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— ne spunea secretarul co-
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ancheta economică

FORMALISMUL
Timp de 10—15 ani, întreprinderea 

minieră din Comănești a înghițit în
semnate sume de la buget. Totalul 
este dificil de calculat. Numai anul 
trecut, de pildă, s-au consemnat 
pierderi de 4 milioane lei. Acum, în
treprinderea este rentabilă. Condu
cerea ei, colectivul de mineri au re
fuzat cele aproape 4 milioane lei, 
„oferite" în continuare de Ministerul 
Minelor pentru 1967. Este vorba de 
un „miracol" ?

— Nicidecum, ne răspunde direc
torul întreprinderii, toy. TOADER 
STER. Ca să folosesc o apreciere, de
venită cotidiană, și la noi a acționat 
organizarea științifică și, mai pre
cis, acțiunea de rentabilizare, de în
lăturare a stării — în gîndul unora 
inevitabilă — de înapoiere econo
mică.

— Cum ați reușit să depășiți faza 
de... „fabrică producătoare de pier
deri", să vă înscrieți pe orbita stării 
normale, * activității economice ren
tabile ?

— S-au biruit piedici grele, obiec
tive în sensul bun al cuvîntului. Dar 
ți piedici subiective. Tocmai aceste 
„piedici subiective" erau preponde
rente. Dar, s-au mai biruit formalis
mul, provizoratele, concepția „nu se 
poate", că așa este dat...

S-a biruit formalismul ! S-a inter
venit direct, s-au dat lovituri bine 
țintite, decisive, pentru a spulbera 
eșafodajul neajunsurilor, fie ele 
chiar „obiective".

Răspunsul acesta laconic și ferm, a 
sugerat, de altfel, ancheta noastră. 
La Comănești formalismul a fost în- 

' lăturat. în alte întreprinderi el per
sistă, totuși, fiind o reflectare a unor 
carențe în conducerea, organiza
rea și desfășurarea concretă a di
verselor acțiuni. Terenul prielnic pe 
care înflorește buruiana formalismu
lui este limitat. în perimetrul Iui își 
dau mina incompetența, lipsa de în
țelegere și stăpînire a unor fenomene 
economice, neputința de a identifica 
soluțiile radicale, realiste de extir
pare a neajunsurilor. Formalismul 
este numai un simulacru de inter
venție. Dată fiind nocivitatea forma
lismului, să trecem printre „furcile 
caudine" aceste chestiuni : din mo
ment ce formalismul este șubred 
(vezi exemplul amintit, dar și altele 
asemănătoare), ce condiții îl favori-

articolului

servește7
Descriind, în urmă cu mai bine 

două săptămîni, în articolul „Cine 
cine servește”, modul defectuos de 
cru cu publicul al Oficiului pentru 
construirea de locuințe proprietate per
sonală — O.C.L.P.P. — din București, 
semnalam starea de lucruri ce domnește 
în această instituție. Situația relatată ne-a 
fost confirmată încă odată de numeroa
sele scrisori sosite pe adresa redacției 
după apariția articolului, scrisori prin care 
ne sînt înfățișate deficientele sistemu
lui de informare, comportamentul ne
corespunzător al unor salariafi, abuzuri 
și încălcări ale legalității pentru care 
este, în primul rînd, răspunzătoare con
ducerea oficiului. Ar fi fost de aștep
tat ca organele care îndrumă direct 
activitatea Oficiului — Sfatul popular al 
orașului București, C.S.I.C.O.L.A.S. — să 
analizeze imediat această stare de lu
cruri și să ia de urgentă măsuri de 
natură să restabilească climatul firesc 
de respect, încredere și probitate, să 
instaureze condiții adecvate desfășu
rării lucrului cu cefăfenii.

O vizifă la Oficiu ne-a convins însă 
că măsurile necesare se lasă încă aș- 
tepfafe. Pe panouri afîrnă aceleași pla
nuri pe ozalid, indescifrabile, pentru 
public, din hol lipsesc salariații meniți 
să îndrume și să dea explicații, audien
țele continuă să se desfășoare după a- 
celași sistem. Dacă atitudinea funcțio
narilor a înregistrat o incontestabilă 
schimbare în bine, garanțiile pe care 
le solicitam — pentru ca cetățenii să 
se poată convinge că, în stabilirea 
priorității, în ordinea de ocupare a 
apartamentelor, drepturile lor sînt res
pectate — întîrzie să se arate. Cum 
este posibil oare ca, timp de două 
săptămîni, nimeni să nu se sesizeze 
de cele arătate în articol, totul să se 
desfășoare la fel, în continuare, ca și 
cum nimic nu s-ar fi înfîmplat ?

In fața acestei situații, ne-am adresat 
vicepreședintelui de resort al comitetu
lui executiv al Sfatului popular al orașu
lui București, ing. Traian Ispas.

— Ce măsuri am luat ? Nu vă supă- 
rați — ne-a răspuns el — dar eu eram

Arh. Gh. SASARMAN

(Continuare in pag. a Il-a)
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Lu mi ni nd in 
rafale lungi pă-

Din noul peisaj al Ploieștiuîui

durea 
fragment de roman 
de Nicolae Breban

în flagrant
delict

zează, ce concepții ii prelungesc 
existența ?

Practic, formalismul și simularea 
în intervenții se grefează pe cana
vaua zicalei „a se afla în trea
bă"... Adică, OMUL vine, vede 
și nu învinge... ci pleacă. El nu pune 
degetul pe rană. O ocolește, chipurile, 
pentru a nu se „infecta". OMUL pro
cedează așa întruclt nu este imun la 
formalism. în acest sens, din investi
gațiile anchetei s-au 
„focare" care trebuie 
cite. Un prim focar îl 
vitatea „de eschivă" 
investite să joace un 
rol de intervenție în 
re economice. De pildă, uzina „1 Mai" 
din Ploiești deține un atu impor
tant 
tru 
lier 
tor al relațiilor respective. în timp, 
această unitate a industriei construc
țiilor de mașini a obținut succese 
evidente pe plan național, cît și la 
export. Instalațiile fabricate aici sînt 
cunoscute azi și apreciate în zeci de 
țări ale lumii. Totuși, în domeniul 
ritmicității livrărilor persistă neajun
suri. La. început de lună se consta-: 
tă relaxare, iar la sfîrșitul ei asalt.

— Consiliul coordonator nu-și face 
datoria, ne spunea tov. NICOLAE 
CONSTANTIN, secretarul comitetu
lui de partid al uzinei. EI este un 
organ „fantomă", un organ formal, 
care ține ședințe de ochii lumii, 
fără urmări practice.

Care este rațiunea acestor ședințe, 
din moment ce nici consiliul coordo
nator și nici forul tutelar nu au între
prins mai nimic pentru a redresa co
operarea ? Factorii respectivi con
tează, probabil pe faptul că la o 
„strîngere cu ușa" pot justifica : „noi 
am sesizat. Iată procesele verbale". 
Iar un controlor slab de înger, care 
evită punerea degetului pe rană, le 
dă crezare, semnind tot un proces 
verbal... Ca să fie. Ca să servească 
unui eventual supracontrol. Acest 
mod de lucru a fost blamat pu
blic, dar în zadar. în urma unei a- 
semenea intervenții, din luna mai 

ce soluții s-au soldat criti-

desprins cîteva 
izolate și nimi- 
constituie acti- 
a unor foruri 
rol motor, un 
diverse sectoa-

a.c., cu 
cile ?

— Au 
direcției 
ingineri 
mitetUlui de partid. Au studiat pro
blemele și... au plecat.

Păcat de banii cheltuiți cu depla
sarea, păcat de timpul pierdut! Cei 
3 ingineri și-au „făcut datoria". Au 
studiat, au controlat, au încheiat pro
cese verbale, au informat. Iar forul 
de resort din' Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini le-a pus la 
dosar. Numai așa se explică că „au 
plecat fără să lase urme". Un aseme
nea stil de a interveni constituie o 
altă ipostază a formalismului. Forul 
de resort se sesizează, chiar se alar
mează, își propune în ...timpuri (mai 
reduse sau mai largi) să analizeze 
„problema". Și trimite la fața locului 
„echipa". După aceea, raportează. Cu 
ce se soldează deplasarea, interesează 
mai puțin. Sau deloc. Fiindcă luat

Petre NEDELCU 
Constantin CAPRARU

(Continuare în pag. a III-a)

Pentru actele lor repro
babile, îi învinuim pe tine
rii înșiși. Dar cine poartă 
cu adevărat răspunderea ? 
Unii spun : „doar nu l-am 
învățat eu să facă cutare 
sau cutare lucru". Atunci ? 
Se nasc cu răul în ei ? îl 
inventează ? îl fabrică su
fletele lor nure ? Primesc 
prin somn mesajul forțelor 
întunericului ? Nu. găsesc 
răul în societate : ei nu 
fac decît să-l imite, să-l 
reproducă. îl aspiră din 
aerul înconjurător. îl îm
prumută de la cei mari, 
din viciile lor. Din greșeli
le pe care le săvîrșesc 
fată de semeni si. în mod 
special, fată de tineri.

Imperfecțiunile umane 
se mențin, pentru că sînt 
perpetuate ca o boală ere
ditară, din generație în ge
nerație. Există, se pare, șl 
o genetică spirituală. Cea 
mai valoroasă zestre mora
lă pe care o oferă o gene
rație alteia este conținută 
nu în gene si acizi ribo- 
nucleici. ci în modul ei de 
viață; în modelul de exis
tentă ne care îl oferă. Mă
sura succeselor educative 
asupra urmașilor este data 
de victoriile 
care Ie obține 
sași.

O generație
poate trece mecanic urmă
toarei absolut tot ceea ce 
a moștenit. Superioritatea 
ei stă în puterea de a re-

morale ne 
asupra ei în-

lucidă nu

Partea I și a Il-a a arti
colului au apărut în nume
rele precedente sub titluri
le „Steaua Polară" și „Prin 
panopticum?

La Termocentrala
IN PAGINA A 6 A
Trepte ale
ascensiunii 
uraniului

Mîine 1 octombrie

ZIUA
RECOLTEI

coltei". Unde să ne în
dreptăm pașii ? Ce ni se 
oferă ?

în Capitală, ca și anul 
trecut, punctul de atrac
ție îl constituie în pri
mul rînd Halele Obor. 
Aici, începînd de dumi
nică, timp de aproxima
tiv două săptămîni, va 
funcționa o mare expo
ziție cu vînzare, la care .agricole. Căci aici, în a- 
vor participa peste 80

—■ anul acesta coiiperdUue agricole

Acest început însorit 
de toamnă, cind roadele 
înmiresmate, multico
lore ale pământului se 
adună în hambare este 
punctat de una dintre 
cele mai mari sărbători 
populare, cu deosebire 
a acelor care prin stă
ruință și hărnicie adună 
roadele câmpiilor, live
zilor și podgoriilor. 
Este vorba de. „Ziua 
recoltei" ■ 
1 octombrie — zi 
manifestare a bucuriei 
muncii împlinite și 
de cinstire a hărni
ciei lucrătorilor ogoa
relor, de trecere în re
vistă a drumului parcurs 
de agricultura noastră 
și a perspectivelor ce i 
se deschid, de afirmare 
a minunatei arte popu
lare românești.

Așadar, duminică sîn- 
tem invitații Celor care 
de o bună bucată de 
timp, la sate sau la o- 
rașe, pregătesc „Ziua re-

ate expoziției-iîrg, 
inregistrînd creșterile de 
ansamblu ale agricul
turii noastre, oglindite 
sugestiv în grafice și 
panouri, vizitatorul nu 
ca putea să nu se o- 
prească cîteva minute 
pe platoul din fața ha
lelor, numit ad-hoc pla
toul expoziției de mașini

, _ l-uv fjvji uvtw/ uniHun>hv.. ™ unrgvu sițj /ijnit/i ti ty >vs
'l din regiunile București, me în dolația agricul-

■ ■ ■ (urii noastre, iar altele
...„ț ....i — în eforturile 
substanțiale și constante 
făcute pentru construi
rea unui „contingent" 
tot mai mare de aseme
nea utilaje stă o mare 
parte din „secretul" ve
rilor și toamnelor tot 
mai bogate.

R. ATANASESCU

Eloiești, Argeș și Galați, 
precum și numeroase în- mai noi 
treprinderi agricole de 
stat. Exponatele, care 
după cum ni s-a relatat 
există în cantități apre
ciabile, sînt dintre cele 
mai ispititoare : fructe, 
struguri, legume — atîl 

, pentru consumul „la 
zi", cît și pentru apro
vizionarea cămărilor cu 
cele necesare iarna — 
produse animale ș.a.m.d.

