vieți, gîndurile nemărturisite, imaginea femeii, de 
care ai uitat ; oricum ar fi prețuirile cresc nemă
surat. casa atît de îndepărtată, atît de dureros 
existînd în cealaltă narte a lumii tale. în alt uni
vers. în care te mișcai și tu odată și te înfurii că 
unele — multe — le-ai si pitat. îți pare rău. dar nu 
o părere de rău oarecare, asa cum ar fi o ploaie 
în ziua cînd te-ai hotărit să pleci la scaldă, aici 
regretul, pierderea, e în zona ultimă- E o pierdere 
ireversibilă, de neîndurat.

...Așadar, la București, pe Dunăre, s-au dat lupte. 
Noi așteptăm. Știm că și la Radna ș-a întîmplat 
ceva. Locotenentul nostru e plecat la batalion. Nu 
se întoarce decît după-amiază.

★

Vezi, pînă acum n-ai știut. Poate că era necesară, 
desigur, acalmia, pentru a pune în ordine o idee 
care de mult te sîcîia. O comparai cu o oglindă a- 
burită.

Astfel îmi spun în cea de-a șaptea dimineață. 
Sînt treizeci și șase de ore de cînd i-am îngropat. 
Pe Chifor și pe Ormenisap. Pe primul nu l-am vă
zut căzînd. Locul lui de tragere cobora adînc spre 
botul de deal, sub o tufă de măceș. Mi-a șoptit la 
ureche, cătinel. Silvaș. căruia îi intrase o muscu- 
lită în ochi și se-nfuriase. Totul părea să se desfă
șoare ca un exercițiu de atîtea ori repetat oe acest 
cîmp deschis, cu copaci rari și fîptîni cu cumpene 
oblic înfipte în zare. Linia întîia. intervalele măr 
turate de mitraliere, observatorul de artilerie, 
scrîșnetul de sticlă pisată al fuzantelor aventurate 
în căutarea lui. zborul obuzelor noastre spre ina
micul pe care nu-1 zăream încă, ordinul de-a nu 
deschide focul decît sub o sută. Inamicul va apare, 
asa cum au apărut manechinele în șanțurile de pe 
poligon...

N-ai crede, spunea. Auzi ce clinchet. N-ai crede 
că ucid pe negîndite. Vin cine știe de unde după 
ce s-au răsucjț ca up fulger în ghinturi. Oare ce 
simți atunci ? Unii spun că ceva fierbinte. Eu cred 
mai curînd că nu ai vreme șă simți ceva. Te trăz- 
neste și gata.

N-a tipat. cum socoteam înaipte că se petrec ast
fel de scene. Arăta nedumerit. Pe negîndite. S-a 
înăltat ca și cum ar fi yruț să-l descopere pe cel 
care l-a tintit. Am auzit deșlusiț cum s~a prăbușit 
apoi în șanț. Gemenii încremeniți, albiseră ca va
rul. Tîrziu de tot l-au îndreptat cu fata în sus. 
Anton, tremurînd. i-a închis ochii. S-au întors la 
locul lor si au' continuat șă tragă.

Acum h vedeam pe nemți, desfăsurati în trăgă
tori.

în clipa următoare au început să clănțăne mitra
lierele, acoperind toate celelalte zvonuri ale luptei, în 
plină desfășurare. Tîrziu, mi-am simțit degetele 
asudate si înțepenite. Nu departe de tufa de măceș 
se rostogolise o cască gri-verzuie. sclipind cjudat 
în soare.

*

— Astfel se încheagă un front, o zonă de luptă, 
comența Dănet. împrietenit cp artileristul de la ob
servator. Acum e foarte clară intenția nemților.

Si întorcîndu-se spre mine :
— Exista undeva un sediment. îl știam prezent 

în mine. Tepretjc toți i-am urît Pe acești cuceri
tori. de la cgre unii dintre poi am adoptat răcne
tul. Așocișțiile șe leagă nu numai de viața ta. 
Mi-am amintit. în zilele acestea, de multe povești 
din primul ră?b,9i mondial. Șpuse de oameni care 
ca si noi au umblat după mîncare. au făcut focuri, 
aveau cîlti pentru vergeaua pustii, gpjji mărunte 
să zicem. Mureau simplu. pe negîndite. cum zicea 
Ormenișan. Vine ceva de demult si de departe în 
noi, sau cam asa ceva spune Sadoveanu. un fir 
continuu. Șînțem un schimb al ștafetei.

Și dintr-o dată, mă fixă stăruitor :
— Tu n-ai băgat de seamă că. instructorii ger

mani n-au izbutit, deși s-au străduit șă ne modi
fice. încep să-mi dau seama ce însearnpă, ce va 
însemna această toamnă pentrunosiri. noi românii. Dum-

povestire de Ștefan LUCA

Desen d.e Gh. SAS ARM AN

gemenii erau preocupați de cele două posturi li
bere. care — oare — n-au fosț ocupate ? Atunci ce 
șe vor face ? Noi îi întrebăm ce vor face dacă se 
vor însura ? Glumim oe această temă. O să vă 
încurce nevestele, că nu-i atît de greu să vă con
funde. Rjd și ei. Nu ș-au gîndiț. Ar fi bine .șă gă
sească gemene. Dăneț si Silvaș nu rîd- Ei sțnt de 
altfel bătrînii plutonului și ne lasă să zburdăm. 
Mă întreb : care dintre gemeni e mai mare ? Am 
auzit că e considerat ca prim născut cel venit ul
timul pe lume. Ciudat. Dreptul de moștenire cui 
i-ar fi fost acordat ? Ei au simțit, e cert, ipsi Pbtin 
internatul decît noi. Penf.ru ei timpul a rulat mai 
repede. N-au fost singuri, nu s-au simțit niciodată 
singuri. Și îmi amintesc acum, au trecut ne neob
servate schimbările vîrstei. Ba nu. într-a cincea 
sau într-a șasea, Mircea a plîns. Plîngea noaptea 
cu capul vîrît sub pernă. Voia să plece acasă. S-a 
săturat. îi spunea el lui Anton. Deci a fost si asta. 
De nu venea dimineața aceasta cu fuioare spre, 
despletite în crengile copacilor, amintirea nu s-ar 
fi reîntors, ar fi rămas înecată undeva. O dată 
cu ea revine coridorul boltit, răsunînd la fiecare 
pas. trapul cailor în noapte, afară, pe asfalt, do- 
rjnta de-a pleca, de-a fugj de-gcolo. pe care 
care am simțit-o apășî.ndu-ne.,.

De ce mă gîndesc la toate acestea ? Mi-a 
silă, o silă adîncă. de nelecuit, de internat si 
m?i yrep ca după — vreau să spun după război — 
lucrurile să rămînă la fel cum eu si ceilalți le-am 
cunoscut. Apoi prelungirea luj cu aceșț an. în care 
n-am văzut ziare, n-am citit cărți, n-am frunzărit 
o revistă. Holerga șl ceilalți vorbesc de o mulțime 
de alte noutăți, le comentează cu o adevărată vo
luptate. Eu m-am fixat aici, căci ideea unei alte 
lumi, de după război, mă preocupă.

★

Tr.ebpie să coborîm. Fără zgomot. Zece m^ri 
interiorul pădurii. Tin strîns pușca. Instinctiv. Nu 
simt că mi-a înțepenit brațul. Pe vremuri înotam 
distante mari. în același sfii. Mpș.cbii refpzau să 
execute, după un timp, altă mișcare. înțepeneam. 
Gemepij sîpț Jn fața mea. Anton cu arma pe spate. 
Ii zăresc cipcul armei brumate, iar Mircea tine 
pușca în bandulieră invers. Da. e stîngaci și a avut 
dificultăți

fie-

fost 
n-as

drept în mijlocul lor. ceea ce te făcea 
mersul lui are ceva dinainte propus, 

apropie de un eveniment si e atent să 
surprins cumva la apariția lui. Se în- 

în

Dintre toate cîte s-au petrecut în noaptea aceea, 
una n-am s-o uit. Cum ne-a explicat comandantul 
lor că au nevoie neapărat de chitanță pentru ar
mele și cartușele confiscate. Pe mine m-a năucit 
pur și simplu. își închipuiau poate că-i trimitem 
acașă 7 Bar rara performantă de-a te șpcoti pe 
front, fără succesivwca cunoscută îp astfel de îm
prejurări. O șimplăț dimineață, ca psța, în care za
darnic îl așteptăm pe Chifor să apară, o dimineață 
consumată într-up exercițiu tactic, semănînd cu un 
joc al copilăriei. Grupa în atac, lupte de stradă, 
pod reperat de artilerie, avion inamic. Veștile sînt 
rare și au o încărcătură deosebită, enigmatică, prin 
scurtimea lor. La București se dau lupte. Dar e 
foarte departe Bucureșțiul. răzbat greu știrile, iar 
celor pe care le primim le adăugăm semnificații 
asa cum ne pricepem. Holerga. băiatul din Vulcan, 
cel care cîntă la sase instrumente. între care pre
feră taragotul, are ce are cu sublocotenentul Pău- 
nescu. N-ar trebui să aibă nimic cu frumosul ofi
țer. plecat de mult din scoală, despre el spunîn- 
du-se c-ar fi pierit. Nu se știe de unde au aflat 
foștii lui elevi de la al doilea pluton. Insistă asupra 
exactității știrii, afirmînd că acesta a fost prins 
într-un cîmp deschis, bătut de branduri. Da. așa a 
fost, ne asigură ei. Coșul pieptului i-a fost tăiat în 
două. Se vedea cum bate inima și cum se mișcă 
plămînii...

De pe cîmp. încă cu gustul acru al merelor în 
cerul gurii, direct pe poziție, asa ca în glumă. Fur- 
gonul cu muniție, cincizeci de cartușe de cap. o 
ladă întreagă pentru mitralieră și schița. adică, 
exact, crochiul poziției. Numai gemenii au ceva de 
spus :

— Nu-s bune hainele de vară... De dă frigul peste 
noi. răcim.

— Ba-s bune, spuseșe Chifor. Dacă plouă le 
cit ai zice pește.

★

temut degeaba. N-a plouat si nici frig nu 
spune că a fost. Fiorul ușor care îți încre- 

el

zvîntăm

cu școala. 
Anton, n-a 
pe Mircea.

Unde i-am 
reușit. Mă- 
Ce știu 
să-i dau

eu 
la 
la 
că

Ne-am 
se poate 
tea pielea dimineața trebuia mulțumit pentru 
ierbii înrourate, ieșirii din culcușul de paie. Numai 
că albituri n-aveam. Sub veston, direct. 
Primul îi observase Silvaș. Gemenii 
s-au privit speriati si s-au tras după 
cîndu-se.

— Ai găsit ?
— încă nu...
Războiul așa cum îl predați voi la

vase Dănet. pierde foarte piuit din autentic. Trupe 
în mișcare șau pe poziție, atac, contraatac. E un 
război de cafenea, cu stegulete si idei bjzare. un 
joc de copii. Noi eram aici, inamicul vezi aici, pe 
curba de nivel. Dar cu ce se umplu zilele, cum 
arată ea viata acolo în preajma curbei de nivel ? 
Sînt desigur dimineți, ore anumite, dimineți ale 
atacului, trăite într-un fel de cel culcat sub cer 
deschis, pe pămînt tare ca piatra, terorizat de ideea 
că este văzut, descoperit în fața a mii de țevi în
tunecate. ghintuite. ațintite spre el. Iarba nu-i as
cunde. porumburile se mișcă în ciudă, diștrîndp-se 
pe socoteala lui. stiuletii putrezi rînjesc cu boabe 
atrofiate ca o dantură știrbă. Ați observat si voi cît

pielea, 
cum au aflat, 
șură, dezbră-

scoală, obșer-

Nu era așa ceva șl a fost de-ajuns un amănunt, 
un mic amănunt, ca’oglinda aburită să se limpe
zească. Proiectilul nemțesc retezase un salcîm în 
spatele nostru. Era un proiectil rătăcit, nemții cău- 
tîndu-ne Pe pipăite, pînă aici. în fața Mocrei plim- 
bîndu-se. circulînd cu tanchete alandala prin po- 
rumbișți. Salcîmul s-a clătinat, apoi și-a răsucit 
coroana ca șl cum ar fi căutat în jurul său pe cel 
care-1 lovise. S-a prăbușit lin. fîsjind.

Am treșărit ca atins. Nu era nici o glumă la mij
loc. Nici o’îndurare. deci. Am avut un gînd neaș
teptat. Arma, ea însăși, această pușcă ZB 30 333 e 
cu ceva mgi grea. In magazia ei sînt culcate, strips 
lipite, cinci cartușe, gloanțe adevărate, cu vîrfuri 
dure. Nu-s cartușe oarbei de manevră, cum nici a- 
cel proiectil n-a fost un simplu proiectil de școală. 
Pericolul e real, ca mișcarea rotitoare de rămas 
bun al salcîmului. întins în spatele nostru. Afla
sem puține, știrile soseau abreviate, solicitînd a- 
dăugiri. ipoteze, suscitînd discuții, contraziceri. 
Fundalul pe care se teșeau coptururile unui tablou 
primea. în acel moment, hota gravă ce riu-mi spu
sese pînă atunci mare lucru. In acest război, afjat 
la începuturile lui. cunoscusem adausurile, esenția
lul nu-1 văzusem, teamă încă nu ne-a cutreierat, 
inițierea se apropiase de noi cu fereli, cu reticente. 
Mîncarea. jocul de cărți, păduchii, senzația aproape 
liniștitoare că sîntem soldați încercați. Nu văzusem 
încă moartea. Știam de-acum că poate veni, că e 
posibilă și nu departe.

