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MIGOSiEA
INVESTIȚIILOR
ANULUI 1968

Ing. Ștefan DUȚĂ
' șeful secției economice a Comitetului regional Oltenia al P.C.R.

A imprima activității șantierelor un 
caracter intens susținut, în condițiile 
unui ritm impetuos de lucru, fără pe
rioade de încetinire sau „goluri" 
provocate de lipsa frontului de 
execuție pe timpul nefavorabil și fri
guros — iată unul din țelurile care sînt 
urmărite azi asiduu de constructorii 
Olteniei. Dacă un asemenea imperativ 
nu s-a îndeplinit pînă acum a- 
proape pe nici unul din șantierele re
giunii, cauzele constau, între altele, 
în pregătirea insuficientă a noilor 
investiții, ca și în lipsa de recepti
vitate față de progresul industrializă
rii construcțiilor. Tocmai pentru a e- 
limina asemenea deficiențe, biroul Co
mitetului regional Oltenia al P.C.R. a 
căutat anul acesta să activizeze toți 
factorii cu responsabilități în domeniul 
pregătirii investițiilor anului viitor, 
sub raportul asigurării din timp a do
cumentației tehnice și creării condi
țiilor prielnice lucrului pe timp de 
iarnă.

Concentrarea vizibil superioară a 
eforturilor în aceste domenii își are 
rezultatele ei favorabile. De pe acum, 
șantierele din regiune au la dispoziție 
aproape întreaga documentație do e- 
xecuție necesară trimestrului I 1968 
și pentru circa 67 la sută din volumul 
lucrărilor de construcții și montaje 
planificate în anul viitor. Spuneam 
că aceasta este o situație mai favora
bilă întrucît, anul trecut, în aceeași 
perioadă, documentația tehnică era 
asigurată doar pentru ceva mai puțin 
de jumătate din investițiile anului cu
rent. în proporție mai mare decît 
media pe regiune s-au asigurat pro
iectele noilor obiective ale întreprin
derilor industriei chimice (79 la sută), 
energiei electrice, transporturilor și 
industriei miniere (77 la sută), precum 
și pentru construcția de locuințe.

Punerea la dispoziție a acestor pro
iecte nu rezolvă însă de la sine pro
blemele organizării temeinice a șantie
relor, întocmirii unui plan realist de 
aprovizionare tehnico-materială. Iată 
de ce în această perioadă de pînă la 
sfîrșitul anului — concomitent cu în
deplinirea riguroasă a sarcinilor pla
nului de investiții — beneficiarii de 
investiții, cadrele de conducere de pe 
șantiere au îndatorirea să studieze cu 
minuțiozitate documentația tehnică

primită, să-și spună cuvîntul în legă
tură cu soluțiile adoptate și să solicite 
de la proiectanți lămurirea neclarități
lor, eliminarea oricăror prevederi insu
ficient gîndite, incorecte. Minimaliza
rea ori tratarea superficială a acestei 
chestiuni stringente se repercutează 
nefavorabil asupra activității construc
torilor. Cei care lucrează pe șantierul 
Combinatului chimic Craiova, de pil
dă, își amintesc foarte bine cîte neca
zuri au întîmpinat în anii trecuți și 
chiar în acest an din cauza unor la
cune în proiectele de execuție, care 
n-au fost sesizate și puse la punct la 
timpul potrivit. Pe acest șantier, con
trar normelor bine cunoscute, s-au 
realizat lucrări cu valori de ordinul su
telor de mii și chiar al milioanelor de 
lei pe bază dc note de comandă, da
torită omisiunilor și modificărilor de 
soluții pe parcurs. Este firesc atunci 
să nu mai acceptăm procedeul unor 
cadre de conducere — de pe șantiere
le întreprinderii nr. 6 construcții Cra
iova, ale Trustului regional de con
strucții — de a analiza proiectele a- 
bia atunci cînd atacă lucrările și 
să cerem în mod categoric tuturor 
factorilor interesați — proiectanți, 
constructori, beneficiari — să fructifi
ce maturitatea și experiența bogată pe 
care o au în vederea asigurării unor 
documentații de înaltă ținută tehnică 
și economică.

Stadiul asigurării documentației 
tehnice, mulțumitor, deocamdată, la 
nivelul regiunii, ascunde în spatele ci
frelor medii amintite rămîneri în ur
mă pe anumite șantiere, care îngre
unează intensificarea pregătirilor pen
tru investițiile anului viitor. Cîteva 
date. Pe șantierul de dezvoltare a 
Combinatului de industrializare a 
lemnului Tg. Jiu există azi documen
tație doar pentru 9 la sută din valoa
rea lucrărilor planificate în 1968, pe 
cel de la Uzinele mecanice Tr. Seve
rin — 18 la sută, iar pe șantierul Fa
bricii de osii și boghiuri Balș — 20 
la sută.

Restanțele în elaborarea și asigura
rea acestei documentații pentru noile 
investiții cad în răspunderea institutelor 
do proiectări din industria construcții
lor, economia forestieră, industria con-

(Continnare în pag. a III-a)

Sugestii privind 
Raționalizarea 
evidenței 
administrative 

avizate. Informația tre
buie să ajungă în tim
pul cel mai scurt la 
conducerea unității, ne 
spunea un economist 
de la fabrica „Clujea
na". Interesează nu a- 
tît indicii realizați, ci 
„cazul negativ", fiind
că deciziile operative se 
iau pentru eliminarea 
deficiențelor.

Din pricina sistemu
lui rudimentar în care 
se strînge si se prelu
crează. informația este 
de obicei „retardată", 
fapt care-i scade mult 
eficienta. Căci una e să 
cunoști abaterea ime
diat si să iei pe Ioc 
măsuri care se impun 
si alta e cînd afli abia 
la sfîrșitul săptămînii 
sau al lunii de abate
rile săvîrșite. Cum poți 
să mai intervii în mod 
eficient ? Asupra aces
tei situații anacronice 
avem o discuție cu tov. 
ing. DINU ANASTA- 
SIU. șef al serviciului 
de studii și cercetare 
operațională, din ca
drul Direcției generale 
de construcții si mon
taj din Capitală. „Di
ficultatea noastră n-a 
constat în aplicarea u- 
nor formule matema
tice (de pildă, progra
marea lineară pentru

Vasile NICOROV1CI

Intr-una din anchetele privitoare Ia posi
bilitățile de perfecționare a muncii adminis
trative, publicate în ziarul nostru, specia
liștii afirmau că, în pofida unor 
simplificări și raționalizări, cantitatea 
și complexitatea informației utile crește din 
nevoia de a cunoaște cît mai temeinic reali
tățile, ceea ce creează, cel puțin în aparen
ță, o contradicție. Mai ales că strîngcrea și 
vehicularea acestor informații continuă să se 
facă în multe locuri rudimentar, cu mijloace 
manuale. Iată de ce, într-un deplin con
sens, interlocutorii noștri au fost de pă
rere că trebuie procedat, concomitent cu 
acțiunea dc simplificare și raționalizare a 
muncii administrative, la :

Mecanizarea 
evidenței

Tn momentul de față, 
asemenea mijloace nu 
constituie un „lux" sau 
material de recuzită 
pentru filme științifi- 
co-fantastice, cum cred 
unii, ci niște instru
mente de lucru perfec
ționate, absolut nece
sare unei activități mo
derne (ca strungul au- 
tomatizat.i instalațiile 
petrochimice etc.).

Argumentele inter
locutorilor noștri în ve
derea așezării pe baze 
moderne a muncii ad
ministrative din țara 
noastră sînt implicit 
și niște infirmări ale 
concepției simplifica
toare, după care mun
ca administrativă este 
caracterizată drept bi
rocrată în ansamblul ei.

In primul rînd, mecani
zarea și introducerea 
mașinilor de calcul, 
cum ne atrage atenția 
tov. Petre Roșea (econo
mist, F.M.U.A. Bucu
rești) mărește, în mod 
substanțial, randamen
tul și calitatea muncii 
de birou. Se face astfel 
economie de efort, de 
personal, pe cînd rapi
ditatea "de prelucrare 
a datelor crește. La ma
șinile electronice de 
calcul se exclude și po
sibilitatea unor even
tuale greșeli datorită 
unui sistem de control 
automat și sigur.

Dar marile avantaje 
de ordin organizatoric 
și economic ale moder
nizărilor preconizate 
reies din sporul de ran
dament și productivita
te obținut de întreprin
dere sau instituție prin 
realizarea unei condu
ceri mai operative, mai

(Continuare 
în pag. a II-a)
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Tovarășul
Ion Gheorghe Maurer 
a împlinit 65 de ani

încheierea celui de-al IV-lea
Concurs și Festival 

internațional „George Enescu"
Concertul laureaților

După festivitatea de închidere a 
Concursului și Festivalului interna
țional „George Enescu", în sala 
mare a Palatului a avut loc con
certul laureaților celei de-a IV-a 
ediții a concursului.

întîmpinați cu vii aplauze, în 
loja oficială au luat loc tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, 
Ion Gheorghe Maurer, Emil 
Bodnaraș, Alexandru Drăghici, 
Paul Niculescu-Mizil, membri și 
membri supleanți ai Comitetului 
Executiv și secretari ai C.C. al 
P.C.R., vicepreședinți ai Consiliului 
de Stat și ai Consiliului de Miniș
tri.

In sală se aflau membri ai C.C. 
al P.C.R., ai Consiliului de Stat și 
ai guvernului, conducători de insti
tuții centrale și organizații obștești, 
oameni de știință și artă, un nu
meros public.

Erau de față șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la București 
și alți membri ai corpului diploma
tic.

Se aflau prezente numeroase per
sonalități marcante ale vieții mu
zicale internaționale, membrii ju
riilor și participanți la cohcurs.

(Continuare în pag. a IV-a)

La concertul laureaților concursului
Foto : A. Cartojan

Recepție 

de Consiliul
Consiliul de Miniștri al Republi

cii Socialiste România a oferit vi
neri seara, la Palatul Consiliului 
de Miniștri, o recepție în cinstea 
participanților la cel de-al IV-lea 
Concurs și Festival internațional 
„George Enescu".

Au participat tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri, Ion Pas, 
președintele Comitetului de organi
zare al celui de-al IV-lea Concurs 
și Festival „George Enescu", Pom- 
piliu Macovei, președintele Comi
tetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, Ștefan Bălan, ministrul în- 
vățămîntului, și alte persoane ofi
ciale, numeroși, oameni de artă și 
cultură, ziariști.

Au luat parte șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați în țara noas
tră și alți membri ai corpului di
plomatic.

oferită

de Miniștri
Recepția s-a desfășurat într-o at

mosferă cordială.
(Agerpres)

După aproape trei săptămîni, în 
care Bucureștiul a devenit o ade
vărată metropolă a muzicii, cel 
de-al IV-lea Concurs și Festival 
internațional „George Enescu" a 
luat sfîrșit vineri seara printr-o 
festivitate ce a avut loc în sala 
mare a Palatului Republicii Socia
liste România.

In prezidiul adunării au luat loo 
membrii juriilor celor trei secții 
ale concursului și tinerii laureați.

Festivitatea a fost deschisă de 
Ion Pas, președintele Comitetului 
de organizare a celui de-al IV-lea 
Concurs și Festival internațional 
„George Enescu". După ce a rele
vat faptul că manifestările muzi
cale din acest an au dat o nouă 
și înaltă expresie sentimentelor de 
caldă iubire și de profund respect 
pe care poporul român le poartă 
permanent amintirii ilustrului său 
fiu, George Enescu, vorbitorul a 
spus : îndreptățesc sentimentul sa
tisfacției noastre mărturiile remar
cabililor oaspeți străini — compo
zitori, interpreți, muzicologi și cri
tici — darnici în aprecierile pe 
care au ținut să le împărtășească 
presei, televiziunii și radioului. Sa
tisfacția noastră își găsește îndrep
tățirea în participarea directă, în
suflețită, a multelor zeci de mii de 
iubitori ai muzicii în sălile de con
certe și la operă, unde, pe par
cursul a 18 zile, au fost găzduite 
nu mai puțin de 48 de programe — 
fiecare dintre ele oferind prilejul 
de superioară delectare artistică. 
Să nu uităm prezența nevăzută a 
milioanelor de audienți și specta
tori care, aproape seară de seară, 
le-au urmărit prin mijlocirea un
delor sau a micului ecran. Ecou
rile care ne-au venit de peste ho
tare, și care constituie dovada că, 
și de data aceasta, manifestările 
consacrate marelui nostru George 
Enescu stau în centrul atenției lu
mii muzicale de pretutindeni, sînt 
deopotrivă de natură să ne bucure. 
S-a făcut încă o dată constatarea 
că viața muzicală din țara noastră 
a ajuns, -în condițiile noi ale pa
triei, la acea dezvoltare intensă vi
sată de Enescu.

în numele comitetului de orga
nizare, vorbitorul a mulțumit în

(Continuare în pag. a IV-a)

Primirea de către tovarășul Chivu Stoica
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a delegației Adunării Naționale 
a R. S. Cehoslovace

Scumpe tovarășe Maurer,
Cu prilejul aniversării a 65 de ani de viață, te felicităm din toată 

inima și îți urăm ani mulți, sănătate și fericire !
Partidul nostru, întregul popor dau o înaltă apreciere îndelungatei 

activități pe care ai desfășurat-o în mișcarea revoluționară, abnegației cu 
care ai militat pentru interesele vitale ale celor ce muncesc, pentru pro
gresul și prosperitatea țării noastre.

Eminent om de cultură, animat de dragoste fierbinte față de patrie, 
te-ai dăruit cu pasiune încă din tinerețe cauzei socialismului, ai luat parte 
activă la lupta clasei muncitoare și a partidului său comunist împotriva 
orînduirii burghezo-moșierești, pentru eliberarea națională și socială a 
poporului român, pentru înfăptuirea revoluției populare. în funcțiile de 
mare răspundere încredințate de partid, ai adus o valoroasă contribuție, 
alături de ceilalți conducători ai partidului și statului, ia soluționarea pro
blemelor complexe ale dezvoltării economiei, științei și culturii, la făuri
rea și întărirea^ noii noastre orînduiri sociale și de stat, la întreaga operă 
de construire a socialismului, de înflorire și propășire a patriei. De-a lun
gul anilor, ai militat cu perseverență pentru întărirea continuă a partidu
lui, a unității rîndurilor sale, a rolului său conducător în întreaga viață 
a societății noastre.

Se bucură de o binemeritată considerație aportul tău la elaborarea 
politicii externe a partidului și statului nostru, munca energică și 
neobosită pe care o depui pentru promovarea acestei politici îndreptată 
spre adîncirea relațiilor frățești cu toate țările socialiste, spre extin
derea raporturilor de colaborare a României socialiste cu toate statele, 
indiferent de orînduirea lor socială, în spiritul nobilelor idei ale păcii 
și prieteniei între popoare. Este larg cunoscută activitatea ce o desfășori 
pentru dezvoltarea legăturilor tovărășești și a solidarității internațio
naliste a partidului nostru cu partidele comuniste și muncitorești 
frățești, pentru întărirea unității sistemului mondial socialist, a mișcării 
comuniste și muncitorești internaționale.

Slujirea cu credință a intereselor patriei, a cauzei socialismului, 
înaltul simț al datoriei, întreaga ta activitate ca unul din conducătorii 
de seamă ai partidului și statului nostru ți-au adus stima și prețuirea 
profundă a poporului român, a prietenilor săi de peste hotare.

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri, al partidului și al 
întregului popor, îți dorim, iubite tovarășe Ion Gheorghe Maurer, 
noi succese în munca rodnică pusă în slujba înfăptuirii politicii partidului 
și statului, a înfloririi patriei, a cauzei socialismului și păcii în lume.

COMITETUL CENTRAL CONSILIUL DE STAT
AL PARTIDULUI COMUNIST AL REPUBLICII

ROMÂN SOCIALISTE ROMÂNIA

CONSILIUL DE MINIȘTRI 
AL REPUBLICII 

SOCIALISTE ROMÂNIA

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Chivu Stoica, a primit vineri de
legația Adunării Naționale a Re
publicii Socialiste Cehoslovace, 
condusă de Helena Leflerova, vice
președinte al Adunării Naționale.

Au fost de față Ștefan Voitec, 
președintele Marii Adunări Națio
nale, Constanța Crăciun, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, Gri-

gore Geamănu, secretarul Consiliu
lui de Stat, deputați în Marea Adu
nare Națională.

Oaspeții au fost însoțiți de am
basadorul Republicii Socialiste Ce
hoslovace la București, Cestmir Ci- 
sar.

Președintele Consiliului de Stat 
s-a întreținut cu parlamentarii ce
hoslovaci într-o atmosferă de caldă 
cordialitate. (Agerpres)

A

In pag. a Vll-a

Nou concurs 
de admitere 
în învăță™ 
mîntul su
perior

CORVOADA EXTRADIDACTICĂ\
Timpul pedagogului.

Timpul modern — timpul 
problemă. Timpul ener
giei nucleare — timpul e- 
lectronicii — timpul ciber
neticii — timpul creierului 
electronic — timpul ra
chetelor si al explorărilor 
cosmice. Timpul tuturor 
zborurilor si îndrăznelilor 
— uriașul timp cînd ome
nirea vrea din toate pu
terile să se elibereze, să 
se înalte. Asaltul timpului 

asaltul stiintei. asaltul 
tehnicii — al civilizației; 
asaltul gîndirii. asaltul 
creației pe toate tărîmuri- 
le. Prometeu aduce în- 
tr-una fulgere si flăcări 
noi ; Faust smulge nepoto
lit secrete si minuni nlă- 
tindu-le cu sufletul său — 
si toate cuceririle lor. toa
te darurile strădaniilor lor 
se adună și pe masa și 
în laboratorul pedagogului. 
Creste muntele realizărilor 
omenești. Se înaltă mun
tele experienței si al cu
noașterii — muntele de legi

sl de adevăruri închise în 
uriașe ecuații și în ver
sete uriașe. Ce face peda
gogul în mijlocul acestui 
timp febril ? Cum se 
descurcă — cum se va 
descurca pedagogul prin

tei furtuni si cu acest 
munte amețitor în fata lui. 
splendida dezvoltare multi
laterală, armonioasă a per
sonalității umane ? Nu i se 
va întîmpla vreunui peda
gog să pună în acest om

anchetă socială
de Traian COȘOVEI

tre piscurile si prin adîn- 
cimile — prin uriașul labi
rint al acestui munte al 
cuceririlor mintii ome
nești ? ! Cum îsi va urca 
el elevii, de mină, pe po
tecile acestui munte !? Pen
tru că aceasta este meseria 
lui — aceasta este datoria 
lui. Ce fel de oameni va 
forma pedagogul : cum va 
făuri el. în mijlocul aces

modern un creier electro
nic și o inimă de turtu
rică ! ?...

Pedagogul — slujitorul 
unei științe în care îsi dau 
mina cuceriri si legi din 
alte zeci de domenii ale 
stiintei. pedagogul, conec
tat la toată cunoașterea 
lumii, la' toate legile si la 
toate tainele cucerite ale 
lumii — devine mărul în

cărcat cu binefăcătoare, 
miraculoase radiații si care 
apoi îsi răspîndeste ener
giile în sufletul elevilor. 
Imensul, delicatul timp, cît 
răzbați si cît urci pe pipăi
te de la litera A la litera 
B. Timpul de la abecedar 
la poezie; de la abecedar 
la astronomie. Timpul-mă- 
iestrie, tirnpul-cunoaște- 
re; timpul-răbdare. timpul- 
perseverentă; timpul cît 
asamblezi pe o navă cos
mică toată stiinta. toată 
gîndirea lumii. Timp con
tinuu. timp veșnic, asemă
nător cu timpul creatoru
lui genial, al savantului 
genial, trudind să desco
pere capodopera, legea su
premă. Timp veșnic, con- 
strîns să încapă totuși în 
fragile ore. obligat să pro
ducă acele miraculoase, li
niștite si profunde explozii 
de 45 de minute, la catedră 
— si în care se realizează 
miracolul înțelegerii, al în
vățăturii. al acumulărilor, 
al salturilor în conștiință.

„Sîntem adesea conside- I 
rati — si invidiati — ca ■ 
breasla cea mai ușoară, 
că avem timp liber, că nu I 
avem ce face cu timpul" — 
ne spune profesorul de is
torie Alexandru Popia, di
rectorul scolii generale nr. I 
14. Palazu Mare. E adevă- ■ 
rat. profesorul nu are în 
clasă 8 ore pe zi. dar un 
profesor trebuie să-si facă 
planurile de lecții si. se- I 
parat de planul lecțiilor — I 
fiind diriginte, el trebuie I 
să-si facă planurile muncii ■ 
educative; apoi planul de | 
activități practice : temati
ca ședințelor cu părinții : 
procese verbale ale sedin- I 
telor cu părinții, planifi- I 
carea vizitelor la dornici- 1 
liul elevilor, fisa psiho- I 
pedagogică pentru fiecare 
elev. Toate aceste planuri | 
de muncă. în afară de cele . 
18 săptămînale. de lecții, 
toate celelalte se fac în

(Continuare în pag. a IV-a)

România recunoaște
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și respectă integritatea 
teritorială a Cambodgiei

Aclresîndu-se guvernelor țărilor prietene, 
guvernul Cambodgiei a exprimat dorința ca 
acestea să declare că recunosc și respectă in
tegritatea teritorială a Cambodgiei în limitele 
frontierelor ei actuale.

Recent s-a comunicat oficial guvernului 
Cambodgiei că guvernul Republicii Socialiste 
România declară în mod expres, în spiritul 
principiilor ce stau la baza politicii sale ex
terne — ale independenței și'suveranității, 
egalității depline între țări, neamestecu
lui în treburile interne și avantajului 
reciproc — că recunoaște și respectă integri
tatea teritorială a Cambodgiei în limitele fron
tierelor ei actuale.

Răspunzînd comunicării guvernului Repu
blicii Socialiste România, NORODOM SIA- 
NUK, șeful statului Cambodgia, a trimis pre
ședintelui Consiliului de Stat, CHIVU 
STOICA, următoarea telegramă :

„Declarația prin care Republica Socialistă 
România proclamă respectul și recunoașterea 
frontierelor actuale ale Cambodgiei a fost 
primită cu o profundă satisfacție de guvernul 
regal, de poporul khmer și de mine personal.

Să-mi fie permis să exprim Excelenței 
Voastre, precum și guvernului și poporului 
român sincera noastră gratitudine.

Această manifestare a sprijinului pe care 
România socialistă îl acordă Cambodgiei, ame
nințată de imperialiștii americani și valeții 
lor, este pentru noi o mare încurajare și sem
nul întăririi legăturilor noastre de prietenie 
și cooperare pentru apărarea dreptății și pen
tru progres.

împreună cu toate urările mele pentru 
progresul țării dumneavoastră, vă rog să pri
miți, domnule președinte al republicii, asigu
rările celei mai înalte și amicale considera- 
țiuni".
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Uaie și în ce condiții fac 
alimentele „anticameră"

Nu vă jucați !
S-a considerat, pe bună drep

tate, util ca numărul de telefon 
22 22 22 al serviciului „Eveni
mente" (de la Miliția Capitalei) 
să fie adus la cunoștința gene
rală pentru sesizări urgente. Ce 
se întîmplă însă ? De foarte mult 
timp, deranjamente tehnice din 
centrala telefonică fac imposi
bilă desfășurarea unei activități 
normale la „Evenimente", Prin 
atingere, prin cuplare, prin etc., 
etc., telefonul zbîrnîie toată ziua 
— și ofițerul de serviciu trebuie 
să răspundă, cu un calm desă- 
vîrșit: „e greșeală", Din vina 
nu știm căror oameni neglijenți 
de la P.T,T.R. â Capita
lei, desele sesizări privind a- 
cest deranjament continuu n-au 
fost soluționate practic. Oare este 
nevoie de o invitație specială 
din partea Miliției ?

Avansare 
ciudată

Rămîi perplex aflînd cum este 
privită, uneori, corectitudinea în 
serviciu. Nicolae Buzău a fost, 
pînă în 1963, șef de coloană la 
unitatea din Făgăraș a Între
prinderii de exploatare și repa
rații utilaje de construcții și mij
loace de transport. Pentru ma- 
trapazlîcuri (și-a însușit și bani 
de la personalul în subordine) a 
fost închis. Și iată-1 acum din 
nou la Făgăraș. Tot șef de co
loană ? Nu. De data asta, nici, 
mai mult nici mai puțin, șef de 
secție 1 Va să Zică, a fost avansat. 
Cu ce „unități de măsură" s-au 
apreciat „meritele" lui ? Or fi 
fost găsite într-un raft al mu
zeului medieval din localitate 1

De acord?
Nu știm de cînd o întreprin

dere are dreptul să vîndă „în 
direct" bunurile materiale cu 
care a fost dotată. Și totuși, 
I.C.H. Argeș așa procedează în 
prezent. Garniturile de mobilă, 
covoarele, mașinile de gătit etc., 
etc., cumpărate înainte vreme 
pentru ă se asigura specialiștilor 
constructori condiții optime de 
locuit, sînt puse acum în vînzare 
liberă propriilor salariați. Le vin- 
deți la prețuri ferme sau la mica 
înțelegere ? Ne interesează în
deaproape. Am cumpăra și noi 
Cîte cevti șl Vi le-am revinde (cu 
cîștig I) mai tîrziu, cînd bene
ficiarii în drept vor avea nevoie 
de ele pentru șantierul de la 
Porțile de Fier. Comunicați-ne 
urgent cum merge vînzarea. Ve
nim cu bani peșin.

Achizitor 
de belele

Omul lucrează (ca achizitor 
adevărat, desigur I) în comuna 
N. Bălcesctl, raionul Tr. Măgu
rele. A intrat în serviciu cu casă 
cu tot. Pentru că n-are unde să 
depoziteze ceea ce achiziționează 
a restrîns spațiul de locuit al 
familiei și a pus claie peste gră
madă produsele. Mai greu se 
descurcă bietul om cu droaia de 
boboci de gîscă, din ogradă, care 
așteaptă de zece zile autocamio
nul. Au slăbit atît de mult, încît 
pînă și varza ar putea s-o strice. 
Achizitorul Florea Petrescu tn- 
țelege, din compasiune, să le 
ofere adăpost, — dar nici așa, 
să-și dea și salariul pe boabe. 
Publicând întîmplarea, spre 
știința U.R.C.C. raional, sperăm 
că n-am risipit orzul pe gîște.

Pietoni

Nu trebuie să te afunzi în cifrele 
inventarelor, nici nu trebuie să pă
trunzi în interiorul vastelor magazii 
ale întreprinderilor comerțului CU ri
dicată pentru a-ți piitea da seama de 
situația existentă în acest sector. 
E suficient să intri în curtea unui 
depozit I.C.R.A. din Baia Mare, Tg. 
Mureș, Satu Mare și te vei simți co
pleșit de? vrafurile de mărfuri. E vor
ba de zeci șl sute de milioane de lei 
ce stau aici, stivuite. Ele nu stau însă 
numai în magazii, ci și în pivnițe, 
șoproane sau chiar sub cerul liber, 
ășteptîndu-și rîndul spre magazine, 
spre consumatori. $1 iată că se naște 
prima întrebare :

9 De ce sînt prost depozitate unele 
mărfuri?

Dacă volumul produselor ce trec 
prin depozite s-a dublat în ultimii 
zece ani, spațiile de depozitare au 
rămas, în Unii mari, aceleași. De 
aceea, vagoane de sare stau sub șo
proane improvizate lă Tg. Mureș ; 
vagoane de săpun și paste făinoase 
stau sub prelate la Satu Măre ; va
goane de sticle de ulei stau, sub cărui 
liber în curtea depozitului I.C.R.A. 
din Baia Mare. Primim însă âs.igu ■ 
rări : la Tg. Mureș Se va construi, 
pînă în anul 1970, un complex de de
pozitare cu o suprafață de 4 000 mp; 
Toplița va avea, tdt în 1970. un de
pozit de 2 000 mp ; la Baia Mare, 
Satu Mare sînt, de asemeni, în per
spectivă noi și moderne depozite. 
Numai că pînă atunci măi sînt a- 
proape trei ani și, în afară conser
velor de pește în ulei, nu se cunoaște 
alt produs alimentar care să reziste 
la o ăSemenea durată. Azi, lă Satu 
Mare, sacii cu zahăr sînt depozitat! 
în pivnițe, în stive de 10—12 rîndtiri, 
ceea ce face ca din cauza presiunii 
Cei de dedesubt să se degradeze (in
strucțiunile prevăd cel mult 6 rîn- 
duri). Tot în acest depozit, lăzile cu 
paste făinoase stau stivuite în așa fel 
încît pînă și magazionerul le ocolește 
Cu teamă.

Există, desigur, dificultăți reale. 
Totuși, situația spatiilor de depozi
tare ar putea fi mult ameliorată dacă 
stocurile de mărfuri ar fi mai ju
dicios alcătuite. Toți directorii de la 
I.C.R.A., toți directorii de la O.C.L. 
„Alimentara", toți șefii de depozit 
cu care am stat de vorbă susțin acest 
lucru.. Fără excepție, ei își prin ace
eași întrebare:

9 De Ce sînt necesare stocuri atît 
de mari ?

Depozitele comerțului cu ridicata, 
ca unică sursă de aprovizionare a 
magazinelor, trebuie să asigure con
tinuitatea unei bune și complexe a- 
provizionări â populației. Stocurile 
constituie un tampon împotrivă per
turbărilor care ăr putea apare în 
urmă unor întîrzieri de livrare de 
către fabrici sau a unor greutăți de 
moment în transport. Acestea ar fi 
stocuri raționale. Dar în depozitele 
acestea există, la unele produse, 
stocuri de-a dreptul îngrijorătoare, 
care depășesc cil mult necesarul de 
consum. La Tg. Mureș sînt peste 
200 000 kg de sare, din care iau dru
mul spre magazine, zilnic, doar 30— 
40 kg. Tot aici se află 117 tone de ar- 
pacaș și trebuie sa mai sosească 75 
de tone (repartiția pe trimestrul IV) ; 
vînzarea este de cel mult 5 tone pe 
lună. La Satu Mare există compoturi 
pentru 3 ani (Și încă n-au sosit cele 
din recolta nouă), conserve din carne 
de Vită pentru 4 ani. țigări „Carpați" 
pentru 3 ani. iar bomboane, chiar 
de nu s-ar mai' primi nici o cutie 
pînă în 5 arti, tot ar fi suficiente. 
De bună seamă că aceste stocuri exa

gerate la unele produse ocupă spa
tiile de depozitare și fac dificilă ma
nipularea mărfurilor,. la care, numai 
de aspect comercial nu mai poate 
fi vorba cînd ajung în magazine.

Tovarășii ALEXANDRU SAN- 
DORFI, directorul O.C.L. „Alimen
tara" din Tg. Mureș, și FRANCISC 
MEGHESOI, directorul O.C.L. „A- 
limentara" din Baia Mare, vor
beau de o neconcordanță între 
aprovizionare și vînzare. Ținînd sea
ma tocmai de ceea ce se cheamă „spe

ajuns astfel la mari stocuri de bis
cuiți, pe cate magazinele alimentare 
refuză să-i primească.