Gustând aromele dulci
(Continuare 
în pag. a III-a)

ÎN ZIARUL DE AZI a Competențe 
îngustate H Coordonatele belșugului 
cooperativei noastre B Calitatea 
obiect de... „mică înțelegere"? 
3 Literatura de informare științifică 
B Zilele de vacanță de la... începutul 
anului școlar B Sport

Marea transfuzie

evalua critic ceea ce a ago
nisit și de a înlătura ceea 
ce e vetust și nociv. Răul 
uman s-a menținut timp de 
milenii. în nofida progresu
lui făcut de omenire pe 
toate planurile, pentru că 
fiecare generație a dus cu 
sine sămînța lui și, în mod 
inconștient a semănat-o în 
plămada morala a urma
șilor.

într-adevăr, nimeni sau 
aproape nimeni nu spune 
progeniturii sale: „fă cu
tare sau cutare lucru rău". 
Nici un nărinte.
proape 
trimite 
în mod 
vîrsească un act dăună
tor. Dar recunoscînd acea
sta nu-i descărcăm conști
ința, nu-1 scăpăm de răs
pundere, nu-1 scoatem din 
cauză. Pentru că el a pre
gătit acest act prin ceea ce 
a făcut, sau prin ceea ce 
nu a făcut anterior. Prin 
întreaga ambianță a me
diului în care a crescut 
copilul.

Cu toate că oamenii au 
fost conștienți de această 
realitate, în trecut nu au 
făcut mare lucru pentru *

nici unul, 
copilul 
expres.

sau a- 
nu-si 

textual, 
să să-

o înlătura. Căci lăsînd ur
mașilor porunca să păstre
ze tot ce agoniseau necin
stit, părinții îi făceau pe 
copii cerberi ai puterii ob
ținute prin samavolnicie, 
îi obligau cu limbă de 
moarte să sporească avutul 
clanului lor, al familiei lor, 
făcîndu-i prin aceasta fa
natici ai nedreptății. La ce 
foloseau atunci strădaniile 
pedagogilor și moraliștilor? 
Aceștia propovăduiau în 
pustiu.

Societatea avea criterii 
derutante. Se spunea des
pre cineva că și-a crescut 
fiul rău, dacă acesta intra 
în conflict deschis 
tatea, cu legea, 
dacă era 
faptului.
insă Dentru succesele lor 
pedagogice nărintii care 
dădeau obștei progeni
turi abile. în stare să 
fure si să oprime cu di
băcie la umbra legilor, sal- 
vînd toate aparentele de 
onorabilitate. Desigur, a- 
ceastă anomalie a fost înlă
turată. Dar educația gene
rațiilor tinere obligă și so
cietatea noastră socialistă 
să se primenească neince-

prins
Erau

cu socie- 
respectiv 

asupra 
felicitați

Luduș-lernut

nit
iermocentrala Luduș- 

Ieriiut a început instalarea 
unui calculator electronic de 
mare randament. El va ex
plora, prelucra și centraliza 
operativ un mare număr de in
formații și date primite de la 
punctele de măsură și control 
a turbogeneratoarelor și cazane- 
lor de aburi. Obținerea unor date 
operative asupra funcționării a- 
gregatelor va permite energeti- 
eienilor să asigure permanent 
un regim optim de funcționare.

Mașina va explora și prelucra 
peste 130 de mărimi și parame
tri printre care : energia elec
trică produsă și consumată, tem
peraturi, debite, presiuni etc. 
Calculatorul poate efectua cir
ca 5 500 operații pe secundă. In
stalația dispune de S192 celule 
de memorie, precum și de un 
dispozitiv de control' la paritate, 
care evită orice greșeală ce s-ar 
strecura în interpretarea date
lor primite.

Termocentrala Luduș-Iernut 
este prima unitate producătoare 
de energie electrică din țară, în 
care va funcționa un astfel de 
calculator electronic.

(Agerpres)

Un nou
sistem
de irig ații

G AL AȚI.— Pe terasa sudică a 
Brăilei, între rîul Buzău și Du
năre, s-a deschis un mare șan
tier de irigații care se va în
tinde pe o suprafață de 71470 
hectare. Pentru asigurarea ma
terialelor necesare a fost extins 
centrul de prefabricate din be
ton la Boldovinești. S-au amena
jat astfel noi stații de betoane 
de mare capacitate, silozuri me
talice pentru ciment, stații de 
sortat agregate, spații încălzite 
pentru turnare pe timp frigu
ros etc.

Apa necesară irigațiilor va fi 
captată din Dunăre, cu ajuto
rul a două instalații de pompare
cu un debit de 40 mc/sec. Ea I 
va fi adusă pe terenurile .ee vor | 
fi irigate prin conducte subte- j 
rane și jgheaburi din beton | 
armat.

tat din punct de vedere mo
ral. Viitorul va fi mai bun 
numai dacă vom învesti în 
generațiile noi un capital 
moral la înălțimea visuri
lor și aspirațiilor noastre. 
De aceea răspunderea fată 
de schimbul de mîine se 
traduce înainte de toate în 
efortul pentru propria de- 
săvîrșire.

Este comod 
..noi am făcut 
fiți voi mai 
părinți spun : 
reușit, să reușești tu“. Dar 
pentru a avea autoritatea 
morală de a cere copiilor 
să învingă, trebuie să oferi 
tu însuți pilda luptei și a 
succesului. Nu întîmplător 
sosirea urmașilor provoacă 
în unele familii, pe plan 
spiritual, o adevărată reac
ție regeneratoare. Pe mă
sură ce copiii cresc și co
mandamentul educativ de
vine mai acut, sporește și 
demnitatea părinților : asis
tăm cîteodată la tîrzii dar 
viguroase redeșteptări de 
energie, la puternice recru
descențe de voință și elan. 
Educația copiilor trebuie să 
înceapă prin perfecționa
rea morală sau chiar prin

să afirmi : 
ce am putut, 
buni". Multi 
„eu nu am

reeducarea educatorilor. A- 
colo.unde nu are loc acest 
proces, eforturile pedago
gice ale părinților se înea
că în ipocrizie și filisti
nism, devin o tristă și ne-, 
putincioasă demagogie mo
rală.

Sînt oameni care viciază 
în mod sistematic atmosfe
ra pe care o respiră copiii 
lor. Nu mă refer la cazuri
le extreme, de descompu
nere morală clasică, la pă
rinții sau educatorii care 
reprezintă un tragic exem
plu de slăbiciune de carac
ter, care săvîrșesc sub ochii 
copiilor faptele cele mai 
josnice și mai murdare, de 
iresponsabilitate socială și 
familială. Mă refer la aceia ■ 
care aparent respectă toate 
criteriile de bună creștere, 
care nu beau, nu înjură, 
nu-și bat nevasta în fața 
copilului, dar care exală în 
aer, clipă de clipă, o con
cepție de viață primitivă 
și egoistă, dură’și inumană, 
agresivă și ipocrită. Con
cepția parvenirii prin orice 
mijloc, a luptei necruță
toare pentru un loc cît mai 
bun, indiferent de merit și 
de efort. Să nu uităm că 
tinerețea, prin excelență 
generoasă, poate fi și aro
gantă și cîteodată crudă și 
Intolerantă. Oricîte virtuți 
bărbătești l-am inocula, 
dacă vom da uitării latura 
sensibilă a formației ei u- 
înane, nu ne vom fi făcut 
decît pe jumătate datori*

Dumitru POPESCU

(Continuare în pag. a Il-a)

Intre 20—29 septembrie â.c., o 
delegație a Partidului Comunist din 
Belgia, condusă de tovarășul Marc 
Drumaux, .vicepreședinte, al parti
dului, a lacul o vizită în țara noas
tră, la invitația C.C. al l’.C.R. Din 
delegație au, mai făcut parte tova
rășii Jean Țerfve, membru al Biro
ului Politic al C.C. al, P.C. din Bel
gia, Rosine Lewin, membru al C.C., 
redactor-șef al ziarului „Drapeau 
Rouge", și Etienne Mats, membru al 
C.C., redactor-șef al ziarului „lîode 
Vaan". Delegația a vizitat întreprin
deri industriale și unități agricole, 
obiective social-culturale, s-a întîl- 
nit cu activiști de partid, a avut în
trevederi la Marea Adunare Națio
nală, Consiliul Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din Româ
nia și la Uniunea Scriitorilor.

Delegația a avut convorbiri la 
C.C. al P.C.R. și a fost primită de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general, al C.C. al P.C.R. La pri
mire au participat tovarășii Ale
xandru Drăgțiici, membru ăl Comi
tetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Manea Mănescu, membru 
supleant al Comitetului _Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ghizela 
Vass și Bujor Sion, șefi de secție la 
C.C. al P.C.R., Andrei Ștefan, prim- 
adjunct de șef: dp; secție la C.C. al 
P.C.R.

Cu acest'prilej.,îhtiTUn spirit to-' 
vărășesc, de înțelegere și respect 
reciproc, a avut loc un schimb de 
păreri privind unele probleme ale 
situației internaționale actuale, ale 
mișcării comuniste și muncitorești.

Evidenț.iindu-se importanța in
tensificării, luptei tuturor forțelor 
revoluționare, democratice, progre
siste din întreaga lume, a întregului 
front' an ti imperialist țientru zădăr-

nicirea plaiurilor agresive 
t cercurilor, reacționare și, în primul 
| rinei, ale imperialismului S.U.A., în 
I cursul convorbirilor s-a subliniat 
: necesitatea ca Statele Unite ale A- 
| mericii să înceteze definitiv și ne- 
j condiționat bombardamentele asu

pra Republicii Democrate Vietnam,
■ să pună capăt agresiunii, iar po- 
t porul vietnamez să fie lăsat să-și

hotărască singur soaria, fără nici 
I un amestec din afară.

In cursul schimbului de păreri, 
< s-a relevat că statornicirea pe con- 
I tinentul european a unui climat de 
• securitate și cooperare, precum și 
g întreprinderea unor măsuri concre- 
I te, care să permită să se pună baze- 
> le unei reale securități europene, 
.> constituie o sarcină imperioasă, 
Ș care corespunde țelurilor funda

mentale ale tuturor popoarelor din 
« Europa, luptei generale pentru pa-

■ ce, democrație și progres. In acest
■ cadru s-a manifestat ’ satisfacția 
,■ pentru evoluția pozitivă a relațiilor
■ politice, economice, culturale și teh- 
5 nico-științifice românii — belgiene 
i și s-a menționat că dezvoltarea și 
, în viitor a legăturilor multilaterale 
» româno — belgiene răspunde int.e- 
| reselor celor două popoare, cauzei 
- păcii. înțelegerii și colaborării in- 
' ternaționale.

Cu prilejul convorbirilor s-a ac- 
’ centuat însemnătatea intensificării 
' eforturilor consaerâte întăririi uni- 
' tății și solidarității mișcării comu- 
ț niște și, muncitorești internaționale. 
' Totodată, s-a menționat că lărgirea 
, pe mai . departe a relațiilor frățești 
dintre cele două partide contribuie 
la dezvoltarea prieteniei dintre po
porul român si poporul belgian, la 

' întărirea unității mișcării comunis
te internaționale, la triumful lupte! 
pentru pace, independență națională 

1 șl progres social.

Climatul de încordare din Bolivia 
s-a agravat din nou o dată cu declan
șarea unei greve generale pe timp 
nedeterminat de către lucrătorii din 
industria petroliferă. .Paralel cu a- 
ceasta, în principalele centre ale ță
rii se desfășoară violente manifes
tații de protest ale profesorilor și 
studenților. La Oruro, intervenția 
poliției contra manifestanților s-a 
soldat cu un mort și cîteva zeci de 
răniți. „Un profesor cîștigă 470 pe- 

. sos, iar un colonel 6 000“ — se pu
tea citi pe pancartele arborate de 
demonstranți. în două provincii bo- 
liviene sînt semnalate „rebeliuni ță
rănești", anunță inspectorul gene
ral al poliției. „Țara trăiește 
într-un climat de subversiune" — 
proclam* patetic președintele Ren6 
Barrientos, în' fața unor unități mili
tare cărora le solicita „abnega
ție în misiunea de sufocare a 
agitației". în ciuda arestărilor ma
sive operate în rîndurile liderilor 
sindicali, ale studenților, profesorilor, 
muncitorilor greviști și, în general, a 
persoanelor care.. într-un fel sau al
tul, șe opun regimului (circa șase 
sute de persoane au fost arestate nu
mai în ultimele trei săptămîni), valul 
de tulburări crește. Practic, nu există 
zi ca Bolivia să nu furnizeze știri 
despre izbucnirea unor noi conflicte 
sau despre agravarea unora vechi. 
„Niciodată în ultimii 15 ani nu s-a 
înregistrat un proces de deteriorare 
instituțională mai vertiginos decît cel 
la care asistăm acum" — scrie zia
rul „Presencia" din La Paz.