In clipa următoare îi zăresc pe gemeni. Șînt ală
turi și niciodată n-au semănat mai mult unul cu 
altul, deși noi ne-am obișnuit a-i deosebi. Anton, 
cel care păstrează banii, pare, nu știm din ce pri
cină mai în vîrstș. Mircea e mai sprinten și mai 
vorbăreț. în bidon Anton are apă. Mircea rachiu 
rpșu. Cu nouă ani în urpiă. tare de mult mi se 
pare apum. așteptau șă se afișeze un rezultat răb- 
dîpd cernerea ploii mărunte de toamnă. Cum au 
trecut opt ani ? Cum de nu i-am observat crescînd ? 
Nu rețin decît cum mîncau în recreație, lîngă stiva 
de lemne, pîine cu salam și discuțiile djn ultima 
ejasă pe tema posturilor — două — libere în satul 
vecin. Se numărau între școlarii mijlocii, mulțumiți 
de performanta unei treceri onorabile cu ceva pes
te limită. La jnceput au trezit curiozitate. Doi ge
meni. Clasa noastră se mîndrea că-i are. cum s-ar 
fi mindrit că între colegi e cel ma* hun fotbalist 
Profesorii erau indulgenti. prevenitori. Apoi totul 
s-a topit sub zodia obisnuințej, Cu foarte mici Va
riații la fel ș-a întîmplat și aici. Compania cu ge
menii a devenit treptat ceea ce era. compania a 
patra a batalionului, iar Anton ținea banii la el și-i 
cheltuia cu măsură, țărănește, după îndelungi șo
văieli. Si-mi pare rău că n-am reținut mai multe 
din acești opt ani. îmi nare rău pentru că e ca și 
cum mi-as fi răpit mie însumi ceva, e și ceva din 
mine în această curgere, ce 
de săracă în repere.

★

Pe Ormenișan l-am văzut 
iar formula îi aparține. Era 
al batalionului. Pe poligon, în martie, se juca cu 
niște cartușe.

pezeu știe de ce, dar nți se nare că si cîmpia asta, 
pe care am bătutro’ palmă cu palmă, .cjnd în pas 
alergător, cînd tîrîș, e alta. înțeleg șciim de ce. 
SÎnt’em după luptă. Si în această luptă noi i-am 
bătut pe nemți.

Artileristul ne .oferi pîine șl carne. Noi i-am dat 
rachiu.

— Astea-s <iintr-o magazie a lor. de la Arad. 
Conserve românești.

la trageri.
Sîntem crispați, iar seriozitatea loco

tenentului nostru amplifică starea de 
așteptare chinuitoare. La plecare, fără 
pici un motiv, am început să ne în
semnăm adresele. Dacă pu cumva ? Ș-a 
furișat în mine sau ș-a trezit, existjnd, 
teama ? Eu nu l-am v$zuț decîț pe Or- 
menișan și totul s-a petrecut ca sul? 
un borcan de sticlă. Cum a zvîcnit în 
picioare, înalt, căutîndu-1 parcă pe cel 
care i-a trimis glonțul, pe negîndite, 
cum s-a răsucit, întocmai ca salcîmul. 
întrebarea dacă generației noastre, de 
război, îi revine ceva deosebit, discuți
ile aprinse din dormitor în primele 
lupi de militărie, reamintirea unor 
cărți și prima noastră manifestație 
deschisă împotriva regimului nemțesc, 
perioadele de apatie. ,de saturație, se 
amestecă în dimineața aceasta, în care 
nu-1 mai așteptăm pe inamic. Ne în
dreptăm noi spre el. Perspectiva și 
dimensiunile acestui act se modifică. 
Noi îl căutăm, iar termenul l-a găsit 
tot Dăneț. Curațirg.

Descopăr uimit că am intrat într-un 
peisaj schimbat. Satul de aici e mult 
mai frumos și-mi pare rău .că nu m-am 
scăldat niciodată în lacul de lîngă pă
dure. De fapt e un tău și trebuie să fie 
acolo și nuferi și lintiță și boi de bal
tă și pești cu ochi sîngerii. Nu accept 
întrebarea : mă voi scălda vreodată 
în acest lăcușor ? Ne înțelegem prin 
semne. Vorbele au înțepenit ca muș
chii brațului. Nu vorbim poate de tea
mă că vocile ni s-au schimbat. îmi 
vine mai ușor așa, pe tăcute.

★

De ce o fi fost ațjț de exactă infor
mația ? De unde și cum gjhicit pă 
numai în cimitir s-au întărit nemțji ? 
Nju știu cum. dar as fi vrut să nu fie 
întocmai, o iotă
Asta pentru că avem o sută de metri 
teren liber si trăiesc halucinant iluzia 
că toate armele din cimitir mă cauță, 
Ți-o închipui, teoretic, desenată cu creta 
pe tabla neagră de sticlă, traiectoria 
upui glonț. Dag el aleargă gas cu pă
mîntul, iar pămîntul nu vrea măcar 
pentru o clipă să te înghită. E tare 
ca piatra iar noi ne-am bucurat de 
toamnă senină, cu cer adînc. Ne tîrîm, 
ca melcii, distantele părînd enorme. 
Văd limpede de tot gardul scund, des
cărnat. pietrele sure, ca pegura, scu
fundate în pămînt și crucile cimitiru
lui, plantate pe dîlmă.

— Mă, ăla, Anton Mircea, 
locotenentului. Băieții au înțeles. Ei ră-

măcar să fie altfel.
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rpi se înfățișează atît

căzînd. Pe negîndite, 
cel mai bun trăgător

★

Ordinul, ca orice ordin, suna sec. dezbrăcat dp 
prisosuri. Contraatac pentru ocuparea șatulpi B. 
Inamicul, se spunea. încearcă să se infiltreze. C,eeg 
ce purta oarecum o notă amuzantă. Termenul evi
dent exagera. Unde să se infiltreze din moment ce 
o linie continuă nu exista? Noi eram și centru 
și flancuri. Exact ar fi trebuit spus : ba-'.îndu-se 
ne superioritatea sa numerică inamicul intențio
nează să pe învăluie. O manevră de’ îpvălpire. 
Mocrea nu poate fi luată pieptiș și trăiesc subit 
un moment de orgoliu. Două companii i-au înfrîpț 
ieri. Ca-ntr-o aplicație fără fisuri, strălucit con
dusă.

Locotenentul Borza ne desparte. Două grupe pe 
aici, două ne alt itinerar. Punct de întîlnire cimiti
rul din margine. îl cunoaștem perfect. Satul, 
de-ajunș de noroios cînd plouă, adueîndu-mi amin
te de pasaje din lecturi vechi, de război. Mereu 
ploi, hîrtoape. foi de cort șiroind de apă. senti
nele răzbite de șomn, satisfacții puține exprimate 
în aprovizionare. în tutun.

Fumăm mult, cu disperare, căci acum avem ți
gări. multe si adevărate, obținute dintr-un oficiu 
poștal părăsit. Ca ia un consemn nu pomenim de 
Chifor. nici de Ormenișan. Sînt convins că toți ne 
gîndîm totuși la ei. Iluzia de a-1 reîntîlni pe Chi
for. venind de la jocul de cărți, stăruie.

Rămîn un moment surpripș. Fumeșză și gemenii. 
Anțon a trecut la pușca mitralieră. Mircea line în
cărcătorul. L-am auzit bombănind azi noapte. 
N-avea aparatul de încărcat la îndemipă. Pe urmă 
l-a întrebat ceva pe Anton. Poate de acasă, deoa
rece am început cu totii să schimbăm impresii de 
pe-acasă. să ne amintim de profesori, de scoală, 
am început șă discutăm despre ce va fi după, iar

E vocea locotenentului. Băieții au înțeles. Ei ră- 
mîn șă facă acoperire. Noi ne tîrim mai departe. 
O undă, o neînsemnată undă de siguranță se înfi
ripă. Stărui să nu o pierd, caut s-o’ descifrez. 
Acoperire, ce cuvînt minunat, iar gemenii ră- 
mîn’ în urmă. îmi imaginez, ca să consolidez ne
însemnata boare, cum se pregătesc de tragere și 
cum se înțeleg. Trage desigur Anton, care nu-i 
stîngaci ca Mircea. ..Tu să ții banii. M-am liniștit" 
îmi aduc aminte și nu-mi dau seama imediat ce 
se întîmplă Tiuitul revine și e clar că se trage. 
Tăcăne și a noastră. Aș dori-o acum violentă, dez
lănțuită căci am aruncat grenade si trebuie să ne 
ridicăm. Silvaș nu se ridică. 
Dăpet stă cu picioarele larg 
închizătorul. Tuburi goale. 
Fără clinchete.

înaintea lui. drept, 
desfăcute și mînujește 
galbene cad în iarbă.

*

— Mircea 1 
Am înțeles dintr-o dată.Am înțeles dintr-o dată. Căzuse, pe negîndite. 

Holerga se trîntise între două morminte surpate, 
locotenentul alerga aplecat pe lîngâ gard cu pisto
lul ?n dreapta. Am trecui pe lîpgă o mitralieră, 
sărind peste doi soldați fără cască. A fost prea 
exactă informația si nu se mai modifică nimic. 
Nu-1 putem urmări pe inamic. întoarcem căci cine
va ne strigă. Nu putem răspunde îndată. întîi se 
cere ocupată o nouă poziție și nu sîntem în clipa 
de fată decît optsprezece. Din stînga apare Holerga.

— Ce-i cu Anton ?
Treizeci-și șase de ore de cînd s-a răsucit salcî

mul luîndu-și rămas bun. sub ochii gemenilor. An
ton și acel gest, tremurat, cu care i-a cpborîț pleoa
pele lui Ormenișan, plînsul spasmodic cu capul sub 
perină al celuilalt. Nu pot să mă apropii. îl văd de 
aici pe Anton aplecat, ba nu. stă jos. cu bărbia 
sprijinită în podul palmei. Se uiță Ia fratele său. 
Cpm s-P fi simțind Anton, rămas cu capul aplecat, 
acum pentru totdeauna singur ? N-au fost niciodată 
despărțiți...

în față, oglinda lacului s-a rumenit. în curînd. 
în clipa aceasta a răsărit soarele, numai fuioarele 
sure se despletesc și se împletesc, rătăcitoare, ne
ostenite.
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HIPNOZA
un auxiliar al medicuhi

Plivirea fixă, o voce persuasivă, cîteva gesturi 
repetate monoton și omul, supus unui astfel de 
tratament, ca sub imperiul unei fascinații, este 
deconectat de realitate. Hipnotizatorul îi poate 
sugera, fără împotrivire, tot ce dorește : că 
bîntuie un vînt năpraznic sau că s-a iscat o 
căldură toridă, că durerea reală de la mînă 
s-a mutat în călcîi... Și de fiecare dată, cel 
hipnotizat se va comporta ca și cum lucrurile 
ar fi adevărate.

Dar pot avea aceste fenomene, uneori de 
natură să trezească amuzamentul publicului, 
și aplicații practice, utile ? Desigur. Cu cîțiva 
ani în urmă peste 500 de specialiști — medici, 
psihiatri, anesteziologi, chirurgi, psihologi — 
întruniți în primul Congres internațional de 
hipnoză șl medicină psihosomatică de la Paris, 
au dezbătut aspecte ale acestor fenomene atît 
de discutate ; aici, s-a acreditat ideea pe care 
tind s-o îmbrățișeze tot mai mulți savanți, că 
„hipnoza nu are nimic cu magia, fiind un fapt 
științific și o tehnică medicală". Altă asemenea 
manifestare se află în curs de pregătire în 
momentul de față.

Despre asemenea fenomene ne vorbesc astăzi 
doi reputați oameni de știință, cunoscuți pro
tagoniști ai aplicării hipnozei în medicină.

Prof. dr. 
Ernest R. HILGARD

Universitatea
din Stanford — S.U.A.

te semnele durerii, s-au 
auzit gemetele ei. Dar cu- 
rînd, prin hipnoză, aceste 
fenomene au încetat din 
nou și noul cetățean al 
lumii și-a făcut apariția,

fără ca mama lui să resim
tă obișnuitele dureri.

în alt film, era vorba de 
o operație la glanda tiroi
dă, în care anestezia chimi
că era contraindicată. 
Rana aproape că nici nu 
sîngera, ceea ce reprezintă 
de altfel o realitate obiec
tivă a operațiilor efectuate 
în stare de hipnoză. Conva
lescența a fost mai scurtă 
decît în alte cazuri. în ul
timul timp s-a recurs la 
hipnoză și în combaterea 
alcoolismului, obezității, a 
unor boli ale pielii, și în 
general, a ■ unor afecțiuni 
psihosomatice, adică impli- 
cînd atît factorul fizic cit 
și cel psihic, ca ulcerul de 
pildă.

Hipnoza se poate folosi 
în asociație cu diferite alte 
metode terapeutice, între 
care și psihanaliza. Adesea 
este însă greu de precizat 
care este rolul hipnozei și 
care al celorlalte meto.de 
de tratament.

O problemă care pre
ocupă pe specialiști este și 
aceea, de ce unele persoa
ne pot fi hipnotizate mai 
ușor decît altele. în labo
ratoarele noastre am stu
diat pe larg acest fenomen, 
stabilind diferite grade de 
sensibilitate care permit 
clasificarea persoanelor 
hipnotizabile. Cercetările

au demonstrat că aceasta 
depinde de felul în care 
omul respectiv, copil fiind, 
a fost crescut de părinții 
săi. S-a dovedit că oamenii 
mai ușor hipnotizabili sînt 
cei la care a fost educată o 
imaginație vie, care sînt în 
stare să se degajeze tem
porar de influențele me
diului înconjurător, avînd 
pasiunea pentru lectură, 
muzică și chiar pentru a- 
venturi, de asemenea cei 
stăpîniți de o deosebită a- 
tracție pentru natură. în- 
vățați să se bucure de po
sibilitățile variate pe care 
le oferă viața, ei pot fi a- 
trași ușor și în „realitatea 
modificată" pe care le-o su
gerează hipnotizorul și 
mulți dintre ei găsesc chiar 
că hipnoza reprezintă o 
trăire foarte plăcută. Pe a- 
ceastă bază s-a elaborat o 
teorie nouă care tinde să 
explice hipnoza prin feno
mene de interacțiune în 
dezvoltarea individului, 
prin relațiile lui cu mediul 
și cu oamenii din jur, in
clusiv hipnotizorul. Am 
constatat, de altfel, că oa
menii cu firea deschisă, 
vioaie, sînt. mai ușor hip
notizabili decît cei retrași, 
închiși în sine. Rezultatele 
noastre sînt deci mai mult 
pe linia lui Bernheim decît 
pe cea a lui Charcot.