O altă deficiență se observă la 
fixarea rigidă a așa-numitului sorti
ment minimal obligatoriu, unic pen
tru întreaga tară, deși de la regiune 
la regiune consumul unor, produse 
diferă. Aceasta se observă în special 
la produsele cu tin înâlt grad de pe
risabilitate cum sînt,- de exemplu, 
brînzeturile. Prin părțile Tg. Mure
șului, brînza de burduf, bunăoară.

Raid prin cîteva depozite 

ah comerțului cu ridicata

cific local". Unele produse — bună
oară, la Baia Mare, compoturile — 
nu sînt solicitate stocîndu-se fără ra
țiune în depozite. în cantitățile pre
văzute, în timp ce asemenea mărfuri 
ar fi absorbite, fără nici o dificul
tate, în ălte regiuni.

La fel se întîmplă, lă Tg. Mureș, 
cu biscuiții vărsăți. Deși de aproape 
doi ani cererea la acest produs scade 
continuu, în localitate a intrat în 
funcțiune 6 nouă linie de fabricat... 
biscuiți. $i dacă se produc, ei tre
buie vînduți. depozitele I.C.R.A. au

este foarte căutată șl, de aceea, n-o 
prea găsești în magazine. în schimb, 
sortimente cum Sînt cașcavalul ,,Da
lia", brînza de Olanda „Nasal", brîn- 
ză afumată sau trapistal se vînd în 
cantități foarte mici, stocurile din 
depozite fiind deosebit de mari. La 
Satu Mare, aceeași situație: conform 
prevederilor, trebuie să existe în 
stoc, în orice moment, zece tone de 
brînzetUri. Dacă adăugăm că o indi
cație strictă prevede scoaterea din 
magazii a mărfurilor în ordinea in
trării lor, vedem că brînzeturile ur

mează să intre în magazine după ce 
âu stat aproape 3 luni în frigiderele 
depozitelor, pe aceea, la Bâiă Mare, 
Satu Mare și Tg, Mureș sortimentele 
amintite apar, de multe ori, degra
date și nimeni nu le cumpără. Pro
punerile făcute forurilor superioare 
de a reduce stocul obligatoriu la ne
cesarul de aprovizionare pe 2—3 săp- 
tămîni n-âu primit nici un răspuns. 
Lă dulciuri, situația este și mai... 
âmâră. Cele mai multe produse au 
termene de garanție de 60 de zile;

. dar stocul rninimaT pre'vede căntități 
pentru 3—6 luni. .Cui' folosesc ase
menea stocuri umflate ?

® Cine răspunde de calitatea pro
duselor puse în vînzare ?

Asistăm la următoarea scenă : ma
gazinul „Alimentara" nr. 1 din Baia 
Mare primește marfă. Fideaua „cu 
6 ouă" avea marcată data fabrica
ției : 19 mai 1966. Gestionarul, știind 
că produsul are termenul de garan
ție 6 luni îl refuză. Vine însă Vasile 
Chiorean, șef de depozit la I.C.R.A , 
și scrie pe comandă : „prelungit ter
menul de garanție prin buletinul de 
analiză nr. 1662 din 5.V.1967". $j ges
tionarul, avînd „acoperire", pune 
marfa în vînzare. Am căutat la labo
ratorul I.C.R.A. buletinul de analiză 
cu numărul, de mai sus. Nu exista. 
Eră Un artificiu pentru ca gestiona
rul să primească marfa. Stocul exis
tent în depozitul I.C.R.A., la acest 
produs, este atît de mare încît acum 
se eliberează marfă fabricată în mai 
1966. Conform instrucțiunilor Minis
terului Comerțului Interior, terme
nul de garanție poate fi prelungit de 
către laboratorul I.C.R.A., dar nu 
mai mult decît driblat, după căre 
mărfurile trebuie scoase din circui
tul comercial și trecute la pierderi. 
Dar aceasta, după cum am aflat-o 
de la alții, duce la scăderea benefi
ciului', la pierderea primelor, deci...

★
Acestea sînt cîteva întrebări pe 

care și le pune oricine pătrunde în
tr-un depozit de produse alimentare. 
Ele își așteaptă răspunsurile din par
tea Ministerului Industriei Alimen
tare, a Ministerului Comerțului Im 
terior și, bineînțeles, din partea or
ganelor locale de resort.

Gh. ANGELESCU

ÎN EDITURA POLITICĂ A APĂRUT:
Probleme actuale ale politicii 
Partidului Conninist Român 

Culegere de lecții 
pentru cursurile și cercurile 

de la orașe
Volumul cuprinde lecțiile: Orîn- 

duirea socialistă în România ; Parti
dul Comunist Român — conducăto
rul poporului în construirea socialis
mului ; Industrializarea socialistă — 
obiectiv central al politicii economi
ce a Partidului Comunist Român ; 
Organizarea științifică a producției Și 
a rfiunCll — Sarcină economică de 
cea mal mare actualitate; Politica 
agrară a Partidului Comunist Ro
mân. Dezvoltarea intensivă și multi
laterală a agriculturii; Republica So
cialistă România — stat al oameni
lor muncii de la orașe și sate ; Dez
voltarea națiunii îti socialism; Fa
milia in socialism ; Dezvoltarea con
științei Socialiste.

PAmîDuui//

uptătoarea neînfricată
Ocsko Tereza

Geometrie nouă la Piatra Neam) Foto : Sorin Dan

„ȘURA
POfMI"

Peisajul pitoresc al Poienii 
Brașovului s-a îmbogățit cu 
un nou obiectiv turistic. Este 
vorba de un local de alimen
tație publică de o factură cu 
totul deosebită, botezat suges
tiv „Șura Poenil“. Noul local 
se distinge in primul rind 
prin originalitate. El ne apare 
sub forma unei străvechi gos
podării țărănești, adaptată la 
condițiile Vieții de azi. Turiștii 
care poposesc aici sînt intîm- 
pinatl de ambianța caldă și 
plăcută a localului, cu cele 
două încăperi cu o capacitate 
de ITO de locuri. In tot cursul 
zilei ei vor putea servi mîn- 
căruri specifice localului, prin
tre care pastrama și frigărui 
de berbec, crap la proțap etc

în rîndurile tinerilor comuniști 
care și-au jertfit viața în lupta re
voluționară pentru o viață liberă, 
fericită a poporului român se nu
mără și Ocsko Tereza, de lă a că
rei naștere se împlinesc astăzi cinci 
decenii.

S-a născut la 23 septembrie 1917, 
în comuna Dragșina, din fostul ju
deț Timiș. într-o familie de țărani 
săraci.

Din cauză condițiilor grele de 
trai — în familie erau nouă guri 
de hrănit — Tereza a fost nevoită, 
cînd nu împlinise încă cincispre
zece âni, să caute de lucru la oraș, 
angajîndu-se muncitoare la fabrica 
de Ciorapi „Standard" din Timi
șoara. Treptat, aci ia cunoștință de 
frămîntăriie tovarășilor ei de mun
că, de durerile lor, află despre tra
dițiile de luptă âle muncitorilor 
textiliști, despre partidul comunist.

Cămăruța modestă în care locuia 
devine locul de întîlnlre ilegală a 
multor uteciști, care activau sub 
îndrumarea partidului în uzinele și 
fabricile orașului de pe Bega. în 
anul 1933, este primită în rîndurile 
Uniunii Tineretului Comunist. Pîn- 
za tieștiinței ce o ținuse în întune
ric se destramă sub influența bine
făcătoare a învățăturii mârxist-le- 
nihiste de care ia cunoștință treptat 
și temeinic. Se numără printre ac
tiviștii de bază ai organizației 
U.T.C. din fabrică. Cînd, în 1936. 
din cauza măsurilor de intensifi
care a exploatării luate de patron, 
izbucnește o puternică grevă, Ocsko 
Tereza se află în primele rîndufi 
ale greviștilor.

Anii care au urmat au contribuit 
la maturizarea politică a Terezei. 
Este primită în rîndurile Partidului 
Comunist Român, ceea ce a stimu
lat-o și mai mult în activitatea re
voluționară desfășurată în între
prinderile timișorene, la Reșița, 
Arad ș.a. Aleasă membră â comite
tului județean de partid, primește 
sarcina de â activa pentru organi
zarea Ajutorului roșu pe întreg ju
dețul Timiș-Torontal. Ulterior, în 
condițiile intensificării luptei P.C.R. 
pentru unirea tuturor forțelor demo
cratice, contra pericolului fascist, 
pentru apărarea independenței și 
suveranității României, tinerei co
muniste i se încredințează condu

cerea tehnică a muncii de tipărire 
și răspîndire în județ a chemărilor 
la luptă ale partidului. în îndepli
nirea sarcinilor grele ale muncii 
ilegale, Ocsko Tereza nu cunoștea 
frica sau îndoiala, încrederea 
nețărmurită în partid și în victo
ria Cauzei clasei muncitoare Con
stituiau izvorul nesecat al curaju
lui ei. „Și chiar dacă mă arestează 
— spunea ea unei prietene — pînă 
în ultima clipă a vieții mele am să 
cînt Internaționala".

Aleasă membră în comitetul re
gional de partid Banat, activează 
în sectorul muncii cu minoritățile 
naționale din acest ținut, participă 
activ la organizarea marilor mitin
guri și demonstrații de stradă de 
la începutul lunii septembrie 1940 
ale maselor populare din Banat în
dreptate împotriva dictatului fas
cist de la Viena.

La începutul lui octombrie 1940, 
este trimisă la Arad, în vederea or
ganizării mai temeinice și a mobi
lizării muncitorilor de la I.T.A. Și 
,,Astra" la acțiuni coordonate îm
potriva dictaturii militaro-fascis- 
te, a dezmățului legionarilor și a 
intrării trupelor hitleriste în țară. 
Arestată imediat după sosire, reu
șește cu eforturi mari să înghită 
toată documentația de partid ce Se 
afla asupra ei.

Călăii siguranței legionare au 
schingiuit-o pînă cînd au ucis-o. 
Nici un cuvînt care ar fi putut 
asmuți agenții siguranței pe urme
le tovarășilor de luptă nu a ieșit 
de pe buzele ei, căci pentru Ocsko 
Tereza partidul întruchipa voința, 
interesele și onoarea întregului 
popor român, el trebuia apărat 
chiar cu prețul vieții.

Pilda nepieritoare a vieții lui 
Ocsko Tereza, ca și a atîtor fii cre
dincioși ai poporului nostru, însu
flețește activitatea creatoare a oa
menilor muncii din.. ..România so
cialistă. Idealul în care eroii clasei 
muncitoare au crezut și pentru 
care au luptat pînă la sacrificiul 
suprem a devenit astăzi o vie și 
luminoasă realitate.

Stelian NEAGOE 
cercetăior științific la Institutul 
de studii istorice și social-politice 
de pe lîngă C.C. al P.C.R.

(Urmare din pag. I)

Aducem în atenție (pentru a 
cîta oară ?) importanța respectării 
riguroase, de către pietoni, a re- 
guliloi de circulație. Ieri seară, 
în București, între orele 18—19 
au traversat pe stop B-dul Re
publicii, la Universitate, 291 de 
cetățeni — dintre care 63 pe lîngă 
botul mașinilor. într-o singură 
oră și la o singură intersecție 291 
de traversări incorecte, riscante, 
generatoare de accidente. Gîndi- 
ți-vă la urmările posibile înainte 
de a traversa pe roșu sau prin 
locuri interzise.

Răposatul . 
s© plimbă

Ce a
Tînărul și 
chiriaș, S. Ciobotaru, abia se 
internase la spitalul nt. 3 din 
Brăila, pentru... amigdalită. Și 
uite că a murit din asta I Spita
lul anunțase fabrica, fabrica — 
familia, colegii — gazda. Și fe
meia, cu flori în mină, se ducea 
spre morga spitalului. Cînd Colo 
— iată și răposatul venind pe o 
aleie. Să scape femeia florile din 
mină I $i astfel misterul a fost 
dezlegat. Murise, intr-adevăr, 
cineva, un bătrîn tot cu numele 
Ciobotaru — și surorile medicale 
distrate, inversaseră fișele. Dacă 
vă internați cumva la spitalul cu 
pricina, interesați-vă mai întîi 
dacă n-aveți acolo un tiz pacient. 
Altminteri, cu concursul surori
lor de aici și al unei amărite de 
bătături treceți, trăind, pe 
laltă lume.

mai plîns hiaia femeie I 
și foarte cumsecadele ei

cea-

de :Rubrică redactată
Ștefan ZIDARIȚĂ
Ștefan DINICA 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

RALIUL AUTOMOBILISTIC 1 ROMÂNIEI
După cum am mai anunțat, sîmbătă și du

minică va avea loc cea de-a II-a ediție a 
.Raliului României'. Competiția Inițiată: de 
.Automobil club român’, cu sprijinul Uzine
lor Renault, se va desfășura pe traseul Bucu
rești — Pitești, Rui. Vîlcea, Sibiu, Deva, Brad. 
Cîmpeni, orașul dr. Petru Groza. Beiuș, Ora 
dea. Cluj, Sibiu, Mediaș, Tg. Mureș, Odor- 
tiei, Brașov, Pîriul Rece. Sinaia, Tîrgoviște, 
Ploiești — București. Concurențij vor avea de 
parcurs 1 524 km și vor susține totodată 7 
probe speciale. Organizatorii vor oferi tutu
ror participantilor cadouri, iar ciștigătorilor 
premii constînd în excursii de 2 persoane, la 
Viena, Praga, Budapesta, Sofia și Poiana Bra
șov Filiala reqională care va participa cu cel 
mai mare număr de concurenți va primi pen
tru echipajul cel mai bine clasat o excursie 
la Budapesta.

Autoturismele concursului 
excepțional Pronoexpres

Jucind la concursul excepțional Pronoex
pres din 24 SEPTEMBRIE se poate CÎștiga unul 
din autoturismele oferite în număr nelimitat; 
Renault 16, Skoda 1000 M.S.. Fiat 850 și Tra
bant 601, la categoriile I—TV Prin tragere la 
sorți pentru categoriile a V-a și a Vl-a se mai 
atribuie 10 autoturisme: 2 Moskvici cu ra
dio, 2 Skoda 1000 M.B., 2 Fiat. 850 șl 4 Trabant 
601. La acest concurs se oferă participanților 
șl 100 de excursii cu petrecerea Revelirm’ibr 
la Brașov, precum și premii in bani de va
loare fixă și variabilă. Se efectuează 10 ex
trageri a cite 9 numere din 49. Cu 31) de lei 
se poate participa la toate cele 10 extrageri. 
Sîmbătă este ultima zi pentru vînzarea bile
telor.

optimizarea transporturi
lor), ci îh culegerea șl 
comunicarea la timp a 
datelor. De asemenea, da
tele erau incorecte (în 
ceea Ce privește situa
ția din depozite și .ne
cesarul"), fiind elaborate 
..dună anreciere" Tn mod 
frecvent, ne parcurs. ele e- 
rau contrazise de alte dis
poziții. Or. Dentru ca să se 
elaboreze o situație reală, 
ar fi fost necesar ca toate 
Operațiile să se efectueze 
într-o sinaUră zi. încenind 
cu fotografierea situației, 
stabilirea necesarelor, co
relarea indicilor etc.. Dar 
o asemenea cantitate de 
lucrări si de operații ma
tematice nu poate fi efec
tuată cu personalul exis
tent. Iată deci nevoia o- 
biectivă Ca să se treacă la 
utilizarea calculatoarelor".

Economistul V. TURCU- 
LESCU. șeful serviciului 
contabilității de 'a uzina 
„Semănătoarea" ne vor
bește despre oroaresul ne 
care îl va înregistra evi
denta contabilă, datorită 
introducerii mijloacelor 
mecanizate sl electronice 
de calcul. Aceasta îsi va 
spori competenta analizei, 
fiind capabilă nu numai să 
„descrie" fenoihenele petre
cute. dar aS prevadă evo
luția lor viitoare. Ceea ce. 
Va aiuta mai eficient apa
ratul tehnic în luarea de
ciziilor

Desigur că în acest sens, 
al enumerării avantajelor 
Pe care le prezintă noile 
Procedee de calcul. 8-at 
putea continua. Ele sînt 
multe si afectează cele mai 
diverse domenii. Dintre a- 
cestea. marele randament 
al muncii, calitatea mai 
bună a informației (bogă
ție de date, de indici), o- 
Perativitatea sînt însușiri 
practic indispensabile unei 
administrații moderne, im
posibil de realizat cu mij
loace vechi. Trebuie men
ționat imediat un aspect 
important asupra căruia 
ne-au atras atenția specia
liștii. Trecerea de la sis
temul „manual" la proce
dee ..mecanizate" dar mai 
ales la cele ..electronice" 
înseamnă o schimbare ra
dicală a felului de a munci 
si chiar de a concepe mo
dul de a lua în evidentă si 
de a analiza Procesele e- 
conomice. Intervin „no
țiuni" noi. modalități noi 
de a prelucra datele etc. 
Aceasta presupune însuși
rea de noi cunoștințe, crea
rea de noi profesiuni, re

structurarea organizării în
treprinderii etc, Introduce
rea metodelor noi în admi
nistrație trebuie precedată 
și pregătită de o seamă de 
îmbunătățiri în domeniul 
așa-numit al „formularisti- 
cii“. Pe lîngă raționalizarea 
ei, se impune, de aseme
nea — ne-au spus partici
pants la discuții —■ moder
nizarea rechizitelor înseși, 
care au rămas tot la sta
diul de „hîrtie de scris, 
creion chimic, indigo". Bi
bliorafturile, de pildă, au 
rămas neschimbate încă din 
perioada de dinainte de 
război. Or, pentru rapidi
tate, comoditate, aspect ci
vilizat etc. se folosesc as
tăzi pentru alcătuirea acte
lor de birou hîrtii diferit 
colorate, pentru a se dis
tinge mai bine numărul co
piei și destinația ei, soluții 
care înlocuiesc indigoul etc.

vim într-un nou context, 
prin prisma unor teorii 
sau discipline, elaborate 
în vederea organizării mo
derne a producției si a ad
ministrației. Astfel, de nil- 
dă, prof. univ. V. PROTO- 
POPESCU de la I.S.E. 
București, ne atrage aten
ția că în literatura de spe
cialitate își face loc ten
dința conform căreia între
prinderea este definită 
„ca grup uman organizat", 
ounîndu-se astfel accentul 
De activitatea umană. Prof, 
univ. D. RUSU de la Uni
versitatea din Iași ne vor
bește despre .competenta 
cadrelor ca o condiție e- 
sentială a perfecționării 
muncii administrative". Mai 
ales dacă avem în vedere 
că prin introducerea meca
nizării și a calculatoarelor 
electronice, care vor înlo
cui munca brută, sporește

ca deciziile să fie date, cu 
consultarea colectivului, 
sau pe baza unor dispoziții 
operative. Acțiunea aceas
ta, întrucit e îndeplinită 
prin intermediul oamenilor, 
implică și unele circum
stanțe de ordin special. „Nu 
este suficient să fie însu
șite și învățate chiar anu
me formule matematice 
noi — ne spune ing. DINU 
ANASTASIU. Dificultățile 
cele mai mari, în acțiunea 
de modernizare, sînt lega
te tot de reacțiile, menta
litatea oamenilor".

Iată cîteva aspecte sem
nificative în acest sens, 
semnalate de către interlo
cutorii noștri: Lipsa de cu
noștințe în ceea ce privește 
noile metode și procedee 
de organizare a administra
ției. a circuitului informa
țional. Din această cauză 
unora, aceste procedee le

gure primatul competenței. 
Să fie selectați și promovați 
cei capabili. Să se creeze 
posibilitatea de inițiativă, 
ceea ce constituie de aseme
nea un stimulent, corespun- 
zind nevoii -firești a fiecă
ruia de a crea, de a se a- 
flrma

E nevoie de asemenea de 
învățarea unor cunoștințe 
noi, de calificarea în noi 
meserii, inexistente la noi 
in țară. Desigur că, datori
tă ineditului, ele atrag pe 
cel pasionați de nou, mai 
ales pe tineri. E nevoie 
de stimularea spiritului cri
tic care să faciliteze depis
tarea vechilor deprinderi, 
de însușirea tinei tehnici 
psihice a „dezvățului". în 
genere, oamenii trebuie 
pregătiți pentru schimbări 
încă de pe băncile școlii, în 
sensul că ei să fie obișntiiți 
cu ideea că, în vremurile

în concluzie, introduce
rea mecanizării si a calcu
latoarelor electronice e 
condiționată de următorii 
factori : 1. Cadre de califi
care corespunzătoare (ana
liști. programatori, opera
tori etc.) ; 2. Sistematiza
rea și codificarea informa
țiilor ; 3. Reorganizarea e- 
videntelor ; 4. Măsuri or
ganizatorice de ansamblu.

Psiho«sooiologia

organizării
Majoritatea celor an

chetați au tinut să ne 
atragă atenția asupra im
portantei hotărîtoare. pen
tru buna reușită a acțiunii 
întreprinse, a factorului u- 
man. Mașinile cele mal 
perfecționate nu not rezol
va totul. Aportul lor coate 
deveni chiar nerentabil în 
condițiile unei organizări 
haotice. Deci competența 
cadrelor e hotărîtoare. O- 
mul e factorul principal al 
acestei acțiuni.

Dar aceste constatări, va 
spune fiecare, nu sînt noi. 
Le-am mai a.:zit rostite si 
altădată. întocmai. Numai 
că. de astă dată, afirmații
le acestea vrem să le pri-

coeficlentul de gîndlre. de 
„concepție".

Deosebit de actuale sînt 
aspectele organizării abor
date din perspectiva psiho
socială. Investigațiile de a- 
cest gen arată că reușita 
unor scheme de organizare 
sau de raționalizare, pri
vind domeniul tehnic, eco
nomic. administrativ, etc. 
este condiționată în mare 
măsură de factorul psiho
social care trebuie perma
nent avut în vedere. De a- 
ceea. alături de economiști, 
ingineri, programatori, spe
cialiști în calcul economic, 
statisticieni — trebuie să 
participe la asemenea ac
țiuni psihologi si sociologi.

Trebuie relevată o altă 
concluzie importantă pri
vind organizarea sl anume 
stabilirea unor prescripții 
riguroase referitoare la 
stilul de muncă al funcțio
narilor de la toate nivelele 
ierarhice. Ținem să subli
niem această necesitate în 
mod special întrucît. în 
concepția multor cadre de 
la noi, asemenea cerințe 
sînt privite drept faculta
tive. deoinzînd de pricepe
rea si experiența în mun
că a fiecăruia. Or. investi
gațiile de Dsiho-socioloSie 
a Organizării arată limnede 
în ce împrejurări e nevoie

pare de-a dreptul „utopice", 
ținînd de niște realități în
depărtate în timp, sau dim
potrivă prea simple, puțind 
a fi cunoscute în urma u- 
nei „conferințe" sau chiar 
a unei „explicații de un 
sfert de ceas". Rezistente 
deosebite opun vechile con
cepții și vechile deprinderi, 
in legătură cu munca ad
ministrativă, întrucît intro
ducerea metodelor moder
ne presupune schimbări ra
dicale în felul de a lucra și 
a gîridi. Trecerea rapidă de 
la „creion chimic și simpla 
coaiă de hîrtie" la pregăti
rea și programarea eviden
țelor pentru calculator, 
cere și o readaptare cores
punzătoare a psihicului, — 
proces subtil ce trebuie a- 
tent investigat și dirijat. în 
categoria ;,impedimentelor" 
la acțiunea de raționalizare, 
unii atrag atenția asupra 
unei tendințe spontane, 
existente azi pe plan mon
dial, „de dezvoltare a biro
crației", ca un fenomen 
complex, datorat vieții mo
derne.

Este deci necesar. în con
cluzie la acest capitol de
dicat aspectelor psiho-so- 
ciologice. — să se creeze un 
curent de opinie propice, 
prin stimularea cointeresă
rii, a încrederii. Să se asi-

noastre de rapidă dezvolta
re a tehnicii și științei, o 
meserie nu se învață o dată 
pentru totdeauna, că e ne
voie ca. periodic, cunoștin
țele să fie împrospătate, iar 
uneori radical revizuite.

Cum să acționăm
o 

pentru perfecțio
narea muncii ad
ministrative ?

Și acum, după ce am tre
cut în revistă aspecte și su
gestii privind -tema pusă în 
discuție, ne găsim în locul 
cel mai important al inves
tigației. pentru a stabili 
tactica și strategia, în func
ție de posibilități, de con-, 
diții concrete, de perspecti
ve, ca organizarea raționa
lă să fie obținută pe căile 
și prin mijloacele cele mai 
raționale.

Dar înainte de a opta în 
favoarea uneia dintre aces
te orientări metodologice, 
să ne referim la sugestiile 
interlocutorilor pe care

i-am consultat. Ing. DINU 
ANASTASIU e de părere 
că o problemă de primă ur
gență e crearea de specia
liști ctt pregătire complexă, 
(analiști de sisteme, organi
zatori științifici) care să în
trunească pregătirea ingine
rului și a economistului. 
Concomitent cu aceasta, e 
necesar să se creeze un or
ganism de coordonare pe 
plan republican. în momen
tul de față, de pildă, în do
meniul codificării materia
lelor, — operație absolut 
necesară pentru buna utili
zare a calculatoarelor. — 
există diferite „sisteme" (la 
I.T.B., Ministerul Comer
țului, Ministerul Petrolului 
etc.) ceea ce are drept con
secință eforturi paralele 
inutile, îngreunează circu
lația informației.

Tov. PETRE ROSCA cre
de că, ar trebui luate mă
suri. în primul rind, ca zes
trea actuală de mașini de 
calculat să fie folosită cu 
maximum de randament, 
prin concentrarea lor în 
niște birouri speciale, fiind 
încredințate unor lucrători 
bine calificați. în al doilea 
rind, să se formeze în fie
care întreprindere „colecti
ve de organizatori", care să 
„fotografieze" mai întîi si
tuația existentă, pe baza 
unor investigații complexe. 
Lucrarea rezultată ar servi 
ca bază de comparație isto
rică. în continuare colecti
vul ar trebui să procedeze 
la raționalizarea muncii, 
avînd deplină inițiativă, cu 
condiția ca în punctele de 
contact, la „ieșirea din sis
tem ‘ sa respecte prescrip
țiile colectivelor de organi
zare care ar lucra, conco
mitent, pe plan central.

După cit se vede, propu
nerile specialiștilor con
verg, în genere. în ceea ce 
privește atingerea telurilor 
majore în domeniul organi
zării muncii administrative. 
Raționalizarea evidenței, a 
circuitelor informaționale, 
introducerea unor mașini 
moderne, mai perfecționate 
pentru efectuarea operațiu
nilor, ridicarea calificării și 
competenței personalului 
administrativ, crearea de 
specialiști necesari în noile 
împrejurări, combaterea ru
tinei și a deprinderilor în
vechite — iată. în mod suc
cint, înșirarea sugestiilor 
care au revenit cel mai 
frecvent în cursul discuții-, 
lor.
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SĂRBĂTORIRII ZILEI RECOLTEI
SUCEAVA (corespondentul „Scînteii"). — In localitățile regiunii 

Suceava se fac intense pregătiri pentru sărbătorirea Zilei recoltei. In 
parcul Arini din Suceava se amenajează o expoziție agricolă la 
care vor participa unitățile fruntașe din regiune. Expoziția va pre
zenta realizările întreprinderilor agricole de stat, cooperativelor 
agricole de producție și stațiunilor experimentale în sporirea 
producției agricole vegetale și animale. Grafice și fotografii vor 
reda dezvoltarea agriculturii in această parte a țării.

In toate centrele raionale se organizează expoziții cu vinzare. 
La expoziția agricolă cu vinzare din orașul Botoșani și-au anunțat 
participarea 13 unități fruntașe, printre care Dumbrăveni, Cucorăni, 
Roma, Verești și altele. Formații artistice ale căminelor culturale 
pregătesc spectacole pe care le vor prezenta pe estrade special ame
najate, iar artiștii populari au ales cele mai frumoase covoare, țesă
turi, costume naționale, ștergare și năframe pe care le vor expune 
în cadrul expozițiilor ce se vor deschide cu ocazia Zilei recoltei.

Pe baza organizării științifice 
a producției și a muncii

CRAIOVA (corespondentul „Scînteii"). în Oltenia se desfășoară o 
intensă activitate pentru organizarea științifică a producției și a mun
cii. Sînt studiate un număr de peste 900 teme, menite să ducă 
la sporirea producției în noile ramuri industriale ale regiunii. Pe baza 
finalizării acestor teme, cît și a propunerilor făcute pe parcurs, s-a 
stabilit că pot fi valorificate rezerve interne care să asigure în acest 
an pe regiune o producție globală suplimentară în valoare de 231 mi
lioane Ici.

Rezultatul în cifre se prezintă acnm astfel : în primele opt luni ale 
acestui an întreprinderile Olteniei au dat economici naționale peste 
plan 50 510 tone cărbune. 5 locomotive Diesel electrice de 2100 CP, 
18 031 MgW/h energie electrică, 32 motoare electrice, transformatoare 
de forță însumînd 55 375 KVA, 21 de vagoane de cale ferată, peste 600 
frigidere, cîțiva mii de metri cubi bușteni de stejar și cherestea răși- 
noasă, 249 tone zabăr, 683 tone ulei comestibil și alte produse. In 
aceeași perioadă benzeficiile realizate pe regiune sînt mai mari cu 4,4 
la sută decîl cele planificate.

PERSEVERENȚĂ ÎN
ATINGEREA „VÎRFULU
ECONOMIC
Este o mîndrie sf un act de încre

dere pentru colectivul uzinei noastre 
faptul că se situează, de la 1 iulie 
a.c.. în rîndul întreprinderilor in
dustriale care experimentează mă
surile cuprinse în Hotărîrea Consi
liului de Miniștri nr. 1404/1967. refe
ritoare la stimularea creșterii nive
lului eficientei activității economice. 
Un act de încredere, dar si de mare 
responsabilitate, care se circumscrie 
în acțiunea de mare rezonantă eco
nomică — organizarea științifică a 
producției si a muncii.

Hotărîrea amintită nu ne-a găsit 
nepregătiti. Prin studiile întreprinse 
în perioada aprilie-iunie se depista
seră importante rezerve interne în 
domeniul creșterii producției si pro
ductivității muncii, reducerii chel
tuielilor componente ale prețului de 
cost, capabile să îmbunătățească con
siderabil nivelul sarcinilor ce ne-au 
revenit, din planul cincinal. Deocam
dată. se preconizează sporirea pro
ducției marfă în perioada 1967—1970 
cu 348,7 milioane Iei, a productivită
ții muncii, în 1970 fată de 1965, cu 
16,6 la sută, diminuarea cheltuielilor 
la 1 000 lei producție marfă cu 8,2 
lei si obținerea unor beneficii supli
mentare în sumă de 85 809 000 Iei.