Cauzele „deteriorării" de care vor
bește ziarul sînt multiple. în esență, 
e vorba de împotrivirea generală a 
poporului bolivian față de un regim 
.militar angajat în misiunea de a con-

serva cu orice preț privilegiile mino
rității oligarhice în detrimentul in
tereselor păturilor largi ale poporu- 
lui. Pentru a defini rolul actualului 

; regim militar bolivian e destul să 
spunem că acesta și-a îndreptat sfor
țările spre lichidarea ultimelor cuce- 

j rir'i care au supraviețuit revoluției 
. din 1952. Acea revoluție populară, 
' antiimperialistă și-a înscris întră 
roadele ei naționalizarea minelor de 

| coșltor și reforma agrară. Dacă do- 
. minați* oligarhiei și a capitalului 
monopolist străin nu fusese înlătu
rată, ea a primit totuși o puternică 
lovitură și, ceea ce era foarte impor- 

' tant, s-a ajuns Ia instituirea unui 
climat de .libertăți democratice care 
favoriza activitatea forțelor politice 
interesate să ducă pînă la capăt pro
cesul de eliberare națională si socia
lă. In fața Boliviei. țară zguduită de 

■ 159 de insurecții militare în 140 de ani 
de existentă, se deschideau perspec
tive din cele mai promițătoare în di
recția progresului. Dar vremurile 
erau vitrege. în S.U.A orice mișcare 
democratică din America Latină era 
— și mai e și acum — cotată drept 

■■ „subminare a.lumii libere", și nimic nu 
atrăgea consecințe mai grave decît 
această etichetă stereotipă. E drept, 
spre deosebire de Guatemala, Bolivia 
nu a suferi’ o intervenție armată din 
afară, dar baroni: cositorului — 
Rotschild, Patino, Aramayo — și, în 

.genere, forțele afectate de revoluția
din 1952, au pornit la revanșă cu alte 

' mijloace. Utilizîndu-se cu predilec
ție serviciile eternelor „săbii bine
voitoare". adică ale elitei militară, 
și ale unor lideri politici avizi de re-

(Continuare in pag. a Vil-a)

Telegrame
Cu prilejul Zilei Naționale a Republicii Brazilia, președintele Con

siliului de Stat al Republicii Socialiste România, Chivu Stoica, a trimis • 
telegramă de felicitare președintelui Republicii Brazilia, Arthur da Cost* 
e Silva.

In telegrama sa de răspuns, președintele Republicii Brazilia a mul
țumit în termeni cordiali pentru felicitările adresata.
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Zelul si
9

claxonul
uneleîn paginile ziarului, în 

articole recente privind problema 
circulației rutiere, se sublinia ne
cesitatea ca agenții de circulație 
să manifeste o mai mare asprime, 
o mai mare severitate și promp
titudine în sancționarea abateri
lor DE NATURĂ SĂ GENERE
ZE ACCIDENTE, - totoda
tă, punîndu-se capăt unor prac
tici de hărțuieli mărunte, pe 
probleme minore, „capabile" 
doar să creeze animozități și să 
apară ca șicanatorii. De altfel, în 
același sens concordă si îndrumă
rile forurilor de conducere ale 
organelor miliției.

Ni se sesizează însă — izolate 
— cazuri de interpretare inversă. 
Avem în față scrisoarea ing. Va- 
leriu Stroescu din București, care 
relatează că, revenind cu autotu
rismul de la un șantier din Pitești, 
a claxonat în zona podului Chi
tila, spre a evita o situație de 
accident. Rezultatul ? O patrulă- 
moto l-a oprit și adus la D.M.C., 
încheindu-se acolo procesul ver
bal nr. 031578-c, în care se scrie, 
negru pe alb, „vina" : „a circu
lat pe șoseaua Chitila cu autotu
rismul nr. 3-B-6825 și a claxonat 
contravenind art. 19“.

Desigur, trebuie respectată li
niștea Capitalei, totuși șoseaua 
Chitila e cam departe, iar 

treabă dacă sc cuvenea

Chitila e cam departe, iar cei 
doi ingineri aflați în turism în
treabă dacă sc cuvenea să fie 
aduși la D.M.C. și să-și piardă 
acolo ore întregi pentru un 
claxon... Dacă în acest sehs s-a 
înțeles apelul la mai multă seve
ritate — care privea combaterea 
iresponsabililor șoselelor — fa
cem cuvenita rectificare....

Unor asemenea practici e bine 
însă să li se pună înainte culoa
rea roșie. De la semnul „Stop 1“

Pentru 
gospodine

Scuzați-ne această imixtiune în 
treburile dv. de menaj: de unde 
vă procurați ciupercile ? De la 
unitățile comerțului de stat — 
sau de unde se nimerește P Veți 
vedea că nu-i de gltimit. Cum- 
părînd ciuperci de la... culegători 
particulari veniți la piață, 70 de 
bucureșteni (58 adulți și 12 copii) 
au fost internați în spitale (în 
ultima săptămînă!) cu intoxicații 
mai mult sau mai puțin grave. 
Vă punem în gardă ca nu cumva 
asemenea cazuri de intoxicație 
să se înmulțească, ca... ciupercile 
după ploaie.

Bazarul 
frînarilor

Se adunaseră laolaltă sortimente 
felurite : textile, țuică, țigări, par- 
desie, conserve, cherestea etc. 
(circa un vagon I). Acest ciudat 
bazar a fost descoperit recent, de 
organele de miliție, la locuințele 
lui C. Militaru, I. Tănase, N. 
Ținea și F. Dorobauțu — primii 
trei frinari, iar ultimul magazine, 
la biroul Tranzit Craiova. Pro
dusele amintite provin din vagoa
nele pe care le „manevrau" prin 
stații. Acum cei patru — deși au 
meserii diferite — s-au transfor
mat în încasatori. Cit vor înca
sa, nu știm încă. Dar merită. S-au 
ostenit pentru asta 1

Constituția Republicii Socialiste 
România și Legea de organizare și 
funcționare a sfaturilor populare con
feră comitetelor executive competen
ța generală în unitățile administrati
ve în care au fost alese sfaturile popu
lare respective.

Analizînd cu atenție, în activitatea 
zilnică, competența materială a co
mitetelor executive comunale, consta
tăm însă că aceasta se restrînge pe zi 
ce trece. Organele ierarhice superi
oare „absorb' o serie de sarcini atri
buite inițial organelor inferioare, a- 
jungîndu-se pînă acolo îneît unii au 
început să se întrebe : „Oare ce tre
buie să mai facă și tovarășii de la co
mitetele executive comunale ?

Cîteva exemple sînt edificatoare. Să 
luăm, mai întîi, competența în mate
rie de încadrare a personalului. Con
statăm că, bunăoară, comitetul execu
tiv al sfatului popular raional înca
drează — directorii de cămine cul
turale cu jumătate de normă, surori
le medicale, tehnicienii veterinari 
moașele comunale, personalul de îngri
jire de la unitățile sanitare, cantonie
rii, pînă si vizitiii.

Oare e normal ca un comitet exe
cutiv raional să decidă, în plenul său, 
asupra încadrării, transferării și desfa
cerii contractului de muncă în cazul 
fiecărui îngrijitor sau om de serviciu 
de la toate instituțiile comunale. 
Comitetele executive comunale cu
nosc doar mai bine nevoile unităților 
și oamenii care-i angajează I Pe de 
altă parte, rezolvîndu-se la raion cele 
mai mici probleme, nu se ajunge ca 
autoritatea și prestigiul organului lo
cal comunal să fie diminuate ?

în această privință, părerea mea 
este că întregul personal tehnic și ad
ministrativ, care lucrează pe raza co
munelor — cu excepția cadrelor di
dactice, inginerilor, medicilor umani și 
veterinari — să fie încadrat și salari
zat de către comitetele executive ale 
sfaturilor populare comunale.

Se remarcă, de asemenea, tendința 
de a se reține cît mai multe sarcini 
la raion cu privire la cheltuirea mij
loacelor financiare. Astfel, pentru a- 
provizionarea cu lemne a școlilor, 
circumscripțiilor sanitare, umane și 
veterinare, fondurile se rețin la sec
țiunile de resort ale comitetului exe
cutiv raional ; tot la raion se rețin și 
fondurile pentru reparații curente, re
parații capitale la circumscripțiile sa
nitare, umane și veterinare, precum și 
fondurile pentru procurarea rechizite
lor de birou.

Avînd în vedere acest sistem, se 
pune întrebarea : cum pot comitetele 
executive comunale să se ocupe de 
buna gospodărire și întreținere a u- 
nităților subordonate din raza comu
nei, cum pot ele să rezolve proble
ma aprovizionării operative a acestor 
unități ? De fapt, iată ce se întîm- 
plă î în loc să se ocupe comitetele e- 
xecutive de aceste probleme, sînt tri
miși să le rezolve directorii de scoli, 
medicii de circumscripții, funcționarii 
de la secțiunile de specialitate. în fe
lul acesta, sînt sustrase de la activi
tatea profesională cadre de speciali
tate, cu înaltă calificare, iar secțiile 
de resort ale comitetului executiv ra
ional, în loc să se ocupe de îndruma
rea și controlul de specialitate al uni
tăților subordonate, își irosesc prețio
sul timp cu sarcini administrative și 
gospodărești.

Consider că ar fi mult mai bine ca 
toate fondurile și materialele necesare

întreținerii unităților de pe raza teri
torială a comunelor, care fac parte 
din sistemul sfaturilor populare, să se 
dea comitetelor executive comunale, 
iar acestea să răspundă de buna gos
podărire și întreținere a unităților.

O altă problemă, legată de compe
tența materială a comitetului execu
tiv al sfatului popular comunal se 
referă la raporturile dintre acest orga
nism și unitățile economice din ca
drul comunei, cum sînt: cooperativa 
de consum, cooperativa agricolă de 
producție, cooperativa meșteșugăreas
că etc. Este cunoscut că între ele sînt 
raporturi de colaborare. însă, această 
colaborare trebuie just înțeleasă. Co
mitetul executiv, ca organ al statului, 
cu competență generală, are obligația 
să ceară și să impună respectarea le
gilor. Din păcate, mai sînt cazuri 
cînd unii conducători ai unităților e- 
conomice din comune nu înțeleg acest 
lucru, gîndind, pe semne, că a- 
plicarea legilor rămîne la apreci
erea fiecăruia. Un singur exemplu 
e suficient : cetățeanul Petre Mo- 
roianu, din comuna Ianca, a reclamat, 
în primăvara acestui an, faptul că

cooperativa agricolă de producție din 
comună i-a încălcat un drept. Comi
tetul executiv al sfatului popular s-a 
adresat președintelui acestei unități. 
Cînd i s-a explicat acestuia că a fost 
încălcată o prevedere legală, preșe
dintele cooperativei a răspuns cu se
ninătate : „Știu că are' dreptate, dar 
nu vreau eu să rezolv". A fost nevoie 
de intervenția comitetului executiv 
raional.

Asigurai ea unei competențe cores
punzătoare, întărirea simțului de răs
pundere, ridicarea la un nivel supe
rior a prestigiului și autorității comi
tetelor executive ale sfaturilor popu
lare comunale vor duce nemijlocit 
la rezolvarea mai bună și mai efici
entă a sarcinilor la nivelul comunei, 
vor micșora numărul reclamațiilor că
tre organele superioare, ca și numă
rul delegaților de la raion, trimiși să 
„impulsioneze" activitatea organelor 
de stat din subordine.

Feodor NICULIȚA
secretarul Comitetului execut’v 
al Sfatului popular raional Fâurei

Lotrul la cataracte
Foto : A. Cartojan

„Cine pe cine 

servește"

(Urmare din pag. I)

Raționament
„Dați-mi voie, chestiunea e 

simplă: dacă hainele școlare 
sînt... uniforme; dacă ouăle, că
rămizile etc sînt uniforme ; dacă 
avem Nunweilleri 1, 2, 3, 4, 5, 6 
și etc; dacă există hoteluri 
„Carpați", brînză „Cdtpați", ți
gări „Carpați", biciclete „Car
pați", prăjituri „Carpați" și,. pe 
deasupra, (chiar cu vîrf) Carpațit 
„Carpați", — de ce, adică, n-am 
introduce uniformizarea și în ma
terie de urbanism ? Cele aproape 
700 de străzi cu denumiri identi
ce din comunele aparțintnd Ca
pitalei constituie un început 
hun. In București, lucrurile merg 
mai încet: nu sînt decît 5 străzi 
Avram Iancu, 4... Semnează de 
la Cadastru : Vasile.