Interesul Sporit manifes
tat în ultimii ani de cercu
rile științifice față de stu
diul hipnozei, a făcut ca a- 
sociațiile medicilor din 
Marea Britanie și S.U.A. să 
recomande ca hipnoza să 
fie predată ca materie de 
învățămînt în facultățile de 
medicină.

Conf. dr. doc. 
Ivan HORVAI

Universitatea Carolină 
din Praga — Cehoslovacia

SE CERE

0 APUCARE

CORECTĂ

în ce privește aplicarea 
hipnozei în medicină, s-au 
cristalizat, la ora actuală, 
două teze fundamentale :

1. Hipnoza nu este o me
todă terapeutică în sens 
larg, ci doar o tehnică de 
natură psihologică si medi
cală. care poate fi folosită 
în scopuri multiple si dife

rite. începînd de la variate 
experiențe psihologice pînă 
la influențarea unor feno
mene patologice concrete.

2. Tehnica hipnozei, la 
rîndul ei. se bazează în 
toate cazurile pe sugestie. 
De obicei starea de hipno
ză este provocată prin di
ferite procedee sugestive, 
iar în această stare omul 
devine si mai accesibil su
gestiilor. efectul lor putînd 
fi adîncit și amplificat, nî- 
nă la obținerea rezultatu
lui dorit.

în ce privește aplicațiile 
practice, trebuie să averti
zăm împotriva unei supra- 
estimări a fenomenelor hip- 
nosugestive, așa cum sînt 
tentați s-o facă adeseori 
nespecialiștii. Hipnoza, ca 
și celelalte tehnici medi
cale. se dovedește a fi efi
cientă numai în anumite 
afecțiuni și la anumite per- 
soane, iar în unele cazuri, 
de pildă în boli psihice 
grave, ea este întrutotul 
contraindicată. îi revine 
deci medicului specialist 
sarcina de a stabili dacă 
este aplicabilă sau nu, și, 
eventual, cu care anume 
alte procedee terapeutice 
ar trebui combinată.

Se consideră astăzi că 
procedeele hipnosugestive 
pot da rezultate bune în 
anumite afecțiuni neuro- 
tice și psihosomatice, con
ducted la calmarea totală 
a bolnavului, la modifica
rea atitudinii sale fată de 
propria lui boală. în ulti
mul timp sînt comunicate 
tot mai multe rezultate po
zitive în combaterea dure
rilor. hipnoza actionînd ca 
un fel de ..morfină psiho
logică". Trebuie evitată 
însă cu orice preț aplica
rea hipnozei de către per
soane incompetente, pentru 
ca te locul unor boli mai 
ușoare să nu apară altele 
mai grave, de natură psi
hică. sau să fie camuflate 
cauzele reale ale unor boli, 
într-adevăr, uneori, elimi- 
nîndu-se simptomele. dure
rea dispare, cauza inițială 
însă, o tumoare de pildă 
continuă să se dezvolte, a-

vînd aceleași efecte. în ase
menea cazuri, dispariția 
simptomelor poate duce la 
întîrzierea sau omiterea 
măsurilor de tratament in
dicate.

Personal, m-am ocupat 
în ultimul timp. împreună 
cu colaboratorii mei. de 
studiul modificărilor de 
percepție. de schimbarea 
randamentului muscular 
sub hipnoză, de ..regresia 
de vîrstă hipnotică" — 
cînd se sugerează subiectu
lui că ar avea altă vîrstă 
decît cea reală etc. Am iz
butit să demonstrăm că în 
stările create pe baza in
ducerii hipnosugestive a 
unei vîrste foarte tinere, 
cînd subiectul se și com
portă ca atare, nu au loc 
modificări reale și nici nu 
se modifică funcțiile vi
tale. ci că persoana respec
tivă își joacă rolul incon
știent sau semiconștient, așa 
cum își imaginează ea vîrs- 
ta respectivă, după propria 
ei concepție.

într-o serie de alte expe
riențe. am constatat că prin, 
metode hipnosugestive se 
pot obține performante de 
muncă fizică mai mari de
cît în obișnuita stare de 
veghe. S-a observat însă 
că. în acest caz, se antre
nează o masă musculară 
mai mare și se cheltuiește o 
cantitate mult mai mare de 
energie musculară, decît 
în condiții normale.

în concluzie : hipnoza 
corect aplicată poate servi 
atît cercetării științifice, cît 
si terapeuticii. Trebuie să 
aprofundăm însă în conti
nuare cercetările, cu toată 
seriozitatea, pentru a asi
gura aplicarea ei exclusiv 
te condițiile si în cazurile 
adecvate, evitînd totodată 
orico tendințe de a crea 
senzație. Numai astfel a- 

' ceasta tehnică îsi va putea 
afirma utilitatea si cîstiga 
locul corespunzător te ex
periența științifică si în 
practica medicală.

DE PRETUTINDENI

Conferință internațio
nală despre pericolele 

fumatului
Savanți, educatori și medici 

din 25 de țări se vor reuni cu 
începere de luni la New York 
pentru a examina pericolele 
fumatului pentru viața oame
nilor. Această primă conferin
ță mondială consacrată influ
enței fumatului asupra sănă
tății este organizată de Socie
tatea americană pentru can
cer și va avea o durată de trei 
zile. Un raport dat publicității 
luna trecută de Serviciul să
nătății publice al S.U.A. subli
niază că fumatul constituie 
una din cauzele deceselor de 
pe urma bolilor coronariene. 
El menționează, de asemenea, 
că excesul de țigări provoacă 
ulcere peptice și cancerul la- 
ringelui, esofagului, gurii și 
plămînilor.

UN NOU PUNCT 

DE VEDERE—

ENCEFALOGRAFIA 

MODERNĂ

Abia către sfîrșitul seco
lului trecut, știința a încer
cat, pentru prima dată, să 
dezvăluie substratul hipno
zei, considerată multă vre
me exclusiv un fenomen 
de origină mistică, suprana
turală. A rămas celebră 
controversa dintre savanții 
francezi Charcot și Bern
heim, primul considerînd 
că hipnoza ar fi un feno
men propriu unor ființe a- 
normale, datorat unor e- 
fecte organice și înrudit, 
prin stările sale, cu iste
ria, celălalt că ea repre
zintă un fenomen întru to
rul normal, întemeiat însă 
pe sugestie. Multă vreme a 
fost larg recunoscută con
cepția vestitului savant rus 
I. P. Pavlov, după care 
hipnoza ar reprezenta un 
fel de somn parțial, cu 
menținerea în creier a unor 
„puncte de veghe", ceea ce 
explică posibilitatea de co
municare între hipnotizator 
și hipnotizat.

Recent însă, studiile asu
pra undelor electrice ale 
creierului, efectuate cu a- 
jutorul electroencefalogra- 
fului, au demonstrat că nu 
se aseamănă de loc undele 
lente, specifice somnului, 
cu cele ale unui creier 
aflat în stare de „somn 
hipnotic". Este de presupus 
că cercetările electroence- 
falografice vor scoate la 
iveală, pînă la urmă, și ca
racteristicile hipnozei, deși 
deocamdată știința nu dis
pune încă de indicii fizio
logice certe care să poată 
dovedi, în mod indiscuta
bil, dacă o persoană este 
hipnotizată sau nu. Lucrul 
este cu atît mai intere
sant, cu cît în cazurile cînd 
se elimină durerile prin 
hipnoză și persoana respec
tivă nu le mai resimte, 
semnele fiziologice obiecti
ve indică totuși existența 
lor. După unii autori, a- 
ceasta denotă că organis
mul se „autoînșeală", după 
alții că senzația de durere 
care se naște în creier este 
blocată prin hipnosugestie 
și astfel nu se mai manifes
tă nici reflexele organismu
lui.

Dacă în domeniul apro
fundării teoretice a feno
menelor hipnozei există 
încă serioase aspecte nelă
murite, cețoase, cu totul 
altfel se prezintă lucrurile 
sub aspect practic. Hip
noza .și-a făcut intrarea în 
clinici și laboratoare, ce-i 
drept timid încă, dar a și 
reușit să-și dovedească uti
litatea în medicină și sto
matologie, în chirurgie și 
obstetrică, în anesteziologie 
și psihiatrie etc. Ea a fost, 
de pildă, aplicată cu suc
ces în combaterea dureri
lor înainte, din timpul și de 
după operații, îndeosebi în 
cazurile în care obișnuita 
anestezie chimică poate 
dăuna pacienților. La con
gresul internațional de la 
Paris a fost prezentat și un 
film care înfățișa desfășu
rarea unei nașteri fără 
dureri, suh imperiul hipno
zei. Pacienta nu era la pri
ma ei naștere și cunoștea 
durerile specifice și a ac
ceptat experiența și filma
rea ei. în cîteva ședințe 
premergătoare, s-a proce
dat treptat Ia „inducerea" 
unei hipnoze tot mai pro
funde, avînd drept scop in- 
sensibilizarea părților afec
tate ale corpului. Fenome
nele premergătoare naște
rii au decurs apoi normal, 
fără dureri. în timpul naș
terii propriu-zise, tocmai 
pentru a se demonstra efi
ciența metodei, hipnoza a 
fost întreruptă centru cîte
va clipe. Imediat fața vii
toarei mame s-a acoperit 
de sudoare, au apărut toa-

Giganți de beton și aluminiu, zeci 
de kilometri de autostrăzi, parcuri 
vaste și grădini suspendate, fîntîni 
monumentale și zeci de mii de par- 
kinguri pentru furnicarul de mașini 
— acesta este viitorul Paris, al cărui 
chip se conturează deocamdată in
tr-un dosar de 213 pagini, dar care 
în anul 1990 va deveni o realitate. 
Atunci, capitala franceză va numă
ra 14 milioane de suflete. Azi are 
aproape 3 milioane, dar este cel mai 
dens oraș din lume : 32 300 de locui
tori pe km! — de două ori mai mulți 
decît în Tokio, de trei ori mai mulți 
decît în Londra.

Demografia marilor orașe este ga
lopantă. în anul 1800 nu existau de
cît 50 de orașe care depășeau 100 000 
locuitori. Aceasta reprezenta aproxi
mativ 2 la sută din populația mon
dială. După un veac și jumătate, 
populația urbană însuma 30 la sută 
din populația planetei noastre. Creș
terea orașelor urmează un grafic cu 
mult mai accelerat decît acela al 
exploziei demografice: între anii 
1951—1958, numărul locuitorilor In
diei a crescut de la 350 milioane la 
400 milioane, iar cel al Pakistanului 
de la 59 milioane la 86 milioane. Dar 
în două decenii, populația Bombayu- 
lui s-a triplat, iar în 10 ani populația 
Karaciului s-a dublat. Experții 
O.N.U. sînt unanimi în a considera 
că urbanizarea va constitui una din 
problemele grave ale umanității în 
această a doua jumătate a secolului 
nostru.

Crește mareea

umană
în fiecare an, numărul nașterilor 

totalizează în lume o populație depă
șind pe aceea a Franței. Specialiștii 
prevăd că în anii ce vin, decalajul 
între țările avansate și cele sub-dez- 
voltate în privința creșterii demogra
fice se va accentua, modificînd încă 
mai mult echilibrul planetei noas
tre. Serviciile O.N.U. au calculat : 
populația Africii, Americii Centrale 
și zonei tropicale a Americii de Sud, 
Asiei, insulelor Pacificului (excep- 
tînd Australia și Noua Zeelandă), 
care era evaluată în anul 1950 la 
1 640 milioane, va atinge în 1975 ci
fra de 2 660 milioane și aproape 
4 800 milioane în anul 2 000. Este o 
ipoteză medie.

De altfel, populația creste în ritm 
rapid pe tot globul. Industrializarea 
are drept corolar urbanizarea. Ma
reele umane se revarsă spre uzinele, 
spre minele, spre rafinăriile centre
lor industriale. Este o atracție irezis
tibilă.

Magnetul urban
S-a calculat foarte exact: acolo 

unde apare un tractor sau o mașină 
de recoltat, 10 oameni devin de pri
sos. Transformările sociale, economi
ce și tehnice dintr-o serie de țări 
în curs de dezvoltare determină mu
tații profunde în viața satelor. Oa
menii iau, în consecință, drumul o- 
rașului. Ei exercită o extraordinară 
presiune asupra orașelor.

Ministrul gabonez al muncii și 
afacerilor sociale, Benjamin Ngoubou, 
ne vorbește despre migrația popu
lației spre orașe : Tinerii părăsesc sa
tele din interiorul țării, îndreptîn- 
du-se spre șantierele din Gabonul in
ferior. Dezvoltarea minelor de man- 
gan de la Franceville a avut drept 
urmare un aflux de mînă de lucru 
din satele regiunii.

Mișcarea migratoare din Africa a- 
mintește epoca revoluției industriale 
în Europa si America. Populații în
tregi se deplasează spre coaste, acolo 
unde se află șantierele, porturile, 
fabricile. Dezvoltarea centrelor ad
ministrative, feroviare, economice 
răstoarnă toate normele sociale tra
diționale. Kinshasa are peste 700 000 
locuitori. în 1923 număra numai 
17 825. Accra de azi are 400 000 de 
locuitori si se așteaptă la 3 milioane 
în anul 2000.

în America Latină, creșterea 
populației urbane în raport cu popu
lația rurală este cea mai spectacu
loasă. între 1945—1955. populația ur
bană sud-americană a crescut, în 
ansamblu, cu 43 la sută. Buenos Ai
res, cu cartierele mărginașe, a ajuns 
la peste 6,5 milioane locuitori, adică 
o populație aproape egală cu aceea 
a Argentinei din 1914. în 10 ani, 
populația orașului Sâo Paulo a spo
rit cu 872 000 de locuitori, respectiv 
cu 62 la sută. Dar procentul de mi-

Drama de azi
și perspectiva 

de mîine 
a exodului
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către orsșe
grație ocupă un loc mai important în 

creșterea orașului: 72,5 la sută. Cu
rentul migrator' vine din statele de 
nord și nord-est, esențialmente ru
rale și sărace, șuvoiul scurgîndu-se 
spre sud si sud-vest.