O parte din aceste nivele se vor rea
liza chiar începînd cu acest an. A- 
vînd o asemenea bază de plecare, 
abordarea aplicării măsurilor expe
rimentării s-a făcut în ritm vioi, din 
primele zile ale lunii iulie. Planul 
întocmit în acest scop privește orga
nizarea unui sistem informațional o- 
perativ pentru urmărirea îndeplinirii 
celor 7 indicatori, extinderea meto
delor raționale de utilizare și eco
nomisire a materiilor prime de bază 
(piei brute si finite), livrarea supli
mentară de încălțăminte la export, 
perfecționarea structurii comparti
mentelor tehnico-administrative si a 
raportului muncitori de bază — au
xiliari.

Nu am lăsat ca fructificarea aces
tor măsuri să se tărăgăneze si a- 
ceasta din două motive fundamen
tale : termenul bine dimensionat de 
aplicare a experimentării si cîștigul 
evident pentru întreprindere si eco
nomia națională. Ca urmare, pînă la 
1 septembrie s-au si aplicat 9 din 
cele 12 măsuri preconizate. Și, fi
resc. rezultatele sînt mult îmbunătă
țite. Toți cei șapte indicatori au fost 
realizați integral. In lunile iu- 
lie-august, sarcinile la producția

A.

Trepte de beton și metal... (pe 
șantierul noii fabrici de zahăr 

din Oradea)
Foto : Gh. Vințilă

Efectivele de animale și 
păsări din cooperativele agri
cole ale regiunii Argeș s-au 
mărit de la un an la altul. 
Comparativ cu anul 1963, 
bunăoară, în prezent există cu 
60 000 mai multe oi și cu 
14 000 mai multe vaci și ju- 
ninci. In aceeași perioadă nu
mărul de porcine s-a dublat. 
Datorită acestui fapt precum 
și creșterii producției medii 
de lapte, carne, lină, unele 
cooperative obțin venituri tot 
mai mari din' zootehnie ceea 
ce contribuie la consolidarea 
economică a unităților respec
tive, la retribuirea mai bună 
a membrilor. „La 6 luni puii 
noștri au in medie cite 2 kg 
fiecare, spune Mihai Bărbu- 
lescu, tehnician la cooperativa 
din Drăgăneșfi-Oit. Procentul 
de pierderi e neînsemnat. Re
zultatele se datoresc faptului 
că am asigurat un echilibru 
alimentar, adăposturi bune, 
îngrijitori cu vechime și ex
periență" Rezultate bune au 
și cooperativele din Stoica- 
nești, Teslui, Oporelu, Comă- 
nești și altele. Situația de aici 
este o urmare firească a sta
tornicirii unei sfrînse colabo
rări între conducerile acestor 
unități, care asigură anima
lelor condiții dintre cele mai 
bune și asistența zooveteri- 
nară prin care se urmărește 
aplicarea cu strictețe a regu
lilor de zooigienă.

Trebuie spus însă că veni
turile realizate de cooperati
vele agricole din regiune ar 
putea fi mult mai mari dacă 
nu s-ar înregistra un procent 
mare de pierderi. La păsări 
pînă la sfîrșitul lunii august 
a.c. procentul de mortalitate 
depășește 20 la sută, iar la 
ovine în unele cooperative 
pierderile sînt mult mai mari. 
Rezultate nesatisfăcătoare se 
înregistrează în raioanele 
Slatina, Drăgănești-Olt, Cos- 
teșfi, Drăgășani, Găiești și 
Pitești, cît și în raioanele de 
munte.

Pentru susținerea de acți
uni cu caracter profilactic în 
zootehnie, din fonduriie sta
tului și ale unităților se alocă 
anual fonduri importante. De 
asemenea în regiune există 
un mare număr de circum
scripții veterinare, încadrate 
cu medici și tehnicieni vete
rinari, iar în cooperative lu
crează un număr însemnat 
de ingineri. In plus, există 
un laborator veterinar regio
nal, bine dotat cu aparatura. 
Totuși, în regiune pierderile 
la animale și păsări ’nu numai 
că nu sînt lichidate, dar an 
de an cresc. Care sînt cauze
le ? Investigațiile la fața lo
cului arată că mortaiitățile nu 
se datorează decît în parte 
bolilor, iar cele mai multe au 
drept cauză nerespectarea 
condițiilor de zooigienă și 
întreținere sub toate aspec
tele. Bolile care apar sînt un 
efect al lipsei condițiilor a- 
mintife.

La cooperativa agricolă 
din Găneasa, raionul Slatina, 
sectorul avicol cuprindea ini
țial 2 500 păsări, iar acum e 
pe cale de dispariție. De ce ?

ASISTENTEI
ziivethimie
„Bolile, ele omoară puii — 
spune Ene Dumitru, pre
ședintele cooperativei. No; 
le-am dat hrană din belșug, 
le-am creat toate condițiile". 
In realitate păsările nu au nici 
cele mai elementare condiții 
de hrană și adăposiire. Ca 
urmare, puii de 6 luni abia 
au mărimea unui pumn. In 
alte două cooperative, cele 
din Bălăneșfi și Cringeni, ra
ionul Drăgănești-Olt, aflăm că 
din vina președinților și bri
gadierilor din ambele unități, 
puii și bobocii de rață au 
murit din primele zile după 
ce au fost aduși de la incu

creează mult . curent au și 
cooperativele din Vilcele 
de Jos și de Sus, Fîlfani, 
Găneasa etc. Și atunci să mai 
mire pe cineva de ce în a- 
ceste unități animalele se îm
bolnăvesc repede, au o pro
ductivitate scăzută. De ase
menea, subalimentația șubre
zește organismul animalelor, 
îl face mai puțin rezistent la 
boli. Deși sînt binecunoscute 
aceste lucruri, ele nu sînt 
respectate. La Găneasa, Si- 
neșfi, Valea Mare, raionul Sla
tina, Călinești, Șerbănești și 
Mihăiești, raionul Drăgănești- 
Olt, se află dosare volumi

Corespondență 
dm regiunea Argeș
bator, pentru că au fost lăsați 
fără hrană și încăperi cores
punzătoare. Membrii coopera
tori au tot dreptul ca în ca
drul adunărilor generale, să-i 
fragă la răspundere pe cei vi- 
novați și să ceară recupera
rea pagubelor pricinuite.

In afara lipsei de grijă față 
de păsări, de slaba lor fura
jare, există și alte cauze care 
au generat pierderi. In raioa
nele Slatina, Drăgănești-Olt, 
Costești și Găiești puii au 
fost trimiși în cooperativele a- 
gricole cu mare întîrziere — 
în lunile iunie și iulie. Uniu
nea regională a cooperative
lor agricole și consiliul agri
col regional au acceptat cu 
bună știință ca de la incuba
toarele din Rm. Vilcea să se 
livreze pui de slabă calitate, 
proveniți din ouă de.la pă
sări insuficient furajate. Nu-i 
mai puțin adevărat că multe 
cooperative agricole au fost 
prinse nepregătite cu spațiile 
de cazare.

Ce determină procentul 
mare de mortalitate la oi ? Și 
aici stăruie destule deficiențe. 
In cooperativa din Piatra-Sat, 
au murit în luna august a.c. 
mai multe sute de oi, turma 
fiind acum pe cale de lichi
dare. Cu toate că pe lîngă 
unitatea respectivă există des
tui specialiști ei nu s-au a- 
chifaf de sarcinile pe care te 
au.

In raioanele de munte au 
dispărut multe oi din cauză 
că turmele sînt ținute pe vre
me rea sub cerul liber. In 
unele locuri chiar dacă s-au 
amenajat saivane acestea nu 
sînt corespunzătoare. Saivanul 
cooperativei din Sprînce- 
nata a fost amplasat pe 
un teren mlăștinos, iar la 
Mărgineni acestea sînt pli
ne de gunoi. Saivane ne
corespunzătoare in care se

noase de procese verbale de 
mortalitate în care se speci
fică drept cauze carențele în 
alimentația animalelor. Cu 
toate că se simte nevoia unui 
control calificat, medicul ve
terinar Stan Nicolae, vicepre
ședinte al consiliului agricol 
raional Drăgănești-Olt, a fost 
reținut la centrul raionului 
cu probleme de birou aproa
pe jumătate din zilele lunii 
august.

La consiliile agricole din ra
ioanele Drăgănești-Olt și Sla
tina ni s-a vorbit de o serie 
de amenzi și alte sancțiuni a- 
plicafe unor cadre care și-au 
neglijat activitatea. Deși sanc
ționat de mai multe ori, pen
tru inactivitate, medicul vete
rinar Ion Bretan de la cir
cumscripția Mogoșeșfi „n-a- 
pucă să coboare din cursa

de Pitești — spun cooperato
rii — că e cu gîndul la cea 
de întoarcere”. La fel proce
dează medicul veterinar Ale
xandrina Rizoiu de la circum
scripția Tătuleșit despre care 
se ,spune că „veghează din 
birou la sănătatea animale
lor". Cooperativele agricole 
din raza de activitate a aces
tor medici veterinari înregis
trează cele mai mari pierderi 
de animale și păsări.

Starea de lucruri arătată se 
datoreșle în mare măsură 
faptului că, an de an, consi
liul agricol regional Argeș de 
fiecare dată după ce a ana
lizat cauzele care concură la 
creșterea modalităților la ani
male și păsări și a întocmit 
planuri de măsuri, practic n-a 
întreprins decît foarte puțin 
pentru remedierea lipsurilor. 
Așa se și explică faptul că în 
ultima vreme s-a luat măsura 
de înlocuire a medicului Ion 
Nicolae din funcția de vice
președinte cu probleme de 
creștere a animalelor. Actualul 
vicepreședinte al consiliului 
agricol regional a efectuat 
din nou o analiză a cauzelor 
care generează pierderile a- 
mintite sfabilindu-se un plan 
care „să pună stavilă greșe
lilor de pînă acum”. Soco
tim că nu de planuri se duce 
atît de mulf lipsă în regiune, 
cît mai ales de o îndrumare 
permanentă și concretă, di
rectă în unități, djn partea 
specialiștilor de la consiliile 
agricole și uniunile coopera
tiste. Aceasta pentru că, a- 
desea, specialiștii din coope
rativele agricole și circum
scripțiile veterinare, consi
liile de conducere scapă din 
vedere probleme vitale ale 
dezvoltării zootehniei.

Este necesar ca într-un timp 
cît mai scurt consiliul agricol 
regional, în colaborare cu u- 
niunea regională a cooperati
velor agricole de producție 
să ia măsuri eficiente pentru 
lichidarea pierderilor, să re
zolve de urgență o serie de 
probleme privind pregătirea 
adăposturilor, asigurarea fu
rajelor și. respectarea tuturor 
regulilor de zooigienă.

Gh. CÎRSTEA

Realizări în in

dustria regi

unii Banat
Colectivul întreprinderii „Elec.- 

tro-Ba'năt" din Timișoara și-a în
deplinit cu 12 zile mai devreme 
sarcinile ce îi reveneau pe nouă 
luni la producția globală și 
marfă. Potrivit calculelor preli
minare, indicatorii amintiți vot 
fi depășiți pînă la sfîrșitul lunii 
cu circa 9 procente. O dată cu 
sporirea producției, aici au fost 
reduse simțitor costurile de fa
bricație, realizîndu-se o economie 
de 14 lei față de cheltuielile pre
văzute la 1 000 lei producție- 
marfă vîndută și încasată.

Realizări remarcabile în pro
ducție au obținut anul acesta și 
celelalte întreprinderi industriale 
din regiunea Banat. De la începu
tul anului au fost date peste plan, 
pe ansamblul regiunii, 21 000 to
ne oțel, 9 000 tone laminate fi
nite pline, 7 000 tone minereu 
de fier, 134 tone cupru în con
centrate și alte produse, a căror 
valoare totală se ridică la peste 
280 milioane lei. De menționat 
că aproape întregul spor de pro
ducție — 94,2 Ja sută — s-a rea
lizat pe seama creșterii produc
tivității muncii, care, față de a- 
ceeași perioadă a anului trecut, 
a sporit cu 7,8 la sută.

anului 1968

LUCRĂRI DE

LA C.E.T.-IAȘI
La centrala electrică de termoficare din lo

calitate au început lucrările celei de-a doua 
etape din planul de extindere a acestui 
obiectiv, care prevăd dublarea actualei pro
ducții prin montarea unui grup de 50 MW. 
Se va extinde,'de asemenea, stația de epu
rare. Un al treilea cazan de apă fierbinte va 
(urniza energie termică uzinei de fibre sinte
tice aflată în construcție la Iași.

Patul de control al laminorului 
de 6 (oii de la uzina de țevi 

„Republica" din Capitală 
Foto : Agerpres

(Urmare din pag. I)

structoare de mașini, ușoară și ali
mentară, care au fost și anul trecut 
„corigente" în îndeplinirea sarcinilor 
pe care le-au avut în acest domeniu. 
Sîntenț. siguri că forurile de resort din 
Ministerul Industriei Construcțiilor de 
Mașini nu au uitat cîte neplăceri au 
existat și există încă datorită întîrzid- 
rii proiectării Atelierelor centrale de 
reparat locomotive Diesel electrice 
Craiova. Aici, lucrările au putut înce
pe efectiv abia în primăvară, cu mul
te luni după termenele stabilite — și 
numai buna organizare a muncii pe 
șantier a contribuit, într-o măsură, la 
recuperarea rămînerilor în urmă în în
deplinirea planului. De ce nu trag ele 
concluziile cuvenite pentru pregătirea 
investițiilor anului viitor ?

întrebarea este valabilă și pentru 
celelalte foruri de resort din Ministe
rul Industriei Construcțiilor, Ministe
rul Economiei Forestiere, Ministerul 
Industriei Ușoare și Ministerul Indus
triei Alimentare. Accentuăm, nu de 
justificări au nevoie șantierele aminti
te, ci de proiecte bine puse la punct, 
care să fie predate în cel mai scurt 
timp. Totodată, nu putem trece cu ve
derea nici neajunsurile care se mai 
mențin în eșalonarea predării docu
mentației către șantiere. Constructori
lor Tăbăcăriei minerale și Fabricii de 
zahăr Corabia le lipsesc acum tocmai 
proiectele pentru centrala termică și 
utilități, lucrări care puteau fi atacate 
mai din vreme, încă în acest an, și 
care ar fi permis crearea condițiilor 
pentru lucrul normal în timpul iernii, 
într-o situație similară, adică mult în- 
tîrziată, se află documentația tehnică 
pentru rețelele de energie electrică, 
apă și gaze, canalele termice și dru
murile de acces din noile cartiere de 
locuințe ce se vor ridica în Craiova 
și în alte orașe ale regiunii, care 
trebuia predată — dacă nu mai îna
inte — cel mai tîrziu o dată cu ata
carea lucrărilor de organizare a șan
tierelor. în acest sens, e absolut nece
sară schimbarea radicală a concepției 
de lucru a Direcției de sistematizare, ar
hitectură și proiectare a construcțiilor 
Craiova ca și a unor organizații de 
proiectare centrale. De ani de zile, a- 
ceastă instituție lasă în ultimul mo
ment sau chiar tărăgănează la nesfîr- 
șit elaborarea proiectelor pentru o- 
biectivele anexe, exterioare, obligînd 
constructorul șă lucreze cu drumuri 
provizorii, cu alimentări de apă și e- 
nergie improvizate, ceea ce împiedică 
mult pregătirea rațională a execuției 
blocurilor de locuințe și, de cele mai 
multe ori, conduce la cheltuirea ne- 
economicoasă a fondurilor alocate 
pentru organizarea de șantier, prelun
gește darea în folosință a apartamen
telor.

Măsuri imediate se impun și în 
scopul urgentării contractării utilaju
lui tehnologic pentru investițiile 
anului viitor. Acum, situația în aceas
tă privință e mai bună față de anul 
trecut — pînă la începutul lunii sep
tembrie erau asigurate sau contractate 
circa 78 la sută din utilajele și agre
gatele necesare în 1968. Dar sînt o- 
biective la care contractarea utilajului 
tehnologic se prelungește nejustificat. 
Este cazul utilajelor necesare dezvol
tării Uzinei „Electroputere"-Craiova 
(85 la sută din ele nu sînt contractate), 
a întreprinderii miniere-Rovinari, pre
cum și pentru Tăbăcăria minerală- 
Corabia. Răspunderea revine beneficia
rilor de investiții, forurilor lor tute
lare și organizațiilor de comerț exte
rior. Contractarea judicioasă a ce
lor mai corespunzătoare utilaje teh
nologice — pentru a se prcîntîmpina 
dificultățile ivite pînă acum în res-

pectarea termenelor de punere în 
funcțiune a unor noi obiective și în 
buna lor funcționare >— nu este o 
chestiune facilă. Dar aceasta nu poate 
servi ca argument pentru anumite în- 
tîrzieri semnalate în acest domeniu de 
mare însemnătate.

O altă problemă, tot atît de esenți
ală, privește pregătirea propriu-zisă a 
frontului de lucru pentru prima parte 
a anului 1968. Multe întreprinderi au 
reușit ca, printr-o temeinică organiza
re a muncii, să realizeze în perioada 
care a trecut din acest an un volum 
de construcții-montai superior preve
derilor din grafice, ceea ce creează 
posibilitatea continuării în ritm susți
nut a lucrărilor și în perioada de iar
nă. Actualele stadii fizice atinse pe 
șantierele întreprinderii de construcții 
hidrotehnice Porțile de Fier, Fabricii 
de zahăr Corabia și noii unități de în
grășăminte azotoase de la Combina
tul chimic Craiova, de exemplu, ga
rantează realizarea în trimestrul I 
1968 a unui volum de 20—25 la sută 
din planul anual de construcții-mon- 
taj, prin urmare la nivelul sarcinilor 
stabilite de partid. Dar, fără o inter
venție operativă și hotărîtă, iama 
ar putea găsi alte șantiere insufici
ent pregătite. Avem în vedere șantie
rul Fabricii de osii și boghiuri Balș, 
de pildă, unde întreprinderea nr. 6 
construcții Craiova nu a încheiat de
finitiv nici organizarea de șantier (la 
stația de betoane lucrările se află în
tr-o fază incipientă, drumurile de ac
ces și racordul de cale ferată au fost 
doar parțial executate).

Comparativ cu graficele de execu
ție, nu satisfac nici stadiile fizice ac
tuale la unele obiective de pe șantie
rul Uzinei mecanice Tr. Severin și de 
pe cel al Trustului de construcții și 
montaje miniere, care execută lucrări
le industriale din incintele miniere 
Ploștina și Lupoaia. De asemenea, 
multe din blocurile de locuințe prevă
zute ca front de lucru pentru anul vi
itor, în orașele Craiova, Tg. Jiu, Tr. 
Severin, sînt încă la... fundații, sau 
nici nu au fost „atacate". Ceea ce de
monstrează că trustul regional <le 
construcții nu a reținut prea multe din 
experiența tristă a acestui an și din 
anii trecuți, cînd neglijarea pregătirii 
unui front de lucra cît de cît satisfă
cător a dus la crearea de „goluri" în 
execuție în timpul iernii, la predarea 
neritmică în folosință a noilor aparta
mente.

Ținînd seama de toate aceste strin
gente probleme, Biroul Comitetului 
regional Oltenia al P.C.R. a hotărît să 
atragă un număr mare de specialiști 
din proiectare, întreprinderi beneficia
re și organizații de construcții în ve
derea urgentării pregătirilor pentru 
investițiile anului viitor. în acest sens 
acum se controlează sistematic mo
dul în care se aplică măsurile stabili
te, urmărindu-se respectarea riguroasă 
a noilor grafice de predare a docu
mentației tehnice și de contractare a 
utilajelor tehnologice. Se întărește, de 
asemenea, răspunderea și controlul or
ganizațiilor de partid pe șantiere, 
care mobilizează mai eficace activita
tea constructorilor și montorilor în 
vederea fructificării tuturor resurselor 
de grăbire a execuției lucrărilor. ,

Sîntem siguri că prin eliminarea de
ficiențelor existente, ca și pe baza u- 
nui sprijin susținut, pătruns de răs
pundere, din partea forurilor tutelare 
ale întreprinderilor beneficiare și ale 
organizațiilor de construcții, planul de 
investiții pe 1968 — cu circa 10 la 
sută mai mare față de cel din acest 
an — va putea fi realizat în regiunea 
Oltenia într-un ritm alert, din prima 
lună și din primul trimestru al nou
lui an.

marfă vîndută șl încasată au fost de
pășite cu 2,9 la sută, livrările către 
fondul pieței cu 32 la sută, iar cheltu
ielile la 1 000 lei producție marfă 
vîndută si încasată au scăzut sim
țitor.

Cîștigul la eficientă este deci sem
nificativ. De furcă am avut însă cu 
ncritmicitatea, mai ales la produc
ția marfă vîndută si încasată. Nea
junsurile în acest domeniu se da
torau. în principal, necorelării pla
nului de livrări cu programarea nro- 
ductiei Ia secția încălțăminte. Ele nu 
mai puteau fi tolerate. De aceea. în 
scopul realizării ritmice, zl de zi, 
a producției marfă vîndută si în
casată s-au confruntat diverse vari
ante organizatorice, ajungîndu-se la 
cea mai convenabilă. S-a îm
bunătățit. în primul rînd. pro
gramarea producției, după criteriul 
acesta esențial : respectarea terme
nelor prevăzute în contractele cu be
neficiarii. Graficul de livrări, res
pectiv facturile depuse la bancă, care 
constituie premisa de bază a înde
plinirii producției marfă vîndută si 
încasată, se întocmește lunar, defal
cat pe zile si pe grupe de produse, 
corespunzător secțiilor de bază ale 
uzinei.

Conducerea uzinei este informată si 
controlează zilnic respectarea grafi
cului de livrări. Cu ajutorul mașini
lor de contabilizat ..Âscota" s-a or
ganizat evidenta facturilor emise și 
a celor încasate, tot pe grupe de pro
duse (secții de bază). In termen de 
24 ore de la primirea extrasului de 
cont de la bancă se operează factu
rile încasate, iar conducerea uzinei 
cunoaște îndeaproape nivelul reali
zării zilnice si cel cumulat, de la în
ceputul lunii, a producției marfă 
vîndută și încasată. Măsurile, foarte 
sumar expuse, s-au dovedit deosebit 
de eficiente. Atît buna ritmicitate a 
graficului de livrări (facturi depuse 
la bancă), cît si cea efectivă â pro
ducției marfă vîndută si încasată au 
devenit realități. In luna august, de 
pildă, graficul de livrări a fost rea
lizat si depășit decadă cu decadă.

Efectele se mai concretizează în 
asigurarea acelui „echilibru" finan
ciar, caracteristic întreprinderilor a 
căror activitate viguroasă pulsează 
din plin, ca un mecanism excelent. 
In esență, aplicarea formelor de cre
ditare îmbunătățite, conjugată cu 
realizarea ritmică a graficului de li
vrări au permis, de la începerea ex
perimentării si pînă în prezent, evi
tarea scrupuloasă a creditelor res
tante. Depășirea plafonului de cre
dite a fost de scurtă durată si a dis
părut complet din a doua jumătate 
■a lunii august. S-au înlăturat, prin

tribuna 
experienței 
înaintate

g urmare, dobînzlle penalizatoare, a- 
ceastă sursă de pierderi bănești. 
Noua situație a influențat favorabil 
creșterea eficientei economice, la 
care a contribuit substanțial si re
ducerea cheltuielilor la 1 000 lei 
producție marfă vîndută $1 încasată. 
In luna iulie, nivelul lor s-a dimi
nuat fată de plan cu 7,5 lei. ceea ce 
echivalează cu sute de mii de lei 
economii suplimentare. Tendința s-a 
menținut în continuare si în luna 
august si septembrie si. pînă la sfîr- 
situl anului, ea va fi consolidată.

In acest sens, sursele economiilor 
peste plan vor fl puternic activizate, 
mai ales cele de reducere a consu
murilor de materii prime si mate
riale și a cheltuielilor cu salariile, 
ca urmare a creșterii productivității 
muncii. Pe ansamblul lunilor iulie 
si august s-au economisit la consu
mul de piei brute circa 31 tone. 
Accentul îl punem însă, concomitent, 
pe mărirea ponderii produselor de 
calitate superioară, cu evidente in
fluente pozitive. E cazul semifabri
catelor de la tăbăcării. pentru care 
în lunile iulie-august s-a obținut un 
spor de producție valorică de aproa
pe 300 000 lei. tocmai prin creșterea 
proporției calității superioare. Pu
ternic activizată a fost si este sursa 
depășirii livrărilor la export.

Colectivul uzinei a pășit, deci, bine 
pe drumul stimulării creșterii efici
entei economice. De aceea, o parte 
din salariatii noștri — care s-au e- 
videntiat în mod deosebit — potrivit 
prevederilor Hotărîrii, au beneficiat 
în cele două luni de premiile spe
ciale cuvenite. Numai pentru luna 
iulie, fondurile de premiere consti
tuite se ridică la 175 000 lei. Din a- 
ceste fonduri au fost premiati 105 
salariati. totalul premiilor acordate 
fiind de 42 200 lei. După evaluările 
noastre, totalul fondurilor de stimu
lare dc care va putea beneficia co
lectivul uzinei în semestrul II al a- 
cestui an se va ridica la peste 1 mi
lion lei. ceea ce reprezintă o sumă 
substanțială si deosebit de stimula
toare. Rămîne. însă, ca în lunile care 
urmează să ne concentrăm mai 
strîns eforturile, să sporim mai ac
centuat productivitatea muncii — în 
condițiile unei calități superioare a 
producției si al unui preț de cost cît 
mai scăzut. E singura cale, singura 
alternativă ne care vom persevera, 
în strînsă concordantă cu importan
tul salt calitativ în planificarea și 
conducerea întreprinderilor indus
triale. generat de Hotărîrea amin
tită.

Ing. Gheorghe MARINCEANU 
director tehnic 
Nicolae CIOVÂRNACHE 
director economic
Uzina de pielărie și încălțăminte 
Cluj
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Cunoașterea raporturilor 
multiple dintre creația 
poetică si gîndirea filozo
fică beneficiază în prezent 
— gratie unui îndelungat 
si anevoios proces de eluci
dări treptate — de cîteva 
adevăruri cu o putere de 
acțiune devenită axioma
tică.

Sprijinite pe temeiul u- 
nor constatări larg ac
ceptate, silințele actuale 
de înțelegere a corelațiilor 
dintre creația poetică și 
gîndirea filozofică contem
porană se cer îndreptate în
spre descifrarea concretă a 
modalităților specifice 
influențare reciprocă, 
nînd seama că. deși 
zia și filozofia au o
comună, precum si nume
roase trăsături analoge, 
ele se diferențiază net. ca 
forme distincte de cunoaș
tere a lumii. „înrudirea 
dintre filozofie si poezie — 
spunea Tudor Vianu — nu 
este un efect al identității 
lor de conținut, ci al unui 
elan către totalitate si ne
condiționat care le străbate 
deopotrivă. Am spune că 
ele nu se ating prin co
roanele lor în aer. ci prin 
rădăcinile lor în pămînt". 
(Filozofie si poezie,

Opinii prestigioase 
tre cele mai diverse 
lizează apropierea si 
lucrarea dintre creația
tică si gîndirea filozofică 
după cerința majoră ce le 
îndreptățește să abordeze 
reflectarea realității sub 
specia universalității. să 
devină mandatare, prin na
tura lor specifică, ale unor 
semnificații de întinsă ge
neralitate. Așa cum ma
rile doctrine filozofice ur
măresc să prezinte imagini 
de ansamblu asupra exis
tenței luată în totalitatea 
ei. marea si adevărata poe
zie. într-o altă modalitate 
concretă, are dreptul să as
pire si ea spre înțelesuri 
mai profunde, care să de
pășească cuprinsul faptu
lui particular, senzația in
dividuală- sau plăcerea es
tetică imediată, epidermică. 

Posibilitățile de care dis
pun gîndirea filozofică si 
sensibilitatea poetică de a 
reflecta problematica omu
lui sub aspectul totalitătii 
manifestărilor sale, de a 
putea îmbrățișa realitatea 
în întregimea ei si de a 
comunica rezultate cu va
loare generală au fost în 
mod eronat interpretate ca 
un element în favoarea pă
rerii ce vehiculează teza 
identității lor de obiect, 
după care existenta uneia 
ar face inutilă prezenta ce
leilalte, evidentiindu-se 
succesiv prioritatea lor vre
melnică.

Tot ca 
re între 
acțiunea
trecută peste limita impusă 
de recunoașterea specifici
tății acestora, s-au conside
rat cerir,*a deplinei ori
ginalități care trebuie să 
caracterizeze orice sistem 
filozofic si univers poetic, 
faptul că fiecare om. indi
ferent de pregătire, etană 
istorică sau situație socială, 
este capabil de discernă
mînt filozofic si delectare 
poetică, precum si 
i urarea similară ce 
anume adevăruri 
mise de filozofie si 
fie numai sugerate
puțin partial, scutite de 
gorile științei.

Evident, aceste ultime 
feriri au în vedere, în pri
mul rînd. sistemele filo
zofice elaborate arbitrar, 
pe cale speculativă, siste
me cu o rarefiată aderen
tă la realitatea dată, care 
nu se văd obligate să-și ve
rifice adevărurile în prac
tica social-istorică. rămî- 
nînd tocmai de aceea ine
ficiente pentru activitatea 
de îndrumare a vieții so
ciale. pentru acțiunea de 
transformare a lumii reale. 
La toate acestea se adaugă 
îndreptarea atenției spre 
tainele cele mai ascunse 
ale sufletului omenesc, spre 
zonele de intimă osmoză a

factor de aprooie- 
filozofie si poezie, 

lor fiind adesea

sentimentelor și ideilor, a 
trăirilor personale si a con
ceptelor generale, fapt ce 
conferă acestor construcții 
filozofice privilegiul unei 
permanente seducții, căreia 
creatorii de artă trebuie 
să-i facă fată pe măsură 
ce pătrund în labirintul lor 
de atracții. Prin această si
tuație pot fi explicate. în 
bună parte, desele schim
bări în unghiurile de ve
dere asupra problemelor e- 
sentiale ale existentei u- 
mane. variațiile de adînci- 
me ideologică, oscilările — 
uneori dureroase — între 
păreri opuse. . acceptările 
derutante 
dezolante, 
neasimilate de idei si teo
rii. viziunile uneori sum
bre. pesimiste asupra vie
ții? nepotrivite cu struc
tura personalității poetice 
si neconcordante cu elanul 
robust al epocii noastre. 
Dacă ne-am gîndi numai la 
nota de anxietate ce se 
degajă din poeziile unor ti
neri si încă ar fi suficient 
pentru a 
anumitor 
influenta 
torilor cu ___
dire filozofică

Fondul principal de idei 
filozofice ajunge însă la 
cunoștința poetului con
temporan ne calea poeziei 
însăși, fiind implicat în 
creația poetică, distilat în 
gîndirea artistică, materia
lizat si asimilat specificului 
literar. De cele mai mul
te ori, cugetarea filozo
fică se imprimă în țesătura 
operei poetice independent, 
de dorința si convingerile 
autorului, fiind retransmisă 
si receptată uneori invo
luntar de către cititor, o 
dată cu încărcătura poeti- 
co-emotională. ceea ce tre
zește serioase rezerve fată 
de afirmații cum este aceea 
a lui Paul Valery, care spu
nea că „un gînditor si un 
artist pot să trăiască igno- 
rîndu-se în același perso
naj".