O-i, oi
Cum s-o calificăm : neglijență, 

lipsă de răspundere cetățeneas
că ? Oricum, faptul este de con
damnat în mod public. Conduce
rea Uzinei mecanice din Mija 
(Ploiești) a permis deversarea în 
pîrîul Neagra a apelor reziduale 
(cu un continui ridicat de cia
nuri). Rezultatul : au murit* 63 de 
oi ale C.A.P. din comuna I. L. 
Caragiale, care s-an adăpat la 
pîrîu. $i doar anul acesta s-a rea
lizat în uzină o instalație de pu
rificare a apelor reziduale de la 
atelierul de galvanizare — daT 
nici acum nu funcționează nor
mal. Să funcționeze cel puțin, 
cfctemnl sancțiunilor. Vinovății să 
suporte paguba Cînd nu deschizi 
ochii, deschizi punga.

Pubrico r«rinr‘ntâ de :
Stefan 7inăO!TS
Sțefan D1NICA

cu sprî'înul corespondenților 
„Scînteii"

față de viitor. Căci fără a- 
ceasta omul rămîne desco
perit în fața instinctelor 
brutale, iar societatea riscă 
să reediteze legi morale ale 
primitivității. Trebuie să-i 
învățăm pe tineri infinita 
gradualitate a vieții, să-i 
prevenim împotriva simpli
ficărilor și a filozofiilor u- 
nilaterale. Să cultivăm în 
sufletul lor virtutea, atît de 
rară și atît de prețioasă, a 
iubirii de oameni și a res
pectului față de semeni, 
oricît ar fi de modești. Ti
nerii au de învățat în viață 
nu numai mînuirea arme
lor de luptă, ci și com
pasiunea, altruismul, îngă
duința — probe eliminatorii 
ale omeniei pe care, din 
păcate, atît de puțini le trec 
cu adevărat.

Secolul nostru pune pe 
primul plan al vieții socia
le știința și tehnica, cuno
ștințele exacte — și din a- 
cest punct de vedere tine
retul de azi se deosebește 
radical de generații care 
l-au precedat. Și, desigur, 
competiția științifică care 
se desfășoară în lume îl va 
solicita și mai mult în vii
tor, îi va ascuți inteligența, 
îi va dezvolta logica. îi va 
perfecționa mecanismul de
ducției și al silogismului. 
■Dar dacă toate acestea vor 
înfunda izvoarele din care 
curg efluviile de lirism ale 
spiritului, se vor crea gra
ve primejdii de alterare a 
însăși esenței umane.

Sufletul este o floare, dar 
nu știm lucrul acesta decît 
atunci cînd simțim în piept 
foșnetul petalelor ce se des
fac și parfumul lor necu
noscut, copleșitor. Bobocul 
poate să stea însă chircit 
toată viața, poate să vege
teze fără să-i cunoaștem 
vreodată farmecul. De aceea 
unii cred că sufletul nu este 
decît o ecuație, un cer de 
primăvară înstelat, o simplă 
hartă astronomică redusă 
la scară, iar poezia, incapa
citatea de a se defini știin
țific un raport dintre om 
și lumea înconjurătoare.

Trebuie să cultivăm sen
sibilitatea spiritului noilor 
generații cu grija cu care 
cei vechi le cultivau muș
chii și agilitatea mișcărilor. 
Aceasta îi va feri de jos
nicie, le va salva viața in

ÎN REGIUNEA BACĂU

Apartamente noi puse 
in vinzare

Oficiul pentru construirea de locuințe pro
prietate personală — Bacău a pus în vinzare noi 
apartamente în cîteva orașe ale regiunii. în ora
șul Adjud, s-a pus în vinzare un bloc cu parter 
plus trei etaje, de 16 apartamente cu cite 2 si 3 
camere Costul — între 50 000 și 54 000 de lei 
pentru un apartament cu două camere și intre 
65 000—70 000 lei pentru un apartament cu trei 
camere. Alte două blocuri (parter + 4 etaje), în
sumând 39 apartamente, fiecare cu cîte 2 camere, 
sînt puse în vinzare la Piatra Neamț. Costul unui 
apartament este între 50 000 și 56 000 lei. Și în 
orașul Roman s-au pus în vinzare 20 aparta
mente cu 2 și 3 camere într-un bloc avînd par
ter + 4 etaje. Costul unui apartament cu două 
camere este de 54 000—59 000 lei. Un apartament 
cu trei camere costă 67 000—72 000 lei.

Ea contractare, solicitanții trebuie să aibă con
firmată la C.E.C. depunerea unui avans de 30 la 
sută. Pentru sumele ce se depun peste cuantu
mul avansului se acordă bonificații de pînă la 5 
la sută din valoarea apartamentului.

COMPLETAREA GARDEROBEI DE SEZON
•Fiecare anotimp prilejuiește împrospătarea și îmbo

gățirea garderobei oricăruia dintre noi. Acum este 
timpul potrivit pentru a face cumpărăturile de sezon, 
de a alege din magazine îmbrăcămintea și încălțămin
tea potrivită pentru lunile mai friguroase. Pentru 
acest an, Ministerul Comerțului Interior a contractat 
mărfurile necesare din timp, astfel că în prezent îm
brăcămintea și încălțămintea călduroasă își așteaptă 
cumpărătorii în magazine. Judecind după varietatea 
de modele de paidesie, raglane și paltoane, rochii din 
stofă, costume din țesături de lînă și în amestec cu 
fibre sintetice, se pare că există mai multe șanse de 
a ne alege articolul preferat. Execuția mai îngrijită, 
crearea de modele care țin pasul cu cerințele modei, 
se remarcă la tot mai multe articole. într-o mare va
rietate de culori și desene sînt și țesăturile pentru 
toamnă-iarnă : stofele pentru pardesie și paltoane, 
pentru costume și rochii destinate adulților, adoles
cenților și copiilor, precum și țesăturile groase din 
bumbac și articole de galanterie — fulare, bascurj, 
pălării, cravate ș.a. De asemenea, cămășile, îmbrăcă
mintea și lenjeria tricotată sînt pregătite într-o gamă 
largă de modele, cu croială modernă, la prețuri di
ferite.
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în concediu cînd a apărut articolul. La 
întoarcere, directorul oficiului m-a in
format asupra publicării unui material 
pe această temă însă, drept să vă spun, 
încă n-am izbutit să-l citesc.

Norocul face ca ing. Ionică Pascu, 
director în C.S.I.C.O.L.A.S., prezent la 
discufie, să aibă la dînsul articolul, așa 
că asistăm la prima lectură a acestuia. 
Pe măsură ce parcurge problemele re
latate, tov. vicepreședinte ne comunică 
observajiile sale, propunerile, măsurile 
pe care le preconizează.

— Sînt de acord că sistemul actual 
de contractare este greoi, că obligă 
pe cetă|eni să întocmească numeroase 
forme a căror utilitate nu întotdeauna 
este justificată. Dar la acest sistem s-a 
ajuns treptat, el a fost cerut de anumite 
necesități de etapă și dacă astăzi putem 
spune că este depășit, cu cîteva luni 
în urmă n-am fi putut-o face. Pentru 
simplificarea filierei prin care se trece 
pînă la obținerea unui apartament sînt 
necesare însă modificări ale instruc
țiunilor actuale, ceea ce nu stă în pu
terea noastră. Părerea mea personală 
este că s-au creat condiții pentru tre
cerea, într-un viitor apropiat, la un sis
tem mult mai simplu, ia contractarea 
apartamentelor gata construite, pe care 
cetățenii să le poată vizita, alegîndu-l 
pe cel mai nimerit pretențiilor și sumei 
pe care sînt dispuși s-o investească. 
In acest sens, propun organelor în 
drept să elaboreze noi instrucțiuni, care 
să asigure un sistem corespunzător rea
lităților existente în prezent.

— Avefi sprijinul nostru, intervine în 
discuție ing. I, Pascu, reprezentantul 
C.S.I.C.O.L.A.S. Sîntem de acord că a 
sosit timpul ca apartamentele să fie 
executate de către oficii și, pe măsura 
terminării lor și stabilirii precise a pre
țului, ele să fie vîndute cetățenilor. 
Dar o asemenea schimbare radicală 
cere un anumit timp pentru a fi săvîr- 
șită. Pînă atunci însă, trebuie ca dum
neavoastră să operați pe plan local 
pentru simplificarea, în cadrul instruc
țiunilor în vigoare, a filierei de con
tractare.

Din discuție a reieșit că, în jumă
tate din numărul cazurilor se poate re
nunța la precontractare. De asemenea, 
a fost pus în evidență faptul că una 
din cauzele mersului greoi al lucrări
lor o constituie numărul mare de soli
citări, care depășește capacitatea ofi
ciului. Totuși, numai trei pătrimi din 
posturile prevăzute cu schema apro
bată de sfatul popular sînt ocupate. 
Asupra cauzelor acestei situații nu ni 
s-au dat lămuriri, cu toate că este evi
dent pentru oricine că creșterea, în a- 
numite limite, a numărului de salariați 
poate fi de natură să contribuie la îm
bunătățirea activității acestei supra
aglomerate instituții. In ceea ce privește 
modalitatea de prezentare către public 
a apartamentelor puse în discuție, ni 
s-a răspuns că se preconizează ( I) ca 
planurile pe ozalid din holul oficiului 
să fie înlocuite cu niște planuri colo
rate, mai citețe, dar că prezentarea de 
machete este imposibilă datorită unor 
dificultăți de execuție. Considerăm to
tuși absolut necesar ca — pînă se va 
ajunge ca solicitantul să poată vizita 
pur și simplu apartamentul pe care 
dorește să-l cumpere — să fie găsite 
forme variate, atrăgătoare și pe îhțe- 
lesul tuturor de prezentare a locuințe
lor ce urmează a fi construite. Oare în- 
tr-un an și jumătate, de cînd funcțio
nează Oficiul, nu s-au putut stabili niște 
formule convenabile în această pri
vință ?

Un loc important l-a ocupat în 
convorbirea purtată chestiunea princi
pialității în muncă și mai ales în sta
bilirea priorităților. Atîf reprezentantul 
C.S.I.C.O.L.A.S. cît și vicepreședintele 
sfatului popular au fost de acord că de 
acest aspect depinde bunul mers al 
întregii activități, încrederea cetățenilor, 
interesul lor pentru această formă de 
contractare a locuințelor. In cîteva 
cuvinte, tov. vicepreședinte Traian Ispas 
ne-a prezentat noile măsuri inițiate în 
acest sens în ultimele zile, la indicația 
sa. Trebuie să menționăm că — cu 
excepția supunerii listei cu ordinea pre
zentării la discuții, conform priorității, 
spre verificare și aprobare, unui colec
tiv condus de însuși vicepreședintele 
de resort al sfatului popular (prevedere 
ce nu a fost încă aplicată în nici un 
caz concret) — măsurile enunțate nu 
fac decît să repete instrucțiunile exis
tente privind filiera de operațiuni ce 
se efectuează în vederea contractării. 
Or, după cum arătam încă în articolul 
precedent, interpretarea instrucțiunilor se 
face cu destulă larghețe ca să lase loc 
neprincipialității și abuzurilor. Tocmai 
de aceea am cerut instituirea de garanții 
suplimentare.

— Dacă se consideră necesar, ne-a 
declarat interlocutorul nostru, vom dis
pune ca lista cu ordinea discuțiilor să 
fie completată cu elementele determi
nante ale priorității : sumele depuse și 
data confirmării lor, astfel îneît oricine 
să le poată verifica justețea. De ase
menea, vom cere conducerii oficiului 
ca, pe un grafic afișat în hol, să fie 
înscris numele contractantului, pe măsura 
ocupării fiecărui apartament. In acest 
fel orice suspiciune va fi înlăturată.

Spre surprinderea noastră, am con
statat că și la C.S.I.C.O.L.A.S., și la sfatul 
popular sînt binecunoscute neajunsurile 
și neregulile de la O.C.L.P.P.-Bucureșfi, 
abuzurile și încălcările legalității de 
către conducerea oficiului. Mai mult 
chiar, aici se cunosc cazuri mai nume
roase și mai grave decît cele în legă
tură cu care eram noi informați. Este 
greu de înțeles de ce măsurile încep 
să se contureze abia acum. Ni s-a răs
puns că asemenea măsuri — și altele ce 
se mai cer luate — necesită o justifi
care temeinică, o chibzuință îndelungată. 
Departe de noi intenția de a determin» 
luarea unor măsuri pripite. Totuși, ne 
punem întrebarea : oare comitetul exe
cutiv al S.P.O.B. nu consideră că există 
suficiente motive pentru a se trece la 
fapte ? Un număr de situații sînt, desigur, 
de domeniul justiției, dar cele mai 
multe pot și trebuie să fie clarificate 
prin hotărîte măsuri administrative. 
Numeroasele reclamații și sesizări pri
mite din partea cetățenilor cer neînfîr- 
ziat un răspuns, ferm și categoric. Jumă
tățile de măsură nu-și găsesc aici locul.