Agresiunile

împotriva omului
Afluxul masiv al populației rurale 

spre centrele urbane conține primej
diile unui cutremur. în majoritatea 
ei, această populație este analfabetă. 
Lipsită de calificare, ea îngroașă ar
mata șomerilor. în Africa centrală, 
numărul celor ce nu găsesc de lucru 
reprezintă 1/2 din totalul populației.

Mizeria fizică și morală merg mînă 
în mînă. Dacă în viața tribală bol
navii sau bătrinii se aflau în grija 
comunității, la oraș ei mor, lipsiți de 
asistentă medicală. Satele trăiesc în 
economie de subzistență, seminatu- 
rală : vînd puțin și cumpără pe cît 
posibil mai puțin. La oraș, munci
torii migranți trebuie să-și plăteas
că hrana, dar primesc un salariu de 
foame. O anchetă întreprinsă de 
UNESCO în Kenya și Republica 
Sud-Africană a dus la concluzii dra
matice : mii de oameni au drept u~ 
nică hrană mălai cernut sau pline 
și apă minerală. Adesea, mănîncă 
extrem de puțin dimineața, înainte 
de a se duce la lucru, iar dejunul 
îl exclud cu desăvîrsire. Anemiați, 
dau un randament scăzut și, în con
secință primesc salarii mai reduse.

Sistemul agrar semi-feudal sau 
chiar feudal, insuficiența infrastruc
turilor — căi ferate, drumuri, po
duri — sînt tot atîtea obstacole în 
calea aprovizionării așezărilor ur
bane. în Africa, în America Latină 
plantațiile marilor latifundiari sînt 
destinate exportului de cafea, bum
bac, trestie de zahăr, cacao. Micii 
cultivatori produc atît cît este nece
sar pentru a potoli cîteva guri flă- 
mînde.

Dr. T. Soda, directorul Institutu
lui japonez pentru sănătatea publică, 
este de părere că „Urbanizarea — 
consecință a industrializării — nu 
urmează ritmul construcției de o- 
biective economice. Mai mult, de
parte de a avea un caracter planifi
cat, ea este un proces arbitrar. E- 
fectele asupra sănătății populației și 
a vieții sociale sînt din cele mai ne
faste. în genere, creșterea populației 
urbane depășește posibilitatea con
strucției sistemelor de canalizare, a 
instituțiilor medicale, a locuințelor. 
Poluarea aerului și a solului este un 
corolar al suprapopulării orașelor".

Specialiștii urbanizării vorbesc a- 
desea despre „agresiunile împotriva 
omului". La Amsterdam, președinte
le Federației naționale a sănătății 
mentale din Olanda, dr. Querido, 
este un adversar al „monstrului o- 
raș". Dacă ar fi să-l credem, un nu
măr destul de mare de orașe moder
ne se află din punct de vedere al 
igienei mentale, la nivelul situației 
sanitare a orașelo- din secolul al 
XVIII-lea. O notă deopotrivă de pesi
mistă aduce medicul-șef al Departa
mentului sănătății și educației din 
Statele Unite, dr. W. H. Stewart. 
„Maladiile cardio-vasculare, îmi spu
ne el, sînt cauza a 50 la sută dintre 
decese, în țara noastră. Dar psihoze
le orașului modern au și alte efec
te, nu mai puțin grave. Accidentele 
de automobil — adesea provocate de 
manifestări nevrotice — dau un tri
but anual de 100 000 morți. Numărul 
mare de autoturisme ca și de acci
dente ne pune o problemă din cele 
mai serioase". Interlocutorii mei au 
vorbit despre consecințele psihice ale 
agresiunilor sonore. Ei au arătat pri
mejdia care amenință un întreg ca
pital de sensibilitate umană. Dar 
nevrozele provocate de ambianța so
noră modernă au si efecte fizice. 
Compromițînd echilibrul repartizării 
calciului în organism, ele au drept 
urmare ulcerele, artritele, reumatis
mele. cariile dentare generalizate.

La toate acestea se adaugă insufi
ciența patrimoniului imobiliar. Mi- 
granții se stabilesc în periferiile ora
șului. pline de praf, lipsite de cana
lizare, lipsite de elementare instala
ții de igienă. Faimoasele „bidonvil- 
les“-uri cu veste 100 000 de locuitori 
adăpostesc 1/8 din populația lumii, 
în Chile, ele sînt locuite de 40 la su
tă din totalul populației. în Calcutta. 
17 la sută din populația orașului 
n-are adăpost. 15 la. sută lAcuiesa în 
bidonvill.es -uri, iar 30 la sută nu dis
pun decît de o singură încăpere mă
runtă. în care se înghesuie întreaga 
familie. Noaptea., bărbații dorm ne 
rogojini. înșirați pe trotuare ; feme
ile rămîn în colibă culcate ne rogo
jini si înfășurate în charpai — un 
fel de împletitură care tine loc de 
plapumă. După cum stabilesc statis
ticile O.N.U.. în țările industrializate 
lipsesc 30 milioane de apartamente, 
iar în țările slab dezvoltate 150 de 
pnilioane.

Soluția —

umanizarea
în Japonia, în apropiere de Tokio 

și Osaka au apărut orașe-satelit. 
Destinate în primul rînd celor care,

Caracas, a cărui populate a crescut în ultimii douăzeci de ani de la 200 000 
la 1 500 000 de locuitori, oferă un aspect comun marilor orașe care au cu
noscut o dezvoltare prea rapidă. Zgîrîie-nori — impunătoare construcții 

ultra-moderne, alături de bidonvilles-uri — adăposturile oropsifilor

neavînd locuință în orașele în care 
lucrează, sînt obligați să ‘călătoreas
că timp de ore întregi între locul 
de muncă și cel de reședință, ele nu 
sînt mai puțin un refugiu pentru 
însăși populația marilor centre ur
bane. Orașele-satelit din Japonia, Blr- 
mania, R.F.G., Danemarca, Suedia, El
veția se află departe de puietul mare
lui centru administrativ, departe de o- 
biectivele industriale și de efectele lor 
nocive. Un complex pentru 50 000 de 
locuitori, construit după toate cerin
țele moderne în apropierea Romei, a 
diminuat congestia capitalei, a cărei 
populație s-a. triplat în anii următori 
războiului El amintește de micro- 
raioanele din marginea Bucureștiu- 
lui. Tapiola, în apropiere de Helsin
ki este — pentru cei 10 000 de locui
tori ai ei — o stațiune balneară, cu 
vile și blocuri pierdute în păduri de 
mesteceni și brad, cu străzi ca niș
te solitare poteci de pădure, cu li
niștite magazine mărunte și elegan
te, cu terenuri de sport și ștranduri 
scăldate de valurile mării. O așezare 
de felul Tapiolei apără colectivitatea 
sa împotriva schimbărilor de ordin 
psihologic și biologic pe care le de
termină marele oraș.

într-o serie de țări, pe măsura 
progresului lor economic, se încear
că reținerea populației rurale prin 
asigurarea, în respectivele sate, a u- 
nor avantaje specifice orașului. De
sigur, ideea trebuie reținută. Feno
menul urbanizării este însă ireversi
bil. De aceea, ar fi necesară crearea 
unei mai bune legături între centrele 
rurale și cele urbane, pentru a se u- 
șura dezvoltarea satului. Pe de altă 
parte, o necesitate primordială este 
aceea a organizării și planificării pro
cesului de urbanizare".

Cineva spunea, pe drept cuvînt: 
„în domeniul sănătății publice, pare 
să fie nevoie de trei specialiști, pen
tru a se ajunge la rezultate fericite :

medicul care să-l adapteze pe om 
la mediul în care trăiește, tehnicia
nul care să adapteze medicul la om 
și sociologul care să-i adapteze pe 
oameni între ei" Noul urbanism re
clamă o întreagă armată de specia
liști : ingineri, arhitecți, urbaniști, 
sociologi, economiști, psihologi, igie- 
niști, artiști. întocmai cum o condi
ție a existenței omului este igiena 
corporală individuală, tot astfel e- 
xistența colectivității pune probleme 
de igienă socială. De la controlul a- 
limentar pînă la cubajul. de aer ne
cesar încăperii în care mîncăm, ne 
odihnim, citim sau lucrăm, urbani
zarea pune probleme de salubritate 
publică. Urgența lor este subliniată 
de o cifră-avertisment : în anul 2 000, 
80 la sută din populația lumii va lo
cui în orașe.

O statistică precizează : pentru fie
care mie de locuitori sînt necesare 
4,8 săli de clasă primară, 3.6 săli 
de clasă secundară, 3,5 ha pentru 
construcția de școli, terenuri de joc 
și parcuri, 378 m3 de apă pe zi, lo
cuințe, un pat de spital, garaje sau 
locuri de parcaj, străzi, instalații sa
nitare, servicii municipale. Statistica 
datează din 1955. Dinamica exigențe
lor întrece insă dinamica construc
țiilor. Orașul — centru industrial, 
politic, cultural, științific — este un 
centru al progresului De la italianul 
Alberti și Leonardo da Vinci pînă la 
Le Corbusier și „arhitectura mobi
lă" tridimensională a lui Yona 
Friedman, marii constructori ai lu
mii au conceput pentru om spații de 
lumină, de solitudine, de peisaj în
florit, de promenade aeriene, apărate 
de intemperii, de terenuri de joc și 
piscine amenajate pe acoperișul 
zgîrie-norilor. Iată viitorul: soarele, 
grădina și calmul creator în casa 
celui care veșnic creează și recreea
ză universul.

Horia LIMAN

Telegrame transmise 
de stele căzătoare 

în momentul pătrunderii lor 
in atmosferă, meteoriții, in 
contact cu aerul, se descom
pun producînd trene ionizate 
perceptibile cu ochiul liber 
sub forma unor dire lumi
noase, așa numitele stele că
zătoare. Pe existența acestor 
zone ionizate, rezultate prin 
combustia meteoriților, se ba
zează un nou sistem de teleco
municații pus la punct în U- 
niunea Sovietică. Sistemul e 
simplu : în momentul apari
ției unui meteorit, depistat de 
un aparat sensibil, se emit 
semnale radioelectrice purtînd 
informațiile dorite. Semnalele 
sînt reflectate de trena ioni
zată și receptate pe sol de că
tre un aparat obișnuit, dar 
sensibil la semnale de mică 
intensitate. Acest sistem va fi 
utilizat mai ales in nordul U- 
niunii Sovietice, unde teleco
municațiile obișnuite sînt de
ranjate adesea de perturbațiile 
ionosjerice.

Spre o „coexistență" 
intre SECAM și PAL

Perspectiva unei „coexisten
țe" între sistemul francez de 
televiziune în culori „Secam" 
și sistemul german „Pal" a 
fost relevată, în cursul unei 
conferințe de presă din Berli
nul occidental, de către Wal
ter Bruch, inventatorul siste
mului german. Bruch a vorbit 
despre punerea la punct, in la
boratoarele companiei A.E.G.- 
Telefunken, a unui transco- 
deur care va permite trans
formarea emisiunilor sistemu
lui „Secam" in sistemul „Pal" 
și invers.

De la „auto-cușete" 

la „auto-zi"
Căile ferate franceze au in

trodus o inovație importantă 
pentru automobiliști: trenurile 
„auto-zi". Pînă acum existau 
în Franța numai trenuri 
„auto-cușete", de noapte, in 
care mașina și stăpînnl ei 
mergeau cu același tren pînă 
la destinație, acesta din urmă 
dormind in cușeta vagonului 
de dormit. Acest mod de a e- 
conomisi uzura nervoasă a con
ducătorilor auto pe distanțe 
mari seduce tot mai mult pe 
automobiliști, care vor sosi 
astfel la destinație o dată cu 
mașina lor. In cei zece ani de 
existență de acest sistem de 
„auto-cușete" au beneficiat 
100 000 de persoane.

Noul sistem „auto-zi" va 
funcționa deocamdată numai 
pe linia Paris-Lyon și retur.

Un pește-spadă 
bătăios

Submarinul experimental a- 
merican „Alvin", care a fost 
utilizat pentru recuperarea 
bombei cu hidrogen pierdute 
în largul coastelor spaniole 
(Palomares) anul trecut, a fost 
atacat de un pește spadă in 
timpul unei scufundări, la a- 
dîncimea de 600 de metri. A- 
tacul a fost lansat sub privi
rile înmărmurite ale membri
lor echipajului. Pînă la urmă 
aceștia, recăpătindu-și singele 
rece, au reușit să-l imobilizeze 
pe „inamic" și să-l scoată la 
suprafață.

• Guvernatorul orașului Ale
xandria din R.A.U. a anunțat că, 
la 15 august 1970, cu ocazia îm
plinirii a 2 000 de ani de la 
moartea Cleopatrei, la Alexan
dria va avea loc un festival in
ternațional al turiștilor, care va 
dura cîteva săptămîni. A fost 
format un comitet special, con
dus de ministrul turismului al 
R.A.U., pentru a pregăti acest 
festival și a adresa invitații altor 
țări.

• Buletinul de informații 
U.N.E.S.C.O. relatează că în o- 
rașul pakistanez Islamabad, noua 
capitală a Pakistanului, au înce
put lucrările de construire a noii 
universități, care va fi terminată 
în 1969. Ocupînd o suprafață de 
peste 600 hectare, Universitatea 
din Islamabad va avea șapte fa
cultăți și 28 de secții.

meto.de
bidonvill.es
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Plecarea delegației Partidului

Social Democrat din Finlanda
Vineri dimineața a părăsit Ca

pitala delegația Partidului Social 
Democrat din Finlanda, alcătuită 
din tovarășii Veikko Helle și Valde 
Nevalainen, membri ai Comitetu
lui Executiv al P.S.D.F., deputați 
în parlament, Unto Niemi, șeful 
secției de studii a P.S.D.F., care la 

al 
fă-

invitația Comitetului. Central 
Partidului Comunist Român a 
cut o vizită în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Bă-

neasa, delegația a fost salutată de 
tovarășii Alexandru Drăghici, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., Dumitru Popa, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., Ion Pas, 
membru al C.C. al P.C.R., Andrei 
Ștefan, prim-adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., de activiști 
de partid.