Dacă este adevărat că 
ființa umană, de la pri
mele sale licăriri de con
știință a simțit nevoia im
perioasă de a cugeta sub 
aspect filozofic asupra exis
tentei si destinului său. cu 
atît mai întemeiat se poate 
susține că adevăratii poeți 
— sensibilități reflexive 
prin natura specifică a per
sonalității lor — si-au fă
cut o credință majoră sta
tornică din meditația asu
pra universului si a soartei 
omenești, concretizată

si renunțările 
împrumuturile

remarca efectele 
lecturi filozofice, 
lor asupra crea- 
un sistem de gîn- 

în formare.

împre- 
face ca 

trans- 
artă să 
si.

dintîi, cînd ideile 
sînt intim încor- 
structura poetică, 
de reflexie al

opere de o imensă valoare 
estetică si filozofică. Ideile 
filozofice, să amintim doar 
creațiile lui Lucrețiu, Goe
the, Eminescu și Blaga, 
întocmai ca oricare alt as
pect al naturii, al dezvol
tării sociale sau al vieții 
interioare, s-au transformat 
în substanță poetică. au 
devenit materialul- de bază 
al unor poezii profunde ca 
gîndire si sensibilitate. A- 
firmatia capătă în prezent 
o tot mai accentuată con
firmare. cînd poezia, ca de 
altfel arta în general, ma
nifestă evidente tendințe • 
spre esentializare. cînd în 
compunerea poetică rapor
tul dintre gîndire si senza
ție înclină decis în favoa
rea celei 
filozofice 
norate în 
Orizontul
poeziei moderne se întinde 
pe spatii întinse, adîncimea 
filozofică, capabilă să ge
nereze autentice emoții es
tetice devenind o dimen
siune firească, permanentă 
a creațiilor contemporane.

însușirea aprofundată a 
celor mai înaintate cuce
riri ale gîndirii filozofice 
se impune. în aceste con
diții. ca o necesitate recla
mată de însăși evoluția 
sensibilității poetice, de lo
cul ne care îl ocună filo
zofia în ansamblul cunoaș
terii umane, de complexi
tatea vieții spirituale a so
cietății. în același timp, a- 
tentia poetului este captată 
în tot mai mare măsură de 
asimilarea temeinică si in
tegrarea deplină în siste
mul său propriu de gîndire 
artistică a filozofiei ma- 
terialist-dialectice. filozo
fie puternic orientată spre 
realitate, spre schimbarea 
si transformarea lumii. 
Practica artistică. cît și 
dezvoltarea științifică ce 
caracterizează întreaga ac
tivitate umană actuală, de
termină în prezent orien
tarea de la diversele sis
teme ale filozofiei idealiste, 
„concepția dună care artis
tul nu copiază natura, ci 
nrototipii. adică ideea me
tafizică de frumos" (G. Că- 
linescu), către o concepție 
filozofică științifică, adînc 
împlîntată în esența socia
lă si îndelung verificată de 
practică. Cunoscută pro
fund sub toate aspectele 
sale si înțeleasă nuantat. 
multilateral. urmărindu-i 
diferențiat eficacitatea în 
toate, domeniile de activi
tate. ne 
spiritual

mului feude intangibile, 
cum remarca Marx, refe- 
rindu-se la latura activ- 
subiectivă a manifestării 
umane, neglijată pe nedrept 
de materialismul de pînă 
la el), această filozofie poa
te oferi creației poetice po
sibilități nebănuite de dez
voltare. întrucît imaginea 
vie a realității în neconte
nita ei evoluție este infi
nit mai bogată si mai plină 
de culoare decît poate în
fățișa oricare construcție 
filozofică abstractă. în lo
cul unor speculații, uneori 
sterile, pe marginea desti
nului umanității si al in
dividului detașat din • con
textul determinărilor so
ciale. concepția noastră fi
lozofică pune în centrul 
preocupărilor sale omul 
real, cu frămîntările si as
pirațiile sale, cu bucuriile 
si aleanurile lui nămîntene. 
armonizîndu-se integral fe
lului de a gîndi si de a 
simți al poporului român. 
Prin temeinicia suportului 
său științific, prin viziunea 
optimistă creatoare, plină 
de respect fată de chema
rea omului în lume, aceas
tă filozofie, ferită de orice 
aplicare rigidă, dă un sen
timent tonic de siguranță 
în fata vieții cu o mare 
valoare fertilizatoare pen
tru poezia noastră contem
porană, 
în toate 
salul ei 
tional.

..Istoria arată — spu
nea tovarășul Nicolae 
Ceausescu — că' tot ceea ce 
a rămas trainic si măreț în 
patrimoniul culturii națio
nale și universale poartă 
mesajul unei filozofii uma
niste. s-a inspirat din pro
blematica existentei socia
le. Umanismul socialist, fi
lozofia militantă a epocii 
noastre promovează încre
derea în puterile omului 
de a-și croi un destin mai 
bun. în forța sa de auto- 
perfectionare. în sentimen
tele si virtuțile sale înalte, 
în victoria luptei pentru 
fericirea umanității". Va 
trebui sporită contribuția 
stiintei esteticii în realiza
rea acestor deziderate. Ge- 
neralizînd experiența poe
tică contemporană, 
catiile ei ideologice,
tica este chemată să 
liteze însușirea unui 
tem filozofic complet, 
monios. să combată super
ficialitatea de gîndire si 
eclectismul filozofic, pre
luarea necritică a unor idei 
fără rezonantă în spiritua
litatea noastră, cît. si în
cercările de eludare a pro
blematicii sociale, de înde
părtare de freamătul 
al actualității socialiste.

cadrelor didactice de la 
de filozofie, sociologie și 
științific din toate insti- 
învățămînt superior din

Festivalul „George Enescu
Baletul Operei Man

’.țA

SUFLETUL
din Paris încheierea

făcînd traductibil 
sensibilitățile me- 

uman, specific na-

Ieri dimineață, în Aula Univer
sității București, s-au deschis lu
crările Sesiunii de comunicări ști
ințifice a 
catedrele 
socialism 
tutele de 
țară.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de prof. dr. docent Jean Li- 
vescu, adjunct al ministrului învă- 
țămîntului.

Programul sesiunii prevede pre
zentarea unui mare număr de co
municări pe teme dintre cele mai 
variate. în ședința plenară au fost 
prezentate comunicările • Concepția 
și predarea istoriei sociologiei, de 
prof. dr. doc. C. Nicuță ; Cerceta
rea sociologică a zonei Slatina, de 
prof. Miron Constantinescu; Orien
tări și tendințe în sociologia con- 

' temporană, de conf. dr. Ov. Bădi- 
na ; Aspecte ale tacticii P.C.R. în 
conducerea luptei clasei muncitoa
re pentru cucerirea puterii politi- 

■ ce, de conf. Alfred Jeanrenaud și 
asist. D. Morărașu ; Dimensiunile 
și specificul reflecției filozofice, de 
lect. P. Pînzaru ; Istoria filozofiei, 
și istoria științei, de I. Ghiță ; Con
tribuția P.C.R. la dezvoltarea teo
riei marxist-leniniste privind ra
portul dintre stat și națiune, de ' 
conf. dr. G. Tomuță și conf. A. O- 
preanu ; Considerațiuni cu privire 
la dezvoltarea conștiinței socialiste 
în rîndurile studenților din Insti
tutul politehnic „Gh. Gheorghiu- 
Dej" București. După amiază lu
crările s-au desfășurat pe secții.

Lucrările sesiunii continuă.

Șl DANSUL
Hie BALEA

încheiere maeștrilor baghetei, pia
nului, arcușului, artiștilor vocali 
din străinătate și de la noi, al că
ror mare talent și a căror notorie
tate au dat prestigiu acestor ma
nifestări, formațiunilor muzicale 
din țară și de peste hotare, pentru 
contribuția prețioasă adusă la reu
șita festivalului, membrilor jurii
lor — personalități străine și ro
mâne — muzicologilor, criticilor 
muzicali. De asemenea, președinte
le comitetului de organizare a a- 
dresat felicitări celor 76 de candi
dați prezenți la concurs pentru se
riozitatea pregătirii lor.

Luînd cuvîntul, Henri Gagnebin, 
președintele federației concursuri
lor internaționale de muzică, a 
spus : În zilele festivalului ni s-a ■ 
relevat ceea ce România a produs 
mai remarcabil în domeniul com
poziției și al interpretării .muzicale. 
Desigur, mulți dintre noi-cunoșteau 
opera creatorilor dumneavoastră și, 
mai ales, pe cea a marelui George 
Enescu. Dar acum am putut cu-' 
noaște mai bine și am înțeles mai 
profund geniul poporului dumnea
voastră, datorită concertelor și 
spectacolelor de operă . prezentate. 
Aveți o minunată pleiadă de ar
tiști, atît compozitori cît și inter- 
preți.

i Referindu-se la organizarea și 
desfășurarea acestor manifestări, 
vorbitorul a continuat: Reușita a 
fost completă și de o calitate ex
cepțională, demonstrată prin aceea 
că publicul din capitala dumnea
voastră a umplut în fiecare seară 
sălile pentru a participa la această 
sărbătoare a spiritului și a inimii.

Președintele Federației concursu
rilor internaționale de muzică a 
adresat apoi tuturor participanților 
la concurs un cald cuvînt de felici
tare și îndemn. în încheiere, vorbi
torul a exprimat vii mulțumiri și 
felicitări guvernului României, care 
a susținut această inițiativă, comi
tetului de organizare, tuturor ce
lor care au contribuit la reușita a- 
cestei manifestări de mare am
ploare.

A avut loc apoi decernarea pre
miilor și mențiunilor acordate lau- 
reaților. înmînînd aceste distincții, 
prof. Florica Muzicescu, președin
tele juriului de pian, compozitorul 
Gheorghe Dumitrescu, președintele 
juriului de vioară, și prof. Victor 
Giuleanu, rectorul conservatoru
lui „Ciprian Porumbescu" din 
București, președintele juriului de 
canto, au felicitat călduros pe lau- 
reați pentru 'succesul obținut și 
le-au urat noi izbînzi în cariera ar
tistică, în activitatea lor viitoare.

Asistența și-a demonstrat prin 
vii aplauze simpatia față de tinerii 
laureați. (Agerpres)

a baletului. Mai modern prin disti
larea mișcării — nu stihială, ca la 
un Jărâme Robbins, ci clasic rațio
nalizată — baletul Arcade realizat 
de Attilio Labis pe mixtura simfo
nică ce reunea pagini din „Beatrice 
și Benedict" și „Carnavalul roman" 
de Berlioz, e un ecou spectaculos al 
aceleeași formule neoclasice, intere
sant ca arabesc coregrafic și cu o 
briză caldă de lirism. Elementul sce- 
nic-spectacular, siluetarea în contre- 
jour și apoi corpul in mișcare scăl
dat in revărsarea caldă de lumină, 
a adus noi resurse de plastică. Re
marcabile au fost și decupajul și 
construcția muzical-coregrafică, ri
guroase, ca și tendința spre compo
ziție prin leit-motive de mișcare le
gate de tematismul muzical. In sfîr- 
șit, foarte popularele Studii de Lan
der, pe muzica omonimă a lui Czer
ny, au putut să incinte prin parada 
„exercițiilor" ca un dicționar-pledoa- 
rie pentru limbajul academic. Cadru 
în care ansamblul și, alături de La
bis, alți doi admirabili dansatori — 
Claire Motte și Cyril Atanassoff — 
au putut obține magna cum laude.

Sufletul și dansul se regăsesc con
topite în aceeași ființă a unei arte 
care folosește întregul vocabular în- 
tr-o sintaxă bine construită în or
dine poetică, metaforică și... (de ce 
nu ?) filozofică, spre a comunica vi
brant și actual, cu omul contempo
ran. Cel pe care gînditorul și artis
tul Descombey îl are mai frecvent 
înaintea sa. Desigur că optăm pentru 
acel superb ideal al unei arte ce 
crește arborescent printre oameni cu 
voluptatea de a li se dărui, floare, 
rod și împrospătătoare mîngîiere. 
Încă o profesiune de credință a exis
tențialismului în artă, baletul lui
Descombey se îmbie judecării lui
dinlăuntru. Simfonia concertantă 
după Frank Martin ne transpune 
dramatic și cu extremă plasticitate 
coregrafic spectaculară în acel con- 

■ cept, fizic și ontologic, al psihanali
zei existențiale sartriene. Abstractul 
conceptual se concretizează în com
poziția scenică — tavanul metalic lu
citor, ca un masiv copleșitor în care 
omul se reflectă și care se reflectă 
în om, definindu-l conștiință. Totul 
evoluează în această dublă reflectare 
— ea și el solitari printre ceilalți, 
angajîndu-se cu un lirism ce pare a 
fi forța capabilă să dea de o parte 
paravanele din calea izbucnirii de 
lumină a vieții ; perspectiva drama
tică a. precarității, a fragilității exis
tenței individului în acea societate a- 
menințată de însingurare, schimbă 
cursul evoluției, eroii cedează, sînt 
copleșiți de plafonul plat și greu al 
unei lumi care strivește. Viziunea lui 
Descombey e dramatică, nu negativă. 
Tema fragilității se leagă cu tema e- 
nergiei, a naturii expansive a ființei 
umane. Coregraful o pune și o rezol
vă cu același simț al pastelării colo- 
ristic-coregrafice în Basket. Mit al 
secolului XX, în a cărui incorporare 
în artă Thibaudet vedea o tendință 
precară, sportul își găsește aici o fe
ricită transfigurare liric-poetică. Cu 
excepția introducerii — monoton de 
„concretă" muzical și coregrafic — 
un suflu alert de tinerețe, lirism, iro
nie, un joc agreabil cu simboluri 
(mingea) de loc stufos. Cyril Atanas
soff secundînd-o aici pe Claire Motte, 
precum Bonnefous în Simfonia con
certantă, a putut excela, cu ceilalți, 
deoarece mijloacele, noi, cresc pe 
fondul clasic de care, din cînd în 
cînd, ridicări pe „pointe", „attitudes" 
și arabescuri ne aduce aminte, fi
resc, fără ostentație.

Nedreptățim o realizare de mare 
coerență și unitate stilistică, expre
sivă, plină de poezie și lirism, care 
rămîne o capodoperă a baletului pa
rizian, rezervîndu-i puține rînduri, 
Daphnis și Chloe, reunind muzica lui 
Ravel, coregrafia lui Skibine într-una 
din cele mai fine și lirice înfloriri 
„clasice", frivolitatea naivă, rafinată, 
a desenului și a culorii senzuale a 
lui Chagall, complementară în poten
țarea liricii muzical-coregrafice. a 
fost evenimentul masiv al celor două 
seri. „Narativul", deci, nu a sucom
bat, se reîntrupează cu o impresie 
copleșitoare, atunci cînd muzică, 
dans, plastică sînt confluente într-o 
temă mare...

Dar să rezervăm ultimele rînduri 
unui sumar inventar în profitul nos
tru. Varietate de formule, personali
tăți, viziuni. Un repertoriu perma
nent în care titluri, realizate cu nă
zuința de a deveni „clasice" chiar 
cînd explorează, durează spre a con
stitui tradiția, deschis înnoirilor spre 
a o lărgi. Coregrafi gînditori, pre- 
zenți în actualitatea în care trăiesc, 
cu un mesaj pentru om. Secretul care 
aduce în aceeași, unică matcă, sufle
tul și dansul.

Baletul parizian a desfășurat pe 
scena bucureșteană a Festivalului E- 
nescu o adevărată panoramă a dan
sului ca „artă a mișcărilor umane, a 
celor care pot fi voluntare" și au 
„scop de a crea o stare". Delimita
rea lui Valery e însuși cadrul în 
care baletul modern caută să se de
finească. Să își definească scopul — 
starea de dans ca un fel de mediu 
optim pentru ca ornamentlca duratei 
și ornamentlca desfășurării în spațiu 
să cristalizeze sentimentul, ideea sau 
arabescul, el însuși idee, sau senti
ment distilat în voluptoasele mean
dre, ori în geometria lineară a miș
cării. Substanță și sie însăși catali
zator, sufletul e necesar implicat în 
această artă a dinamicii corpului o- 
menesc. Pe care coregrafii și dan
satorii francezi ne-au dovedit că țin 
să o practice în spiritul acelui rațio
nalism atît de drag gîndirii celui mai 
sus citat.

Scos de șocuri puternice și succe
sive, de la Baletele ruse ale lui Dia
ghilev, din albia „narativului" deco
rativ — și divertizant-academic, ba
letul modern își caută, într-o perma
nentă zbatere, cursul și matca cea 
nouă. Uneori, foarte departe de cea 
veche. Baletul francez evoluează în- 
tr-un spirit de sinteză, afirmat de
opotrivă în fluxul revărsărilor explo
ratoare, ca și în refluxul care aduce 
aluviunile stîrnite în matca origina
ră. Dansul academic trăiește cu nos
talgia unui paradis coregrafic pără
sit pentru... a reveni mereu, ca în 
refrenul unui rondel. Celebrul pas 
de deux din Don Quichotte de Min- 
kus-Petipa a fost, în primul program, 
un astfel de memento, strălucind în 
probitatea și aplombul execuției ce
lor două stele — Christianne Vlassi 
și Attilio Labis.

Și mai celebra Suită în alb a lui 
Serge Lifar — care la apariția ei, în 
1943, agitase spiritele pentru „dansul 
pur" pentru „viziunile frumoase" și 
„racursiurile coregrafice" prin care 
baletul academic renăștea ca pasă
rea Phoenix și se reîntrupa într-un 
„neoclasicism" declarat, ce însemna 
în fond detașarea de „narativ" și „a- 
necdotă" cu deplina păstrare a re
flexelor, a semanticii figurilor — o 
vedem astăzi, limpede, pe firul ve
chiului curs. Virtuozitatea academică 
a ansamblului în ample desfășurări a 
stelelor — printre care Josette Amiel 
și Jean-Pierre Bonnefous sînt pun.cte 
nodale în constelația Terpsihorei pa
riziene — a fost rațiunea suficientă
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23 August
cinemascop :

condu- 
Bucu-

serii) :
13,30;

__  _ cinemascop : 
9; 12; 15; 18; 21. MIORIȚA — 14; 17; 20 

Arhitectura universului),

19 (la
la sport), GIULEȘTI

9 FANTOMAS CONTRA SCOTLAND YARD — 
cinemascop : PATRIA — 9,15; 11,30; 14; 16,45; 19; 
21,15. BUCUREȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 
21, MODERN — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45; 21,
GRĂDINA FESTIVAL — 20,30, ARENELE LIBER
TĂȚII — 19,30, STADIONUL DINAMO — 19,45.
e ȘEFUL SECTORULUI SUFLETE: REPUBLICA 
(completare Albina românească — Apis Meiifica 
Carpatina) — 9.30; 11,45; 14; 16,45; 19; 21,15.
9 CASTELANII: VICTORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20.45, CIRCUL DE STAT — 18; 20,30 (la am
bele completarea Mărășești... 50), GRĂDINA DOI
NA — 19,30 (completare 450 de ani de la tîrnosirea 
bisericii mînăstirii Argeș), GRIVIȚA — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30. GRADINA EXPOZIȚIA 
19,30 (la ambele completarea Tovarășa).
« MEANDRE : CENTRAL — 9,30; 12,15; 15;
20,45.
• RECOMPENSA — cinemascop : LUCEAFĂRUL 
(completare Arhitectura universului) — 9; 11,15;
13,30; 16,15; 18,30; 20,45.
9 SURCOUF, TIGRUL CELOR ȘAPTE MĂRI — 
cinemascop : FESTIVAL (completare Cancerul me
talelor) — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, FLAMURA 
(completare Costumul de ceremonie românesc) — 
8,30; 10,45; 13; 15,15; 17,45; 20. FEROVIAR — 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21, EXCELSIOR — 9,45; 12,15;
14,45; 17,15; 20 (la ambele completarea Arhitectura 
universului).
e SUS MIINILE DOMNILOR POLIȚIȘTI ! : CA
PITOL — 9,15; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,45, la gră
dină — 20. AURORA — 8,30; 10,45; 13; 15,15; 17,30; 
20. la grădină — 19,15. MELODIA — 9,30; 11,45;
14; 16,15; 18,30; 21 (la toate completarea Tovarășa). 
© SINGUR PE LUME : FLOREASCA — 11; 15,30;

Corvoada
(Urmare din pag. I)
două exemplare scrise de mînă. Toa
te aceste planuri și planificări, pro
cese verbale etc. îi răpesc pedago
gului mai multe ore din zi“... S-ar 
putea ca tot ce am înșirat aici — 
continuă profesorul Popia — să dea 
impresia de aglomerare, de exagerare 
cu intenția de a impresiona. Sigur 
este necesar și normal ca un pedagog 
să-și întocmească planul lecțiilor ; 
este normal si necesar ca un 
diriginte să-și observe, să-și studieze 
elevii și să-și întocmească o hartă 
cît mai reală, mai științifică a su
fletului lor — tocmai pentru a se 
putea lucra diferențiat cu acești 
elevi... Sînt necesare, cum spuneam, 
vizitele la părinții elevilor, școala 
conlucrează cu familia. Sînt necesare 
planificările — anuale, trimestriale. 
Munca noastră este complexă. Nu
mai că în chiar fondul acestor sar
cini se strecoară uneori formalismul, 
inutilul, forma se dilată împingînd 
afară conținutul. Adesea lipsa de a- 
profundare împinge la scriptologie, 
la complicații birocratice, la întregi 
cearceafuri de hîrtie liniată cu zeci 
și zeci de rubrici și casete.

„Este adevărat — spunea tovarășul 
inspector Dudă — planificările aces
tea au rubrici multe încă, deși s-au 
mai redus din ele. Pină nu de mult 
se trecea, de exemplu, în planul tri
mestrial, din septembrie, titlul temei 
pe care avea s-o predea profesorul 
sau învățătorul elevilor în luna de
cembrie. Era o închistare, o anchi
lozare. Sînt însă și acum multe secții 
de învățămînt raionale care țin mor
țiș la aceste planificări complicate, 
inutile, cu multe rubrici..."

„Sînt responsabila comisiei de me-

todică — spune Ticu Margareta, 
profesoară de română la Liceul nr. 4 
Constanța. Discuțiile din ședințele 
comisiei le consemnăm în registrul 
de procese-verbale. Dar oricît de co
rect le-am nota noi, registrul nu 
poate cuprinde în filele sale dezba
terile înseși. Și totuși, atunci cînd 
este controlată activitatea comisiei, 
inspectorii secției de învățămînt nu 
stau de vorbă cu noi ci cu registrul. 
Vine un inspector, vrea să vadă 
munca metodică în cadrul acestei 
comisii : directorul aduce registrul. 
Nu vine cu profesorul respectiv — 
vine cu registrul și inspectorul stă 
de vorbă cu registrul și pune o notă 
pe registru. Se dezbat probleme sau 
nu ; se aduce o idee nouă sau nu — 
procesul verbal să fie întocmit bine, 
frumos, registrul să arate frumos. 
Este o fetișizare a registrului, a ca5; 
ietului, 
verbal, 
lui".

N-o 
deauna , ,

Se spune că planul este oglinda 
pregătirii și a muncii pedagogului.

Caietul de planuri este numai 
pînă la un punct oglinda pedago
gului — și numai oglinda nivelului 
său de pregătire, de sistematizare, 
de exprimare. Oglinda reală a pe
dagogului este colectivul de elevi cu 
care lucrează.

— Eu cred că elevul, clasa, nivelul 
de pregătire al clasei sînt oglinda 
reală a muncii pedagogului — mărtu
risește profesorul Eugen Caraman 
de la școala generală din Somova- 
Tulcea, uneori însă totul este privit 
prin scriptologle. Este necesar un 
discernămînt între ceea ce este fo
lositor și ceea ce este inutil, pentru

a referatului, a procesului 
o birocratizare a controlu-

fi peste tot așa, nu-i tot- 
așa, dar fenomenul există.

Teatrul Național 
ragiale" (sala Comedia); OA
MENI ȘI ȘOARECI — 19,30, 
(sala Studio): SERINGA — 
19,30.
Teatrul Giulești (la Sala Pa
latului) : OMUL CARE A 
VĂZUT MOARTEA — 19,30.
Teatrul evreiesc de stat: UN 
ȘIRAG DE PERLE

18; 20,30, GRĂDINA PROGRESUL-PARC 
ambele completarea Nota zece "
(completare Cancerul metalelor) — 10,30; 15,30; 18; 
20.30.
C CUM SĂ FURI UN MILION
LUMINA
(la ambele completarea
BUCEGI — 10; 15,30; 18,15; 21, la grădină — 19,30, 
TOMIS — 8,30; 11,30; 14,30; 17,30; 20,30. la grădină

cinema

Concertul

— 19, GRĂDINA VITAN — 19,45 (la ambele com
pletarea Albina românească — Apis Meiifica Car
patina).
e PROGRAM PENTRU COPII : DOINA — 9; 10. 
® UNORA LE PLACE JAZUL : DOINA (comple
tare Nota zece la sport) — 11,30; 15; 17,45; 20,30.
O SĂ-MI FACEȚI UNA CA ASTA ! : UNION 
(completare Io, Ștefan voievod ctitor) — 15,30; 18; 
20,30, VOLGA (completare Orizont științific nr. 
8/1967) — 9,30; 11,45; 16; 18,15; 20,30.
e MONDO CANE : TIMPURI NOI (completare 
Orizont științific nr. 8/1967) — 9—20 în continuare. 
« PRINTRE VULTURI — cinemascop : ÎNFRĂȚI
REA ÎNTRE POPOARE (completare “ ’ _ '
1967) — 10; 15,30; 18; 20,30. COSMOS (completare 
Redați-ne viața) — 15,30; 18; 20,30,

O FRENCH-CANCAN : DACIA (completare Stră
nutul) — 7,30—21 în continuare.
« CANALIILE : BUZEȘTI (completare Copilărie 
furată) — 15,30; 18. la grădină — 20,30.
• LUPOAICA : PACEA (completare Vizita 
cătorilor de partid și de stat în regiunea 
rești) — 15,45; 18; 20,15.
9 SPARTACUS — cinemascop (ambele 
GLORIA — 9; 12,30; 16; 19,30. ARTA — 10; 
17; 20,30.
• PENTRU UN PUMN DE DOLARI — cinema
scop ; UNIREA (completare Mîinile piciorului) — 
16; 18,15, la grădină — 20.
• CĂUTĂTORII DE AUR DIN ARKANSAS — ci
nemascop : FLACĂRA (completare Orizont știin
țific nr. 8/1967) — 15,30; 18; 20,30, VIITORUL (com
pletare Cine sînt ei?) — 15,30; 18; 20,30.
e STRĂBĂTIND PARISUL : CINEMATECA — 
10; 12; 14; 16,30; 18,45; 21.
« CELE DOUĂ ORFELINE : VITAN (completare 
Cum zboară păsările) — 15.30; 18.
« COMISARUL X — cinemascop : POPULAR 
(completare Metamorfoze) — 10,30; 15,30; 18; 20,30.
9 FIUL CĂPITANULUI BLOOD — cinemascop : 
MUNCA (completare Orizont științific nr. 8/1967) — 
10; 16; 18; 20.
9 ȚAR ȘI GENERAL : MOȘILOR (completare Tu
tunul) — 16; 18. la grădină — 19,30.
• UNDE ESTE AL TREILEA REGE ? : RAHOVA 
(completare Cancerul metalelor) — 15,30; 18, la gră
dină — 20.
• CĂLĂTORIE FANTASTICĂ
LIRA — 15,30.

hureatitor8
(Urmare din pag. I)

extradidactică
și în activitățile extra- 

cer planuri, planificări, 
sarcini. Trebuie făcută o

că, iată, 
școlare se 
caiete de 
selecție care să-l ferească pe peda
gog de exagerări, de încîlceală bi
rocratică.

„Caietele, planurile, caracterizări
le, procesele verbale, referatele o- 
glindesc — desigur — gradul de pre
gătire, nivelul intelectual, talentul, 
competenta, conștiinciozitatea peda
gogului. Dar, iată, am răsfoit ici- 
colo asemenea scrieri. Ele au 
conținut foarte diferențiat 
multe cazuri exprimă o 
căznire. Sclipirii intelectuale 
adesea locul înfloriturile, un 
grafică în creioane colorate 
probabil, îneîntă ochiul inspecto
rilor. Strălucirii intelectuale i se 
substituie strălucirea penibilă a cre
ioanelor colorate : „Intru în clasă. 
Spun „bună ziua" și elevii răspund, 
îi întreb pe elevi ce lecție avem 
azi. O elevă se va ridica și va 
numi tema lecției... Sau iată o ca
racterizare : „Elevul X este con
știincios, își pregătește totdeau
na temele, nu întîrzie"...

L-am întrebat pe un profesor la 
ce folosește o asemenea caracteri
zare ca 
sus ?

— Noi 
mestrial 
terizare 
dirigenție, 
nevoie de 
sfîrșitul anului 
evoluției lui.

— Este, într-adevăr, nevoie de 
atîtea caracterizări ? l-am întrebat. 
Și, mai ales, este nevoie de asemenea 
caracterizări? Profesorul a ridicat 
din umeri.

un 
și în 
anume 
îi iau 
fel de 

care,

cea din care am citat mai

trebuie să întocmim tri- 
pentru fiecare elev o carac- 
— și încă una pe linie de 

ne-a răspuns dînsul. E 
aceste caracterizări la 

pentru aprecierea

Desigur — îmi spuneam — elevul 
trebuie caracterizat, profesorul tre
buie să fie în stare, în orice clipă, 
să-i definească trăsăturile psihico- 
morale, pentru ca să știe ce metodă 
să adopte în înrîurirea lui educati
vă, cum să lucreze cu elevul pentru 
a-i determina formarea caracterului, 
dezvoltarea mai departe a uneia 
sau alteia dintre aptitudini etc. Dar 
am băgat de seamă că multe carac
terizări, în afara superficialității lor, 
se aseamănă între ele ca picăturile 
de apă și dacă n-ar fi scrise frumos, 
de mînă, cu titlul frumos colorat, ai 
crede că sînt trase la șapirograf. în 
multe cazuri caietele, volumele de 
caracterizări fără noimă, fără sens, 
oglindesc nu munca reală a pedago
gului, nu evoluția reală a elevilor, ci 
alunecarea spre superficialitate, spre 
gratuitate, spre șablon și formalism, 
absurde. Și mă gîndeam că dacă 
Ministerul învățămîntului, prin Ins
titutul său de cercetări pedagogice, 
ar urmări într-adevăr, prin aceste 
caracterizări, depistarea și rezolva
rea unor probleme pedagogice ele ar 
avea o cu totul altă soartă, ar căpăta 
un sens, iar munca pedagogului în 
această direcție ar fi, într-adevăr, o 
muncă de studiu profund, științific, 
o muncă de pedagog-psiholog. Dacă 
prin aceste caracterizări s-ar urmări, 
de exemplu, studierea, cu ajutorul 
pedagogilor, a unei teme ca aceasta, 
de pildă : „Epoca modernă și recep
tivitatea elevului" sau ca aceasta : 
„Există un nou tip de adolescent ?“ 
sau ca aceasta : „Pedagogia aptitu
dinilor și orientarea profesională" 
atunci miile și miile de învățători și 
profesori din toată țara ar privi 
altfel, prin altă optică aceste ca
racterizări, și s-ar privi pe ei înșiși

ca pe niște cercetători ai universu
lui elevului și n-am mai găsi în 
caietele lor notații de felul acesta : 
„Elevul X este conștiincios, are o 
comportare frumoasă !“ La ora de 
față însă există în activitatea peda
gogilor un balast al birocrației, și 
pe deasupra sînt încărcați și cu alte 
sarcini care n-au nici o legătură cu 
misiunea lor.