NOTA REDACȚIEI: Sîntem in
formați că directorul O.C.L.P.P.- 
București, Gh. Melinte, a în
cercat să prezinte unor membri ai 
comitetului executiv al S.P.O.B. 
lucrurile de așa natură, îneît să 
creeze impresia că, cu prilejul 
elaborării articolului „Cine pe 
cine servește", redactorul ziaru
lui nostru s-ar fi lăsat condus de 
interese personale în ancheta 
întreprinsă din însărcinarea re
dacției. O asemenea tentativă de 
a folosi calomnia pentru a a- 
bate atenția organelor care în
drumă Oficiul de la fondul ches
tiunilor ridicate în articol, de 
a împiedica o analiză serioasă, 
aprofundată și luarea unor mă
suri corespunzătoare este m- 
permisă și apare ca sem
nificativă pentru situația exis- 
tentă în conducerea oficiului.

terioară de penurie, îi va 
împiedica să devină cinici 
și brutali. Să nu ni se pară 
demodați tinerii pe care îi 
întîlnim prin colțuri cu o- 
chii înroșiți, aplecați peste 
literatura „naivă" a epocii 
romantice, care șoptesc 
vrăjiți de mareele lunare 
versuri de Emlnescu sau de 
Bacovia. Să nu-i lăsăm să 
se ascundă, cu- sentimentul 
vinovăției, pe cei care su
feră văzînd o floare strivi
tă sau o gîză cu aripile 
rupte. Să nu le dăm con
știința de „rătăciți" celor 
care plîng din senin de 
prea plinul sufletului lor pe 
care nu știu încă cum să-1 
reverse. Să nu închidem 
toate aceste flori gata să se 
deschidă, de teama că vom 
crește „dezrădăcinați" și 
„inadaptabili". Să nu le 
creăm tinerilor convinge
rea că trebuie să se pregă
tească pentru o societate 
rece și aspră, pragmatică, 
automatizată, în care nu 
pot supraviețui și progre
sa decît spiritele cu reacții 
previzibile și controlabile, 
decît sensibilitățile medii, 
dresate să nu iasă dintr-un 
cadru prestabilit. Pentru că 
dacă le vom sugera o ase
menea reprezentare a vii
torului, ei se vor strădui 
să creeze o astfel de socie
tate, contrară aspirațiilor 
noastre celor mai intime, 
însuși progresului uman.

Sînt părinți care încearcă 
să reprime la tineri iubi
rea și prietenia — aceste 
școli supreme ale genero
zității și solidarității uma
ne. Ei își închipuie că o 
fac pentru a-i feri de in
fluențe rele, zicîndu-și că 
aceste sentimente sînt foar
te greu de controlat, evolu
ția lor putînd oferi tot 
felul de surprize. In reali
tate însă multi o fac din 
gelozie. Pentru că există în 
fiecare părinte un straniu 
și bolnăvicios instinct de 
proprietate asupra celor pe 
care îi aduc pe lume, con
vingerea nemărturisită că 
i-au născut și crescut pentru 
ei și că orice tangentă mai 
prelungită cu existența si 
sufletul altora e o trădare 
a devotamentului și fideli
tății pe care li le datorea
ză.

Cîți părinți nu privesc cu 
invidie, cu un amestec de 
ciudă și ură, pe omul care 
devine perechea odraslei

lor, pe străinul alături de 
care aceasta își începe via
ța sa necunoscută. Dacă la 
vîrsta căsătoriei, de voie 
sau de nevoie, părintele 
trebuie să consimtă la a- 
ceastă înstrăinare — re
sentimentele sale căpătînd 
totuși uneori forme destul 
de virulente și dăunătoare 
pentru viața tinerilor — la 
vîrsta adolescentei, egois
mul patern este uneori 
de-a dreptul tiranic. Sînt 
părinți care infiltrează me
todic în conștiința copiilor 
ideea că toți ceilalți tineri 
sînt răi, că lumea de din
colo de zidul protector al 
familiei e odioasă și vul
gară, că nu trebuie să aibă 
încredere în oameni, ci să-i 
evite, menținînd cu ei nu
mai contactele de strictă 
necesitate. Ce relații s-ar

le respectăm acest senti
ment sublim. Cei stăpîniți 
de dragoste sînt ca păsă
rile zburătoare, setoase de 
libertate și de nemărginit. 
Să-i lăsăm să încerce mă
rile văzduhului. Dacă le 
vom smulge aripile, nu vor 
mai putea simți nicioda
tă bucuria zborului, se vor 
tîrî toată viața ca niște lar
ve. In locul iubirii va exis
ta prozaica conviețuire a 
sexelor, exercitarea con
știincioasă, dar ternă, și 
atît de epuizantă, a con
tractului matrimonial ba
zat exclusiv pe norme ju
diciare și a cărui întocmi
re sau reziliere este de 
competența exclusivă a tri
bunalului.

Interzicîndu-le tinerilor 
sentimentul prieteniei, le 
smulgem dreptul de a fi

mîne în memorie nu ca o 
etapă de naivitate și igno
ranță, de lipsă de experi
ență și instrucție. Ea este 
incomparabil mai mult. 
Este universul nostru pur. 
Este lumea noastră de mi
nuni, de descoperiri, de e- 
lanuri Spontane. Sînt pri
mele noastre taine, primele 
visuri, primul nostru con
tact afectiv cu universul. 
Este vîrsta cu care ne 
mîndrim cel mai mult 
— pentru că ea a în
chis în sine cele mai 
nobile impulsuri, cele mai 
emoționante gesturi de dă
ruire, cele mai curate și 
mai generoase angajamen
te. Nimeni nu are dreptul 
să-1 lipsească pe om de a- 
cest pămînt feeric, de acea
stă grădină îmbălsămată, 
de această tară a făgăduin

se consideră, pe bună drep
tate, egal cu adultul. El re
cunoaște superioritatea a- 
dultului în experiența de 
viață a acestuia, dar numai 
dacă este dovedită. Iată 
care mi se pare cheia au
torității în fața tineretului

Părinții și pedagogii gre
șesc uneori în educație atît 
prin indiferență, cît și prin 
exces de zel. Multora li se 
pare că dragostea fată de 
cei mici se măsoară, în ul
timă instanță, în gradul de 
bunăstare materială pe care 
le-o asigură, în puterea de 
a-i feri de lipsuri și priva
țiuni. Există chiar un fana
tism al părinților de a oferi 
copiilor ceea ce ei nu au 
avut la timpul lor, ceea ce 
au jinduit în copilărie. Gă
sesc în aceasta o tîrzie sa
tisfacție. un prilej de răz

Marea transfuzie
pregăti pentru societate 
dacă fiecare părinte ar 
plăsmui o asemenea repre
zentare a lumii pentru co
pilul său, convingîndu-1 că 
trebuie să-și înăbușe în
crederea și afecțiunea față 
de semeni ? O astfel de e- 
ducație nu poate genera 
decît indiferență și răuta
te, suspiciune și izolare, fi
ind, în ultimă instanță, o 
gravă sursă de egoism so
cial. Copiii trebuie învă- 
țați să trăiască între oa
meni, să-i prețuiască și 
să-i respecte, să învețe de 
la cei mai buni și să le în
tindă mina celor mai slabi.

Briză mîngîietoare sau 
uragan năpraznic — numai 
iubirea trezește la viață 
fantastica lume interioară 
a omului, amorțită ca na
tura în pragul primăverii. 
Numai ea face să vibreze 
toate coardele sufletului, 
permițîndu-ne să auzim, 
măcar o dată în viață, ne
maipomenitele acorduri ale 
marii simfonii. Tinerii au 
dreptul să iubească — să

ei înșiși și de a dispune de 
prisosul ființei lor — ceea 
ce le va apare ca cea mai 
nedreaptă și crudă lezare 
a libertății personale. Iz
voarele sufletului lor țîș- 
nesc din abundentă și piep
tul li se umple pînă la su
focare ; atunci ei simt ne
voia să dăruiască totul 
cuiva, primind în schimb 
ofranda celuilalt. Cînd sînt 
împiedicați să săvîrșească 
acest schimb dezinteresat, 
de cea mai nobilă esență 
umană, izvoarele se închid 
și cine știe dacă vreodată 
vor mai putea susura. Să-i 
lăsăm să se îmbete de vi
nul tare al prieteniei — a- 
cesta este primul botez al 
umanismului, pe care nu-1 
vor uita niciodată, la care 
se vor întoarce mereu, ca 
la un reazem inestricabil și 
reconfortant.

Actul cel mai sadic pe 
care îl pot săvîrși adulții 
este acela de a altera — 
chiar fără știință — puri
tatea amintirii copilăriei. 
Vîrsta adolescenței ne ră

țelor, să i-o devasteze sau 
să i-o întineze. Fără ea nu 
am putea trăi. De acolo ne 
vin mereu adieri ce fac să 
foșnească din nou petale, 
oricît de veștede, în pieptul 
nostru, să se trezească a- 
rome pe care numai noi le 
cunoaștem și care ne re
amintesc promisiunile în
ceputului, ne ajută să ră- 
mînem noi înșine.

Unii părinți consideră de 
datoria lor să-și domine 
copiii. Dacă au de-a face 
cu o personalitate precoce 
se cred obligați s-o înfrîn- 
gă, văzînd în aceasta o do
vadă a îndemînării educa
tive. Părinții cred că întot
deauna au dreptate. Desi
gur, de multe ori se în
șeală, dar chiar dacă nu 
ar fi așa, dreptatea se 
transformă în contrariul ei 
atunci cînd este impusă în 
mod absolutist. Pe adoles
cent nu-1 jignește nimic 
mai mult decît concepția 
sclavagistă a părintelui sau 
educatorului. Căci din 
punct de vedere uman al

bunare, un act de echitate, 
de restabilire a echilibru
lui dreptății. Este desigur 
emoționantă această rîvnă. 
Dar nu trebuie să ne scape 
că aici se ascunde una din 
cele mai grave primejdii de 
deformare a caracterului și 
de viciere a spiritului tână
rului. Desigur, sărăcia îi 
umilește pe adolescenți. Le 
dă acel blestemat complex 
de inferioritate de care unii 
nu se mai pot vindeca toa
tă viața. Le întunecă bucu
ria copilăriei, iar pe unii 
îi închide în sine și îi în- 
răiește. Dar poate și mai 
rea este opulența. De alt
fel. întotdeauna, cei doi poli 
ai societății — mizeria și 
supraabundența — au fur
nizat cele mai triste eșecuri 
morale, au determinat cele 
mai grave malformații ale 
spiritului. Lipsa oricăror 
lipsuri, necunoașterea tota
lă a nevoii și a prețului sa
tisfacerii ei, cultivă nepă
sarea și disprețul față de 
bunurile lumii, create de 
oameni, cu sudoare.

In economia politică e- 
xista teoria utilității mar
ginale a lucrurilor. Pentru 
un flămînd prima bucată 
de pîine are o valoare u- 
riașă. De a doua, fiind a- 
proape sătul, ar putea să 
se lipsească. Dar a treia 
chiar începe să-i facă grea
ță și nu pregetă să o a- 
runce la clini. Și cu cît mai 
multe bucăți de pîine are, 
cu atît mai nefolositoare și 
lipsite de valoare i se par. 
Supraabundența nu este fe
ricire. O dată nevoile ele
mentare- satisfăcute — și 
aceste nevoi ale omului sînt 
atît de modeste — restul, 
căruia nu-i mai simți va
loarea, te îngrețoșează de
venind, mai ales la tineri, o 
hrană a orgoliului și egois
mului. tn mîna adolescen
tului banii, în număr prea 
mare, se transformă în vi
ciu. Devin alcool și tutun, 
nopți pierdute, relații du
bioase și interesate și, dea
supra tuturor, beție a pu
terii. Dacă la aceasta se 
mai adaugă și plăcerea de 
a face uz' de prerogativele 
sociale de care se bucură, 
prin meritele lor, părinții, 
în mintea crudă a tânărului 
se instalează ideea că nimic 
nu i se poate refuza, că to
tul i se cuvine. Muritorii de 
rînd i se par vietăți lipsite 
de valoare pe care le oco
lește sau, cînd îi ies în 
cale, le strivește. Cînd vine 
însă vremea de a trăi din 
munca lui, din ceea ce i 
se cuvine pentru valorile 
pe care le dăruiește el în
suși societății, tânărul su
prasaturat se prăbușește. 
Lipsa surplusului i se pare 
lipsă veritabilă și, fie re
curge la necinste pentru 
a și-o acoperi, fie eșuează 
ca o epavă lipsită de cîr- 
maci printre recifele vieții.