O delegație a C. C. al Partidului

Comunist Român a plecat in Olanda
Vineri a plecat la Amsterdam o 

delegație a Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, con
dusă de tovarășul Manea Mănescu, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
care, la invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din O- 
landa, va face o vizită în această 
țară. Din delegație fac parte tova
rășii Gheorghe Roșu, membru al 
C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. 
al P.C.R., și Alexandru Ionescu, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost condusă de 
tovarășii Dumitru Popa, membru 
supleant al Comitetului Executiv 
al C,C. al P.C.R., Ștefan Bîrlea, Ion 
Pățan, Ion Stoian, șefi de secție la 
C.C. al P.C.R., Andrei Ștefan, prim-

adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

★

Delegația a sosit vineri la Am
sterdam. La aeroport se aflau în în- 
tîmpinare Joop Wolf, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. din 
Olanda, deputat în parlament, re- 
dactor-șef al ziarului „De Waar- 
heid“, Max Meijer, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.C. din Olanda, Kenk Clercs, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P. C. din Olanda, secretar al 
Comitetului de partid al districtului 
Amsterdam, activiști ai partidului.

Au fost, de asemenea, prezenți 
Gheorghe Elian, ambasadorul Ro
mâniei la Haga, și membri ai am
basadei.

(Agerpres)

Tovarășul Cornelia Mănescu a plecat I

La 8 septembrie a plecat spre 
New York Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, șeful 
delegației 
România la sesiunea a XXII-a a 
Adunării Generale a O.N.U.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, erau prezenți George Ma- 
covescu, prim-adjurict al minis
trului afacerilor externe, adjuncți 
ai ministrului afacerilor externe, 
funcționari superiori din acest 
minister.

Au fost de față Richard H. 
Davis, ambasadorul Statelor Uni
te ale Americii la București,

Republicii Socialiste

Iakșa Petricl, ambasadorul Repu
blicii Socialiste Federative Iugo
slavia la București, Jacques Rou- 
quette, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al Franței la București.

★
Trecînd prin Belgrad în drum 

spre New York, ministrul aface
rilor externe al țării noastre a 
fost salutat la aeroport de Dimi- 
trie Voșniak, adjunct al secreta
rului de stat pentru afacerile 
externe, și de alte persoane ofi
ciale. A fost de față ambasadorul 
României la Belgrad, Aurel Măl- 
nășan. (Agerpres)

RECEPȚIE OFERITĂ DE AMBASADORUL

R. P. D. COREENE
Vineri după-amiază, însărcinatul 

cu afaceri ad-interim al Republicii 
Populare Democrate Coreene la 
București, Riăm Gion Riăn, a ofe
rit o recepție cu prilejul sărbătorii 
naționale a poporului coreean — 
cea de-a XI X-a aniversare a înte
meierii R. P. D. Coreene.

Au participat tovarășii Gheor
ghe Aoostol, Leonte Răutu, Du
mitru Popa, Grigore Geamănu, se
cretarul Consiliului de Stat, 
membri ai C.C. al P.C.R. și ai gu
vernului, conducători ai unor insti
tuții centrale și organizații obștești, 
oameni de știință și cultură, gene
rali și ofițeri superiori, ziariști.
. Au luat parte șefi ai misiunilor 

diplomatice acreditați în țara noas-

tră și alți membri ai corpului di
plomatic.

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, prietenească.

(Agerpres)

MinistruJ afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, Cor
neliu Mănescu, a trimis o telegra
mă de felicitare ministrului afa
cerilor externe al Republicii Popu
lare Democrate Coreene, Pak Sen 
Cer, cu ocazia sărbătorii naționale 
a poporului coreean.

zilei

ani de la nașterea lui Mihail Kogălniceanu
Cu prilejul împlinirii a 150 de 

ani de la nașterea lui Mihail Ko
gălniceanu, la Biblioteca regională 
din Galați a fost deschisă o ex
poziție comemorativă. Expoziția 
este organizată în trei secții : ko
gălniceanu — om de stat, politic și 
orator ; Activitatea culturală, lite
rară și istorică ; Donații ale fami
liei Kogălniceanu făcute bibliote
cii „V. A Urechia". Sînt prezen
tate numeroase documente origi
nale și' fotocopii; ' reviste și ziare 
ale vremii," Stampe, diplome prin
tre "Căfe .' " „Gestiunea Dunării", 
discursurile: „Cuvînt de deschi
derea cursului de Istorie națio
nală în Academia Mihăileană", „La 
urcarea pe tron a domnitorului 
Cuza“, „Desrobirea țiganilor", „Stin
gerea privilegiilor boierești". Sînt 
expuse, de asemenea, 
României" ediția a Il-a 
mere din ziarul „Steaua 
scrisori din activitatea 
tică și alte documente.

★

La Deva, Alba Iulia și 
avut loc vineri simpozioane consa-

„Cronicile 
1872, nu- 
Dunării", 
diploma-

Sebeș au

erate aniversării nașterii lui Mi
hail Kogălniceanu. Profesori și 
oameni de știință au vorbit cu acest 
prilej despre viața și activitatea 
marelui patriot, despre rolul pro
gresist pe care el l-a jucat în afir
marea ființei naționale a poporului 
român. Personalitatea lui Mihail 
Kogălniceanu a fost evocată, de 
asemenea, în cadrul unor seri lite
rare, medalioane etc, în mai multe 
localități din regiunea Hunedoara.

★
în satele "Mihail Kbgălniceâriu 

din raionul Iași și Kogălniceni 
din raionul Pașcani au avut loc 
vineri adunări consacrate împlini
rii a 150 de ani de la nașterea în- 
flăcăratului patriot. Despre perso
nalitatea prodigioasă a strălucitului 
om politic și ilustru cărturar ro
mân au vorbit Nicolae Ibănescu, 
președintele Sfatului popular raio
nal Iași, Ta adunarea din satul Mi
hail Kogălniceanu, și lori Agafiței, 
președintele Sfatului popular raio
nal Pașcani, la adunarea de la Ko
gălniceni. Ambele manifestări s-au 
încheiat cu bogate programe artis
tice ale unor formații de amatori.

Implinjrii unui secol și jumătate 
de la nașterea lui Mihail Kogălni
ceanu î-a fost consacrată sesiunea 
științifică organizată în cursul zi
lei de vineri de Societatea de ști
ințe istorice și filologice, în aula 
Bibliotecii centrale universitare din 
București.

Au participat academicieni, pro
fesori universitari, cercetători din 
București și alte centre universita
re din țară și cadre didactice din 
învățămîntul de cultură generală.

Sesiunea a fost deschisă de acad. 
Petre Constantinescu-Iași, preșe
dintele Societății de științe istorice 
și filologice. Au fost prezentate 12 
comunicări referitoare la viața și 
scrierile strălucitului om politic ro
mân, rolul său în timpul evenimen
telor revoluționare din 1848, contri
buția sa la opera de formare și or
ganizare a statului național român, 
rolul lui în înfăptuirea reformelor 
social-economice și politice din pa
tria noastră, călătoriile peste ho
tare, activitatea jurnalistică, legă
turile sale cu orașul Galați etc.

Ministrul agriculturii din Dane
marca, Christian Thompsen, și per
soanele care îl însoțesc și-au con
tinuat călătoria prin țară. Oaspe
tele, însoțit de Angelo Miculescu, 
prim-vicepreședinte al 
Superior al Agriculturii, 
tat joi Muzeul 
de la 
făcut 
Vineri 
culturii 
iat cu 
după-amiază a vizitat Muzeul Sa
tului.

Seara, prof. Nicolae Giosan, 
președintele Consiliului Superior al 
Agriculturii, 
oaspeților un dineu.

■ - ■- ----- -  -(Agerpres)

Consiliului 
a vizi- 

Deltei Dunării 
.Tulcea, după care a 

o călătorie prin Deltă, 
dimineața, ministrul agri- 
din Danemarca s-a înapo- 

avionul în București, iar

a oferit în cinstea

ÎN EDITURA POLITICĂ 
A APĂRUT:

Pensiile de asigurări so
ciale de stat și pensia su
plimentară

192 pag.
Lucrarea este 

studii, scrise de 
tenți în materie 
pensiilor.

4,50 lei. 
o culegere de 
autori compe- 
de legislație a

(Agerpres)

SPORT BOX

înaintea finalelor turneului
AZI Șl MÎ1NE

Recordmanii notației a 10 țări 
se întrec în bazinul „Dinamo"

Campionatele internaționale de 
natație ale țării noastre încep as
tăzi după amiază de la ora 17 în 
bazinul olimpic de la Dinamo.

La competiție participă re- 
' ’ - U.R.S.S.,

La competiție par 
cordmani din 10 țări : 
R. D. Germană, R. F. a Germa-

niei, Austria, Ungaria, Ceho
slovacia, Bulgaria, Polonia, Iugo
slavia yi România. In cele două 
zile se vor disputa fi meciurile 
amicale de polo pe apă Romănia- 
Bulgaria.

® „Cupa Mamaia" Ia tenis

în semifinalele turneului internațio
nal de tenis de la Mamaia, Ion Tiriac 
l-a învins cu 6—4, 10—8, 6—-3 pe 
Ingo Buding (R. F. a Germaniei), Ok- 
kers (Olanda) l-a întrecut cu 6—2, 
4—6, 6—4, 6—4 pe Stilwell (Anglia), 
în semifinalele probei feminine au 
fost înregistrate următoarele rezulta- 

• te : Riede (R., D. Germană) — J. Son- 
ska (Cehoslovacia) 6—3, 5—7, 6—4 ; 
Kun. (România) — Boboc (România) 
6—3, 6—4. Finalele au loc duminică.

Tripșa cu 593 puncte. Au urmat în 
clasament A. Kuzmin (U.R.S.S.) cu 
591 puncte și V. Atanasiu (România) 
cu 590 puncte.

© Trei echipaje românești 
în finalele „europene
lor" de canotaj

• „Internaționalele" de tir 
de la Tunari

Pe poligonul de la Tunari au în
ceput ieri campionatele internaționale 
de tir ale României. în proba de 
armă liberă calibru redus 3x40 focuri, 
victoria a revenit lui R. Klingner 
(R. F. a Germaniei) cu 1159 puncte, 
urmat de Rotâru (România) — 1155 
puncte și Ermilov (U.R.S.S.) — 1154 
puncte. La poziția „genunchi" a cîș
tigat Klingner cu 393 puncte, iar la 
poziția „picioare" pe primul loc —• 
Ermilov (U.R.S.S.) cu 378 puncte.

Proba de pistol viteză 60 focuri a 
revenit reprezentantului nostru I.

Vineri, în recalificările campionate
lor europene de canotaj academic de 
la Vichy (f ranța), vîslașii români au 
avut o comportare bună, reușind să 
se califice în cîteva finale. Echipajul 
de dublu (vîsle) Aposteanu — Pave- 
lescu ,a cîștigat seria respectivă. S-au 
mai calificat pentru finale, care vor 
avea loc duminică, echipajele Româ
niei la 4 fără cîrmaci și doi fără cîr- 
maci. Astăzi participă la semifinalele 
de 4 plus 1 și echipajul român.

® întîlnirea de lupte libere 
de la Brașov

Ieri la Brașov s-a disputat o întîl- 
nire internațională de lupte libere 
dintre 
șov și 
karei. 
zultat

o selecționată a orașelor Bra- 
București și reprezentativa An- 
Meciul s-a încheiat cu un re
de egalitate : 4—4.

internațional
Oricine recunoaște că în Ierarhia 

popularității sporturilor, la noi în țară 
imediat după fotbal se instalează boxul, 
această scrimă a pumnilor capabilă și 
ea să declanșeze mecanismul complicat 
pînă la mister al pasiunilor și să 
populeze arenele cu mii de oameni. 
Mii de oameni au ocupat iar „potcoa
va" Stadionului Republicii și au simțit 
satisfacția rezultată din spectacolul pu
gilistic cu prilejul celor patru gale pre
liminare ale competiției internaționale 
pe care o găzduiește în aceste zile 
Bucureștiul. Boxeri de clasă au provo
cat asemenea dispute, încît pe drept 
cuvînt s-ar putea afirma că așteptările 
spectatorilor, și chiar ale specialiștilor, 
au tos depășite. Ne spunea un gazetar 
că la „europenele" de la Roma n-a 
putut remarca o partidă de calitatea a- 
celeia, de pildă, dintre Stepașkin și Li 
Ok Can I

Dar meritul galelor dinaintea reuni
unii finale de asfă seară nu se reduce 
doar la spectacol ; fără îndoială, ele 
permit specialiștilor noștri să desprindă 
unele concluzii privind evoluția aces
tui sport pe plan internațional. Succint, 
putem spune următoarele : „stilistul", 
„scrimerul", fără pumn, este pe cale 
de dispariție. Sau : boxerul strict ,,pun
cheat", fără tehnică, n-are viitor. Pe 
ringul international — subliniem, indi
ferent de categorii de greutate — în
cepe să domine pugilistul tehnic și cu 
lovituri necruțătoare, variate. Dar nu 
numai afît. Am văzut la recentele gale 
atleți în adevăratul înțeles al cuvîntu- 
lui, în stare vreme de nouă minute, cit 
durează un meci, să-și susțină, 
valorifice 
condiție 
în slîrșit, 
dovedită 
iar dacă 
necesar pentru pugilistul modern însu
marea următoarelor elemente — arhi
cunoscute, de altfel : tehnică, pumn, 
condiție atletică, moral. Astăzi, neglija
rea unuia dintre aceste elemente în
gustează sau chiar închide definitiv 
perspectiva internațională.

In ordinea categoriilor de greutate, 
boxerii români s-au prezentat bine,

Capitală
unde 

încru- 
finală. 
învins 

j adversarii 
și Sarkozi), pugiliști

am spune, la „muscă", 
Ciucă și Gruescu vor 

asfă seară în

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

W POPORULUI BULGAR
Bulgaria vecină și prietenă sărbătorește astăzi o 

dată memorabilă a istoriei sale. Se împlinesc 23 
de ani din ziua în care poporul bulgar, sub condu
cerea comuniștilor, s-a ridicat la insurecția ar
mată, a răsturnat dictatura fascistă, a instaurat 
puterea populară, așezînd temeliile erei noi în 
care a pășit.