— Probabil fiindcă avem scrisul 
frumos sîntem chemați și la sfat, la 
starea civilă să întocmim materiale 
pentru raion. Și vă asigur — surîde 
profesorul Caraman, de vreo 15 ani 
la catedră, la Somova — tocmai pen
tru că organele puterii locale nu 
cunosc tot acest volum de muncă, 
de sarcini obiective și de complicații 
birocratice îl consideră pe pedagog 
liber și îl mai încarcă și cu sarcini 
ale altor sectoare. Secretarul sfatu
lui popular de la Slava Cercheză — 
tovarășul Vihoceanu — este plecat 
în concediu, iar profesoara de româ
nă copiază procese verbale, pune la 
punct starea civilă ; profesoarele dc 
la Slava Cercheză fac pe meșterul 
Manole și pun ferestrele la școală, 
depozitează lemnele. Din zece 
oameni ai unei echipe artistice 
— cinci sînt cadre didactice. Ca
drele didactice sînt trimise prin sat 
să anunțe oamenilor conferința de 
la cămin...

Timpul de aur al pedagogului și al 
elevilor. între sufletul pedagogului 
și sufletul elevului se îngrămădește 
formalismul și scriptologia. O scrip- 
tologie care îngreunează acea respi
rație fierbinte, adevărată prin care 
cultura, spiritul, lumina trec de la 
pedagog la elev.

★

Comitetul de Stat pentru Cul
tură și Artă a oferit vineri, la a- 
miază, la restaurantul „Nord", un 
cocteil cu prilejul turneului între
prins în țara noastră de Baletul 
Operei Mari din Paris. (Agerpres) I

Concertul a fost susținut de vio
lonista Mariana Sîrbu (România), 
care a interpretat partea I din 
Sonata a Il-a în fa minor pentru 
vioară și pian de George Enescu, 
pianistul Pascal Mahe-Roge (Fran
ța) — un studiu de Debussy, so
prana Nina Stefanova Toțeva 
(Bulgaria) — liedul „Dar de cu
loare albă" de George Enescu și 
o arie din opera „Manon Lescaut" 
de Puccini, violonistul Zinovie 
Vladimirovici Vinnikov (U.R.S.S.) 
— partea I din Concertul în re 
major pentru vioară și orchestră 
de Ceaikovski, pianista Cristina 
Ortiz (Brazilia) — .piesa „Sărbă
toare la Sertao" de H. Villa Lobos, 
pianistul Samvel Smbatovici Alu- 
mian (U.R.S.S.) — partea I din 
Concertul nr. 1 în re minor 
pentru pian și orchestră de 
Brahms, mezzosoprana Viorica 
Cortez-Guguianu (România) — 
liedul „Tu m-ai uitat" de 
George Enescu și o arie din opera 
„Don Carlos" de Verdi, pianistul 
Joseph Alfidi (S.U.A.) — Studiul 
în mi bemol major de Liszt, și pia
nistul Radu Lupu (România), care 
a interpretat partea I din Con
certul nr. 5 în mi bemol major 
pentru pian și orchestră de Bee
thoven.

Au acompaniat orchestrele sim
fonice ale cinematografiei și Fi
larmonicii din Timișoara, dirijate 
de Paul Popescu și Alexandru 
Sumski. .

Aplauze călduroase au răsplătit 
arta tinerilor laureați. Interpreților 
le-au fost, oferite flori din partea 
conducerii de partid și de stat.

(Agerpres)

18,00
18,30

Telejurnalul de noapte. 
Telesport.

16,00 — Fotbal : întîlnîrea dintre echipele Dinamo — Steaua. Transmi
siune de la Stadionul 23 August din Capitală.

— „Vă așteptăm la ora 6 ! — Emisiune pentru femei.
— „La șase pași de o excursie" — Emisiune-concurs pentru tine

retul școlar.
— Telejurnalul de seară.
— Buletinul meteorologic.
— Tele-enciclopedia.
— Turneul melodiilor (muzică ușoară).

19.30
19,50
20,00
21,00
21.30 — Film serial : Evadatul
22,20 — Microvarfetăți.
23,00
23,15

I
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'Aș ii dorit ca cele ce urmează să ii tost rodul ian- 
teziei. Aș ii lost mult mai ușurat chiar dacă, imagi
ni nd așa ceya — șl imaginația, prin supralicitare, a 
unui scriitor e atît de prodigioasă ! — aș ii tost ne
voit să-mi pun Întrebarea rațională in cele din ur
mă dacă nu e cazul să consult un medic psihiatru. 
Dar, din iericlre pentru impulsurile secrete șt miste
rioase care împing aburii iierbinți ai imaginației 
pînă la paroxism și din neiericire pentru mine ca 
om rațional și moral, ca cetățean, cele ce urmează 
nu sînt proiecția imaginară a unei lumi de coșmar, 
ci sînt purul adevăr.

Cele ce urmează sînt relatarea unui caz real, pe
trecut în orășelul O. lntîmplări relatate într-o deli
rantă coniesiune de proiesoara I. G., diriginta pen
ultimei clase A, de Ia liceul din localitate. Eu n-am 
tăcut decît să dau o oarecare transiigurare artisti
că iaptelor brute relatate, păstrînd, cum a rugat 
proiesoara dirigintă, discreție absolută asupra nu
melor și să supun cazul, prin publicare, atenției 
opiniei publice.

ALECU IVAN GHILIA

S
înt de douăzeci de ani pro
fesoară. am albit la cate
dră. copiii copiilor care 
mi-au trecut (cum se spu-

. ne) prin mînă. îmi sînt 
azi elevi ; am trăit și-am vă
zut prin urmare multe, dar pînă 
la cazul elevei X din clasa 
a Xl-a nu mi-am pus încă această 
întrebare. Cum să trăim ? Cum să 
dobîndim dramul de fericire spre 
care, firesc, tinde oricare, în așa fel 
încît să nu lovim în nimeni, să nu 
rănim ființele apropiate, pe cei dragi 
din jurul nostru, sau care ne-au fost 
cîndva dragi, și, cu timpul, ni se pa
re că (din vina sau, în cele mai dese 
cazuri, fără vina lor) nu mai cores
pund idealului nostru de frumusețe, 
spiritualitate și conviețuire ? Admit 
orice ; prin profesie și prin firea mea 
sînt un om înțelegător ; în nici o 
împrejurare din viață nu mi-a plă
cut și m-am ferit să dau sentințe 
fără drept'de apel. Fiecare om — e 
convingerea mea intimă — în fluc
tuațiile existenței sale, oricît de jos 
ar coborî degradîndu-se sufletește, 
are o cît de firavă justificare (cel pu
țin pentru conștiința lui), un argu
ment, o probă mai mult sau mai pu
țin obiectivă prin care își poate ex
plica faptele, egoismul, malignitatea 
morală. Orice însă, pînă la anumite 
limite. Și pînă la copii. Aici, intran
sigența mea nu mai cunoaște îngă
duințe.

Dar să expun faptele.
X este — sau, mai bine spus, a fost 

pînă de curînd — o elevă exemplară, 
bună la învățătură, cuviincioasă, în
drăgită deopotrivă de colegii de 
școală și de profesori, una din acele 
ființe inteligente, vesele și exuberan
te, care luminează totul în jurul ei, 
și care mă făcea, ori de cîte ori o as
cultam sau o vedeam mișcîndu-se 
plină de grație, (înaltă, palidă, cu o- 
chii ei mari, curați, de o albăstrime 
de cristal, contrastînd cu părul ne
gru, lucios, săltîndu-i în bucle pe u- 
meri), să-i doresc cele mai mari șan
se de reușită în viață, generozitatea 
și ocrotirea tuturor, așa cum le do
rești acelor ființe misterioase și fer
mecătoare, iscate din mijlocul nos
tru, făcute anume parcă pentru feri
cire. Par cuvinte mari — în general, 
poate vorbesc cam afectat — dar ele 
exprimă cel mai exact sentimentele 
mele față de această fetișcană zglo
bie — una din elevele preferate, re
pet, cu toate că știu că un bun pro
fesor nu trebuie să manifeste o prea 
mare simpatie pentru un elev sau al
tul — dar, în căzu) de față X nu nu
mai că merita din plin această duio
șie, prin comportarea și calitățile sale 
native, dar îmi impunea respect — 
da, respect, nu mă tem de implica
țiile cuvîntului — respect și dragoste 
prin chiar viața ei, dacă prin cele cî- 
teva date biografice pe care i le 
cunoșteam puteam să intuiesc — și 
cred că da — viața ei. O cunoșteam 
și pe maică-sa adoptivă — îmi fusese 
elevă in primii ani ai carierei mele
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— fetița fusese luată de Silvia — așa 
o cheamă — cînd avea un an și ju
mătate, de la Casa Copilului, după 
ce buna ei prietenă, Olga, să-i zicem,
— nu vreau să-i dau numele — altă 
elevă de-a mea, făcuse copilul „din 
flori" și-1 părăsise ca să se căsăto
rească. (Ce infamie! deși ca femeie, o 
înțeleg, sau am încercat s-o înțeleg 
atunci, cînd a venit să mi se plîngă, 
după puțină vreme de la căsătoria ei, 
cînd au început s-o chinuie remușcă- 
rile și apoi mai tirziu, cînd a fost ea 
însăși „părăsită" și voia să-și ia co
pilul îndărăt, dar fetița era prea le
gată de noua, mamă și aceasta de 
fetiță’ ca să se mai poată face ceva 
și să nu se creeze o dramă și mai 
mare). în sfîrșit, lucrurile sînt prea 
complicate ca să le deslușesc în amă
nunt, prea dureroase și nu-mi face 
nici o plăcere să mi le mai amintesc.

Fiecare își trăiește viața după cum 
se lasă dominat de instinct, tîrît de 
temperament și de împrejurări — îm
prejurările, pentru unii, dovedin- 
du-se de bun augur, pentru alții ne
faste. Aici e însă vorba de omul ade
vărat, de omul cu voință și rațiune, 
care trece sau poate trece prin toa
te cu fruntea sus, trăindu-și viața în 
așa fel ca nimeni să nu-i poată re
proșa nimic. Silvia, fosta mea elevă, 
mama adoptivă a elevei X, e o ast
fel de ființă și am toată admirația 
pentru ea. Durerea mea mare e că 
nu știu cu ce aș putea-o ajuta, așa 
cum nu știu, pur și simplu îmi ples
nește capul cînd mă gîndesc la X, 
și-mi dau seama că n-o pot prea 
mult ajuta nici pe ea.

Spuneam că mă uitam la ea sau o 
ascultam la lecție, îi ascultam răs
punsurile precise și curgătoare și-n 
gîndurile mele îi doream cea mai 
mare fericire din lume ; o vedeam 
transfigurată peste ani, după ce alți 
profesori mai bine pregătiți și mai 
demni de acest nume o vor pregăti 
multilateral și-i vor lumina capul de 
cunoștințe, o vestită savantă sau mare 
artistă — de ce nu ? Acum nu i-aș 
dori și nu-i pot dori altceva în criza 
prin care trece decît liniște sufle
tească, o împăcare cu ea însăși și cu 
familia, puțină armonie și înțelegere 
omenească spre care aspiră din toată 
ființa ei.

Ce s-a întîmplat ? Nici nu mai știu 
de unde să încep. Să fie clar pen
tru toată lumea că nu sînt pătimașă ; 
nu vreau să arunc o lumină falsă 
asupra nimănui și nici să obțin cîștig 
de cauză pentru nimenî. Vreau să las 
faptele să vorbească.

Ce s-a întîmplat ?

L
uată de mii de treburi, de 
alte griji, de scoală, de pro
pria mea familie si de copiii 
mei pe care mă străduiesc 
să-i cresc cît ’ mai cinstit 
și mai demn, n-am mai văzut-o pe 

Silvia, fosta mea elevă, ’ mama adop
tivă a lui X. De multă vreme : de 
trei sau patru ani. Mai discutam cu 
X despre maică-sa. O iubea. O ad

mira. îi era recunoscătoare pentru 
cite făcuse pentru ea. Știa. Aflase de 
la vecini, aflase de la taică-său vi
treg, soțul Silviei — în perioada cînd 
acesta mai ținea la ea sau pretin
dea că ține — aflase cu lux de amă
nunte — și imaginația ei înflăcărată 
exagerase pînă la sublimul devota
ment aceste amănunte — cum o în
grijise Silvia de îndată ce-o luase 
de la orfelinat. Nopți întregi ve- 
ghease lingă ea, umblase pe drumuri, 
alergase din doctor în doctor, pro
curase medicamente și se deduse 
peste cap s-o salveze, s-o pună pe 
picioare. X fusese rahitică, suferise 
apoi de-o viroză puternică — se cre
zuse chiar că e un început de ence
falită și Silvia se internase cu fetița 
în spital. Am vizitat-o în perioada 
aceea o dată sau de două ori la spi
tal— cunoșteam o doctoriță, prietena 
unei foste colege, și amîndouă căzu
sem de acord că mamă adevărată să-i 
fi fost și n-ar fi îngrijit-o mai bine. 
La ultima vizită chiar... acum mi-a- 
mintesc precis, două vizite au fost... 
la ultima vizită... N-am să le pot uita 
niciodată, mama nedormită, cu ochii 
lucind surpați în cearcăne și fetița 
topită, cu căpșorul acela de ceară... 
Dar mi-am propus să nu fiu senti
mentală și n-am să fiu. Să las fap
tele să vorbească ! A îngrijit-o, în 
sfîrșit, n-are nici o importanță ! Și-a 
făcut datoria ! Chiar și el... da, tre
buie să recunosc, tînăr cum era pe-a- 
tunci și fercheș că abia putea răsu
fla liniștit că și-a internat nevasta 
în spital să aducă pe oricine alta în 
casă, chiar și el, trebuie să recunosc, 

s-a comportat exemplar. L-am întîl- 
nit la farmacie — umbla năuc prin 
tot orașul — pe-atunci nu se găsea 
Omnadin, să caute Omnadin și m-a 
impresionat, țin minte cînd mi-a spus 
că nu poate sta nopțile acasă ; era 
în stare — mi-a spus, să se lege de 
orice om pe care i-1 scoate întîmpla- 
rea în față numai să nu se întoarcă 
să intre singur în apartamentul pus
tiu să vadă pătuțul acela gol... Chiar 
așa spunea : „pătuțul gol... cînd mă 
uit și văd pătuțul gol și jucăriile 
împrăștiate prin casă... N-aveai cum 
să nu-1 crezț Țe uitai la fața lui ri
gidă, la ochii împăienjeniți care lu
necau într-o parte și n-aveai cum să 
nu-1 crezi. Poate asta a pierdut-o și 
pe X, și-a pierdut-» și biata Sil
via. Nu știu dacă ea știe tot, dacă 
știe și de X, sau numai de cealaltă, 
dar cred că da, cu aceiași ochi îm
păienjeniți lunecînd într-o parte, mai 
tulburi acum și mai viciați, George 
— așa-I cheamă — în cinismul lui 
desfrînat, ca s-o zdrobească definitiv, 
i-o fi spus el singur cu-aceeași -can
doare cu care-mi vorbea mie de „pă- 
tuț". Nu știu, nu l-am întrebat pe el, 
n-am întrebat-o pe Silvia și n-am s-o 
întreb niciodată. Tot ce știu (sau 
poate că nici nu știu, mai mult bă
nuiesc, am’construit eu singură cu 
imaginația și experiența mea de fe
meie bătrînă), în sfîrșit. ce-i în capul 
meu acum s-a format ascultînd pe 
jumătate împietrită, pe jumătate in
dignată, gata s-o iau la fugă ca o ne
bună să ajung la el să-i scuip botul 
de cotoi nerușinat în plină stradă, 
spovedania delirantă a fetiței.

Iată cum s-a întîmplat.
Spuneam la început ce drăguță 

era X și cum ne încînta pe toți : Era 
destul numai s-o privim, să-i auzim 
rîsul ușor ca un gîlgîit, parcă-i gîl- 
gîia un izvoraș în gît, se îneca de 
rîs, era o plăcere s-o auzi, s-o vezi; 
cînd se pornea se topea de rîs si ne 
făcea pe toti să ne descrețim frun
țile ! Si deodată...

Nu mai știu exact ziua cînd am 
observat asta dar peste întreaga cla
să parcă se lăsase un lințoliu de li
niște. Uite că fac și poezie 1 Lințoliu 
e un cuvînt prețios. Fals. Nu era așa. 
Dar am văzut prima dată că băncile 
noastre sînt cam murdare, pereții 
scrijeliți în cîteva locuri ceea ce do
vedea că nu se mai zugrăvise de 
mult (deși nu băgasem de seamă 
asta) și ce era mai surprinzător, ta
bloul cu reproducerea Atacului de 
la Smîrdan nu numai că mi se păru 
fals și stîngaci, năclăit în culori mur
dare, dai' de-a dreptul îngrozitor, de 
un prost gust și vulgaritate jignitoa
re. „Cine-a pus și oroarea asta pe 
perete — m-am întrebat, uitînd că 
chiar eu am pus-o și-n clipa aceea 
am băgat de seamă că în întreaga 
clasă se produce o mișcare ciudată. 
M-am uitat, și X în prima bancă, 
lîngă geam, plîngea cu pumnii ridi
cați pe pupitru și fața sprijinită în 
pumni. Nici măcar nu se ascundea. 
Plîngea orbește, în hohote, nestăpî- 
nit, ca un om care a scăpat hățurile, 

nu mai are nici rușine, nici ce as
cunde și e gata să moară de durere, 
rușine sau revoltă, sau toate la un 
loc.

Â
m luat-o în cancelarie, i-am 
oferit un pahar cu apă, 
n-am nutut-o potoli. Dădea 
mereu din cap. parcă voia 
să se smulgă, să sară din ea 
însăsi. îsi ștergea ochii cu pumnii și 

coatele îi șiroiau de lacrimi. Eram 
uluită și consternată de cît putea 
plînge. Parcă cineva, un monstru 
răutăcios, se răzbuna acum pentru 
toți anii în care se jucase și rîsese 
făcîndu-ne și pe noi să ne înseninăm 
frunțile în preajma ei. în sfîrșit, am 
potolit-o cu greu și numai după ce-a 
sunat de recreație și-n cancelarie au 
început să intre ceilalți profesori. A 
trebuit să ne retragem amîndouă je
nate, în altă parte, în sala de gim
nastică... Adică, vreau să spun nu 
„am potolit-o", s-a potolit ea singură 
și dintr-odată, parcă și-ar fi plîns 
toate lacrimile, parcă i s-ar fi sfîrșit 
lacrimile ; a devenit gravă, austeră, 
parcă a îmbătrînit pe neașteptate și, 
pironindu-mă cu ochii ei mari al
baștri și goi acum, de copil prema
tur, așteptînd un răspuns hotărîtor 
la întreaga lui existență, mi-a întins 
o scrisoare pe care o ținea în mîneca 
rochiei.

„Scumpă și stimată tovarășă diri
gintă, îmi scria.

M-am gîndit mult pînă să încep 
această scrisoare. Dacă-mi deschid 
sufletul dv. e că vă iubesc ca pe 
mama mea și n-am altcuiva cui mă 

destăinui pentru că mama suferă ală
turi de mine, suferă, suferă în tă
cere nespunînd nimic nimănui, ne- 
spunîndu-mi nici mie, suferă mai 
mult decît mine și eu trebuie s-o cruț 
și de aceea vă scriu dv., unei femei 
pe care o consider o a treia mamă, 
datorită sufletului dv. bun, înțelegă
tor și drept. Să mă ascultați și să mă 
judecați. Pe mama adevărată n-o 
știu, știți bine, am uitat-o, am vrut 
s-o uit, n-am vrut să știu nimic de 
ea, nici n-aveam nevoie cînd aveam 
o mamă bună care mă iubea, mai 
bună decît mama adevărată și-aveam 
un tată... am avut un tată pentru că 
n-o mai am acum decît pe mama și 
pe dv".

M-am întrerupt din lectură și 
m-am cutremurat.

— Ce-i fetițo ? am întrebat-o.
— Lăsați-mă, mi-a zis. Citiți sin

gură scrisoarea și să n-o arătați la 
nimeni. Să nu i-o arătați mamei.

Țineam în mînă scrisoarea și par- 
că,-mi frige» degetele.

- Bine, i-am spus, du-te. Vorbim 
mai tîrziu.

Î
mi terminasem orele așa că 
am ieșit în parc și-am con
tinuat scrisoarea ne-o ban
că intr-un boschet de 
liliac ;

„Viața alături de acești părinți o 
pot împărți în două perioade, scria 
X. La început am fost înconjurat» 
cu dragoste, răsfățată de mama și 
chiar de tata, de acest... (M-am oprit, 
mă sufocam. îmi ardeau obrajii, nu-mi 
puteam crede ochilor, pur și sim
plu... însfîrșit m-am ridicat și-am 
început să mă plimb prin parc și 
eram atît de agitată că m-am trezit 
lîngă un strat de flori stînd cu stîn- 
jenelul sub talpă, cum făcuse și el — 
nu-i mai pronunțam nici eu numele, 
ca X. și asociația neașteptată m-a 
dezmeticit și m-a făcut să mă întorc 
la bancă. Pur și simplu- nu-mi venea 
să cred, nu era cu putință. Cum era 
cu putință așa ceva ? Și sărind pasa
je întregi am parcurs scrisoarea din- 
tr-o răsuflare).

„Pe el l-am iubit poate mai mult 
decît pe mama, scria X. Nu știu de 
ce. poate pentru faptul că-1 vedeam 
rar, era mereu pe teren și cînd ve
nea mirosea totdeauna proaspăt și 
plăcut a colonie și-a țigări și mă lua 
în brațe și-l strîngeam mult, mult de 
gît înțepîndu-mă cu barba lui aspră. 
Arici ! Ești un arici 1 îi țipam. De ce. 
nu razi țepii. I-am ras, spunea el 
și rîdea de se prăpădea. (De la el am 
învățat să rîd). De la frizer vin. Pînă 
cînd m-am făcut mare, am crescut 
și-am început să înțeleg, scria X. Dar 
nici atunci, scria X. Se ferea. Nu 
știam, presimțeam vag ceva, dar nu 
știam ce se petrece cu el, doar sim
țeam cum se ferește de mine, mă 
ocolește, nu mai era același, nici în 
casă cu mama, certuri, mereu certuri 
și absențele de-acasă din ce în ce 
mai lungi, cu întoarcerile care nu 
mai erau ca altădată, nu mai mă lua 
în brațe, nici nu se uita la mine și 
la mama, parcă eram simple mobile 
plasate în calea lui plus că era ne

glijent, apatic, posac, mereu pus pe 
harță, țipînd la mama din orice fleac, 
ajunsesem să cred că are neplăceri 
în serviciu. Apoi am înțeles ce era. 
de ce-i fug lui ochii spre corsajul 
meu cînd mă dezbrăcăm sau treceam 
prin camera lor la baie. în capot. 
Și-odată l-a surprins mama la ușă, 
încerca să deschidă ușa, noroc că mă 
încuiasem, pînă atunci nu mai fă
cusem asta niciodată, l-a surprins șl 
i-am auzit pe amîndoi, înghețasem 
sub duș cu toate că apa-mi frigea 
pielea : „Vrei să ți-o faci amantă ?“ 
spunea mama, cred c-a răcnit, și-a 
ieșit din minți, nu-i mai păsa c-o aud 
eu și pe urmă a țipat cînd a lovit-o, 
cred c-a lovit-o cu capul de ușă și 
cînd am ieșit eu nu mai era, mama 
singură plîngea în fotoliu, cu capul 
în pumni și mie mi s-a făcut o ru
șine atît de cumplită, o silă de mine 
și de tot că n-am mai putut. M-am 
îmbrăcat și-am plecat de-acasă. Am 
ieșit în stradă și-am început s-alerg, 
parcă alergam spre cineva să-i cer 
ajutor, nu știam ce-i cu mine, m-am 
trezit alergînd și parcă nu mai eram 
eu. eram alta, o străină și mă te
meam de mine și cum alergam, la 
colțul străzii m-a prins cineva de 
mînă. Cred că m-a așteptat. M-a 
pîndit. M-a așteptat. De unde-a știut 
c-o să vin ? Se-ntreba X în scrisoare 
și mai departe n-am mai citit. Mă 
înăbușisem, gîfîiam de-a binelea și 
numai după ce am boțit scrisoarea 
și-am băgat-o în buzunar mi-a dispă
rut senzația neplăcută de repulsie 
că-mi ard buricele degetelor și-mi 
suflă cineva în față. Am ezitat dacă 
să mai discut cu X sau să mă duc 
direct la el, să-i strig în față că-i un 
porc ordinar și să-1 dau pe mîna 
procuraturii, să-1 ameninț, dacă a- 
menințarea și chiar procuratura mai 
ajută la ceva, vorbesc de X și de 
maică-sa, sau, mă-ntrebam, dacă cel 
mai nimerit n-ar fi totuși întîi să stau 
de vorbă cu Silvia. Mie o să-mi 
spună. Am fost profesoara ei, o 
să-mi spună ce-a fost ? Și-n definitiv 
ce-a fost ? Ce s-a întîmplat ? Dar 
orice aș fi făcut, puteam greși. X mi 
se adresase cu toată încrederea, îmi 
cerea sprijinul, aștepta ajutorul meu, 
îmi și scria că mă consideră ca o a 
treia mamă. Eram cea de-a treia 
mamă a ei și poate ultima și tocmai 
de aceea nu trebuia să-i provoc nici 
o dezamăgire. Deci asta era, îmi spu
neam. Asta era. Dar ce s-a întîmplat 
totuși acolo ? Și muream de furie și 
neputință. Amantă ! Amanta lui ! Ce 
ticăloșie ! Numai asta-mi umbla prin 
cap și gîndul nelămurit că n-am is
prăvit scrisoarea. Am citit mai de
parte :

„Acum cînd eu mă pregătesc din 
toată inima pentru examenele c.e mă 
așteaptă, acuma el vine noaptea tîr
ziu acasă, cînd vine, o dată pe săp- 
tămînă sau la două săptămîni și-a- 
tunci numai să facă scandal, parcă 
anume să se răzbune pe mine și s-o 
chinuie pe mama, să scoale toți ve
cinii. Dorm cu perna pe cap să nu 
aud, dar și prin pernă aud sughițuri
le mamei și hohotele ei de plîns. To
varășă dirigintă, de asta vă scriu. 
Spuneți-mi : ce să fac ? Mama e bol
navă. ea m-a îngrijit pe mine cînd 
eram mică, pe mine copilul nimănui, 
luat de suflet; eu care o consider 
mama mea adevărată o îngrijesc 
acum, dar nu-i pot ajuta cu nimic, 
boala ei e incurabilă, a fost operată 
de trei ori în ultimii doi ani și nu 
știu dacă va mai rezista la altă ope
rație, nici nu mai vrea, plînge cu 
capul pe umărul meu și se teme, are 
coșmaruri, se trezește noaptea și nu 
mai vrea să doarmă, să nu moară 
prin somn și ziua cît nu sînt eu, cît 
sînt la școală se teme să nu vină el 
s-o omoare, să scape de ea, să se-ri- 
soare cu cealaltă. Pentru că și-a gă
sit, fără scrupule, o „cealaltă". De 
unde știu ? O cunosc, o văd zilnic, 
locuiește în blocul vecin, e frumoasă, 
e tînără, e elegantă, și-a avut neru
șinarea și ea și el să vină amîndoi 
peste mama, bolnavă cum e, țintuită 
în pat dar lucidă, perfect lucidă, să 
vină lîngă ea cu cealaltă de mînă 
să-i strige în față cît e de urîtă. Dar 
nu, mama nu-i urîtă, cum de nu-și 
dă el seama de asta, mama-i o sfîntă, 
i-aș da jumătate din viață dacă aș 
putea. Sînt tînără. sînt aproape de 
vîrsta celeilalte, dar de ce nu se 
stăpînește, un om își poate înfrîna 
pornirile, numai un monstru poate 
proceda așa. Spuneți-mi și dv. Lă- 
muriți-mă cum poate să fie așa, unde 
se crede ? Pe ce lume ? cum poate, 
la o suferință peste marginile firii, 
în fața morții, oricît de monstruos 
ar fi el construit, să uite, să uite, să 
uite, să șteargă cu buretele tot și să 
orbească ? Pe scurt asta am vrut să 
știți și vă rog din toată inima să nu 
spuneți în oră de această scrisoare".

Așa sfîrșea X scrisoarea și-acum 
trebuie să fac ceva, ceva, stau cu 
scrisoarea în mînă și nu știu ce-i 
voi spune. Sînt douăzeci de ani de 
cînd, încetul pe încetul, pe nesimțite, 
am albit la catedră, copiii copiilor 
care mi-au trecut prin mînă îmi sînt 
azi elevi și-ncă pînă la cazul elevei 
X din clasa a Xl-a nu mi-am pus 
această întrebare : Cum să trăim ? 
Cum să dobîndim dramul de fericire 
spre care, firesc, tinde oricare, și 
oricare are dreptul lui în așa fel în
cît să nu stîlcim ce-i frumos în ju
rul nostru, să nu furăm, să nu bat
jocorim, să nu călcăm în picioare fe
ricirea, speranța sau omenia altora ? 
Cum ? Ce să-i spun lui X 1 Cum s-o 
ajut ?

Jocul (gravură pe metal)YASILg CELMARg Recreație (litografie) Ileana micodin

MIHAI NEGULESCU

Sentimentul
ii u @ ® tarii

Pămînt și cer, o singură făptură 
trecînd din fus orar în fus solar — 
al luminișului de suflet și căldură 
prin care zi de zi te naștem iar.

Ce mări ne-au stors durerile de sare, 
ce zbor-columnă ne-ntregește zi 
ce oră a demnității, nenclinare 
zidește-n umărul ce ne zidi ?

Cunosc pe lume un hotar de rod,
el tinereții ramură ne ține
— cu soarele un singur pod — 
îngemănării noastre-n limpezime.