Este, poate, bine ca ado
lescentul să încerce din 
cînd în cînd nostalgia unor 
lucruri pe care nu le are, 
și pe care le va dobîndi 
abia prin sine însuși, mai 
târziu. Aceasta devine o 
componentă a romantismu
lui și chiar un motiv de 
mîndrie intimă. Fiecare e 
bucuros să poată povesti 
copiilor săi latura ușor 
tristă a tinereții sale și, 
mai ales, ceea ce a căpătat 
pentru prima oară prin 
munca sa. Resemnarea de 
a nu avea unele lucruri în 
tinerețe e o școală a reține

rii, a puterii de înfrîngere 
a tentațiilor. Și un curs 
de înțelegere a vieții în 
toată diversitatea sa, in
clusiv de înțelegere a celor 
care încă nu au destul, și 
pentru care trebuie să 
muncim și să luptăm cu 
toții. De pătrundere a ade
vărului că fericirea nu se 
poate hrăni din nefericirea 
altora și că ea poate creș
te și prospera numai în 
ritm cu fericirea generală, 
cu mulțumirea și bună
starea tuturor.

*
Adolescenții au picioare

le subțiri șl iuți. Ei intră 
în viață în fugă, ca un plu
ton de cros pe gazonul sta
dionului, privind uimiți șl 
ușor buimaci în toate di
recțiile. Sînt atît de grăbiți 
pentru că au extrem de 
multă energie, pentru că 
vor să vadă și să înțeleagă 
totul dintr-o dată, și pen
tru că au un foarte dezvol
tat simț al competiției, fie
care dorind să ajungă la 
capătul cursei primul. A- 
dulții nu mai au însă atâ
ta chef de alergătu
ră. Picioarele li , s-au 
mai îngreunat, Iar energia 
și-o cruță pentru că au a- 
cum perspectiva drumului 
pe care trebuie să-1 mai 
străbată, și pentru că so
cietatea le solicită un con
sum foarte mare. Și, de a- 
semeni, pentru că fiecare 
s-a clasat, în linii generale, 
pe podiumul concursului.

Și unii și alții evoluează 
însă pe aceeași pistă. O 
lege a echilibrului natural 
îi face să se completeze re
ciproc : cei vîrstnici să-1 
călăuzească pe cei tineri Șl 
să fie, la rîndul lor, ani
mați de aceștia. Intîlnindu- 
se într-un punct se don
dănesc cîteodată, pentru 
că și unora și altora li se 
pare că ceilalți îi stânje
nesc puțin. Dar acesta este 
de fapt momentul în care 
se predă ștafeta. Moment 
solemn și grav, în care se 
vede dacă îndelunga trans
fuzie de idealuri a reușit, 
dacă altoiul a prins șl dacă 
cei vechi au știut să aprin
dă flacăra în cei noi. Dacă 
tânăra generație a absolvit 
cu succes universitatea vie
ții, ia care a avut drept 
dascăli pe părinții și stră
moșii ei.
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Sondă 4 HD-315 realizată la 
uzinele „1 Mai“-Ploiești

s

înțelegere" ?

din în-

semna- 
organi-

faptele, au făcut promi- 
asta, basta. Lucrurile au 
înainte.
aceste considerente, am 
cu alte cadre din condu-

mică

Gheorghe BALTA 
corespondentul „Scînteiî1

o cenușăreasă. „Producție să 
planul șă se realizeze" — iată 
gîndeso unele cadre tehnice de 
De aceea lucrul de mîntuială 

tolerat și nn se întreprinde mai

obiect de.....
,'b . S*»

Așezată în inima cîmpiei 
Boianului, comuna noastră cu
prinde mai bine de 3 500 ha 
de pămînt mănos. In trecut, 
marea majoritate a localnici
lor erau clăcași. Așa se face 
că cei mai mulți dintre noi ne 
hrăneam prost, ne îmbrăcam 
sărăcăcios, locuiam ca vai de 
lume.

Ce se poate vedea acum la 
noi î Că centrul comunei este 
asfaltat, aproape 80 la sută 
din case sînt nou-nouțe, con
struite din cărămidă și nu din 
chirpici și paiantă, cum ne o- 
bișnuise sărăcia. Întreaga co
mună este acum electrificată, 
racordată la sistemul energetic 
național. Ne-am ridicat că
min cultural cu 400 locuri, 
școală cu 8 săli de clasă, un 
magazin universal, brutărie, 
avem grădiniță pentru 120 de 
copii, casă de nașteri, dispen
sar, stadion cu echipă de fot
bal în campionatul regional. 
Copiii foșfilor analfabeți iau 
în fiecare an, în număr fot 
mai mare, drumul școlilor 
înalte ; în 1967, de pildă, din 
81 absolvenți a 8 clase ele
mentare, 77 au intrat la școli 
profesionale și licee teoretice. 
In prezent dispunem de un 
puternic ansamblu folcloric, 
care a cules aplauze nu numai 
în comună, la nivelul regiunii 
și pe țară, ci și peste hotare. 
De curînd, artiștii noștri ama
tori ne-au reprezentat cu cinste 
la festivalul de folclor „Eu
ropa dansează* de la Liyden, 
în Olanda.

Prefacerile din viața comu
nei și a locuitorilor ei sînt 
strîns legate de crearea și 
dezvoltarea economică a coo
perativei agricole. In anul a- 
cesta averea obștească a coo
perativei însumează 22 mi
lioane lei, revenind la 100 
ha cîte 600 000 lei, față de 
281 595 lei în 1960. Ce cuprin
de concret averea noastră ob
ștească î Diferite acareturi, în
tre care : 9 grajduri și mai 

■ multe saivane de mare capa
citate, 5 magazii de 600 va
goane, păfule, remize, ateliere 
de tîmplărie, mecanică, dogă-

Coordonatele

cooperativei noastre
rie, cărămidărie. Dispunem de 
13 autocamioane și 40 de că
ruțe pe pneuri. La acestea se 
adaugă sectorul zootehnic cu 
1 100 taurine, 2 000 ovine și 
1 500 porci grași.

An de an au sporit și veni
turile cooperatorilor, s-a îm
bunătățit simțitor nivelul lor 
de frai. Mai plastic vorbind, 
acum avem nu numai după ce 
bea apă, dar și o carafă de 
vin. In 1967 ajungem cu va
loarea zilei-muncă în jur de 
40 lei, din care 20 lei în nu
merar. Ce factori au contribuit 
la obținerea unor asemenea 
rezultate ? Principala noastră 
avuție sînt pămîntul și hărni
cia oamenilor.

Am dat prioritate la cultura 
griului, a porumbului, a florii 
soarelui și a sfeclei de zahăr. 
Și nu am greșit deloc. In acest 
an producția de grîu a ajuns 
la 3 556 kg în medie de pe 
fiecare din cele 1 050 ha, cu 
1 256 kg mai mult decît era 
planificat. Producții bune obți
nem și de la celelalte culturi 
aflate în curs de recoltare.

Ne-am obișnuit să aplicăm 
metode mai avantajoase, să 
respectăm înfrutotul regulile 
agrotehnice, folosim numai 
sămînță din soiuri intensive, 
amplasăm culturile după 
plante premergătoare bune și

La loo vizibil, în curtea fabricii de 
încălțăminte „Partizanul" din Bacău 
•e pot vedea tot felul de panouri 
care vorbesc despre munca și realiză
rile colectivului de aici. Unul singur 
lipsește i cel al calității. L-am văzut 
și pe acesta undeva în spatele unei 
clădiri, într-un loo ascuns. De ce toc
mai acolo ? Motivul l-am înțeles mai 
bine abia după ce am cercetat o si
tuație din care rezultă că în acest an 
a fost realizată încălțăminte necores
punzătoare, refuzată de beneficiari, 
în valoare de circa un milion de lei. 
Am adresat directorului fabricii, tov. 
ing. Dan Pricop, întrebarea: De ce 
realizați produse de slabă calitate ? 
Iată ce ne-a răspuns :

— Sînt cauze obiective, probleme a 
căror rezolvare depinde de forurile tu
telare. Este vorba, în primul rînd, de 
asigurarea aprovizionării în mod rit-. 
mic și în cantități suficiente cu mate
rii prime. Apoi, anul acesta am intro
dus în fabricație cinci sortimente noi, 
deosebit de pretențioase. Pentru a- 
cestea, n-am avut utilajele la vreme și 
n-am putut asigura atît de repede 
condițiile tehnico-materiale necesare 
desfășurării normale a producției.

Caracterul obiectiv al motivelor in
vocate de directorul întreprinderii este 
discutabil. Este drept, aprovizionarea 
cu materie primă constituie pentru a- 
ceastă fabrică o problemă vitală. Aici 
„ se trăiește" de pe o zi pe alta, stocul 
tampon fiind ca și inexistent. Și a- 
ceasta pentru că unii furnizori, cum 
sînt Combinatul de cauciuc Jilava, 
întreprinderile „Tehnometal" din Ti
mișoara și „11 Iunie" din Galați, 
nu-și respectă contractele. Combinatul 
de cauciuc Jilava, bunăoară, a rămas 
în restanță pînă la această dată cu 
20 000 perechi de tălpi pentru încăl
țăminte. în parte și din lipsa unor 
materiale, întreprinderea nu a realizat 
planul primului semestru cu 50 000 
perechi de încălțăminte. Tot din a- 
ceastă cauză se lucrează neritmic, iar 
în unele iile producția stagnează a- 
proape complet. Din cele spuse de

într-un pat germinativ cores
punzător. Fiecare cultură este 
semănată la timpul optim, în 
terenuri fertilizate, prin rota
ție, cu cantități masive de 
gunoi de grajd și îngrășă
minte chimice. In lanurile do 
porumb tn anul acesta am 
semănat intercalat pe 1 000 
ha. fasole pentru boabe. Am 
obținut astfel în plus 1 496 lei 
la ha numai din vînzarea fa
solei ; după recoltarea griu
lui am însămînțat în miriște 
culturi duble pentru furaj, pe 
300 ha, între care am inter
calat și fasole, ceea ce ne-a 
permis să cîștigăm peste 1 000 
lei la ha.

Cooperativa noastră a dez
voltat puternic sectorul zoo
tehnic. Anul acesta revine la 
suta de hectare o producție 
de 12 850 kg carne și 25 500 
litri de lapte marfă. In medie 
realizăm anul acesta 3 000 li
tri lapte pe vacă furajată, față 
de 2 300 litri cît aveam pla
nificat.

O mare sursă de creștere 
a producțiilor de lapte și 
carne o constituie alimentația 
rațională a animalelor. Fura
jele se administrează pe bază 
de rații diferențiate. Acor
dăm o deosebită importanță 
formării cadrelor de îngriji-

tori și calificării lor. în zoo
tehnie lucrează aproape 100 
de cooperatori, cei mai 
mulfi avînd o vechime tn a- 
ceastă muncă de 10—15 ani. 
S-a realizat un început bun 
tn ce privește mecanizarea, 
ușurîndu-se astfel munca oa
menilor.

Un izvor principal de veni
turi bănești 11 constituie va
lorificarea produselor agricole 
pe bază de contract cu statul. 
Anul acesta, da pildă, va
loarea produselor cerealiere 
valorificate pe bază de con
tract cu statul se ridică la 
peste 6 milioane de lei, cu 
3 milioane tn plus fafă de 
prevederi. Aceasta va deter
mina ca valoarea zilei-muncă 
să crească cu 6 lei numai din 
sectorul vegetal. De aseme
nea, veniturile provenite prin 
valorificarea produselor ani
maliere către stat sînt do 
5 milioane lei, față de 4 mi
lioane cît era planificat. Ve
niturile din cele două sec
toare principale ale coopera
tivei dau posibilitatea repar
tizării de sume mai mari la 
fondul de acumulare, care va 
crește în acest an cu încă 
2 380 000 lei. Noi valorificăm 
cantitafi tot mai mari de pro
duse pe bază de contract.

Experiența cooperativei din 
Stoicăneșfi și a altor unități 
fruntașe din țară demonstrea
ză cu prisosință că rezulta
tele sînt nemijlocit legate de 
felul cum este utilizată forța 
de muncă. La noi se respectă 
cu strictețe fondul de zile- 
muncă aprobat în adunarea 
generală. La aceasta contri
buie normarea judicioasă a 
muncii, organizarea bună a 
procesului de producție, pla
nificarea chibzuită a necesa
rului de zile-muncă pe sectoa
re de activitate și culturi etc. 
In această privință un rol 
principal îl joacă mecanizarea. 
La cultura griului, de pildă, 
s-a ajuns să se consume la ha 
numai 9 zile-muncă pentru 
cooperatorii care au lucrat pe 
semănători, combine și trans
portul recoltei. S-a extins, de 
asemenea, mecanizarea și la 
celelalte culturi.

Rezultate bune dă cointere
sarea materială în sporirea 
producției prin retribuirea 
suplimentară în bani a ace
lor cooperatori care contri
buie ta obținerea da pro
ducții mai mari decîf cele 
planificate. In acest an mem
brilor cooperatori li s-a acor
dat drept retribuție suplimen

tară bănească aproape un mi
lion lei, adică în medie încă 
4 lei ta fiecare zi-muncă.