Victoria revoluției socialiste a descătușat ener
giile a milioane de oameni, a deschis cale largă 
unor vaste transformări în toate domeniile vieții 
sociale, a constituit punctul de plecare al remar
cabilelor realizări dobîndite în dezvoltarea eco
nomiei și culturii. Forța creatoare a socialismului 
se reflectă în Bulgaria în înfățișarea nouă a ora
șelor și satelor, în marile uzine, termocentrale, șan
tiere din cuprinsul țării, în dezvoltarea rapidă a 
unor ramuri industriale de bază, în ritmul înalt în 
care se dezvoltă industria ; ea își găsește o ex
presie în realizările agriculturii bulgare, aflate în 
plină mecanizare și care dispune de o rețea tot 
mai amplă a irigațiilor. Succesele dobîndite în creș
terea forțelor de producție, în dezvoltarea științei 
și tehnicii au generat condiții pentru ridicarea con
tinuă a nivelului de trai, material și spiritual, al 
oamenilor muncii. In prezent, poporul bulgar își 
dedică puterea de muncă îndeplinirii programului 
de dezvoltare continuă a țării, elaborat de cel de-al 
IX-lea Congres al P. C. Bulgar. Cel de-al cincilea 
plan cincinal (1966—1970) a deschis noi perspective

pentru dezvoltarea și înflorirea Bulgariei socialiste. 
Oamenii muncii din România urmăresc cu senti
mente de caldă simpatie vasta activitate construc
tivă a poporului bulgar, munca sa însuflețită desfă
șurată sub conducerea Partidului Comunist Bulgar 
și se bucură din adîncul inimii de toate realizările 
sale.

Vechi și bogate sînt tradițiile legăturilor de prie
tenie și bună vecinătate dintre popoarele român și 
bulgar, legături închegate într-un trecut de aspira
ții comune spre neatîrnare, spre afirmare a ființei 
lor naționale. In anii socialismului, aceste legături 
s-au extins, ridicîndu-se pe o treaptă superioară, 
prietenia trainică și colaborarea frățească româno- 
bulgară s-au adîncit an de an pe baza principiilor 
marxism-leninismului și internaționalismului so
cialist. Popoarele român și bulgai- sînt astăzi unite 
prin caracterul comun al orînduirii sociale și de stat, 
prin țelurile luptei pentru construirea socialismului 
și apărarea păcii. Dezvoltarea continuă a relațiilor 
dintre România și Bulgaria, dintre partidele noastre, 
intensificarea colaborării bilaterale pe toate pla
nurile vieții sociale slujesc intereselor ambelor po
poare, cauzei socialismului și păcii în lume.

împărtășind bucuria poporului frate bulgar de 
ziua marii sale sărbători, poporul român îi adresea
ză un călduros salut și urarea de a dobîndi .noi 
victorii în construcția socialistă, în înflorirea pa
triei sale.

Telegrame
Președintele Marii Adunări Na

ționale a Republicii Socialiste Ro
mânia, Ștefan Voitec, a adresat o 
telegramă de felicitări președinte
lui Biroului Adunării Populare a 
Republicii Populare Bulgaria, acad. 
Sava Ganovski, cu ocazia celei de-a 
XXIII-a aniversări a Zilei națio
nale a poporului bulgar.

★
Ministrul afacerilor externe al 

Republicii Socialiste România, 
Corneliu Mănescu, a transmis feli
citări de Ziua națională a poporu
lui bulgar ministrului afacerilor 
externe al R. P. Bulgaria, Ivan 
Bașev.

(Agerpres)

Cuvintarea ambasadorului
R.P. Bulgaria la posturile

de radioteleviziune
Vineri seara, ambasadorul R. 

Bulgaria, Gheorghi Bogdanov, 
rostit o cuvîntare la posturile ro
mânești de radioteleviziune, cu 
prilejul sărbătorii naționale a țării 
sale.

P. 
a

(Agerpres)SPECTACOL DE GALĂ

RECEPȚIE OFERITĂ DE AMBASADORUL

R. P. BULGARIA
Cu prilejul celei de-a XXIII-a a- 

niversări a victoriei revoluției so
cialiste din Bulgaria, ambasadorul 
Republicii Populare Bulgaria la 
București, Gheorghi Bogdanov, a 
oferit vineri la amiază o recep
ție.

Au participat tovarășii : Gheorghe 
Apostol, Emil Bodnaraș, Leonte 
Răutu, Vasile Vîlcu, membri ai 
C.C. al P.C.R., ai Consiliului de

Stat și ai guvernului, conducători 
ai unor instituții centrale și orga
nizații obștești, oameni de știință 
și cultură, generali și ofițeri su
periori, ziariști.

Au luat parte șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la București 
și membri ai corpului diplomatic.

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă prietenie.

(Agerpres)

în plin progres

să-și 
tehnica și pumnul, printr-o 

fizică excepțională. Adăugăm, 
ambiția neînfrîntă in luptă 

de cei mai buni dintre boxeri, 
facem totalul rezultă drept

autoritar 
de altfel 
cișa mănușile 
Gruescu, progresînd mereu, și-a 
fără drept de contestație 
(Kim Man Sak j 
mult mai dificili decît cei pe care i-a 
înfruntat Ciucă. Acesta, datorită rutinei1, 
este preferat de tehnicieni (pro
babil va boxa în octombrie la Mexico), 
dar ni se pare că peste un an Gruescu 
îl va concura serios pe Ciucă pentru 
un post în lotul olimpic. Păcat că Gîju, 
admirabilul nostru „cocoș", a lipsit de 
la întreceri. In absenja lui, Pometcu s-a 
dovedit încă necopt pentru partide 
grele. Apreciem ca mediocră și com
portarea lui 
schimb, fostul 
tor Silberman 
ziasmant prin 
loviturilor, în .
interesant să-i urmărim lupta în finală 
împotriva puternicului Kajdi.

Trecem peste penibilele apariții în 
ring ale lui Tudose și Stumpf, cu sin
gura speranță că antrenorii au înțeles 
limitele posibilităților acestor boxeri, și 
vom spune cîteva cuvinte despre un 
tînăr care reprezintă ceva în pugilatul 
nostru, Chivăr. Încă de la finalele cam
pionatului national, Chivăr vădise un, 
regres în pregătire și în combativitate, 
iar nu pufini fuseseră aceia care-i con
testaseră meritul cuceririi titlului la 
„mijlocie". Gheorghe Chivăr se pare că 
n-a învăfat cele cuvenite din criticile 
ce i-au fost adresate atunci. La începu
tul |ui august s-a prezentat la tabăra 
de la Piatra Arsă cu o întîrziere nemo
tivată de nouă zile ( I). Dar nu aceasta, 
rămîne „paguba" principală (Chivăr 
și-a primit pedeapsa...), ci slaba pre
gătire, mai ales fizică, pe care ne-o 
arată pe ring, boxul nesatisfăcător pe 
care-l practică I Și fiindcă mai credem 
în talentul lui, îi cerem să redevină 
sportivul conștiincios, cu viața austeră, 
cu

Sărbătoarea națională a poporu
lui bulgar a prilejuit un spectacol 
de gală cu filmul „Cea mai lungă 
noapte", prezentat în cadrul Zilelor 
filmului bulgar de Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă, la ci
nematograful „Republica".

Au luat parte Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, Mihnea Gheorghiu, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă, oameni de artă 
și cultură, ziariști, un numeros pu
blic.

Printre participanți se aflau, de 
asemenea, Gheorghi Bogdanov, am
basadorul R. P. Bulgaria la Bucu
rești, membri ai ambasadei și șefi 
ai unor misiuni diplomatice și alți 
membri ai corpului diplomatic.

înainte de spectacol, regizorul 
Sergiu Nicolaescu a prezentat pu
blicului delegația de cineaști bul
gari sosită în Capitală cu prilejul 
Zilelor filmului bulgar : Vladimir 
Karakașev, director adjunct al ci
nematografiei bulgare, actrița Țve- 
tana Maneva, operatorul Borislav 
Puncev.

Vladimir Karakașev a adresat 
publicului un cuvînt de cald salut 
prietenesc.

Petrochimia, ramură a industriei 
chimice cu mari posibilități de 
dezvoltare, poate fi pe drept cu
vînt socotită în Bulgaria o creație 
a socialismului, un rezultat al poli
ticii de industrializare promovate 
de Partidul Comunist Bulgar. Ea 
ocupă un loc tot mai important 
în dezvoltarea economică a țării, 
iar producția ei va continua să 
crească apreciabil în perioada 
cincinalului actual.

în ultimii ani, industria bulgară 
de prelucrare a petrolului și cea 
chimică s-au îmbogățit cu combi
natul de la Burgas, una din cele 
mai mari construcții industriale ale 
țării unde, pe baza prelucrării ți
țeiului, se obține o variată gamă 
de produse, printre care benzină, 
motorină și alți 
fabricarea de 
mase plastice.

Am străbătut, 
teva sute de kilometri călătorind 
în sudul țării. Ajuns în orașul Bur
gas, am făcut o vizită la combina
tul petrochimic amintit, „gigantul' 
chimiei bulgare — cum îi spun

produși folosiți la 
fibre sintetice și

în aceste zile, cî-

sînt îndreptate spre organizarea 
științifică ța producției, reducerea 
prețului de cost, realizarea unei 
calități superioare a produselor.

Contururile viitoare ale petrochi
miei bulgare se oglindesc și în 
construcția unor întreprinderi pen
tru fibre sintetice. Lîngă localita
tea Iambol se înalță clădirile com
binatului pentru fibre poiiesterice ; 
lucrările de construcție sînt pe ter
minate. încă în cursul acestui an 
va începe producția fibrelor poii
esterice care var purta numele 
„iambolen". Lîngă Vidin se constru
iește o uzină pentru fibre sintetice 
„videlon". în afară de diferite 
produse necesare fabricării cau
ciucurilor pentru automobile, aici 
se vor obține, de asemenea, în 
mari cantități, fibre de mătase po- 
liamidice, care vor servi la confec
ționarea de lenjerie, ciorapi și alte 
articole vestimentare.

De curînd, la Plevna, în imediata 
apropiere a sondelor petroliere, a 
început construcția celui de-al doi
lea combinat petrochimic, care va 
intra în producție la începutul a-
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I

Simion 
campion 

a făcut 
elegantă, 
fața lui

sau Gorea. In 
de juniori Vic- 
un meci entu- 
tehnică și forja 

Beyer, și va fi

D

vremea

ambiție de afirmare.
Valeriu MIRONESCU

Ieri în țară: Vremea a 
frumoasă, cu cerul variabil, 
mult senin în jumătatea 
nord a tării. Vîntul a suflat 
trivit cu unele intensificări în 
Banat. Moldova si ne litoral. 
Temperatura aerului la ora 14 
a fost cuprinsă între 18 grade la 
Joseni și Cîmpulung Muscel și 
28 de grade la Săcueni șl Răuți. 
în București : Vremea a fost 
frumoasă, cu cerul variabil. 
Vîntul a suflat slab. Tempera
tura maximă a atins 24 de 
grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 10, 11 și 12 septembrie. în 
țară : Vreme răcoroasă, cu ce
rul schimbător. Vor cădea ploi 
locale, mai ales sub formă de 
averse. Vînt potrivit. Tempera
turile minime 
între 6 și 16 grade, iar maxi
mele între 17 ,1 “ L „ 2
în București : Vreme răcoroasă, 
cu cerul schimbător. Vor cădea 
ploi de scurtă durată. Vînt po
trivit. Temperatura ușor varia
bilă.

fost 
mai 

de 
po-

vor fi cuDrinse
si 27 de grade.

Astâ-seară de la ora 19,30 pe 
Stadionul Republicii an loc fina
lele turneului internațional de box.
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localnicii. Construcția lui a început 
cu numai cîțiva ani în urmă, în 
cîmpia Kameno, la 15 km de oraș, 
și cuprinde o suprafață de circa 
500 hectare. Alături de instalațiile 
aflate în plină producție, nume
roase schele vestesc construcția a 
noi capacități de producție. Des
pre istoricul și perspectivele aces
tei mari întreprinderi ne-a vorbit 
Leonid Arghirov, director general 
adjunct. In 1963 — ne-a spus inter
locutorul — aici au fost produse 
primele cantități de benzină bulgă
rească. Azi, combinatul, după vo
lumul producției industriale reali
zată în expresie valorică, este cea 
mai mare întreprindere industrială 
a țării. Instalațiile lui asigură 90 
la sută din benzina pentru automo
bile, 75 la sută din combustibilul 
pentru locomotive Diesel și circa 
10 la sută din cel necesar naviga
ției aeriene.

Paralel, în cadrul combinatului 
au fost date în funcțiune întreprin
deri pentru producția de materiale 
plastice. în 1966, la combinatul din 
Burgas s-a produs pentru prima 
dată în Bulgaria polietilenă sub 
presiune redusă. Folosind ca ma
terie primă mai ales etilena, com
binatul va produce într-un viitor 
apropiat — se apreciază aci — 
circa 40 materiale chimice sinte
tice, a căror valoare va fi egală 
cu producția brută de lînă natu
rală a întregii țări.

— în cinstea lui 9 Septembrie 
— spune interlocutorul nostru — 
se dă în exploatare fabrica de 
benzol, cu o capacitate anuală de 
22 400 tone, 
curent, alte 
în funcțiune și vor fi efectuate, de 
asemenea, 
de bază pentru anul viitor privind 
fabrica de etilenă la înaltă pre
siune, două fabrici pentru cauciuc 
sintetic și una pentru fibre sinte
tice. La sfîrșitul actualului cincinal 
instalațiile vor putea prelucra de 
trei ori mai mult țiței decît astăzi.

Instalațiile combinatului au un 
înalt grad de tehnicitate. Procesul 
de producție e urmărit de la puncte 
de comandă, unde mecanisme de 
control și de calcul înregistrează 
cu promptitudine orice defecțiune. 
In prezent, eforturile colectivului

Pînă la iinele anului
7 obiective vor intra

majoritatea lucrărilor

nulul 1968. El va prelucra anual - 
un milion de tone din țițeiul ex
tras la Doini Dîbnic, transformîn- ; 
du-1 în benzină, uleiuri, parafină, • 
asfalturi, negru de fum etc. Ulte
rior, prin extindere, combinatul va 
produce butanol, propilenă, acizi 
sintetici — materii prime de bază 
pentru fabricarea maselor plastice. 
Regiunea Plevnei va deveni astfel 
o a doua mare regiune petrochi
mică a țării, după cea de la 
Burgas.