Pămînt și țară, cer înmugurit 
ca neuitarea ochilor, de jertfe 
cînd nunți în miezul iernilor nasc mit 
cu glas din cornul vechilor proverbe.

Pămînt de nunți, în inimă legat,
al înnoirii negrăitul mire;
în neclintirea ta mă legi bărbat, 
de soare platoșă îmi dai, la încolțite.

O inimă în piept îți știu.
O țară am, și-n dimineți și-n lupte. 
Sînt fiul tău sub ochii tăi, și fiu 
sub ochii lumilor neîntrerupte...

VIOLETA ZAMFIRESCU

^A r mo ni e
Picură vreme
Copaci mă adună
Nuca de-piei arămii
Se desparte și mă adulmecă-n lună
Caprele negre, departe...

Rîd,
Nălucirea departe se duce,
Numai aburul
Să rămînă — bob a căzut, —
Prea de mult stăm zidită să cresc la răscruce fîntînă.

Lumea inel peste
Stîlpii de casă
Mă aruncă la mări
Să mă fiarbă iubirea,
Vrajă prin suflet sînt trasă fir-iarbă.

Cu ochii deschiși m-am zidit
în ursită,
Țară-pămînt al ideii
Neuitare să-ți fiu
Țîșnită spre soare.

FLORIN MIHAI PETRESCU

Pe firul de aur 
al verii

îmi cîntă toamna-n suflet și-n clipa asta știu
Că bucuria verii n-a murit întreagă...
Pe firul ei de aur străveziu
Alerg pe fluviu-n sus
Dragoste caldă — soare 
în apus
Iubind tot ce ne leagă.

La cele patru puncte cardinale
E zîmbetul subțire, icoana razei tale.

S-aduc spre iarnă tainice povești
în care zîna mereu bună
Ne vrea iar împreună
Sub muzica roiului de stele cununate ?

Poate-am să fiu ostrovul în care-ai să plutești 
în gloria amiezii neschimbate.
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Două evenimente petre
cute succesiv agită din nou 
o problemă de căpătîi a 
economiei braziliene : soar
ta cafelei.

Mai întîi, capricii cli
materice au provocat în
ghețuri în sudul țării, dis- 
trugînd o mulțime de plan
tații din statele Parana și 
Santa Catarina. Dacă pen
tru anumiți responsabili ai 
acestui sector fenomenul a 
însemnat „colaborarea na
turii la planul guverna
mental de eradicare a ca- 
felei", înghețul a constituit 
motiv de preocupare pen
tru producători.

A urmat apoi un con
flict serios pe piața nord- 
americană, unde firmele 
producătoare de cafea so
lubilă s-au plîns guvernu
lui de „concurenta brazi
liană". Se știe că, preocu
pată de reducerea stocu
rilor, Brazilia se orientează 
tot mai mult spre exportul 
de cafea solubilă (Nescafe) 
fiindcă fiecare < kilogram 
astfel prelucrat înghite cir
ca trei kilograme de boabe. 
Există de acum instalate 
cîteva fabrici moderne de 
acest gen, între care una, 
„DOMINIUM" din Sao 
Paulo, prelucrează zilnic 
36 de tone de boabe, lu- 
crînd în regim neîntrerupt 
de 24 de ore pe zi în toate 
cele 365 de zile ale anului. 
Producătorii nord-ameri- 
cani de cafea solubilă sînt 
de fapt mari importatori 
de cafea boabe din Brazi
lia. în prezent ei presează 
Casa Albă să intervină 
prin bariere fiscale contra 
desfacerii de cafea solubi
lă braziliană pentru a-și 
proteja propriile cîștiguri.

Pentru americanii din 
nord, care plutesc într-o 
mare de cafea (zilnic ei 
consumă 440 milioane de 
cești), cafeaua e în primul 
rînd o chestiune de gust, 
sau mai bine zis de tabiet, 
în schimb, pentru mai 
mult de jumătate din nu
mărul țărilor latipo-ameri- 
cane alterarea cu cîteva 
centime a prețului cafelei 
este, literalmente, o ches
tiune de pauperizare. Ca
feaua reprezintă aproape 
un sfert (23 la sută) din 
totalul exporturilor a 15 
țări latino-americane. în 
unele din ele, procentajul 
e și mai ridicat. Aici, in 
Brazilia, 53 la sută din ve
niturile externe provin din 
vinzarea cafelei, în Colum
bia 72 la sută, în Guate
mala 68 la sută etc.

în ultimă analiză, aces
te boabe „cafenii" susțin, 
iar de multe bri periclitea
ză monedele țărilor ' pro
ducătoare. Cu ele Brazilia, 
de exemplu, plătește im
portul de grîu și mai ales 
de petrol, ca și mașinile și 
utilajele de care are ne
voie.

Un cadou 
romantic cu vaste 
implicații

Se poate discuta în con
tradictoriu despre virtu
țile boabelor de cafea, exal- 
tindu-le sau manifestînd 
preferință pentru proprie
tățile similare ale ceaiului 
(in Brazilia ultima varian
tă echivalează cu o erezie) 
dar nimeni nu poate igno
ra traiectoria spectaculoa
să a acestui produs, sta
tutul său de suveran peste 
destinele economice ale unei 
mari părți din emisfera 
occidentală. Evident, tro
nul suveranului se află de 
mult timp în Brazilia, tară 
ce produce 45 la sută din 
cafeaua lumii. Vreme de 
peste un secol, cafeaua a

reprezentat aici aur. și 
bogăție, cîștig și pericol, 
fiind însă ca și mulți indi
vizi bogați un emigrant 
pe aceste meleaguri. Se 
crede că patria de origine 
a cafelei ar fi Etiopia. O 
legendă cu unele pretenții 
de istorie ne asigură că 
acolo, în țara negușilor, 
niște păstori ar fi observat 
cu mirare cum caprele lor, 
după ce au ros fructele 
unui anumit arbust, au de
venit mult mai vioaie. Ex- 
perimentînd ei înșiși boa
bele arbustului, au con
statat că ele exercitau o 
acțiune deosebită asupra 
organismului, reducînd o- 
boseala și limpezind min
tea. Prin intermediul ara
bilor, elixirul a ajuns în 
Turcia, apoi în Austria, 
Guyana franceză, iar de 
aici, prin ofițerul Fran
cisco de Melo Palheta, în 
Brazilia. Mai întii în nor
dul țării, stabilindu-se ală
turi de frații ei firești — 
zahărul și tutunul — fără 
de care, afirmă cunoscă
torii în materie, cafeaua
ar fi o plăcere incomple
tă. Din rațiuni de acli
matizare, din nord a emi
grat spre împrejurimile 
orașului Rio de Janeiro, 
iar ulterior a pus stăpî- 
nire pe solurile roșcate ale 
statelor Sao Paulo și Para
na, de unde și-a continuat 
expansiunea în restul con
tinentului. De fapt, nu nu
mai aclimatizarea explică 
această transferare. Timp 
îndelungat plantațiile erau 
concentrate pe litoral, în
deosebi intre Rio de Ja
neiro și Santos. în sezonul 
recoltei sacii cu boabe 
erau cărați de pe plantații 
direct la bordul navelor pe 
spinările sclavilor negri. 
Dar, după decenii de cul
tivare uniformă, în vre
muri cînd substanțele fer- 
tilizante nu preocupau pe 
nimeni, solul a obosit. 
Boabele pierdeau treptat 
în dimensiune, în aromă și 
în proprietatea de stimu
lent. Așa că plantațiile au 
început să se mute cu înce
tul spre interiorul țării — 
Sao Paulo și Campinas — 
unde pămîntul fertil pro
ducea de patru ori mai 
mult, dînd pe deasupra 
boabe de calitate mai bu
nă. Stimulați de cîștiguri, 
plantatorii extind rapid a- 
riile cultivate și de atunci 
se pecetluiește expulzarea 
altor culturi agricole toc
mai de pe solurile cele 
mai potrivite. Procesul a- 
vansează. cu banii încasați 
baronii cafelei înalță în 
micul burg Sao Paulo edi
ficii luxoase, palate, gră
dini „â la Versailles", 
transformîndu-1 în timp 
relativ scurt într-o verita
bilă metropolă a opulenței. 
Paralel insă apar aici fa
brici, orașul crește orizon
tal și vertical, rivalizînd 
cu fosta capitală Rio de 
Janeiro, ca apoi să o de
pășească iremediabil.

Dacă „ciclul zahărului" 
și „ciclul aurului" au durat 
in Brazilia relativ puțin, 
cel al cafelei se dovedește 
mult mai longeviv. Grosul 
boabelor de cafea este pro
dus pe latifundii prin mun
ca grea a țărănimii dez
moștenite și ’ aservite. Ca și 
zahărul, ca și aurul, ca
feaua a contribuit la înde
părtarea polilor sociali, a- 
glomerînd bogăție numai la 
unul din ei, pe seama ce
luilalt.

14 ore pe zi 
sub soarele 
tropical

O vizită la fazenda San
ta Rita din interiorul sta

tului Sao Paulo. Pe vreo 
250 de hectare, se întind 
coline plantate cu arbuști 
de cafea. Peisajul e destul 
de monoton. Arbuștii, toți 
de aceeași înălțime, sînt 
separați de spații egale și 
lasă impresia de coloană 
militară în uniformă ver
de, mărșăluind fără nici 
un entuziasm. Tabloul a- 
cesta ordonat parcă obo
sește ochiul, dar de la ar
bust. nu se așteaptă fru
musețe, ci rod abundent.

zi, și că alimentația oame
nilor e mai mult decît de
ficientă, atunci soarta cu
legătorului nu pare de in
vidiat. După lege el tre
buie să primească cel pu
țin salariul minim, ceea ce 
insă rar se întîmplă. Toți 
cei cu care am stat de 
vorbă mi-au spus că sala
riul lor e cam jumătate 
din cel legal (dacă nu ac
ceptă nu sînt angajați), din 
care se mai scade prețul 
alimentelor cumpărate în

Bătălia 
pentru piețe

Munca de pe plantație 
e numai o parte din proce
sul de preparare a cafelei 
pentru export. In portul 
Santos am avut prilejui să 
văd cealaltă etapă a pro
cesului. Asta fiindcă nu 
toată lumea dorește ace-

leagă direct depozitul cu 
bordul vasului. Asemenea 
unei turme de oi ce stră
bat una după alta o punte 
strimtă, sacii urcă pe ban
da rulantă și coboară apoi 
în burta navei. Numai vă- 
zînd priveliștea poți înțele
ge ce cantități fantastice de 
boabe părăsesc zilnic aceas
tă țară și cit consumă o- 
menirea din acest produs. 
Fiind cel mai mare port 
al Braziliei, Santos e tot
odată cel mai mare port al

în Columbia, Ecuador, Gua
temala, Haiti, Panama, în 
afară de faptul că, în ul
timii ani, țările africane 
au devenit concurenți se
rioși. în limbajul econo
miștilor,- fenomenul se nu
mește criză de suprapro
ducție și consecințele ei 
sînt cu atît mai grave cu 
cit e suferită de țări pen
tru care vinzarea acestei 
producții înseamnă o ches
tiune de viață și de moarte

Males-

t a t e a
CORESPONDENȚA DIN 

RIO DE JANEIRO 
DE LA VASILE OROS

E55

O singură tulpină dă anu
al cam 2 000 de boabe și, 
dacă te uiți la întinderea 
plantată cu zeci de mii de 
arbuști, începi să pricepi 
valoarea acestui pămînt 
roșu-ruginiu.

Recoltarea boabelor e lu
crul cel mai simplu ce se 
poate imagina și pentru 
aceasta tehnica parcă nu a 
inventat nimic ca să înlocu
iască munca manuală. Ca 
și pe primele loturi plan
tate de Palheta, lucrătorii 
culeg și azi cu mina boa
bele pîrguite, acompaniin- 
du-și mișcările monotone 
cu refrene melancolice si
milare cu cele intonate 
cîndva de sclavi. Operația 
de recoltare în sine nu e 
prea istovitoare, dar dacă 
se ține seama că ea se pe
trece sub un soare tropi
cal, durînd eîte 14 ore pe

magazinul proprietarului 
plantației. Este folosită pe 
larg munca minorilor, deși 
există o interdicție oficială 
în acest sens.

Odată culese, boabele 
sînt spălate și uscate la 
soare, apoi urmează decor- 
ticarea mecanică și depo
zitarea in saci. în tot a- 
cest proces, m-a izbit ab
sența completă a aromei 
de cafea. De unde credeam 
că pe o plantație tot aerul 
trebuie să fie impregnat 
de aromă, constat că boa
bele sînt inodore, că aro
ma stă ascunsă în intimi
tatea bobului pînă cînd a- 
cesta este prăjit. Poți să 
străbați printre arbuști 
kilometri întregi, căci mi
rosul specific e impercep
tibil, așa cum ai umbla pe 
nisip.

lași sortiment de cafea. 
De aceea boabele sînt de
șertate din saci și supuse 
selecției, clasificării. Dacă 
recoltarea nu amintește 
nimic de tehnică, selecția 
cade în întregime în sea
ma mașinilor. Boabele stră
bat o țeavă enormă — cel 
mai mare băutor de cafea 
din lume — de unde trec 
deasupra unor site, care le 
separă pe calități. O mași
nă ce numără și cîntărește 
automat varsă exact cite 
50 de kilograme de aceeași 
calitate de cafea în fiecare 
sac, ii imprimă numărul și 
marca, iar apoi îl coase.

îmbarcarea pe nave nu 
se mai - face de mult pe 
spinările oamenilor. Un 
pod de oțel, peste care a- 
lunecă o bandă rulantă,

cafelei de pe glob. Va
poare sub toate pavilioane
le își așteaptă rîndul anco
rate în radă sau manevrea
ză nerăbdător spre chei. 
Dacă uiți pentru moment 
misiunea lor, ai impresia 
că asiști la preparativele u- 
nei bătălii navale.

De fapt, desfacerea ca
felei pe piața mondială este 
o bătălie. în primul rînd 
fiindcă de . multă vreme 
producția de cafea depă
șește serios consumul. încă 
în 1905, Brazilia, de exem
plu, avea un excedent de 
11 milioane de saci. Dar 
între 1 900 și 1930 numă
rul arbuștilor s-a dublat, 
iar pînă azi a crescut de 
aproape încă trei ori. Ace
lași fenomen s-a petrecut

pentru destinele economiei. 
Dacă e cert că nici un alt 
produs nu a adus (și nu 
aduce) Braziliei mai mari 
venituri externe, parado
xul face ca tocmai acest 
produs să-i provoace cele 
mai mari pierderi. In de
sele perioade de ‘ criză a- 
cută, rodul sudorii a multe 
milioane de brazilieni — 
boabele de cafea — au 
hrănit cuptoarele locomo
tivelor, sau au fost arun
cate în ocean, în încerca
rea zadarnică de a contra
balansa oferta prodigioasă 
cu necesitățile unei piețe 
suprasaturate. Cu toate în
cercările de frînare a ex
ploziei cafelei, Brazilia a 
acumulat un stoc estimat 
actualmente la 80 milioa-

a a a a a a a a a a a a a

Traducător''
1 cent - 24

electronic
milioane dolari

ne de saci. Circa jumătate 
din acest stoc se află In 
depozite particulare, Insti
tutul brazilian -al cafelei 
plătind „chirie" cîte 500 000 
dolari pe lună. In cercu
rile autorizate se vorbește, 
pe șoptite, deocamdată des
pre o apropiată „Queima" 
(ardere), considerîndu-se că 
practic nu există posibili
tăți de plasament pentru a- 
semenea fantastice stocuri, 
din moment ce nici cota a- 
nuală de export de 17 mi
lioane de saci nu reușește 
să fie vîndută.

de 20 la 
național

din 1963

Dacă prețul cafelei scade 
cu un cent, pierderea Bra
ziliei se ridică la vreo 24 
milioane de dolari pe an, 
adică patru la sută din re
zervele de aur și devize. 
Columbia pierde șase mili
oane și jumătate de dolari, 
adică tot patru la sută din 
rezerve, iar Costa Rica 6 
milioane sau 3 la sută din 
rezerve. în ultimii 12 ani, 
fluctuația negativă a pre
țurilor a fost de 64,6 cenți, 
ceea ce a dus la pierderea 
de către Brazilia a circa 
unui miliard și jumătate do
lari, adică în jur 
sută din venitul 
global.

Brazilia execută
un program de eradicare și 
diversificare agricolă. Dat 
fiind că terenurile pe care 
se cultivă cafeaua sînt în 
genere adecvate pentru 
principalele culturi agrico
le, guvernul urmărește ca, 
în locul arbuștilor smulși, 
să se producă cereale, le
gume, fructe etc. care nu 
numai că ar contribui la 
îmbunătățirea nivelului ali
mentar, dar în viitor ar 
putea să asigure excedente 
pentru export, fără să im
plice gama de pericole și 
pagube ce alcătuiesc drama 
cafelei. Realist în intenții, 
planul e dificil de realizat 
tocmai fiindcă e vorba de 
cafea. Dacă pentru marii 
proprietari abandonarea ca
felei și trecerea la alte cul
turi e o operație relativ u- 
șoară, nu același lucru se 
întîmplă cu fermierii de 
rînd (și sînt vreo 500 000) 
pentru care cafeaua e de 
multe ori singura sursă de 
venituri. Adaptarea acesto
ra cere timp și mijloace. 
Dacă în ultimii patru ani 
guvernul a cheltuit 97 mili
oane de dolari (aproape trei 
sferturi din valoarea expor
tului de minereu de fier pe 
un an) cu eliminarea a un 
miliard trei sute de milioa
ne de arbuști, în prezent se 
calculează că va fi nevoie 
de alți 350 milioane de do- 

, lari numai pentru
rea parțială 
eradicare.

Dacă ar fi 
că tulpinile 
clandestin în Brazilia 
provoca țării sale 
greutăți, poate că nu ar fi 
acceptat riscantul cadou al 
unei tinere și romantice 
soții de guvernator. Posteri
tatea îl 
Palheta, 
mele pe 
cea mai 
istoricii îi evocă curajul de 
„Prometeu brazilian al ca
felei".

realiza- 
a planului de

bănuit Palheta 
aduse de el 

vor 
atîtea

cinstește totuși pe 
imprimîndu-i nu- 
cutiile cu cafea de 
bună calitate, iar

; O mașină electronică în stare 
| să facă instantaneu traduceri din 
■ limba rusă în limba franceză a 
ț fost realizată de ingineri francezi 
I și instalată la Centrul de cerce

tări științifice pentru automati
zarea traducerilor din Grenoble. 
Specialiștii consideră că, după o 

: serie de perfecționări, această ma
șină va putea să înlocuiască pe 
traducători în munca de tradu
cere chiar și a unor texte dificile. 
In prezent, colaboratorii centru
lui lucrează la realizarea al
tor mașini electronice capabile 
să traducă în franceză din ger
mană și japoneză.

Populația Indiei

Populația Indiei, care este in 
prezent de 511 milioane persoa
ne, crește anual cu 13 milioane, 
s-a anunțat oficial la Delhi. In 
fiecare an sînt înregistrate peste 
20 milioane de nașteri. In 56 
de milioane din cele 90 milioane 
de familii există deja cel puțin 
3 copii.

Dispare volanul?
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La o sesiune tehnico-științifică 
a industriei automobilelor, dr. 
Robert Fenton, de la Universi
tatea Ohio (S.U.A.), a prezentat 
un dispozitiv nou : o manetă con
struită de el care poate înlocui 
volanul automobilului. Maneta 
împinsă înainte produce accele
rație, trasă înapoi frînează, iar 
mișcată lateral comandă virajele. 
Cu ajutorul acestei manete, con
ducătorii auto pot reacționa mult 
mai repede dacă automobilul din 
față și-a încetinit viteza. Timpii 
de reacție sînt mult mai scurți 
și în diferite alte situații: în 
mai mare parte reacțiile se 
clanșează cu 85 la sută 
rapid decît la conducătorii 
automobile care manevrează 
lane.

cea 
de
nial 
de

co-

Soarta balenelor

albastre

Intre Japonia, Uniunea Sovie
tică și Norvegia — principalele 
țări care participă la vînătoarea 
de balene — a intervenit un a- 
cord privind cotele de vînătoare 
pentru sezonul antarctic 196711968. 
Se prevede vînarea unui număr 
de 3 200 de balene albastre, cu 
300 mai puțin 
trecut. Se știe 
de specialitate 
această specie
pe cale de dispariție și din această 
cauză se recomandă limitarea la 
minimum a vinarii lor.

decît în sezonul 
că în cercurile 

există temeri că 
de balene este

aI

!=

i
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Rezultatele obținute în descifrarea 
tainelor eredității la om lărgește te
renul de studiu nu numai al gene
ticii, dar și al unui număr mare de 
alte discipline. C.ît de importante sînt 
aceste cercetări reiese și din faptul 
că, potrivit unor statistici recente, în 
medie, la o sută de copii unul este 
condamnat Ia infirmități și anomalii 
pe toată viața, determinate de defec
te produse in adîncul celulelor orga 
nismului său, la nivelul cromozomi
lor.

întîlnim, de pildă, copii ce poartă 
parcă pe față o „mască" — pomeți 
proeminenți, ochii' îngustați la un
ghiul lor intern, printr-o cută de pie
le ce le denaturează trăsăturile per
sonale, de familie, etnice. Este o a- 
fecțiune ce poartă numele de tri- 
somia 21 și se întîlnește la copiii de 
toate rasele : albă, neagră și gal
benă.

Este astăzi lucru stabilit că aceas
tă boală se datorează unui exces de 
material cromozomic ; din cele 46 
de perechi de cromozomi, cit are o- 
mul în mod normal, perechea 21-a 
pre-intă trei cromozomi în loc de 
doi cum este normal. Surprinzător 
este însă faptul că există și un con
tratimp al bolii cînd, la același ni
vel apare un deficit cromozomial_ — 
un cromozom in loc de doi — dînd 
naștere altei maladii, care afectează 
aceleași sisteme și.le organismului nu
mai că de astă dată abaterile față 
de normal sînt. de sens invers celor 
ce se observă în trisomia 21.

Un alt exemplu care indică cum 
acționează deficientele materialului 
ereditar se referă la perechea de 
cromozomi nr. 5. Copiii au ochii 
depărtați între ei, craniul și maxi
larul inferior micșorați. în plus, o 
conformație anormală a laringelui a- 
duce după sine o modificare izbitoa
re a vocii, de unde și denumirea de 
„maladia strigătului de pisică". Si a- 
ceastă boală are un contratimp, 
care se întîlnește mai rar, dar care 
se datorează, pe cit se pare, prezen
ței unui fragment excedentar al ace- 
liiiași braț al cromozomului 5.

Ce fenomene stau la baza acestor 
procese ?

Este cunoscut că ansamblul infor
mațiilor ereditare indică oului fe
cundat cum să-și urmeze dezvoltarea 
pînă la realizarea unei ființe ome
nești, pornind de la' o singură ce
lulă, se află înscris pe molecule cu 
totul speciale — moleculele de acid 
desoxiribonuclpic (AJD.N.) ale cromo
zomilor. După un anumit „cod", re- 
prezentînd într-o oarecare măsură 
formule chimice, A.D.N. conține 
toate ordinele și rețetele necesare

ACTUALITATEA ȘTIINȚIFICĂ INTERNAȚIONALĂ

viitoarei dezvoltări a copilului. A- 
cestea sînt executate de către alte 
molecule — enzimele — adevărate 
mașini-unelte care efectuează miile 
de reacții chimice indispensabile 
vieții.

Se presupune astăzi că surplusul 
de material cromozomic, care apare

dar la o viteză diferită. Fie că ritmul 
eSte accelerat (exces de material cro
mozomic), fie că a încetinit (lipsă de 
material cromozomic) va rezulta tot
deauna o perturbare, o cacofonie, 
sau în cazul nostru, o malformație.

Ipoteza că anomaliile cromozo- 
miale acționează prin modificarea vi-

Va putea biochimîa

sa contracareze
boli ereditare?

Prof. dr. Jerome LEJEUNE

în bolile arătate,- determină și pro- 
' ducerea
pective. 
normale 
te prea 
duce la .
întotdeauna în același sens. La fel, 
ar acționa și insuficiența enzimelor. 
determinată de lipsa de material cro
mozomic, deviind dezvoltarea orga
nismului în sensul invers.,

biochimice 
se aseamănă 

fiecare din 
puțind fi

excesivă a enzimelor res- 
Chiar dacă enzimele sînt 
în sine, apariția în cantita- 
mare a acelorași, enzime 

o deviere a dezvoltării, dar

Ansamblul reacțiilor 
care face posibilă viața 
oarecum cu o simfonie, 
enzimele participante 
comparată cu un muzician care-și e- 
xecută partitura în cadrul orchestrei. 
Excesul sau lipsa enzimelor nu se va 
manifesta însă prin schimbarea in
tensității reacțiilor, ci prin modifica
rea vitezei lor. Să ne imaginăm că 
muzicienii și-ar cînta partitura cu 
fidelitate, fără a schimba nici o notă

Paris

tezei reacțiilor biochimice particula
re poate determina progresul cerce
tării, chiar dacă ulterior s-ar dovedi 
că ea nu reprezintă decît simplifica
rea unei realități mult mai complexe, 

în momentul de față, intr-adevăr, 
— prin diferite artificii — este 
posibil să accelerăm sau să încetinim 
reacțiile enzimatice. Deci, dacă am 
reuși să cunoaștem cele subordona
te cromozomului 21 (sau 5), s-ar des
chide și perspectiva corectării acestor 
defecțiuni care țin de structura ex
trem de profundă a condiției orga
nice.

Legătura dintre anomaliile cromo- 
zomiale și dinamica enzimatică re
prezintă însă o pistă care merită să 
fie studiată prin efortul
multilateral al mai multor oameni de 
știință incluzînd medicina, biochimîa, 
biofizica, genetica.

comun și

Cum se produc visele ? 
Deși nu știm încă prea 
multe despre acest feno
men, totuși în ultimii zece 
ani s-au descoperit o serie 
de amănunte de natură să 
arate' ce' șe 'petrece în cre
ier și în corp cînd dormim, 
dar măi ales cînd visăm.

Creierul nostru își exer
cită complexele sale func
ții nu,npmai prin numeroa
se procese chimice dar și 
electrice, acestea puțind fi 
urmărite cu electroencefa- 
lograful.

Cînd adormim graficul 
undelor cerebrale își schim
bă dintr-odată aspectul, 
părînd mai mari și mai len
te, oglindind o primă fază 
a somnului, „somnul orto
dox". După aproximativ o 
oră se produce o altă schim
bare bruscă corespunzînd 
unei alte faze — „somnul 
paradoxal" — cînd undele 
electroencefalogramei de
vin iarăși mici, iar globii 
oculari 
rapid 
tr-alta.

La 
Kleitman și 
noscuți cercetători în acest 
domeniu, au făcut experi
ențe interesante pe volun
tari. Cei treziți din somnul 
ortodox au răspuns întot
deauna că nu au visat. Tre
ziți din faza paradoxală a 
somnului 80 la sută dintre 
ei au răspuns însă că au 
visat și au făcut o descrie
re îndelungă și amănunțită 
a visului.

Cum se prezintă lucruri
le cu oamenii care susțin 
că nu visează niciodată ? 
Alți cercetători au consta
tat că și cei care susțineau 
că nu visează niciodată, 
treziți noaptea au putut 
să-și descrie visele. După 
toate aparențele fiecare din
tre ei visa cite 20 de mi
nute, de 5—6 ori pe noap
te, în total circa două ore. 
Se impune astfel concluzia 
că toți oamenii visează dar 
că uităm repede visele dacă

nu sîntem treziți chiar 
acel moment.

Care este însemnătatea a- 
celor mișcări oculare, mai 
lente sau mai rapide ? Du
pă una din experiențele 
noastre, efectuată la uni
versitatea din Edinburgh

în

oculare mult mai lente, re- 
prezentînd un „vis pasiv". 
Corespunzător, au putut fi 
împărțite în două clase și 
traseele electrice înainte de 
trezire ; după cum erau în
soțite de mișcări oculare 
rapide sau încete. S-a vă
dit deci că există o legătu
ră între cele două fenome
ne, subiectul visului și miș
cările oculare.

Un om lipsit de văz 
din naștere nu va vedea,

a somnu-

Noțiunea

încep să se miște 
dintr-o parte în-

Chicago, medicii
Dewent, cu- de vis

Prof. dr. lan OSWALD
Universitatea Perth — Australia

(Scoția) ne-am putut da 
seama că visele descrise de 
voluntari după trezire s-ar 
putea împărți în „active" 
și „pasive". Astfel, un vis 
care înfățișa scene de lup
tă era indiscutabil un vis 
activ și însoțit de mișcări 
rapide ale ochilor, în timp 
ce a privi în vis ecranul 
televizorului comportă, ca 
și în viața reală, mișcări

firește, nimic în visele lui, 
deoarece nici nu poate în
țelege practic ce înseamnă 
„a vedea". Visează însă și 
el : de pildă, că fiind cu 
alți oameni conversează, 
chiar și la mare distanță 
de patul său.

După cum indică rezulta
tele cercetărilor, visele 
a fi prezente totdeauna

par 
în

faza paradoxală 
lui.

Cercetările au 
iveală și alte diferențe ale 
celor două faze ale somnu
lui. Astfel, în etapa para
doxală, organismul consu
mă mai mult oxigen, apor
tul de singe la creier fiind 
sporit, interiorul creierului 
are o temperatură mai ri
dicată, ca și cum ar lucra 
la ceva important și dificil, 
încă o caracteristică a a- 
cestui fel de somn este pa
ralizia temporară a mușchi
lor, membrelor, pierderea 
reflexelor și chiar apariția 
unor coșmaruri, acele vise 
înspăimintătoare, de care 
cel care le visează caută să 
scape, constatînd însă că 
este imobilizat, pînă nu sc 
trezește. Acum înțelegem 
mai bine acest fenomen, 
știind că există intr-adevăr 
o paralizie în timp ce vi
săm, chiar dacă, de obicei, 
nu ne dăm seama de a- 
cest lucru.

Studiul funcțiilor cere
brale în timpul somnului 
a progresat mult în ultima 
vreme și prin observarea 
acțiunii unor medicamen
te : s-a constatat, de pildă, 
că barbituricele (un gen de 
somnifere) și alcoolul su
primă fază paradoxală, Ia 
persoanele obișnuite cu 
consumul lor, suprimarea 
bruscă puțind produce vise 
violente, mergînd pînă la 
boala denumită delirium 
tremens. în schimb, s-au 
descoperit și alte substanțe 
chimice, care intensifică 
faza paradoxală și visele 
pînă ce produc coșmaruri.