La baza succeselor noastre 
stă și faptul că în consiliul de 
conducere, cît și în funcțiile 
de brigadieri și șefi de echi
pă, au fost aleși oameni har
nici, pricepuți, capabili, cu un 
dezvoltat simț gospodăresc. 
Brigadierii llie RSdulescu, 
Marin Tutunaru, Gheorghe 
Neacșu și Ion Dolcaru înde
plinesc de 8—16 ani func
țiile pe care le au, îndreptă
țind încrederea acordată.

La noi totul se hotărăște în 
colectiv. Acest stil de muncă 
contribuie la ridicarea simțu
lui de răspundere al mem
brilor cooperatori. Soluțiile 
pentru rezolvarea diferitelor 
probleme de mare importanță 
pentru viața cooperativei, a 
comunei sînt urmarea dez
baterilor largi în adunarea 
generală, în adunările pe bri
găzi și ședințe de partid. Nu
mai așa putem antrena oame
nii la bunul mers al coopera
tivei, dînd cale liberă iniția
tivelor. Nu ne mulțumim as
tăzi cu ceea ce am făcut ieri, 
nici mîine cu ceea ce am fă
cut astăzi. Gîndul ne zboară 
la perspective. Vom spori 
producțiile de cereale și 
carne. Nu vom fi „mi
loși" cu pămîntul, îi vom 
smulge fot ce poate da pen
tru că el e sursa noastră prin
cipală de venituri. In mo
mentul de față cooperatorii 
noștri sînt antrenați la însă- 
mînțările de toamnă. Cinstind 
ziua recoltei — sărbătoare a 
țărănimii, a întregului popor 
— ne bucurăm de cele do- 
bîndite, dar nu uităm să ne 
încordăm forțele pentru ca 
anul viitor și în toți anii care 
vor veni roadele pămîntului 
să fie și mai bogate.

Dumitru TUDOSE
Erou al Muncii Socialiste, 
președintele 
cooperativei agricole 
de producție din Stoică- 
nești, regiunea Argeș

Formalismul
(Urmare din pag. I) treprindere, își permite să scrie în 

procesul verbal : „aici nu mai sînt 
rezerve", sau „rezervele se vor fruc
tifica doar peste cîțiva ani" ?

Discutabil este — prin prisma uti
lității reale și a combaterii tendințe
lor dc formalism — și modul în car» 
unele întreprinderi asigură cunoaș
terea „pulsului" activității economi
ce. Cele mai multe, stimulate de or
ganizarea științifică a producției și 
a muncii, experimentează diverse 
procedee de informare economică, 
biruind tiparele vechi, constatative. 
Altele, însă, se limitează doar la dă
rile de seamă contabile. Desigur, a- 
ceste documente sînt necesare, dar 
ele nu trebuie privite ca singurul 
mijloc de Informare economică, mai 
ales că au un caracter constatativ. 
Răsfoim în acest sens o scrisoare 
trimisă redacției de tov. Ion Opriș, 
contabil șef la întreprinderea fo
restieră Sibiu. Pînă acum, dările de 
seamă contabile au suferit multipla 
schimbări, simplificări și adăugiri, 
reduceri sau amplificări de date. 
„Totuși — e de părere autorul scriso
rii — ele au rămas la fel de inacce
sibile, nefolosite și, în ultimă in
stanță, puțin utile".

— Din acest motiv, precizează con
tabilul șef. dărilor de seamă conta
bile nu li se acordă decît o Impor
tanță redusă din partea ingineri
lor șl economiștilor, a conducerii în
treprinderii.

Cît privește „hățișul" datelor și ci
frelor. al coloanelor si subcoloanelor. 
al„‘. raportului explicativ, descrierea 
contabilului șef îndeamnă la reflec
ții' serioase din partea Ministerului 
Finanțelor;, Băncii Naționale și Di
recției Centrale de Statistică :

— Numai raportul explicativ are 
41 pagini scrise la mașină, cu 15 410 
cuvinte. 1 695 cifre și 53 tabele și 
situații de tot felul. Cu cît un ra
port cuprinde mai multe cifre si ta
bele cu atît lectura lui este mai 
obositoare si mai greu de înțeles. 
Răsfoirea competentă a unul raport 
explicativ Ia darea de seamă conta
bilă, Ia bilanț, trebuie să fie utilă. 
Ar interesa în mod deosebit — 
în cazul economiei forestiere — 
sortimentul producției, produoțla 
marfă vîndută șl încasată, pro
ductivitatea muncii, exportul, be
neficiul șl investițiile. Ar fi extrem 
de important să se sublinieze pro
punerile concrete privind îmbunătă
țirea activității economice. Nu cum 
se petrec azi lucrurile, cînd un ra
port explicativ este încorsetat de 
zeci de capitole, poziții si alineate...

Un sîmbure de adevăr există. Pen
tru „posteritate", pentru o eventuală 
„monografie economică" astfel de bi
lanțuri sînt extrem de prețioase. Dar 
nu si pentru asigurarea unei cunoaș
teri prompte, operative a „pulsului" 
activității întreprinderii respective. 
Ca urmare.' darea de seamă conta-' 
bilă trebuie împletită cu informarea 
elastică șl perseverentă pe baza 
„faptelor calde" ale mersului pro
ducției. Altfel măsurile preconizate 
nu mai sînt capabile să atingă rădă
cina cauzelor anumitor neajunsuri, 
în acest mod, măsurile devin formale 
și eficiența lor se degradează. Scopul 
final — înlăturarea cauzelor — se a- 
mînă, creîndu-se doar iluzia atingerii 
lui.

Promovindu-se astfel de Informări 
trunchiate, statice, realitatea nu mal 
poate fl oglindită cu exactitate. 
Atunci apar perturbatiile, cauzele 
primare putînd trece în penumbră, 
în aceste cazuri, măsurile sau actele 
de decizie nu mal au acel corespon
dent material, practic, care să le 
justifice și devin formale, inoperan
te. Să ascultăm, în acest sens, 
o relatare a tov. Gheorghe Grădiș- 
teanu, de la serviciul aprovizio
nării al uzinei „1 Mai“-Ploiești: 
„De curînd am primit o repar
tiție de la Direcția generală de 
utilaj petrolier si minier din 
M.I.C.M. pentru 500 kg nichel 
granule. M-am prezentat la baza 1- 
Bucurestl a ministerului nostru să 
ridic materialul. De abia aici am 
aflat cu surprindere că repartiția 
era... anulată. Cauza s-a depistat tîr- 
ziu. S-au eliberat, în mod formal, 
repartiții pentru circa 4 500 kg nichel 
care nu existau în bază.

Deci actul — sub forma reparti
ției — nu a mai avut acoperire, iar 
uzina a rămas descoperită. Ea se 
baza pe repartiții, pe actele parafa
te de forul tutelar. Si totuși, fiind 
formaliste și nereale, aceste acte 
au valorat cît niște petece de hîrtie. 
Este o variantă dăunătoare a simu
lării ! E cinstit să se spună : „ono
rată conducere de întreprindere. în
cearcă. dar nu garantez de reușită, 
întrucît repartiția este tardivă". Dar . 
e necinstit să ie afirme „contează" 
și după aceea să intervină... eschiva 
sub mantaua justificării: tl-am dat 
repartiție.

Neîndoielnic. chestiunile ridicate 
de anchetă se circumscriu într-un 
anumit perimetru. Ca și aria de ma
nifestare a formalismului. Le-am 
prezentat în flagrant delict. întrucît 
acțiunile inutile și formale frînează 
încă eforturile colectivelor In reali
zarea sarcinilor de pian, în aplicarea 
măsurilor de biruire a unor neajun
suri temporare, în fructificarea ini
țiativei și a propunerilor curajoasa 
de propulsare a nivelului eficienței 
economice.

de vîrtejnl altor „probleme" forul de 
resort omite să tragă la răspundere 
„echipa".

Similară este și o Intervenție re
centă a conducerii uzinei „Grivița 
roșie" din București. Ea a livrat că
tre „Poiana" din Cîmpina o canti
tate mare de piese rebut. Imediat 
s-a deplasat aici o comisie de la 
uzina bucureșteană, care a constatat 
că, intr-adevăr, piesele erau de cali
tate necorespunzătoare. S-a încheiat 
tradiționalul proces verbal prin care 
„Grivița roșie" a dat asigurări că si
tuația nu se va mai repeta. Dar, iată 
că nu trece prea mult timp și iar 
se livrează rebuturi. Din nou, un 
proces verbal, regrete, angajamente. 
Am văzut aici patru asemenea pro
cese verbale și ne-am întrebat: 
pînă cînd se vor încheia „minute" 
și se vor lua angajamente formale T

Nu prin asemenea acțiuni de si
mulare, de „prezență în actualitate" 
se soluționează problemele majore 
ale activității întreprinderilor. Cel 
care le practică sau le aprobă sînt 
partizanii unei concepții nocive, ge
nerată de-a lungul timpului, după 
care mai important era „să prezinți 
acte" că te ocupi de o chestiune sau 
alta decît să pui umărul, realmen
te, la rezolvarea el și să nu încetezi 
lupta pînă nu o aduci pe făgașul cel 
bun. în final, simularea, „actul de 
prezență simbolică" în actualitate, 
cu numele și nu prin fapte este o 
inducere în eroare. Economia, bene
ficiarul, partenerul de luptă con
tează pe tine, pe contribuția ta, Iar 
tu simulezi, îți conservi forțele și îți 
spui, probabil, „ține". îți conservi 
forțele, numai dacă le al ! Adică 
de ce să nu fim realiști ? „Echipa" 
sau „comisia" poate că nu dispun de 
aceste forțe și, așa cum aminteam, 
tocmai de aceea recurg la formalism. 
OMUL de valoare, posesor al capaci
tății de a discerne cauzele, de a le 
ordona în funcție de ponderi, de a 
intui științific soluțiile nu admite 
eschiva, simularea. El luptă cinstit, 
chiar dacă jenează, prin concluziile 
sale veridice, pe cel care l-au dele
gat în control. El respinge formalis
mul, iar contingentul unor asemenea 
factori devine covfrsitor pe zi ce 
trece.

O dovadă, dintre multe altele. Anul 
acesta, întreprinderile industriale au 
fost „răscolite" de comisiile însărci
nate cu rentabilizarea, cu organizarea 
științifică a producției șl a muncii. 
Marea lor majoritate, compuse din 
oameni care nu profesează formalis
mul, au desfășurat o muncă rodnică. 
Multe produse și întreprinderi au 
fost rentabilizate. Multe, foarte mul
te întreprinderi au pășit viguros pe 
drumul organizării științifice. Alte 
comisii însă. au întocmit studii, dar 
numai de „inventariere" a unor ne
ajunsuri, constatative. (Nici în acest 
caz nu sînt ocolite... procesele 
verbale. Din păcate !). Un caz tipic. 
I.C.I.L.-Craiova este o întreprin
dere de Colectare și industriali
zare a laptelui. Și, totuși, în 
1966 a consumat de la bugetul statu
lui circa 6,5 milioane Iei, iar pen
tru acest an i s-au repartizat, din 
nou, vreo 4 milioane lei. Dar, în ce 
constă formalismul ? întreprinderea 
respectivă a fost analizată de forn- 
rile de resort din Ministerul Indus
triei Alimentare. Delegații lui au 
stat mult pînă au stabilit: pe primul 
trimestru I.C.I.L.-Craiova nu va su
praviețui dacă nu va devora 1 588 000 
lei. Cifra a fost trecută în procesul 
verbal al analizei. Conducerea între
prinderii, „indisciplinată", a jucat un 
renghi celor care o condamnaseră 
la... gravă înapoiere economică. Cu 
foarte puține eforturi a consumat 
doar 59 000 lei. De ’circa 25 de 
ori mai puțin. în aceste condiții, e- 
xistă oare vreun calificativ care s-ar 
potrivi superficialității analizei în
tocmite ?