Pe itinerarul obiectivelor indus
triei chimice am făcut un scurt 
popas și într-un loc situat la est 
de localitatea Vrața. Pentru valo
rificarea zăcămintelor de gaz na
tural descoperite în apropiere de 
Ciren, aici a fost ridicat încă un 
obiectiv al petrochimiei. în zilele 
premergătoare sărbătorii naționale . 
a Bulgariei, constructorii și mon- 
torii uzinei 
trat o nouă 
ploatare a 
tehnologice 
moniac și carbamid — încă o sur
să de sporire a producției de în.-

■ grășăminte chimice destinate agri
culturii.

Prin construirea altor unități și 
mărirea producției în cele existen
te se prevede ca la sfîrșitul ac
tualului cincinal necesitățile de în
grășăminte chimice să fie satisfă
cute din resurse interne. „Construi- f 
rea acestor obiective noi și de mare 
însemnătate pentru țara noastră — 
spune ing. Constantin Dimov, di- • 
rector la trustul economic de stat " 
„Neftohim" din Sofia — ne va da 
posibilitatea să sporim de peste 
trei ori volumul global al produc
ției chimice. Deosebit de rapid se 
va_dezvolta producția de îngrășă
minte minerale, de mase plastice, 
fibre sintetice și artificiale. Se va 
lărgi gama fibrelor sintetice, în 
așa fel încît la sfîrșitul acestui 
cincinal chimia să asigure circa 
jumătate din materia primă de 
bază necesară industriei textile'.

Progresele industriei chimice bul
gare vădesc o dată mai mult hăr
nicia și talentul oamenilor muncii 
din țara vecină, nesecata putere 
creatoare a socialismului.

respective au înregis- 
realizare : darea în ex- 
celei de-a treia linii 
pentru producția de a-



viața internațională
încheierea congresului de la Brighton Adunarea solemnă

Sindicatele cer de la Phenian Sofiade la
Tactica

o schimbare radicală
a politicii laburiste

LONDRA 8 (Agerpres). — Vi
neri și-a încheiat lucrările la 
Brighton cel de-al 99-lea congres 
anual al sindicatelor britanice, care 
reunesc 
meni ai 
în anii 
greșul 
aspecte 
tale, care contravin intereselor oa
menilor muncii. Cu o mare majo
ritate de voturi a fost adoptată o 
rezoluție care cere guvernului să 
se dezasocieze de politica america
nă în Asia de sud-est și să depună 
toate eforturile pentru obținerea 
păcii în Vietnam.

Delegații au adoptat o rezoluție 
în care condamnă adoptarea unor 
măsuri de către guvern care duc 
la creșterea șomajului, la stagnarea 
economică și slăbirea capacității de 
concurență a țării. Rezoluția chea
mă guvernul să extindă sectorul 
de stat al economiei naționale, să 
reducă cheltuielile militare, să li
miteze creșterea profiturilor ma
rilor companii. într-o altă

aproape 9 milioane de oa- 
muncii. Pentru prima dată 
guvernării laburiste, con- 
a condamnat principalele 
ale politicii guvernamen-

zoluție este respinsă înghețarea sa
lariilor oamenilor muncii.

Majoritatea delegaților au subli
niat că sindicatele nu cer demisia 
guvernului laburist, ci o schimbare 
radicală a politicii acestuia, pentru 
ca ea să corespundă intereselor 
mișcării sindicale. Așa se explică 
că în rezoluția finală congresul 
și-a exprimat încrederea în guvern.

Comentînd lucrările congresului 
de la Brighton, agenția France 
Presse menționează că principala 
caracteristică a fost manifestarea 
și mai accentuată a divergențelor 
dintre conducerea de dreapta a 
T.U.C. și delegații la congres și un 
avertisment serios dat guvernului 
de majoritatea participanților. Ob
servatorii politici de la Londra sînt 
unanimi în aprecierea că congresul 
a constituit o repetiție generală 
în ajunul luptei dintre forțele de 
dreapta și de stînga ale mișcării 
laburiste, care se va da la confe
rința din octombrie a partidului 
laburist.

pămîntului 
otrăvit...

WASHINGTON 8 (Agerpres).’ — 
Ministrul apărării al S.U.A., Ro
bert McNamara, a anunțat, în ca
drul unei conferințe de presă, că 
alte două brigăzi ale diviziei aero
purtate vor fi trimise în Vietnamul 
de sud. în același timp, a spus el, 
s-a hotărît formarea în Statele U- 
nite a unei noi divizii a forțelor 
terestre, destinată să completeze re
zervele strategice. McNamara a a- 
nunțat apoi că la sfîrșitul anului 
în curs și la începutul anului vi
itor de-a lungul zonei demilitari
zate din Vietnam va fi construită 
o barieră din sîrmă ghimpată în- 

■ zestrată și cu alte mijloace tehnice. 
Pentagonul, adaugă agenția Asso
ciated Press, a comunicat că în a- 
ceastă zonă vor fi răspîndite sub
stanțe de otrăvire a solului pentru 
a împiedica creșterea junglei.

★
HANOI 8 (Agerpres). — în ra

portul prezentat de Ton Duc 
Thang, președintele Prezidiului 
C.C. al Frontului Patriei din Viet
nam, la conferința extraordinară 
a acestei organizații se arată că cei 
17 milioane de cetățeni nord-viet- 
namezi sînt pe deplin solidari cu 
lupta fraților lor din sudul țării 
pentru învingerea agresorilor.

Participanții 1a conferință au a- 
probat în unanimitate programul 
politic adoptat la ultimul congres al 
F.N.E. din Vietnamul de sud.

economia națio- 
se dezvoltă prin 

ale poporului, 
s-a transformat 

dez-

PHENIAN 8 (Agerpres). — Cu 
prilejul celei de-a 19-a aniversări 
a creării Republicii Populare De
mocrate Coreene, la Phenian a a- 
vut loc o adunare solemnă. A luat 
cuvîntul Pak Sen Cer, membru al 
Comitetului Politic al C.C. al Par
tidului Muncii din Coreea, vicepre
ședinte al Cabinetului de Miniștri.

Vorbitorul a relevat că în acești 
19 ani în partea de nord a țării a 
fost instaurată orînduirea socialis
tă, a fost creată 
nală trainică ce 
eforturile proprii 
R.P.D. Coreeană
intr-un stat industrial-agrar 
voltat.

După ce a relevat pe larg succese
le obținute în dezvoltarea industriei 
și agriculturii, Pak Sen Cer a spus : 
Realizările însemnate obținute de 
poporul nostru în toate domeniile, 
politic, economic, militar și cultural, 
constituie o expresie strălucită a 
justeții politicii partidului, care 
a aplicat în mod creator învățătura 
marxist-leninistă la condițiile con
crete ale țării.

Vorbitorul s-a referit apoi la e- 
forturile făcute de conducerea de

partid și de stat în vederea înfăp
tuirii reunificării țării, considerată 
ca cea mai însemnată sarcină na
țională, corespunzând aspirațiilor 
populației din ambele părți ale 
Coreei.

în continuare el a arătat că în 
prezent R.P.D. Coreeană, dezvol- 
tînd schimburile economice și cul
turale, își întemeiază relațiile diplo
matice cu țările socialiste și alte 
numeroase țări ale lumii, călăuzin- 
du-se după principiile independen
ței, egalității și avantajului reci
proc.

Relevînd natura agresivă a im
perialismului și în special a celui 
american, care a săvîrșit în repe
tate rînduri provocări și împotriva 
R. P. D. Coreene, vorbitorul a con
damnat războiul dus de acesta în 
Vietnam, precum și acțiunile sale 
împotriva altor popoare din Asia 
de sud-est. El a reafirmat spri
jinul poporului coreean față de 
lupta justă a poporului viet
namez împotriva agresiunii ame
ricane. Pak Sen Cer s-a pronun
țat pentru solidaritatea mișcării 
comuniste internaționale, pe baza 
principiilor marxism-leninismului 
și internaționalismului proletar.

Festivitățile
9

lumii. Vizita delegației de partid 
și guvernamentale bulgare, în frun
te cu Todor Jivkov, în Republica 
Socialistă România, a spus el, a 
adus o nouă contribuție la dezvol
tarea relațiilor multilaterale cu 
țara vecină.

în continuare, în raport se arată 
că în relațiile cu țările capitaliste 
dezvoltate, guvernul bulgar se ba
zează pe principiile coexistenței 
pașnice; Bulgaria spri jină toate 
măsurile care duc spre slăbirea în
cordării internaționale, se pronun
ță pentru lărgirea relațiilor econo
mice cu toate țările.pe baza egali
tății și avantajului reciproc.

Vorbitorul a arătat că pe plan 
internațional se remarcă o creștere 
a încordării datorită agresiunii im
perialismului american în Vietnam. 
Poporul bulgar, a spus el, este 
profund indignat de această agre
siune și va acorda și pe viitor un 
ajutor multilateral Vietnamului în 
apărarea libertății și independen
tei sale.

în încheierea raportului, Jivko 
Jivkov a subliniat că P. C. Bulgar 
acordă o mare importanță unității 
comunității socialiste, a mișcării 
comuniste și muncitorești interna
ționale.

SOFIA 8 (Agerpres). — La 8 
septembrie a avut loc adunarea 
festivă consacrată celei' de-a... 23-a
aniversări a revoluției socialiste 
din Bulgaria. Au luat parte repre
zentanți ai oamenilor muncii, ac
tiviști pe tărîm politic și social, 
oameni de artă și cultură, ofițeri 
și generali, reprezentanți diploma
tici acreditați la Sofia.

In prezidiul adunării au luat loc 
Todor Jivkov, Gheorghi Traikov, 
alți conducători de partid și de 
stat bulgari, precum și Walter 
Ulbricht, prim-secretar al C.C. ai 
P.S.U.G., președintele Consiliului 
de Stat al R.D. Germane, și Willi 
Stoph, președintele Consiliului de 
Miniștri, aflați întf-o vizită oficia
lă în R.P. Bulgaria.

Raportul cu privire la a 23-a a- 
niversare a revoluției socialiste a 
fost prezentat de Jivko Jivkov, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. Bulgar, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al R.P. 
Bulgaria. •

Raportorul a subliniat succesele 
însemnate obținute în cei 23 de ani 
ai regimului popular din Bulgaria. 
Venitul național al țării va fi anul 
acesta de 4,7 ori mai mare decît cel 
din 1939, ritmul anual de creștere 
fiind de peste 8 la sută. Volumul 
producției industriale în 1967 va fi 
de aproximativ 27 de ori mai mare 
decît în 1939. In urma dezvoltării 
intensive a agriculturii, -recoltele 
au sporit considerabil. In ultimii 15 
ani, veniturile reale ale populației 
au sporit de aproximativ 2,5 ori. 
Vorbitorul a relevat că în cel de-al 
cincilea plan cincinal o mare a- 
tenție se va acorda dezvoltării pro
gresului tehnic.

In raport se subliniază, de ase
menea, activitatea intensă a Bul
gariei îndreptată spre întărirea pă
cii.

Vorbitorul a arătat că guvernul 
bulgar urmărește întărirea păcii și 
relațiilor de bună vecinătate cu ță
rile balcanice. Referindu-se la re
lațiile dintre Bulgaria și România, 
el a subliniat că cele două țări sînt 
animate de aceleași țeluri în opera 
de construire a socialismului și de 
apărare a păcii în această zonă a

CORESPONDENȚA DIN 
ROMA DE LA N. PUICEA

care 
fe-

economia italiană a 
conjunctura defavora- 
și-a recăpătat în an- 
vigoarea. El a spus că
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încheierea convorbirilor
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Edward Ochab, președintele Consi
liului de Stat, și de alte persoane ofi
ciale.

Tîrgul 
interna 
ți on al 
de la Bari

în prezența șefului statului, 
președintele Giuseppe Saragat, a 
primului ministru italian, Aldo 
Moro, joi a fost inaugurată cea 
de-a 31-a ediție a Tîrgului in
ternational de la Bari. Organi
zat sub deviza „calea națională 
a dezvoltării", tîrgul se dovedeș
te a fi și în acest an un impor
tant loc de întîlnire între țările 
lumii, în vederea înlesnirii și 
dezvoltării relațiilor comerciale 
internaționale. La el participă 87 
de țări, din care 37 cu pavilioa
ne proprii. România este pre
zentă la actuala ediție cu 
un stand în care firmele

PRODEXPORT, FRUCTEX- 
PORT, CARTIMEX, ROMÂNO- 
EXPORT și altele prezintă bu
nuri agroalimentare, produse de 
artizanat, covoare,t confecții etc. 
Tara noastră este' prezentă tot
odată și cu un birou comercial.

In cuvîntarea rostită cu acest 
prilej, premierul Moro a apre
ciat că 
depășit 
bilă și 
samblu 
noi impulsuri și noi inițiative au 
fost înregistrate în sectorul in
vestițiilor, care era considerat cu 
cîtva timp în urmă una din „zo
nele întunecate" ale economiei 
italiene. în încheierea cuvîntă- 
rii sale, premierul Moro a de
clarat că, asemenea altor națiuni 
europene, Italia „poate constata 
că o politică curajoasă de des
tindere internațională în secto
rul economic constituie un factor 
esențial al dezvoltării sale și al 
bunăstării și în același timp o 
necesitate a colaborării între sta
te, chiar între statele cu re
gimuri politice și sociale diferi
te, care apare tot mai fecundă 
pentru stabilirea unei coexisten
te mai nobile și mai pașnice în
tre toate națiunile".

In dimineața zilei de 
7 septembrie 159 000 
de muncitori de la uzi
nele de automobile 
Ford așteptau rezulta
tul tratativelor dintre 
conducătorii sindicali și 
administrafia companiei. 
La miezul nopții expira
se vechiul contract de 
muncă, Încheiat între 
conducerea firmei și lu
crători. îndată după ce 
Walter Reuther, preșe
dintele sindicatului mun
citorilor din industria 
de automobile și avioa
ne (U.A.W.), a ieșit din 
clădirea unde au avut 
loc negocierile, agen
țiile de presă au trans
mis știrea că muncitorii 
companiei Ford au în
cetat lucrul pe timp 
nelimitat. Este una din 
cele mai mari greve 
care au avut loc pînă 
acum în 1967 în Statele 
Unite, remarcă ziarele 
americane. Muncitorii 
cer încheierea unui nou 
contract colectiv intre 
companie și sindicat.