Pînă în 
cercetări 
încă spre 
ale bolilor 
voase, dar 
mul spre o mai bună cu
noaștere a mecanismelor 
fundamentale cerebrale, a 
rolului pe care îl are som
nul în viața noastră, ceea 
ce în viitor desigur nu va 
fi lipsit de aplicațiile co
respunzătoare.

scos la

a
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Prin container

peste Pacific

prezent aceste 
nu au condus 
tratamente noi 
mintale sau ner
ele deschid dru-

La 18 septembrie a părăsit 
portul Kobe primul vas japonez 
de transporturi comerciale în
cărcat numai cu containere (464 
de bucăți). A avut loc o cere
monie a deschiderii primei linii 
de transport a mărfurilor în 
containere între Kobe și San 
Francisco.

Dezvoltarea tancurilor petro
liere „mamut" a lăsat în urmă 
transportul maritim de alte 
mărfuri, care continuă să necesi
te un volum mare de muncă și 
timp îndelungat pentru încăr- 
care-descărcare. Containeriza- 
rea asigură viteză, siguranță și 
reducerea procesului de alterare 
a mărfurilor. In timp ce cargou
rile convenționale sînt obligate 
să rămînă 
operațiunile 
cărcare, 150 
noul sistem 
de zile. Și 
14 000
Japonia și vestul S.U.A. este 
acoperită într-o lună, în loc de 
două, l.n 
de cost se 
excluderii 
ționare în 
la sută.

In prezent, în întreaga lume 
se efectuează, cu vase înzestrate 
cu containere, 5 la sută din 
transporturile maritime inter
naționale, așteptîndu-se ca pînă 
în 1970 intre Europa și S.U.A., 
de pildă, 70 la sută din mărfuri 
să fie transportate după acest 
sistem.

Luna viitoare, din portul Kobe 
va pleca un alt vas de acest 
tip, „Hawaiian Craftsman", cu 
o capacitate de 464 containere, 
iar în 1969 vor fi adăugate noi 
vase de capacități sporite.

în porturi, pentru 
de încărcare-des- 

de zile pe an, după 
ele rămîn numai 50 
distanța de peste 

de mile marine dintre

același timp, prețul 
reduce, ca urmare a 
cheltuielilor de sta- 
porturi, cu circa 30

g

a
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Plecarea unei delegații

în Danemarca
Vineri dimineață â plecat lâ Co

penhaga 6 delegație â Cătnitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, care, la invitația Comitetului 
Central al Partidului Comunist din 
Danemarca, va face o vizită în a- 
Ceastă țară.

Delegația este formată din tova
rășii Leonte Răutu, membru al Co- 
riiitetulUi Executiv, secretar âl C C. 
âl P.C.R., Mihai Gere, membru su
pleant âl Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., și Nicu

★

: COPENHAGA 22 (Agerpres). — 
Vineri, delegația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
Condusă de tovarășul Leonte Ră
utu, membru al Comitetului Exe
cutiv și secretar al Comitetului 
Central, a sosit la Copenhaga.

'■ Pe aeroportul Kastrup, delegația 
ă fost salutată de tovarășii Knud 
Jespersen, președintele Partidului 
Comunist din Danemarca, Per Cris- 
tensen, Villy Fuglsang și Alfred 
Jensen, membri ai Biroului Politic 
al Partidului Comunist din Dane
marca.

■ De asemenea, au fost de față 
Gheorghe Ploieștean.u, ambasadorul 
Republicii Socialiste România la 
Copenhaga, și membri ai amba
sadei.

în după-amiâ2â zilei de vineri, la 
Sediul Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Danemarca au 
început convorbirile între delegația

Bujor, șef de sector la Secția inter
națională ă C.C. al P.C.R.

La aeroport, delegația a fost sa
lutată de tovărășii Vââile Vîlcu, 
membru ai Comitetului Executiv ăl 
C.C. al P C.R., Manea Mănescti, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. âl P.C.R., 
Ginzela Vass, Nicolâe Cuină, Si- 
mion Bughiti și Ion Teoreanu, șefi 
de secție lâ C.C. âl P.C.R., acti
viști de partid.

★

Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român și o delegație a 
Partidului Comunist din Dane
marca.

Lâ convorbiri au participat : din 
partea Comitetului Central âl Parti
dului Comunist Român tovarășii 
Leonte Răutu, membru al Comite
tului Executiv și secretar al C.C. al 
P.C.H., Mihai Gere, membru su
pleant al Comitetului Executiv și 
secretar ăl C.C. al P.C.R., Nicu 
Bujor, șef de sector în secția inter
națională a C.C. âl P.C.R.

Din partea Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Danemar
ca au participat tovarășii' Knud 
Jespersen, președintele Partidului 
Comunist din Danemarca, Paui 
Emanuel, membru al Biroului Poli
tic, secretar al C.C. al P. C. din Da
nemarca. Per Cristensen. Villy 
Fuglsang și Alfred Jensen, membri 
ai Biroului Politic aJ P. C. din Da
nemarca.

VIZITELE DELE6AJ1EI

PARLAM ENTARE
Parlamentarii cehoslovaci s-au 

întîlnit cu președinți și membri ai , 
unor comisii permanentă ale Ma
rii Adunări Naționale.

La întîlnire au luat parte pre
ședintele Mării Adunări Nâțiohâle. 
Ștefan Voitec, acad. Șt. 8. Nicolau 
și KovacS Gyărgy, vicepreședinți âi 
Marii Adunări Naționale.

*
Biroul Marii Adunări NățiOnâle 

â oferit vineri un dejun în onoarea 
parlamentarilor cehoslovaci care ne 
vizitează țâra.

Au luat pârte Ștefan Voitec, pre 
ședințele Mafii Adunări Naționale. 
Constanța Crăciun, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, âCâd. Șt. S. 
Nicolau și Kovăcs Gy0i-gy, vicepre
ședinți ai Marii Adutlări Naționale. 
Grigore Geamâhu, secretarul Con
siliului de Stât, Alexandrii Boabă 
și Ștefan Bălan, miniștri, Vasile 
Șândru, adjunct âl ministrului afa
cerilor externe, membri âi Consi
liului de Stat, președinți âi Unor 
comisii permanente ale Mării A- 
dunări Naționale, alți deputațl și 
persoane oficiale.

Au participat, de asemenea, Cest-

CEHOSLOVACE
Sesiune F.A.0 răsfoind presa străină

Deschiderea lucrărilor colocviului
„Tehnica de calcul și calculatoare"

în sala mică a Palatului Repu
blicii au început vineri dimineața 
lucrările colocviului pe tema „Teh
nica de calcul și calculatoare*1. Co
locviul, organizat de Academie, A- 
sociația oamenilor de știință și So
cietatea de științe matematice —

sub egida Consiliului Național al 
Cercetării $tiințifice — reunește 
numeroși academicieni, profesori u- 
niversitari, cercetători . științifici, 
ingineri Și economiști din țâră, pre
cum și specialiști din 11 țări din 
Europa și America de Nord.Semnarea unui protocol privindîntre România și Anglia

în urmă tratativelor purtate la 
București la Ministerul Comerțului 
Exterior a fost semnat protocolul 
privind schimburile de mărfuri în
tre Republica Socialistă România și 
Anglia pe anul 1967—1968.

Protocolul constituie o bază pen
tru lărgirea în continuare a schim
burilor de mărfuri dintre cele două 
țări.

în baza sa. România va exporta 
în Anglia : mobilă, confecții, țesă
turi, tricotaje, anvelope, produse 
chimice, mașini și utilaje, prepara

te din carne, conserve de fructe și 
legume etc. Pe lista importurilor 
românești- din Anglia figurează, 
printre altele : instalații și echipa
mente industriale, mașini și utilaje, 
motoare cu combustie internă, se
mifabricate din metale neferoase, 
chimicale, fibre artificiale, piei etc.

La semnare au fost de față Va- 
sile Răuță, adjunct al ministrului 
comerțului exterior, precum și Sir 
John Chadwick, ambasadorul Ma
rii Britanii la București. .

(Agerpres)

Cronica a H nzilei

CU PRILEJUL
ARMATEI

BULGARE

ANIVERSARII 
POPULARE

Atașatul militar naval și al aeru
lui al R. P. Bulgaria in Republica 
Socialistă România, general-maior 
Panaiot. Karakacianov, a oferit vi
neri seara un cocteil cu prilejul ce
lei de-a 23-a aniversări a creării 
Armatei populare bulgare. Au' par
ticipat general-locotenent Ion Co- 
mân. adjunct al ministrului forțe
lor armate, secretar al Consiliului 
Politic Superior al Armatei, gene
ral-colonel Mihai Burcă, adjunct al 
ministrului forțelor armate. Vasile 
Șandru, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, generali și ofițeri 
superiori. Au luat parte șefi ai unor 
misiuni diplomatice, atașați militari 
și alți membri ai corpului diplo
matic.

ACORD ROMÂNO—BELGIAN 
CU PRIVIRE

LA TRANSPORTUL RUTIER 
DE MĂRFURI

Vineri a fost semnat la Bucu
rești un acord româno-belgian cu 
privire la transportul rutier de 
mărfuri, efectuat cu vehicule co
merciale. Din partea română acor
dul a fost semnat de Pavel Ștefan, 
adjunct al ministrului transportu
rilor auto, navale și aeriene, iar 
din partea belgiană de Honors 
Cambier, ambasadorul Belgiei la 
București. Acordul reglementează 
probleme legate de transporturile 
internaționale rutiere de mărfuri 
între cele două țări și în tranzit 
pe teritoriul lor.

în baza contractelor încheiate re
cent între întreprinderea româ
nească de comerț exterior „Indus- 
trial-export" și firma „Sonatrach" 
din Algeria, în prezent se află în 
țara noastră un prim grup de mun
citori și tehnicieni algerieni care se 
specializează în diverse sectoare ale 
industriei petroliere. La rîndul lor, 
specialiști români în foraj vor ple
ca în Algeria pentru a pune în 
funcțiune patru instalații de foraj 
pe care România le va livra în a- 
ceastă țară, precum și pentru a îm
părtăși din experiența lor petroliș
tilor algerieni.

Vineri după-amiază. Sim Kee 
Boon, secretar permanent la Minis
terul Finanțelor din Republica Sin
gapore, șeful delegației smgaporeze 
care se află în vizită în țara noas
tră, a oferit o recepție în saloa
nele Hotelului „Athenâe Palace". 
Au participat Valentin Steriopol. 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior, Hristache Zarnbeti, vice
președinte al Camerei de Comerț, 
funcționari superiori din Ministe
rul Afacerilor Externe, conducă
tori ai unor întreprinderi de comerț 
exterior.

★
Cunoscutul fizician englez Pa

trick Bleckett, laureat al Premiului 
Nobel, președinte al Royal Society, 
-'are se află în țară la invitația 
Prezidiului Academiei, a conferen
țiat vineri în aula Academiei des
pre „Magnetismul rocilor și de
plasarea continentelor" Au a- 
sistat acad. Miron Nicolescu, 
președintele Academiei Republi
cii Socialiste România, acade
micienii Remus Răduleț și Șer- 
ban Țițeica, vicepreședinți ai aces
teia, fizicieni și profesori din învă- 
țămîntul superior, precum și Sir 
John Chadwick, ambasadorul Marii 
Britanii la București.

*
Vineri seara s-a înapoiat în Ca

pitală, venind din Cehoslovacia, 
delegația de specialiști condusă de 
Emil Drăgănescu, ministrul ener
giei electrice, care a vizitat cel de 
al IX-lea Tîrg internațional de la 
Brno.

A
Sub auspiciile Universității 

Populare București, vineri seara a 
avut loc un simpozion cu tema 
„Știința conducerii și organizării 
producției". Au luat cuvîntul acad. 
Remus Răduleț, vicepreședinte al 
Consiliului Național al Cercetării 
Științifice, vicepreședinte al Aca
demiei, rectorul Universității 
Populare, și prof. univ. Edmond 
Nicolau, director adjunct al Cen
trului de calcul economic și ciber
netică economică, directorul cursu
lui „Știința conducerii și organiză
rii producției" din cadru] Universi
tății Populare București.

(Agerpres)

mir Cisar, ambasadorul R. S. Ceho
slovace la București, și membri ai 
ambasadei.

în timpul dejunului, desfășurat 
într-o atmosferă de caldă priete
nie. Ștefan Voitec $i Helena Lefie- 
rovă ău rostit toasturi.

A
Cu prilejul prezenței în țară 

noastră â delegației Adunării Na
ționale ă Reptibllcli Socialiste Ce
hoslovace. ambasadorul acestei țări 
la București, Cestmit CiSâr, a oferit 
o recepție.

La recepție au participat Ștefan 
Voitec, președintele Marii Adunări 
Naționale, Constanța Crăcîuii, vice
președinte ăl Consiliului de Stat, 
Vicepfeșediriți âi Mâi'il AdUiîâfi 
Naționale, membri ai Consiliului de 
Stat, miniștri, deputâți Ji âltd per
soane Oficiale, ■

★
în curstil aceleiași Zile, delegația 

Adunării Naționale â Republicii 
Socialiste Cehoslovacia â Vizitat 
Muzeul de istorie a partidului co
munist, a mișcării revoluționare și 
democratice din România.

(AgerpreS)

între 11 și 22 septembrie, țara 
noastră a găzduit lucrările celei 
de-a VlII-a sesiuni a grupului 
F.A.O. pentru corectarea torenților, 
lupta contra avâlâtîiȘelor și âtne- 
najarea vârsanfilâr.

Participanții — specialiști din 
Austria, Bulgaria, R. F. a Germa
niei, Grecia, Franța, Italia, Elveția, 
Spânia, Portugalia Și alte țări, pre- 
curti și din Cadrul F.A.O. — au 
dezbătut 0 serie de' comunicări ști
ințifice privind aspectele cele mai 
noi ale activității din acest dome
niu. Au fost vizitate bazine expe
rimentale, lucrări de corectarea to- 
reriților și de protejare a terenuri
lor degradate, realizate de specia
liștii noștri pe Valea Prahovei, la 
Piatra Neamț, Lacul Roșu, Bicaz, 
Tg. Ocna, SlăniC, Brașov și în alte 
părți ale țării.

Lucrările sesiunii au constituit un 
rodnic șl util schimb de experien
ță, atît pentru participanții ro
mâni, Cit și pentru specialiștii de 
peste hotare.

RELAȚI!
INTEREUROPENE

Sub 
vista 
nr. 32

titlul „Un pas înainte", re- 
pragheză „Literarul Noviny" 
publică următorul comentariu:
pas înainte a fost făcut în

(Agerpres)

Carnet voleibaliști c
6 țări in turneul de la Cluj

Groen—primul și la Deva
(Din carnetul arbitrului principal)

Arad. plecarea la ora 13 din cen
trul orașului.

Km 15. — Caravana este compactă. 
Se rulează molcom, de$i traseul este 
plat.

Km 32. — Cehoslovacul Zelenka. 
pină joi aflat între fruntașii clasa
mentului. dorește, se oare, să revină 
pe primul plan al ierarhiei. Imediat 
după Lipova. se lansează într-un 
sprint prelung și foarte puternic, ast
fel că părăsește plutonul.

Km 59. — Bîrzava. Zelenka nu Slă
bește basul. Are o voință extraordi
nară. Cu toate că cel din pluton, tre- 
zindu-se la realitate, au pornit pe 
urmele fugarului, avansul acestuia 
este de peste 1 minut si 30 de se
cunde.

Km 74. — Regrupare. Zelenka —■ 
oricum eroul etapei — cedează Si 
este încorporat de pluton. Ne aflăm 
la jumătatea traseului. în deschide
rea caravanei se află acum un grup 
masiv, de circa 40 de alergători.

Km 129. — La lila, cu 25 km îna
inte de sosire. încercări izolate de 
evadare „Focurile de paie" sînt ime
diat stinse...

I Momentul etapei |
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Soarele arde ca în toiul verii, 9 
I vintul se joacă de-a v-ați ascun- 
I selea pe meandrele nesfîrșite ale I 

șoselei, plutonul rulează în ritm de 
excursie, îndreptîndu-se agale spre ' 
pitoreasca vale a Mureșului...

I— Ce plictiseală ! — își zice Jiri 
Zelenka, concurentul cu nr. 14, care 
pînă alaltăieri s-a dovedit uncandi- 
Idat serios la tricoul

peisajul se anunță 
ruinele castelului 
sugerează isprăvi

I predispuși la așa ceua
J alergător cehoslovac pornește de 
I unul singur pe sub coroanele um- 
I broase ale pădurii de fagi. Nimeni 
I >iu pare dispus să-l însoțească in 
| această escapadă prematură : mai 
Isînt 120 km pînă la Deva și este 

greu de presupus că solitarul ar 
avea de gînd să-i străbată lipsit de 
orice companie !

ISe scurg astfel vreo 20 km ; pri
veliștea devine tot mai atractivă, 
panorama dealurilor împădurite în-

Icintă ochiul — dar vîrfurile pluto
nului încearcă în zadar să distingă 
silueta lui Zelenka, dispărut un
deva dincolo de ultima cotitură...

IMotocicliștii caravanei anunță că 
decalajul crește, apropiindu-se de 
două minute 1 Stimulat probabil de 1 această informație, ciclistul în echi

pament verde pedalează din ce în 
ce mai repede, în timp ce urmări
torii încep să dea semne de îngri- 

j forare. Ce-i drept, Zelenka nu poate 
8 amenința deocamdată pozițiile pri- 
| milor clasați — dar să nu uităm 
Ică în astfel de situații intervine 

deseori neprevăzutul, mai ales sub 
forma unei bariere: ce s-ar în- 
tîmpl-a, de pildă, dacă un aseme-

I nea obstacol i-ar crea cehoslova- 
| cului un „supliment" de 10 minute 
6 față de pluton ? Ideea nu-i tocmai 
■ amuzantă îndeosebi pentru concu- 
| renții aflați în imediata sa apro- 
I piere ; în consecință pedalele încep 
1 să se miște mai sprinten, umerii 
I se apleacă mai hotărit pe ghidoane 
8 și mecanismul alcătuit din 50 de 
I oameni înaintează cu viteză sporită 
i în căutarea îndrăznețului evadat. 
| în sfîrșit, pe pantele de la ieșirea 
9 din Bîrzava, tricoul de culoarea 

frunzișului proaspăt devine vizibil 
| pentru cel din primele rînduri. Ze- 
| lenka observă și el cum stau lucru- 
I rile și renunță, așteptînd regru- 
Iparea. Evident, este greu de crezut, 

oricît de optimist ai fi, că vei re
zista de unul singur pe distanța 
mai lungă decît anumite etape ale 

| competiției. în orice caz, în ciuda 
j insuccesului, simpaticul ciclist 
■ cehoslovac păstrează satisfacția, ce- 
Ilei mai importante acțiuni solitare 

(peste 40 km) din actuala ediție — 
oferind, totodată reprezentanților 

. presei unicul fapt remarcabil în 
I această a zecea etapă a „Turului 
8 României".

galben, și cum 
atrăgător, iar 

de la Lipova 
vitejești celor 

tînărul

Km 145. — Ardeleanu sparge un 
baieu. Pierde nutin teren cu schim
barea rotii, dar apoi — si cu ajuto
rul lui Grigore, rămas snecial din 
pluton — reintră în grupul din față.

Km 150. — Intrăm în Deva. în 
fruntea gruDUlui agitație ; se încear
că snrinturi de tatonare. Pleacă o- 
landezul Mineboo și Kazmierczak 
(R.D.G.). Sînt prinși. Lă un moment 
dat. Borschel — unul din. asii sprin
turilor intermediare — Pare a fi 
scăpat de urmăritori. Va cîstigă eta
pa si deci va trece pe IbcUl doi. îna
intea lui Ziegler ? Intențiile lui pă
reau a1 fi realizate. Cu foarte nutin 
înainte de sosire îsi Prezintă candi
datura olandezul Groen. victorios în 
etapa precedentă. Sprintului acestuia 
nu-i poate rezista nimeni din pluton 
si — extraordinar — chiar ne linia 
finală îl întrece pe Borschel. Groen 
cistigă a doua victorie consecutivă, 
după ce a ratat de Putin... eliminarea 
din competiție ca urmare a întârzie
rii cu care sosise în etapa a VlII-a !

Clasamentul etanei; 1. — Groen 
(Olanda) a parcurs 152 km în 3h46’ 
(medie orară 40,354 km) ; 2. — Bors
chel (R.D.G.) ; 3. — Ardeleanu (Ro
mânia I) ; 4. — Strand (Suedia) ; 5. 
Moiceănu (România I) și plutonul în 
același timp cu învingătorul.

Clasamentul general individual 
după 10 etape i. 1. — E. Rusu (Româ
nia I) ; 2. - —I— ÎL
1’39” ; 3. — Borschel (R.D.G.)
1’56” ; 4. — Gh. Suciu (România 
la 2’50” ; 5. — Ger’a (România I) 
3’33” ; 6. — N. Ciumeti (România 
la 3’48” ; 7. — T. Vasile (România 
la 4’45” ; 8. — Ardeleanu (România 
I) la 9’20” ; 9. — C. Nielsen (Dane
marca) la 9’39” ; 10. — Prinsen (O- 
landa) la 9’55” etc. în clasamentul 
ne echipe conduce România II. ur
mată de România I, R. D. Germană, 
Cehoslovacia. Danemarca.

Sîmbătă are loc penultima etapă : 
Deva (ora 12) — Sebeș (13.30) — Si
biu (14.30) - Călimănesti (17).

Turneul internațional masculin de 
volei, care începe mîine la Cluj, se 
înscrie ca unul din principalele e- 
venimente pe agenda de lucru a an
trenorilor echipelor U.R.S.S., Polo
niei, R. D. Germane, Japoniei, Bul
gariei și României. Competiția se va 
desfășura de-a lungul a 6 zile în e- 
leganta Sală a sporturilor. După pă
rerea specialiștilor, turneul de la 
Cluj constituie o adevărată „avan
premieră" a campionatelor de la Is
tanbul. un ultim criteriu de a cu
noaște favoriții „europenelor" din 
Turcia. Aceasta, pentru că la Cluj se 
vbr întîlni în fața fileului U.R.S.S., 
caippioană olimpică, România, vice- 
canipioană mondială, Polonia, echipa 
surprizelor, Japonia, care vrea să-și 
demonstreze progresul înregistrat în 
ultimul timp. R. D. Germană, o out- 
sideră, $1 Bulgaria, revelația unui 
turneu disputat acum cîteva săptă- 
mîni în Belgia.

Echipele participante au fost îm
părțite în două grupe, după cum ur
mează : grupa A : Japonia, Bulgaria, 
România, România — tineret ; grupa 
B: U.R.S.S., R. D. Germană. Polo
nia.'

Duminică sînt programate urmă
toarele partide : ora 10: Japonia— 
România (tineret) și U.R.S.S.—Polo
nia. De la ora 18 are loc partida, 
România—Bulgaria.

„Un 
relațiile dintre R.S.C. și R.F.G. prin 
încheierea la Praga a tratativelor 
de politică comercială între delega
țiile celor două țări.

Rezultatul îl constituie încheierea 
unui nou acord comercial, care pune 
capăt Situației lipsite de o bază 
contractuală de pînă în prezent și 
â unul aCord cu privire lâ înfiin
țarea de reprezentanțe comerciale 
care pentru prima dată de la 
apariția statului vest-german — re
glementează cel puțin o anumită 
parte a problematicii relațiilor din
tre Cele două țări.

Relațiile R.F.G.—R.S.C. fac parte 
în multe privințe dintre cele mai 
vil relații între statele capitaliste și 
socialiste din Europa. R.F.G. este', 
de exemplu, cel mai mare partener 
comercial capitalist al Cehoslovaciei ; 
schimbul de mărfuri crește de la 
an la an și volumul său cu R.F.G. 
a atins anul trecut suma de 1,3 mi
liarde Coroane (paritate comercială).

Nu este vorba însă doar de schim
bul de mărfuri sau de alte posibili
tăți de colaborare economică. Re
lațiile culturale între cele două țări, 
atît cantitativ cît si calitativ, cu 
posibilitățile extraordinare de „ex
port" ale Cehoslovaciei, depășesc 
amploarea schimburilor comerciale. 
Dezvoltarea economiei R.F.G. — a- 
rată, în continuare revista — a de
pășit disproporționat dezvoltarea 
propriei creații într-o serie de do
menii ale vieții culturale. în ulti
mii cîțiva ani este necesar să 
adăugăm aici și dezvoltarea turis
mului. Crește și numărul contacte
lor bilaterale fructuoase între orga-

nizății obștești, școli, specialiști de 
toate genurile etc. Rezultatul îl con
stituie creșterea gradului de cu
noaștere reciprocă â Vieții dirt țările 
noastre, ceea ce constituie o contri
buție deloc lipsită de importanță la 
îmbunătățirea, atmosferei internațio
nale din centrul Europei. Re
glementarea actuală normalizează 
așadar într-un fel la nivelul, re
lațiilor oficiale de stât Ceea că 
s-a obținut deja într-o măre măsură, 
în practica cotidiană. Acest pas nu 
poate fi decît binevenit.

De același fel sînt de cîțiva ani 
și relațiile Poloniei, Bulgariei și 
Ungariei cu R.F.G. (Dacă lăsăm de-o 
parte faptul că U.R.S.S. și în ultima 
vreme și România au 
relații diplomatice 
ce arată „existența 
vedere diferite ale 
văst-germane (fată 
hoslovaciei) într-o 
de probleme

cu R.F.G. 
depline). După 
unor puncte de 
politicii oficiale 
de cele ale Ce- 

serie întreagă 
de probleme (recunoașterea celor, 
două state germane, a frontierelor de 
pe Oder-Neisse, a rievalabilității a- 
cordului de lâ Munchen"), revistă 
scrie ! „De altfel, și alte țări socia- 
li'te (Inclusiv U.R.S.S. șl România) 
au susținut $i susțin în aceste pro
bleme același punct de vedere cu 
R.S.C. și cu toate acestea el nu a 
constituit o piedică în Calea regle
mentării relațiilor lor cu R.F.G."

Referindu-se la Berlinul Occiden
tal, revista scrie în încheiere : ,.a- 
ceăstă reglementare poate deveni un 
instrument calitativ nou nu numai 
pentru reglementarea mai elastică 
a contactelor comerciale cu R.F.G., 
dar și pentru rezolvarea întregului 
complex de probleme politice, care 
stau, atît în calea îmbunătățirii re
lațiilor bilaterale cu acest stat, cît 
și în calea progresului în sensul 
securității europene șl al colabo
rării".

Pan OEȘLIU
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Românie - Polonie 3-1

ape i. —1 i». nusu inuiua- 
— Ziegler (România II) la 

la
II) 
la

II) 
II)

în sala sporturilor din Cluj s-a 
dlsbutat ieri meciul de volei între 
selecționatele masculine ale Româ
niei si Poloniei. întîlnirea s-a înche
iat cu scorul de 3—1 (15—12. 15—12. 
10—15, 15—10) în favoarea sportivilor 
români.

U.R.S.S. - București 3-0
Sala Dinamo din Capitală a găz

duit vineri partida internațională de 
volei (masculin) între reprezentativa 
U.R.S.S. si o selecționată a Bucu- 
restiului. Victoria a revenit voleiba
liștilor sovietici cu scorul de 3—0 

; (15—7. 15—10, 15—10).

devenit
un joc

își
parte din timp

pe-
cu

festă celui pe 
al său, își face 
circumstanțele 
un punct, îșl 

se află din nou

Octavian AMZA

&

Plutonul rulează compact. Primul din stingă liderul cursei, Emil Rusu
Telefoto : AGERPRES

Publicistul Jean Taillefer, întors 
dintr-o călătorie din Vietnamul de 
sud, publică în „LE MONDE" un 
ciclu de articole. în rîndurile de 
mai jos, autorul înfățișează criza 
morală șl descompunerea din rîndul 
căpeteniilor saigoneze :

„Faptul că înfruntarea majoră are 
loc între statul major al generalului 
Westmoreland și cel al Frontului 
Național de Eliberare nu e contestat 
de nimeni — scrie autorul. Totuși, 
numeroși politicieni nu contenesc 
să-și dispute ceea ce nu rnai este 
decît o aparență de putere, fiind mai 
mult decît evident că influența lor 
asupra evenimentelor este aproape 
tot atît de Inexistentă ca și simțul 
lor de răspundere. Politica a 
aici azi, mai mult decît ieri, 
cum e majong sau pocherul.

Politicianul sud-vietnamez 
trece o bună
«pregătirea de lovituri». El își pla
sează pioni, joacă o 
care îl crede adversar 
aliat un dușman dacă 
o impun, marchează 
pierde apoi atuurile și 
la punctul de plecare...

Politicianul nu poate conta «în ge
nere» decît pe devotamentul unei 
semlduzini de servitori. Cu atenția 
concentrată asupra acestui joc, de
parte de lumea exterioară și de 
realitățile ei, cercurile politice saigo
neze își închipuie că fac și desfac 
întreaga lume. Se trece de la pă
lăvrăgeală la banchet, de la remanie
rea ministerială la revoluție de pa
lat, de la manifestații la lovituri de 
stat.

Bineînțeles că toate jocurile poli
tice cunosc aici perioade de acalmie 
și altele agitate. Cînd o criză se în
cheie prin venirea la putere a unui 
nou general sau prin formarea unui 
«guvern civil», tensiunea scade. Ad
versarii se felicită reciproc. învin
gătorul se dovedește un bun jucător 
și reînnoadă contactele cu cei învinși. 
Se întîmplă ca unii jucători să obo
sească în cursul partidei. Din acest 
motiv ei își retrag provizoriu pionii, 
sau hotărăsc să consacre numai o 
parte din timpul lor jocului propriu-

zis. Generalul Ky, bunăoară, nu per
mite să i se vorbească despre politică 
după orele 18 și își consacră restul 
timpului unei alte pasiuni : luptei de 
cocoși. Alții se rătăcesc prin baruri 
de noapte...

De altfel, viața politică sâigoneză 
este un adevărat labirint în care se 
pierd chiar și cei mai buni experți 
americani. Ea e compusă din 
aproximativ o sută de grupulețe ci-, 
vile, care își spun partide, și care-și 
disputau la 3 septembrie o sută de 
locuri într-o adunare constituantă 
fără nici o putere.

Antiamericanismul este un curent 
destul de greu de circumscris. Cu Cit 
prezența americană este mai masivă, 
cu atît se dezvoltă mai mult senti
mentul de ostilitate față de ea. Anti
patia, disprețul sau ura față de solda- 
ții americani pot fi găsite în toate 
actele vieții cotidiHie, în plăcerea în
cercată văzînd pedepsirea unui G.I. 
(soldat american), in privirea acelei 
bătrîne care stringe la piept după un 
bombardament pe unul din nepoții 
ei, în critici din presă adresate z.ilnic 
«străinilor», în faptul că ea raportează 
zilnic, adesea 
zurile comise 
accidente etc. 
pățaniile unei 
nilor. El sînt 
numai pentru
tru degradarea moravurilor, pentru 
inflație. Antiamericanismul e un sen
timent difuz, dar general.

Părăsești Vietnamul de sud cu 
capul zbîrnîind. O impresie de dezor
dine ; vorbe, titluri, lozinci care îți 
ciocănesc creierii. Un talmeș-balmeș 
de neînchipuit. Saigonul, rupț de res
tul lumii, e teatrul unei tragicomedii, 
în parte, e rușinea resimțită de un 
popor demn. Pe de altă parte, acești 
politicieni burghezi, agățați de corpul 
expediționar american, cordonul lor 
ombilical, se proclamă liberi, națio
naliști, vietnamezi. Dar, cu cît o pro
clamă mai mult, cu atit o cred mai 
puțin. Ei știu că sînt înfeudați, de- 
pendenți, interesați, dezrădăcinați. 
Ei știu că Vietnamul se află în altă 
parte...".

în prima pagină, abu- 
de americani : violuri, 
La teatru se prezintă 
fete vîndute america- 

făcuți răspunzători nu 
acest război, ci și pen-

N ÎNVĂTĂMÎNTUL
9

face cu- 
locurilor

DIN 22 SEPTEMBRIE 1987
39 2 33 58 69 8 45 68 74 10 90 86 
Fond de premii : 870 744 lei.

Tragerea următoare va avea loc 
vineri, 29 septembrie 1967, la Bucu
rești.

Ministerul învățămîntului 
noscut că pentru ocuparea 
rămase disponibile în învățămîntul 
superior, pentru cursurile de zi, se
rale și fără frecvență, se organizea
ză un nou concurs de admitere care 
va începe în ziua de 29 septembrie 
1967. înscrierile la concurs se fac la 
secretariatele facultăților pînă 
septembrie, orele 15.

Specialitățile, facultățile și insti
tutele la care se organizează 
nou concurs sînt următoarele :

învățămîntul superior tehnic, 
cursuri de zi: construcții civile, in
dustriale și agricole — Facultatea 
Construcții — București'; Construcții 
și instalații hidrotehnice — Faculta
tea hidrotehnică Iași ; Hidrotehnică 
agricolă — facultățile de hidrotehni
că Iași și București și Facultatea de 
construcții Timișoara ; Drumuri și 
poduri — Facultatea de Construcții 
Timișoara și Facultatea Construcții 
feroviare, drumuri și poduri — Bucu
rești ; Construcții și întreținere fe
roviară și poduri — Facultatea de 
Construcții feroviare, drumuri, și po
duri — București; Geodezie și sis
tematizarea- teritoriului — Faculta
tea de Construcții feroviare, dru
muri și poduri — București ; Meca-

la 28

acest

nică agricolă — Facultatea mecanică 
agricolă — Timișoara.

învățămîntul superior economic, 
cursuri de zi: Statistică — Faculta
tea economie generală — București; 
Finanțe și credit — Facultatea fi
nanțe și credit — București.

învățămîntul superior tehnic, cursuri 
serale: Mașini și aparate electrice
— Facultatea electrotehnică — Bucu
rești ; Electroenergetică — Faculta
tea energetică — București ; Comu
nicații telegrafo-telefonice — Facul
tatea electronică — București ; Cen
tralizări și semnalizări feroviare — 
Facultatea electronică — București ; 
Mașini termice — Facultatea meca
nică — București; Tehnologia con
strucției de mașini — Facultatea teh
nologia construcției de mașini — 
București și facultățile de mecani
că din Cluj șl Timișoara ; Turnăto
rie de fontă, oțel și metale neferoa
se — Facultatea metalurgie — 
București ; Prelucrări plastice și tra
tamente termice — Facultatea meta
lurgie — București; Material rulant
— Facultatea transporturi — Bucu
rești ; Automobile și tractoare — 
Facultatea transporturi — București;

Electromecanică — facultățile de elec
trotehnică din Timișoara și Iași, 
Facultatea mecanică din Brașov; 
Construcții civile, industriale și agri
cole — facultățile de construcții de 
la București, Timișoara și Cluj ; Teh
nologia substanțelor anorganice — 
Facultatea chimie Industrială — 
Iași ; Tehnologia substanțelor orga
nice — Facultatea chimie industria
lă — Iași.

învățămîntul universitar, cursuri 
serale : Limba și literatura rusă, se
cundar limba și literatura română 
sau maghiară — Facultatea de filo
logie — Cluj; Limba și literatura 
germană, secundar limba și literatu
ra română sau maghiară — Facul
tatea de filologie Cluj; Limba și li
teratura rusă, secundar limba și li
teratura română — facultățile de fi
lologie Iași și Timișoara ; limba și 
literatura germană, secundar limba 
și literatura română ; limba și lite
ratura germană, secundar limba și 
literatura engleză — Facultatea de 
filologie Iași.

învățămîntul universitar, cursuri 
fără frecvență : Matematică — fa
cultățile de matematică-mecanică din 
București, Cluj, Craiova, Iași și Ti
mișoara.

învățămîntul pedagogic de 3 ani, 
cursuri fără frecvență : Limba și li
teratura română — facultățile de fi
lologie din Baia Mare, Constanța și 
Iași ; Limba și literatura română — 
limba și literatura maghiară — Fa
cultatea de filologie Tg. Mureș ; Ma
tematică — facultățile de matemati
că din București, Iași, Oradea, Su
ceava și Tg. Mureș ; Istorie-geogra- 
fie — facultățile de istorie-geografie 
din București și Oradea.

învățămîntul superior economic, 
cursuri fără frecvență : Economia 
industriei —■ Facultatea de științe 
economice Cluj și Facultatea de eco
nomie generală București ; Economia 
agriculturii — Facultatea de științe 
economice Cluj și Facultatea de eco
nomie generală București ; Finanțe 
și credit — facultățile de științe eco
nomice din Cluj și Iași și Facultatea 
de finanțe, credit și evidență conta
bilă București ; Evidență contabilă 
— facultățile de științe economice 
din Cluj, Craiova și Iași șj Faculta
tea de finanțe, credit și. evidență 
contabilă București; Statistică — 
Facultatea de economie generală 
București : Economia comerțului so
cialist — Facultatea de comerț Bucu
rești.
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A 22-A SESIUNE A ADUNĂRII GENERALE A O.N.U.

Dezbaterile de politică generală
NEW YORK 22. — Trimisul spe

cial Agerpres, Romulus Căplescu, 
transmite : Vineri dimineața, în cea 
de-a doua zi a dezbaterilor gene
rale la O.N.U., au luat cuvîntul 
șefii-delegațiilor Suediei, Japoniei 
și U.R.S.S.

Ministrul suedez al afacerilor ex
terne, Torsten Nilsson, a spus 
că în prezent conflictul din Viet
nam „constituie norul cel mai pri
mejdios care întunecă orizontul po
litic'*. „Curajosul popor vietnamez, 
care a trecut prin grozăviile a două 
războaie în decurs de un sfert de 
secol, a spus reprezentantul Sue
diei, are dreptul să fie lăsat să tră
iască în pace și demnitate, fără a- 
mestec din afară". El a declarat că 
există un consens general asupra 
necesității unei soluții politice, sub
liniind că un prim pas în această 
direcție trebuie să fie încetarea 
bombardamentelor aeriene contra 
R. D. Vietnam. Vorbitorul a făcut 
apel la Statele Unite să inițieze „un 
proces de dezescaladare" la al cărui 
capăt să se întrezărească zorii păcii 
pentru poporul vietnamez.

Referindu-se la Orientul Apropiat 
vorbitorul a spus că majoritatea 
țărilor sînt de acord asupra celor 
două principii de bază ale unei re
glementări : neadmiterea unor
drepturi care să decurgă din cu
ceririle militare și recunoașterea 
dreptului la existență în condiții 
de securitate și pace a tuturor ță
rilor din această regiune. El și-a 
exprimat părerea că formularea a- 
oestor principii într-o declarație a 
Națiunilor Unite ar putea facilita 
in bună măsură găsirea unei soluții.

Ministrul afacerilor externe al 
Japoniei, Takeo Miki, a felicitat 
pe noul președinte al Adunării Ge
nerale, reprezentant al unei țări 
din Europa răsăriteană.

Ocupîndu-se de problema trata
tului de nerăspîndire a armelor a- 
tomice, el a precizat că acesta tre
buie să prevadă acordarea de ga
ranții statelor nenucleare, în sen
sul că ele nu vor fi obiectul unui 
atac sau al amenințării cu un atac 
atomic. „Tratatul nu trebuie să fie 
un instrument pentru stabilirea 
unui monopol nuclear", ci să fie 
prima din măsurile pe calea unei 
dezarmări nucleare complete. De

Dineu în onoarea președintelui 

Adunării Generale

Jbi seara, reprezentantul perma
nent al Danemarcei, Hans Tabor, a 
oferit un dineu în onoarea pre
ședintelui celei de-a XXII-a sesiuni 
a Adunării Generale, Corneliu Mă- 
nescu.

La dineul care s-a desfășurat în- 
tr-o ambianță de caldă cordialitate, 
au participat o serie de conducă
tori de delegații la actuala sesiune 
a Adunării Generale : Jens Otto 
Krag, președintele Consiliului de 
Miniștri al Danemarcei, George 
Brown, ministrul afacerilor ex
terne al Marii Britanii, Ato

Expoziție internațională 
de vînătoare și pescuit

BELGRAD 22. — Corespondentul 
Agerpres, N. Plopeanu, transmite : 
La 22 septembrie, la Novi-Sad s-a 
deschis Expoziția internațională de 
vînătoare și pescuit. 19 țări printre 
care și România expun un mare 
număr de trofee de vînat; alte 
țări participă numai cu standuri 
de propagandă sau comerciale. La 
deschiderea expoziției au partici
pat Iosip Broz Tito, președintele 
R. S. F. Iugoslavia, și alți conducă
tori de partid și de stat.

Conducătorii de partid și de stat 
iugoslavi au dat o înaltă apreciere 
trofeelor expuse de țara noastră și 
modului de prezentare și organizare 
a pavilionului. Din cele 1 231 meda
lii de aur acordate trofeelor din 
cele 19 țări participante România a 
obținut 276.

nigeria Normalizarea 
situației la Benin

LAGOS 22 (Agerpres). —• într-o e- 
misiune a postului de radio din 
orașul Enugu, capitala Republicii 
„Biafra", colonelul Ojukwu Odu- 
megwu a anunțat că „mai mulți 
ofițeri superiori biafrezi care au 
încercat să înlăture guvernul au 
fost arestați". Colonelul Ojukwu 
Odumegwu a recunoscut că orașul 
Benin — capitala provinciei de 
centru-vest — a fost evacuat de 
forțele biafreze. Citind surse din 
Lagos, agenția U.P.I. relatează că 
în orașul Benin situația s-a nor
malizat. 

asemenea, statele nenucleare nu 
trebuie puse într-o situație deza
vantajoasă în ce privește cercetă
rile științifice și folosirea pașnică 
a energiei atomice.

O mare parte a cuvîntării lui 
Takeo Miki a fost consacrată pro
blemelor dezvoltării. Națiunile 
Unite au proclamat actualul dece
niu „deceniu al dezvoltării", și 
au întreprins o serie de efor
turi salutare, printre care crearea 
U.N.C.T.A.D., a Organizației Națiu
nilor Unite pentru dezvoltarea in
dustrială și extinderea programe
lor de asistență tehnică. Aceste 
măsuri sînt încă insuficiente, a 
precizat el. Mai sînt multe țări al 
căror venit mediu anual pe cap 
de locuitor este sub 100 de dolari. 
Vorbitorul a propus extinderea 
„deceniului dezvoltării" și pentru 
următorul deceniu și chiar și după 
aceea. Delegatul japonez a enume
rat cei trei factori fără care dez
voltarea nu poate fi asigurată : au- 
toajutorarea, cooperarea regională 
și cooperarea extraregională. „Nu
mai prin îmbinarea acestor trei 
factori pot fi obținute rezultate op
time într-o problemă care, în esen
ța ei, este direct legată de stator
nicirea și consolidarea păcii", a 
declarat vorbitorul.

Ministrul afacerilor externe al U- 
niunii Sovietice, Andrei Gromîko, 
l-a felicitat pe noul președinte al 
Adunării Generale, Corneliu Mă- 
nescu, pentru faptul de a fi primul 
reprezentant al unei țări socialiste 
ales în această înaltă funcțiune. 
Expunînd poziția guvernului său în 
unele probleme majore ale situa
ției internaționale, ministrul de ex
terne sovietic a început prin a sub
linia semnificația deosebită a pre
zentei sesiuni, care coincide cu 
aniversarea a 50 de ani de la Re
voluția din Octombrie, eveniment 
care „a exercitat și continuă să 
exercite o imensă influență asupra 
desfășurării problemelor mondiale".

Apreciind agresiunea S.U.A. în 
Vietnam drept cea mai gravă ame
nințare la adresa păcii, o sursă de 
înveninare a situației internaționa
le în ansamblul ei și o frînă în so
luționarea problemelor internațio-

Katema Yifru, ministrul aface
rilor externe al Etiopiei, Arthur 
Goldberg, reprezentantul perma
nent al Statelor Unite la O.N.U., 
Khakravarty, reprezentant perma
nent al Indiei la Națiunile Unite. 
Au mai participat Mircea Malița, 
adjunct al M.A.E., Gheorghe Diaco- 
nescu, reprezentantul permanent al 
Republicii Socialiste România la 
O.N.U. și alte persoane oficiale.

Au rostit toasturi Hans Tabor, 
George Brown, Arthur Goldberg și 
Corneliu Mănescu. 

agențiile de presă transmit:
Reprezentantul perma

nent al Cambodgieila 0NU > 
Huot Sambath, a adresat joi o scri
soare președintelui Consiliului de Se
curitate, în care protestează împotriva 
actelor de agresiune săvîrșite de către 
trupele sud-vietnameze și americane 
la granița cambodgiană. Documentul 
citează 29 de cazuri concrete ale 
încălcărilor granițelor cambodgiene, 
în urma cărora au fost ucise nume
roase persoane civile și au fost pro
vocate însemnate pagube materiale.

Guvernele R. S. F. Iugo
slavia și Republicii Singa
pore au încheiat un acord cu pri
vire la stabilirea de relații diploma
tice între cele două țări, la rangul 
de ambasadă.

Președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., 
Alexei Kosîghin, l-a primit la Kremlin 
pe Le Thanh Nghi, membru al Bi
roului Politic al C.C. al Partidului 
celor ce muncesc din Vietnam, vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
conducătorul delegației guvernamen
tale economice a R. D. Vietnam, care 
se află în Uniunea Sovietică. Au fost 
discutate problemele dezvoltării re
lațiilor sovieto-vietnameze și acordării 
de ajutor R. D. Vietnam în lupta sa 
împotriva agresiunii S.U.A.

Președintele Franței, de 
Gaulle, i-a primit vineri, la Palatul 
Elysâe, pe ministrul afacerilor externe 
al R.A.U., Mahmoud Riad, aflat în 
vizită oficială în Franța. Răspunzînd 
întrebărilor puse de ziariști după în
trevederea de la Elysâe, ministrul de 
externe al R.A.U. a subliniat că a 
transmis generalului de Gaulle un 
mesaj verbal din partea președintelui 
Nasser.

în Uniunea Sovietica a 
fost lansat un nou satelitdin 
seria „Cosmos" destinat explorării spa
țiului cosmic în conformitate cu pro
gramul anunțat de agenția TASS la 16 
martie 1962. Orbita pe care a fost pla
sat satelitul „Cosmos-179" are apo
geul de 208 kilometri față de supra
fața Pămîntului și perigeul de 145 kilo
metri.

Viceamiralul Luis Carrero 
BlanCO a l°st nurn't Vicepreședinte 
al Spaniei de către generalul Franco. 
Carrero Blanco succede generalului 
Augustin Munoz Grandes, șeful ma
relui stat major și, în același timp, 
membru al Consiliului Regatului, or
ganul consultativ suprem al țării.

Reuniunea C.E.N.T.O. Sur- 
se oficiale din Ankara au anunțat că 
miniștrii afacerilor externe ai țărilor 
membre ale C.E.N.T.O, —• Turcia,

Iran, Pakistan, Anglia șl S.U.A. în 
calitate de observator — se vor reuni 
marți la New York. Această întîlnire 
„oficioasă" va ține locul sesiunii mi
nisteriale a C.E.N.T.O., care urma să 
aibă loc în acest an, dar care, datorită 
refuzului Pakistanului de a participa, 
a fost amînată de două ori.

După cum anunță agenția 
China Nouă, două avioane ame
ricane au violat joi spațiul aerian al 
R. P. Chineze, efectuînd zboruri dea
supra arhipelagului Hsișa și peninsu
lei Lucijou din provincia Guandun. 
în aceeași zi, o navă de război ame
ricană a pătruns în apele teritoriale 
ale țării, la nord de insula Bindan 
din provincia Fuțzian. Un purtător 
de cuvînt al Ministerului Afacerilor 
Externe al R. P. Chineze a fost auto
rizat să dea Statelor Unite un serios 
avertisment în legătură cu aceste noi 
acte de provocare.

întrevederi Hussein - H- 
yilb Khlîil. Regele Iordaniei, Hus
sein, și-a încheiat vizita în Pakistan în 
cursul căreia a avut întrevederi cu pre
ședintele Ayub Khan. După cum trans
mite agenția France Presse, principala 
problemă discutată de cei doi șefi de 
state a fost situația din Orientul Mij
lociu. Serviciul de informații pakista
nez a dezmințit știrile potrivit cărora 
regele Hussein ar fi cerut ca Pakista
nul să acorde Iordaniei ajutor militar.

nale cele mai importante, A. Gro
mîko a subliniat: „Cît despre U- 
niunea Sovietică, ea acordă, împre
ună cu celelalte țări socialiste, și 
va continua să acorde poporului 
frate vietnamez sprijinul mereu 
crescînd și ajutorul multilateral 
necesar pentru a face față agre
siunii. Uniunea Sovietică sprijină 
în întregime poziția guvernului 
R.D.V. și programul Frontului Na
țional de Eliberare din Vietnamul 
de sud, singurul reprezentant ade
vărat al poporului sud-vietnamez, 
poziții care sînt conforme acordu
rilor de la Geneva și constituie o 
bază justă de reglementare a pro
blemei vietnameze".

După ce a reamintit poziția gu
vernului sovietic cu privire la si
tuația din Orientul Apropiat, șeful 
delegației sovietice a evocat pe larg 
problemele continentului european. 
„Ca și multe alte state europene, a 
subliniat Andrei Gromîko — U- 
niunea Sovietică este convinsă de 
posibilitatea creării unei Europe în 
care securitatea fiecărui stat, a fie
cărui popor să fie în același timp 
securitatea tuturor. Această con
vingere este confirmată de tendin
țele crescînde spre destindere în 
raporturile dintre estul și vestul 
continentului, de instaurare a unei 
cooperări reciproc avantajoase în
tre statele europene în multiple do
menii. Tensiunea internațională 
ar fi serios atenuată dacă ar fi des
ființate blocurile militare" — a 
spus Gromîko, adăugind : „Uniu
nea Sovietică și celelalte țări socia
liste propun să se procedeze la 
desființarea simultană a Alianței 
Atlantice și a Tratatului de la 
Varșovia — tratat cu caracter de
fensiv, avînd ca scop să contraba
lanseze această alianță — sau, ca 
prim pas, să se realizeze o înțele
gere asupra lichidării organizațiilor 
militare ale celor două blocuri"..

Andrei Gromîko a prezentat A- 
dunării Generale argumentele gu
vernului sovietic în favoarea exa
minării, de către a XXII-a sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U., a 
problemelor „Cu privire la necesi
tatea de a se accelera elaborarea 
unei definiții a agresiunii în lumina 
situației internaționale actuale" și 
„Cu privire la încheierea unei con
venții asupra interzicerii folosirii 
armelor nucleare".

Arătînd că guvernul sqvietic a 
fost și rămîne partizan al univer
salității reale a Organizației Na
țiunilor Unite, Andrei Gromîko s-a 
pronunțat în favoarea admiterii în 
O.N.U. a Republicii Democrate Ger
mane, subliniind că nu ar avea o- 
biecții împotriva admiterii simul
tane la O.N.U. a celuilalt stat ger
man — Republica Federală a Ger
maniei. „Este necesar — a spus el 
— să se rezolve problema restabi
lirii drepturilor Republicii Popu
lare Chineze în Organizația Națiu
nilor Unite".

★
După-amiază a avut loc a treia 

ședință a Biroului Adunării Gene
rale consacrată examinării ordinei 
de zi ce urmează să fie supusă 
spre aprobare sesiunii plenare.

„Marșul sacrificiului". 
Peste 300 de mineri peruvieni din lo
calitatea Cerro de Pasco, situată la 313 
km de Lima, au sosit joi în capitala 
țării, după ce au întreprins un „Marș 
al sacrificiului" de 180 de ore, în spri
jinul revendicărilor privind mărirea sa
lariilor.

Delegația Sfatului 
popular al orașului 
București condusă de Ion 
Cosma, președintele Comitetului 
Executiv al S.P.C., care se află 
în vizită în Iugoslavia, a avut con
vorbiri cu Branko Peșici, preșe
dintele Skupștinei orașului Bel
grad, și cu colaboratorii săi. Tot
odată, delegația a vizitat combi
natul agricol „Beograd" și car- 

Itierele noi ale capitalei R.S.F. 
Iugoslavia. Președintele Skupști
nei orașului Belgrad a oferit un 
prînz în cinstea membrilor de
legației.

In urma convorbirilor 
purtate la Havana între conducătorii 
cubani și delegația economică guverna
mentală a R. D. Vietnam, în frunte cu 
Le Thanh Nghi, a fost semnat un do
cument cu privire la dezvoltarea cola
borării între cele două țări în lupta 
împotriva agresiunii imperialiste ameri
cane —• transmite agenția V.N.'A. Cu 
prilejul aceleiași vizite a fost semnat 
și un protocol comercial pe 1968 între 
Cuba șl R. D. Vietnam.

LONDRA

Eșec laburist 
în alegerile 
parțiale

LONDRA 22 (Agerpres). — Parti
dul laburist a înregistrat o în- 
frîngere severă în alegerile parțiale 
care au avut loc joi în două circum
scripții electorale pentru ocuparea 
a două locuri în Camera Comunelor, 
rămase vacante prin decesul titula
rilor lor precedenți. Laburiștii au 
pierdut ambele locuri în favoarea 
conservatorilor. La Cambridge, suc
cesul conservatorilor era oarecum 
așteptat, avînd în vedere că este o 
circumscripție cu o anumită tradiție 
conservatoare, în care laburiștii au 
cîștigat la ultimele alegeri din 1966 
cu o majoritate restrînsă. Surprin
zătoare este însă victoria conserva
torilor în circumscripția Waltham
stow de vest, reprezentată în ultimii 
38 de ani de un deputat laburist. 
Este adevărat că laburiștii au fost 
depășiți doar cu 62 de voturi și că 
succesul conservatorilor se datorea
ză în cea mai mare parte abținerii 
unei părți importante a corpului 
electoral laburist.

Reacții nefavorabile

la o hotărîre a guvernului S.U.A.

sovietici 
si polonezi

WASHINGTON 22 (Agerpres). — 
Ministrul apărării al S.U.A., Ro
bert McNamara, a anunțat că Sta
tele Unite vor începe în curînd 
construirea unui sistem de ra
chete antirachete „Nike-X“, pro
iect care va costa 5 miliarde do
lari. Experți din Washington au 
declarat că sistemul va fi terminat 
pînă în anul 1972.

In legătură cu această hotărîre 
a guvernului S.U.A., un purtător 
de cuvînt al Ministerului de Exter
ne al Marii Britanii și-a exprimat 
regretul și îngrijorarea profundă. 
El a declarat că construirea siste
mului de rachete antirachetă „va 
adăuga o nouă dimensiune la cursa 
înarmărilor și ar putea avea reper
cusiuni periculoase pentru întrea
ga lume și nu în cea mai mică mă
sură în domeniul controlului ar
mamentelor și al dezarmării". Du
pă cum transmite agenția France 
Presse, măsura anunțată de Mc-

Festivitățile 

de la Bamako
BAMAKO 22 (Agerpres). — Cu 

ocazia celei de-a 7-a aniversări a 
proclamării independenței Republi
cii Mali, la Bamako a avut loc vi
neri o paradă militară urmată de 
demonstrații ale populației din ca
pitală și a unor ansambluri folclo
rice venite și din alte părți ale țării. 
Președintele Modibo Keita a rostit 
cu acest prilej un discurs în care a 
arătat că Republica Mali se pro
nunță pentru colaborare cu toate 
țările.

Franjo : Muncitori de la uzine
le companiei „Bull-General E- 
lectric" din Venissieux demon
strează pentru încetarea con

cedierilor

Namara a provocat neliniște la 
Națiunile Unite. „în cercurile di
plomatice de la O.N.U. — arată a- 
genția — se declară că crearea a- 
cestei rețele constituie o adevărată 
„escaladare" în cursa înarmării nu
cleare". Aceeași agenție menționea
ză că participanții la Conferința 
pentru dezarmare de la Geneva 
„au reacționat defavorabil, în an
samblu, la intervenția șefului dele
gației americane și la explicațiile 
sale privind instalarea în S.U.A. a 
unui sistem de apărare antira
chetă".

Moscova

„Zilele radiofonice
ale țărilor

MOSCOVA 22 — Coresponden
tul Agerpres, N. Cristoloveanu, 
transmite : în cursul lunilor august 
și septembrie radiodifuziunea so
vietică a organizat „Zilele radio
fonice ale țărilor socialiste". Emi
siunile transmise de postul de ra
dio Moscova sînt realizate de ra
diodifuziuni din țări socialiste și 
prezintă prefacerile înnoitoare care 
au loc în viața acestor țări.

Vineri, în cursul întregii zile, pe 
programul I al postului de radio 
Moscova au fost transmise emi
siuni închinate Republicii So
cialiste România. Ascultători
lor sovietici le-au fost pre
zentate aspecte ale activității crea
toare multilaterale a oamenilor 
muncii din România, avîntul indus
triei și agriculturii românești, suc- 

întîlnire între 
conducătorii

MOSCOVA 22 (Agerpres). — A- 
genția TASS anunță că la 23 sep
tembrie la C.C. al P.C.U.S. a avut 
loc o întîlnire între Leonid Brejnev, 
Alexei Kosîghin, Nikolai Podgornîi, 
Wladyslaw Gomulka și Jozef Cy- 
rankiewicz. în timpul întîlnirii, se 
spune în comunicatul de presă dat 
publicității la Moscova, au fost dis
cutate probleme actuale ale situa
ției internaționale și mișcării comu
niste mondiale, precum și probleme 
ale relațiilor bilaterale dintre 
P.C.U.S. și P.M.U.P., dintre U.R.S.S. 
și Polonia.

socialiste"
cese ale științei noastre, înflorirea 
culturii și artei, creșterea continuă 
a nivelului de trai. în cadrul zilei 
consacrate Republicii Socialiste Ro
mânia, a fost transmis cuvîntul to
varășului Ștefan Voitec, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socialiste 
România.Semnarea convenției sanitar-veterinară între România și Ungaria

BUDAPESTA 22. — Corespon
dentul Agerpres, A. Pop, trans
mite : La 22 septembrie, la Buda
pesta, a fost semnată convenția sa- 
nitar-veterinară între guvernul Re
publicii Socialiste România și gu
vernul revoluționar muncitoresc- 
țărănesc ungar. Convenția regle
mentează condițiile sanitar-veteri- 
nare privind importul, exportul și 
tranzitul de animale, produse și 
subproduse de origine animală și 
va contribui la dezvoltarea relații
lor comerciale între cele două țări.

Din partea română convenția a 
fost semnată de ing. Nicolae Barbu, 
vicepreședinte al Consiliului Supe
rior al Agriculturii, iar din partea 
ungară de dr. Gabor Soos, locțiitor 
al ministrului agriculturii și indus
triei alimentare.

Belgia : Standul țării noastre Ia Salonul internațional de articole de pie
lărie, deschis la Bruxelles

AGENDA
ECONOMICĂ

TRATAT COMERCIAL

POLONO—NORVEGIAN

La Oslo a fost semnat trata
tul comercial •polono—norvegian 
pe anii 1968—1970. Documentul 
subliniază dorința celor două 
părți de a dezvolta cooperarea 
industrială și tehnică, ca unul 
din elementele esențiale ale dez
voltării schimburilor lor comer
ciale. Conform protocolului șe
dinței Comisiei mixte, Polonia va 
exporta în Norvegia utilaje in
dustriale, nave, instrumente, 
produse industriale de consum, 
laminate, cărbune, minereuri, 
chimicale, legume și fructe 
proaspete. Norvegia va livra Po
loniei celuloză și hârtie, făină de 
pește, chimicale, minereu de fier 
și de metale neferoase, aliaje 
metalice și utilaje pentru nave.

ÎNTRUNIREA

EXPORTATORILOR DE

BANANE

LATINO-AMERICANI

Reprezentanții o 12 țări lati- 
no-americane, exportatoare de 
banane, s-au întrunit săptămîna 
aceasta la Washington pentru a 
examina măsurile ce trebuie 
luate în vederea înlăturării ba
rierelor ridicate în calea expor
turilor lor de Piața comună eu
ropeană. In cursul conferinței 
s-a recomandat organizarea u- 
nei campanii în vederea elimi
nării actualelor bariere tarifare 
ale C.E.E. în calea importurilor 
de banane din America Latină 
și, în caz de eșec, adoptarea te
nor măsuri similare față de im
porturile din țările C.E.E.

LIBIA VA RELUA
TRATATIVELE

CU COMPANIILE
PETROLIERE

Mohammed Al Jurushi, ad
junct al ministrului probleme
lor petroliere al Libiei, a anun
țat că țara sa va relua tratati
vele cu companiile care operea
ză pe teritoriul său, în vederea 
sporirii prețului petrolului li
bian la export. Această măsură, 
a declarat Jurushi, a fost adop
tată în urma unei hotărîri luate 
la reuniunea extraordinară a 
Organizației țărilor exportatoa
re de petrol (O.P.E.C.), care a 
avut loc la Romă săptămîna tre
cută.

REGRUPĂRI ÎN FAȚA

CONCURENȚEI

Șapte bănci londoneze au for
mat un consorțiu apreciat a fi 
cel mai mare grup financiar in
ternațional al lumii capitaliste. 
Băncile grupate în consorțiu 
dispun de 8 000 de filiale, 3 000 
dintre ele în afara Marii Bri
tanii. Cercurile financiare brita
nice subliniază că constituirea 
consorțiului este menită să con
fere băncilor britanice o putere 
competitivă mai mare în fața 
grupărilor financiare americane.

REUNIUNEA
MINIȘTRILOR DE

FINANȚE AI ȚARILOR
AFRICANE DIN ZONA

FRANCULUI
în capitala Senegalului conti

nuă lucrările Conferinței miniș
trilor de finanțe ai țărilor afri
cane din zona, francului, la care 
participă și Michel Debre, mi
nistrul francez al economiei șl 
finanțelor. Participanta exami
nează probleme privind liberali
zarea comerțului între țările 
respective. Reuniunea va per
mite participantelor să-și armo
nizeze pozițiile pe care se vor 
situa la lucrările reuniunilor 
Băncii Internaționale de Re
construcție și Dezvoltare și ale 
Fondului Monetar Internațional, 
programate pentru, septembrie 
a. c. la Rio de Janeiro.
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