Sesiunea Consiliului
0. N. U. pentru 
comerț și dezvoltare

vil
y I ■ £J__ IIBE.

Unul dintre pilofn americani capturaji de populația Hanoiului

EVENIMENTELE
DIN ORIENTUL APROPIAT
NEW YORK 8 (Agerpres). — La 

sediul O.N.U. s-a anunțat că înalte 
oficialități ale O.N.U. au început 
tratative cu reprezentanții R.A.U. 
și Izraelului pentru a se găsi mij
loace de prevenire a unor noi in
cidente armate asemănătoare cu 
cele care au avut loc luni în zona 
Canalului de Suez.

CAIRO 8 (Agerpres). — Generalul 
Odd Bull, șeful organismului 
O.N.U. pentru supravegherea ar
mistițiului în Palestina, a sosit joi 
la Cairo. In aceeași zi a avut în
trevederi cu Salah Gohar, adjunct 
al ministrului de externe al 
R.A.U., în cadrul cărora a fost dis
cutată situația creată în urma re
centelor incidente de la linia de 
încetare a focului dintre Izrael și 
R.A.U., în zona Canalului de Suez. 
După cum. relatează ziarul „Al 
Ahram", generalul Odd Bull a pro-

pus o serie de măsuri menite să a- 
sigure aplicarea eficientă a acor
dului privind încetarea focului, 
printre care și mărirea numărului 
observatorilor staționați de-a lungul 
Canalului de Suez.

BAGDAD 8 (Agerpres). — Pos
tul de radio Bagdad a anunțat vi
neri dimineața că președintele ira
kian, Abdel Rahman Aref, a lan
sat un apel către șefii de state și 
guverne arabe invitîndu-i să orga
nizeze o nouă reuniune la nivel 
înalt. Precedată de o conferință 
a miniștrilor de externe din țările 
respective, aceasta ar urma să exa
mineze modul cum sînt aplicate re
zoluțiile adoptate în cadrul recen
tei întruniri arabe de la Khar
tum.

★
Vineri a fost reluat transportul 

aerian al R.A.U. spre Londra.

BUDAPESTA 8 (Agerpres). — 
Cu prilejul încheierii convorbirilor 
oficiale dintre delegația de partid 
și guvernamentală sovietică și cea 
ungară a fost dat publicității un 
comunicat. în cursul schimbului de 
vederi — se arată în comunicat — 
reprezentanții celor două partide și 
guverne s-au informat reciproc în 
legătură cu construirea socialismu
lui și comunismului în țările res
pective. Părțile și-au exprimat sa-

tisfacția față de desfășurarea rela
țiilor bilaterale și au examinat po
sibilitățile dezvoltării lor în viitor.

Delegațiile au făcut un schimb 
de păreri în cele mai importante 
probleme ale situației internațio
nale și ale mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale.

Delegația ungară a acceptat in
vitația adresată de partea sovietică 
de a face o vizită în U.R.S.S.

GENEVA 8 (Agerpres). — In șe
dința de joi seara a sesiunii Con
siliului O.N.U. pentru comerț și 
dezvoltare a fost adoptată ordinea 
de zi provizorie, cuprinzînd 18 
puncte, a Conferinței mondiale 
pentru comerț și dezvoltare, 
va avea loc la Delhi în luna
bruarie a anului viitor. De ase
menea, consiliul a adoptat bugetul 
U.N.C.T.A.D. (Conferința Națiuni
lor Unite pentru comerț și dezvol
tare) pe anul 1968, care se ridică 
la 8 171 000 dolari.

agențiile de presă transmit
® Conferința miniștrilor de externe ai O. U.A. S Președintele
de Gaulle la Cracovia e „Surveyor 5“ lansat spre Lună

Conferința miniștrilor 
de externe ai O.U.A. Co
mitetul politic al Conferinței mi
niștrilor de externe ai țărilor 
membre ale O.U.A. a examinat 
vineri un plan propus de Li
beria în legătură cu dezarmarea 
generală. Planul, care urmează să 
fie recomandat celor 38 de state 
membre pentru a fi promovat în 
cadrul Organizației Națiunilor U- 
nite și la Conferința pentru dez
armare de la Geneva, propune re
ducerea cheltuielilor militare și 
canalizarea sumelor rezultate din 
aceasta spre dezvoltarea regiu
nilor lumii înapoiate din punct 
de vedere economic.

mărirea salariilor, îmbu
nătățirea condițiilor de 
muncă.

Această grevă urmea
ză altor mișcări reven
dicative care au avut 
loc de la începutul 
anului în Statele Unite, 
— greva muncitorilor 
din industria cauciucului 
(75 000 de oameni), 
greva minerilor din in
dustria de cupru 
(37 000 de oameni), gre
va feroviarilor (137 000 
de oameni), pentru a nu 
le aminti decît pe cele 
mai importante. Co
mentatori de presă de 
la Washington sublinia
ză faptul că în 1967 
conflictele de muncă au 
fost neobișnuit de nu
meroase. Potrivit cifrelor 
oficiale publicate la 
Washington, numai în 
primele 6 luni ale anu
lui au avut loc peste 
1 600 de greve la care 
au luat parte aproape 
1 270 000 de muncitori. 
Iar agenția Reuter adau
gă că aceasta este

„cifra cea mai ridicată 
din ultimii 15 ani".

Ce a
asemenea 
grevelor I 
date de 
politici
S.U.A. sînt multiple. Ele 
însă converg toate spre 
aceleași cauze esențiale 
— repercusiunile defici
tului bugetar, ale chel
tuielilor pentru înarmare 
și pentru războiul din 
Vietnam asupra veni
turilor oamenilor mun
cii. Presa america
nă a subliniat în nenu
mărate rînduri că răz
boiul din Vietnam este 
„o mașină de înghițit do
lari". Anul acesta cheltu
ielile militare vor de
păși suma record de 70 
miliarde dolari, arată 
bugetul publicat în luna 
iulie, iar cercuri din a- 
propierea Administrației 
își exprimă părerea că 
președintele Johnson va 
mai cere Congresului o 
alocație suplimentara de 
aproape 4 miliard<

determinat o 
creștere a 
Răspunsurile 
observatorii 

din capitala

lari pînă la sfîrșitul 
nului, pentru a face față 
necesităților crescînde 
ale războiului.

Ziarul „New Zork 
limes" relata că din 
cauza creșterii cheltuie
lilor militare Administra
ția este nevoită să re
ducă alocațiile destina
te programelor sociale 
cu 15 la sută. Anul fi
nanciar 1966—67 s-a în
cheiat cu un deficit de 
9,9 miliarde dolari, iar 
previziunile pentru vii
torul an indică o creș
tere a deficitului pînă 
la 20 miliarde de do
lari, apreciază banca 
new-yorkeză „First Na
tional City Bank". In 
cercurile financiare din 
Wall Street se sublinia
ză că cifra anunțată 
constituie una din cele 
mai ridicate după cel 
de-al doilea război 
mondial.

In fața 
de lucruri, 
Johnson a 
mult

acestei stări 
Administrația 
luat nu de 

hofărîrea de a

spori impozitele cu 10 
la sută. Ziarele ameri
cane nu ascund faptul 
că această creștere a 
impozitelor va atinge 
veniturile păturilor largi 
ale populației. Pe de 
altă parte, după cum
relevă cunoscutul eco
nomist american Victor 
Perlo, companiile recurg 
și ele la diferite meto
de pentru a face față 
greutăților întîmpinate 
în desfacerea produse
lor : numai . în indus
tria de automobile a 
S.U.A., (ramură cheie a 
economiei acestei țări), 
au fost concediafi anul 
acesta aproape 10 mii 
de muncitori. Societatea 
„Chrysler” a anunțat 
concedierea a 3 000 de 
salariați, iar „General 
Motors" a 5 000 de sa
lariați. O altă măsură 
care afectează situația 
muncitorilor, arată ace
lași economist, este de
clararea situației de 
„lock-oul" de către 
întreprinderi (suspenda
rea temporară a pro
ducției), lăsînd astfel fără 
slujbe alte mii de lu
crători.

In acest context se 
înscrie și greva munci-

torilor uzinele
Ford. Se amintește că 
mișcările revendicative 
ale lucrătorilor din in
dustria de automobile a 
S.U.A. au devenit mai 
frecvente în special 
după ce actualul pre
ședinte al acestui sin
dicat, Walter Reuther, a 
demisionat din Comite
tul Executiv al Centralei 
A.F.L.-C.I.O., în semn 
de protest împotriva 
politicii promonopoliste 
duse de liderii sindicali 
de dreapta. Este semni
ficativ, remarcă comen
tatorii de presă, faptul '■ 
că în cadrul grevelor, 
pe lingă revendicări de 
natură economică, apar 
și unele revendicări 
politice, cum ar fi cere
rea de a se pune capăt 
războiului din Vietnam. 
Toate acestea, sublinia
ză unele ziare ameri
cane, arată că ,,ofensivei 
bugetare” a Administra
ției i se răspunde prin 
acțiuni largi ale munci
torilor americani, acțiuni 
avînd ca scop apărarea 
intereselor lor fundamen
tale.

Șerban BERINDEI

Hidrocentrala de Ia 
Bratsk, construită pe fluviul An
gara din Siberia orientală, a fost dată 
în mod oficial în exploatare indus
trială. Puterea ei este de 4 100 000 kW, 
iar producția de energie electrică de 
22,9 miliarde kW/oră pe an. Din ziua 
punerii în funcțiune a primului agregat, 
la sfîrșitul anului 1961, hidrocen
trala de pe Angara a produs 65 mi
liarde kW/oră de energie electrică și 
a amortizat aproape complet fondu
rile cheltuite pentru construcția și 
exploatarea ei provizorie.

Ministrul învâțamîntu- 
lui al Republicii Socialiste 
România, acat^- ștefan Bălan, aflai 
într-o vizită în Uniunea Sovietică, a 
avut vineri o întrevedere cu Viaceslav 
Eliutin, ministrul învățămîntului su
perior și mediu de specialitate al 
U.R.S.S. Cu acest prilej au fost discu
tate probleme privind organizarea în
vățămîntului superior, a activității de 
cercetare științifică în școlile supe
rioare, sistemul de perfecționare a ca
drelor didactice din învățământul su
perior și altele.

Cînd se încheie transfe
rul sediului N.ă.T.0. Se a- 
nunță că Consiliul N.A.T.O. va fi 
transferat complet în noul său sediu 
de la Evere, într-o suburbie a Bruxel- 
les-ului, în jurul datei de 15 octom
brie. Sediul de la Bruxelles va fi al 
treilea pe care Consiliul N.A.T.O. 
l-a avut în decursul perioadei scurse 
de la constituirea alianței.

Protest al R.P.D. Coreene. 
După cum transmite agenția A.C.T.C., 
în cadrul întâlnirii de la Panmunjon a 
secretarilor Comisiei militare pentru 
armistițiu în Coreea, generalul maior 
Pak Giun Guk, reprezentantul părții 
coreene, a protestat pe lingă partea a- 
mericană în legătură cu noile acte pro
vocatoare săvîrșite în ultimul timp 'de 
personalul S.U.A. După cum a arătat 
reprezentantul părții coreene, soldați a- 
mericani au introdus în repetate rîn
duri în zona demilitarizată arme de 
diferite calibre și au deschis focul asu
pra porțiunii din zona demilitarizată 
aparținînd R.P.D. Coreene.

MOSCOVA 8. — Corespon
dentul Agerpres. N. Cristolo- 
veanu, transmite: Asociația 
de prietenie sovieto-română a 
organizat vineri la clubul par
cului de cultură și odihnă 
„Maxim Gorki" din Moscova 
o seară consacrată împlinirii 
a 150 de ani de la nașterea lui 
Mihail Kogălniceanu. Despre 
viața și activitatea lui Mihail 
Kogălniceanu a vorbit I. P. 
Zaiuncikovski, candidat in 
științe filologice, membru al 
conducerii Asociației de prie
tenie sovieto-română. In cu- 
vîntul său, Ion Ciubotaru, 
consilier al ambasadei Repu
blicii Socialiste România la 
Moscova, a subliniat rolul în
semnat al lui Mihail Kogălni
ceanu în viața politică și cul
turală românească din secolul 
al XIX-lea. In încheiere, a fost 
prezentat un program de filme 
documentare românești.

A fost lansat aparatul 
cosmic „Surveyor-5". 
Vineri de la Cape Kennedy 
a fost lansată în direcția Lunii 
o rachetă „Allas-Cenlaur“ pur
tând aparatul cosmic > „Surveyor
s'’. Aselenizarea lui este prevă
zută pentru 10 septembrie. „Sur
veyor-5" are la bord o instalație 
complexă cu ajutorul căreia Ad
ministrația națională pentru pro
blemele aeronauticii și cercetarea 
spațiului cosmic își propune să 
efectueze o analiză electrochi- 
mică a elementelor întîlnite pe 
suprafața lunară în punctul ase
lenizării. Tot de la Cape Kennedy 
joi a fost lansat un satelit biolo
gic la bordul căruia se află mii 
de insecte și bacterii. Aceste or
ganisme urmează să fie recupe
rate vii după ce vor petrece trei 
zile în spațiul cosmic, pentru a 
fi supuse cercetărilor.

Președintele de Gaulle, 
care se află în R. P. Polonă, a plecat 
vineri într-o vizită prin țară. Primul 
popas a fost făcut la Cracovia, unde 
au fost vizitate diferite monumente 
istorice și culturale. In călătoria sa, 
președintele Franței este însoțit de

Joi, la Saint Nazaire, a fost lansat la apâ cel mai mare petrolier construit 
în Franța, vasul ,,Magdala" de 210 000 tone. Nava are o lungime de 324 
metri. Cu puțin timp înainte în portul britanic Belfast a fost lansat petro

lierul „Myrina" de 200 000 tone. în fotografie: petrolierul „Myrina"
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