Nu de astfel de analize „mute", de 
„dovezi scrise" — în virtutea 
control formal si orb — au 
voie întreprinderile pentru a 
gresa în domeniul economic, al 
tabilItățH și nici de acte conciliatorii 
fată de o deficiență sau alta din an
grenajul lor.
I.C.I.L.-Craiova, 
torie este clară. Ci de intervenții ri
guroase, realiste și constructive. Ase
menea intervenții trebuie să se în
cheie cu cele mai drastice acțiuni, 
menite să curme risipa fondurilor 
statului șl pierderilor de orice natu
ră ar fi ele. Fixarea cotei economice 

la 
funcționar sau altul, 
sau alta. Ea trebuie 
Ia nivelul exigen- 
Iar analizele tre-

CALITATEA
dută și încasată, pe cele 8 luni care 
au trecut din acest an, a fost realizat 
doar în proporție de 97,5 la sută. 
Trebuie spus că aici controlul de cali
tate se face mai serios numai la pro
dusul finit. Controlul interfazic este 
ca și inexistent. Și aceasta pentru că 
cei mai mulți dintre controlori sînt 
nepregătiți. Din cei 33 de oameni care 
lucrează în acest serviciu, doar șapte 
sînt absolvenți ai școlilor profesionale, 
deci au o calificare. Dacă adăugăm la 
aceasta și lipsa de sprijin din partea 
cadrelor tehnice — pentru că din cei 
18 ingineri, efectiv în producție lu
crează numai 6 — avem tabloul fidel 
al lipsei de asistență tehnică 
treprindere.

Multe dintre neajunsurile 
late puteau fi prevenite dacă 
zația de partid ar fi exercitat un con
trol sistematic și exigent asupra con
ducerii întreprinderii. Ni se pare ne
firesc ca într-o asemenea situație co
mitetul de partid să nu analizeze în 
acest an măcar o singură dată proble
ma calității produselor. Munca politi
că în rîndurile muncitorilor este încă 
slabă, întrecerea socialistă nu este 
orientată spre problemele principale 
ale îndeplinirii planului și îmbunătă
țirii calității încălțămintei, iar măsu
rile preconizate în cadrul acțiunii de 
organizare științifică a producției și 
a muncii întîrzie să fie aplicate. Așa 
stînd lucrurile, este explicabil de ce 
tovarășii din comitetul de partid și 
conducerea întreprinderii n-au pus la 
vedere panoul calității producției. 
Probabil că se jenează...

Din cele relatate se desprinde clar 
că încercarea de a da vina numai pe 
seama unor cauze obiective nu stă în 
picioare. Este timpul ca, în locul 
unor justificări, conducerea întreprin
derii — avînd în acest sens sprijinul 
efectiv și operativ al forului tutelar 
— să ia măsuri hotărîte care să ducă 
la îmbunătățirea calității încălțămin
tei. Cerință determinată de sporirea 
exigențelor masei de cumpărători, de 
necesitatea creșterii eficienței activi
tății economice a întreprinderii.

conducerea fabricii rezultă că au tre
cut pe aici numeroși reprezentanți ai 
Ministerului Industriei Ușoare. Toți 
și-au notat 
siuni și cu 
rămas ca

Reținînd 
discutat și 
cerea fabricii, cu brigadieri, maiștri 
și muncitori. Părerile asupra cauzelor 
care duo la realizarea unor produse 
de slabă calitate au fost împărțite, 
dar majoritatea apreciază că propriile 
neajunsuri constituie frîna principală 
în calea ridicării la un nivel superior 
a calității produselor.

— Degeaba ne ascundem după de
get, ne-a spus brigadierul Gheorghe 
Hurubara, de la secția tălpuit. Cu a- 
celeași mașini, în aceleași condiții, 
realizăm uneori produse bune, iar al
teori, de calitate proastă. Secția noa
stră, spre exemplu, nu-și îndepli
nește planul de calitate de luni 
de zile. Și asta, din cauza in
disciplinei, a proastei organizări a 
muncii și nerespectării procesului 
tehnologic. Din aceste motive am 
înregistrat luna trecută 4 000 de 
ore stagnare, după care a trebuit să 
lucrăm în asalt pentru a recupera ră- 
mînerea în urmă. Și apoi maiștrii de 
schimb supraveghează prea puțin pro-

Sa transportă lemn de mină pentru întreprinderea minieră Vatra Dornei
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cesul de producție, iar unii dintre in
ginerii noștri trec prin ateliere fără 
să acorde o prea mare atenție cali
tății încălțămintei.

Opinii similare au exprimat mais
trul Leon Groapă, controlorul de ca
litate Nicolae Reabov. în preocupă
rile actuale ale conducerii tehnico- 
administrative, calitatea_ produselor 
este 
iasă, 
cum 
aici.
este' ,
nimio pentru a se pune capăt indis
ciplinei în muncă. Timpul de lucru 
nu este folosit integral; oamenii în- 
tîrzie, lipsesc nemotivat. De la înce
putul anului au fost înregistrate circa 
10 000 de ore-om lipsă de la program. 
Organizația de partid, cea sindicală 
nu au încercat să creeze o opinie de 
masă împotriva acestei situații. Mais
trul Leon Groapă ne-a vorbit și des
pre insuficienta preocupare pentru 
pregătirea profesională a muncitorilor. 
Anul acesta au fost angajați în fa
brică peste 500 de muncitori noi. 
După trei zile ei au fost declarați ciz
mari, fără să se facă nimic pentru ca
lificarea lor. în prezent funcționează 
un curs de calificare, dar la care au 
fost înscriși numai 36 de oameni. Cît 
privește cursurile de ridicare a califi
cării, care în treacăt fie spus cuprind 
doar o mică parte dintre muncitori, 
ele au un caracter teoretic, nu sînt 
legate de practică, de viața secțiilor.

Șeful serviciului C.T.C., tov. L. Zal
man, este de părere că o cauză a sla
bei calități a încălțămintei o consti
tuie nerespectarea procesului teh
nologic : „Multe loturi de încălță
minte au fost refuzate de bene
ficiari pentru că nu s-a respectat 
timpul de odihnă după lipirea tălpi
lor șl timpul de presare. Din acest 
motiv, întreprinderile comerciale cu 
ridicata din Timișoara și București 
au refuzat anul acesta peste 3 000 
perechi de încălțăminte". Este și a- 
ceasta o mărturie a faptului că maiș
trii și inginerii nu supraveghează și 
nu îndrumă cu toată competența lor 
tehnică procesul de producție.

Dar șeful serviciului C.T.C. a omis 
să vorbească despre superficialitatea 
în muncă a celor însărcinați să apere 
prestigiul întreprinderii, marca fabri
cii. Adică a controlorilor de calitate 
pe care îi are în subordine. Cum ex
plică el — și conducerea fabricii, de
sigur — că de la rampa de control 
se dau drumul mărfurilor cu multă 
ușurință ? Acest lucru ni-1 confirmă 
numărul mare de refuzuri primite în 
acest an : 20 recunoscute, în afară de 
cele rezolvate la „mica înțelegere" cu 
beneficiarii Ca urmare a acestor re
fuzuri, planul producției marfă vîn-

ZIUA
RECOLTE

(Urmare din pag. I)

Semnalăm un alt aspect: 
In cele două săptămîni care 
urmează, organizațiile co
merciale ți meșteșugărești

și-au propus să transforme 
o parte a Oborului intr-un 
fel de bazar Aici vor putea 
fi făcute cele mai diverse 
cumpărături. începînd cu

unul 
ne- 

pro- 
ren-

Fiindcă, în cazul 
tendința concilia

care se cere atinsă nu poate fl 
latitudinea unui 
a unei ..echipe' 
să se situeze 
telor actuale.
buie deparazitate de maladia cau
zelor 
cu 
trecerii cu vederea. Analizele nu sînt 
un scop în sine. Și de aceea intere
sează în cel mai înalt grad conclu
ziile lor. Numai cotele maxime — 
date ca directivă de analize si urmă
rite ca atare — sînt capabile să ani
hileze tendințele de formalism si su
perficialitate. Ce credit se poate 
aoorda „echipei" care, după ce a hi
bernat zile, zeci de zile, într-o în-

..obiective". a acoperirii 
..cearceafuri" de tustificări. a

articolele necesare meșterilor 
în arta vînatului ți pescui
tului și terminînd cu obiec
tele de fierărie, sticlărie yi 
ceramică, cu tricotaje, con
fecții etc.

Pregătite în decorul tra
dițional și aprovizionate cu 
„produse de sezon" — mus
tăriile își așteaptă musafirii.

Și fiindcă voia bună este 
generatoare de foc ți cântec 
organizatorii vă oferă cîteva 
sugestii: dacă treceți prin 
Obor vizitați și parcul de 
distracții, asistați la spec
tacolele date de formațiile 
artistice pe marea estradă 
amenajată...

Părăsind Oborul merită să

ne îndreptăm pașii spre 
strada Barbu Văcărescu — 
Floreasca, unde se deschide 
o interesantă expoziție zoo
tehnică ; vor putea fi admira
te animale din cele mai pro
ductive rase, exemplare recor- 
diste ș.a.m.d. Pentru seara 
de 1 octombrie un ademeni
tor punct de atracție îl con
stituie parcul Herăstrău, 
gazda carnavalului.

Din informațiile sosite la 
redacție rezultă că se fac 
pregătiri intense pentru 
„Ziua recoltei* în toate re
giunile țării. In orașe 
se vor deschide expoziții 
cu vînzare, organizîndu-se 
„parăzi ale recoltei* ți ser-

bări câmpenești, urmate de 
carnavaluri, prezentări de 
programe artistice variate, 
la care își dau concursul 
un număr impresionant de 
artiști amatori.

La sate, așa după cum 
sîntem informați din Bacău, 
Crișana, Suceava și din alte 
regiuni „Ziua recoltei* ca
pătă un caracter deosebit. 
In comune vor avea loc adu
nări festive în cadrul cărora 
se va analiza munca depusă 
de-a lungul unui an. Apoi, 
drum liber ciutului și focu
lui, programelor cultural-ar- 
tistice, serbărilor populara, 
horelor și întrecerilor spor
tive.
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Unul din genurile publicistice cele 

mai căutate astăzi îl formează, fără 
îndoială, cărțile de largă informare 
științifică, enciclopediile, dicționare
le pe materii. Este și firesc. Știin
țele evoluează rapid, apar noi do
menii de cunoaștere ; s-au înmulțit 
și s-au lărgit considerabil categoriile 
de cititori pentru care literatura de 
informare este o necesitate la ordi
nea zilei.

De-a lungul anilor editurile noas
tre au publicat o serie de cărți va
loroase de informare științifică, nu
mărul titlurilor destinate acestei li
teraturi crescînd continuu mai ales 
în ultima vreme. în planul editorial 
distingem uri capitol special — lite
ratură de informare, literatură de 
popularizare — care reflectă o în
cercare de a sistematiza sub forma 
colecțiilor, seriilor de lucrări, ceea 
ce se tipărește în acest domeniu.

Totuși, nu se poate să nu obser
văm că activitatea noastră editoria
lă a rămas în urma cerințelor actuale 
față de această literatură. Firește că 
sînt utile cărțile de profilul celor din 
colecțiile „Orizonturi", „Cunoștințe 
folositoare", „Pe harta lumii". „Sa- 
vanți de pretutindeni", scoase de Edi
tura științifică; „Știința învinge", „Să 
știm", publicate de Editura Tineretu
lui. Dar în vremea noastră, cînd cu
noștințele cresc atît de vertiginos și 
implicit sporesc necesitățile de in
formare ale diferitelor categorii de 
cititori, devine imposibil să te ții la 
curent cu noutățile folosindu-te doar 
de cărțile care le expun pe cîteva 
zeci sau sute de pagini. Avem ne
voie și de lucrări care să ni le ofere 
într-o formă concentrată. Enciclope
diile de diverse genuri, dicționarele 
pe materii, pe domenii au devenit 
unul din instrumentele majore de 
lucru.

în ultimii ani s-au tipărit cîteva 
lucrări enciclopedice importante, de 
mare amploare cum sînt: Dicționa
rul enciclopedic român, Lexiconul 
tehnic român, Dicționarul limbii ro
mâne moderne, Dicționarul tehnic 
poliglot. Au apărut și o serie de dic
ționare mai mici ca întindere, prin
tre care, dicționarul mitologic, de 
neologisme, diplomatic și altele. Dar 
aceste titluri sînt încă puține. Se află 
în lucru dicționarul enciclopedic, în- 
tr-un volum, la Editura Politică; se 
pregătește o enciclopedie medicală, la 
Editura medicală. Mai sînt proiectate 
să apară cîteva dicționare — politic, 
filozofic, economic, la Editura Poli
tică; dicționarul istoric, la Editura 
tineretului, precum și un „Lexicon 
de artă", în Editura Meridiane, cam 
de mult în pregătire.

Cu toate acestea este necesar ca 
activitatea editorială să se desfă
șoare după un plan de perspectivă, 
absolut necesar unei activități fructu
oase. Publicarea acestor cărți a rămas 
practic pe seama fiecărei edituri ; 
unele considerînd-o o preocupare se
cundară. care nu se integrează di
rect în profilul lor, au neglijat-o. A- 
devărul este că întocmirea fișelor 
care stau la baza acestor lucrări ne
cesită o muncă foarte îndelungată și 
de o calificare specială. Aceasta este 
rentabilă numai dacă e valorificată 
într-un mare număr de lucrări, ceea 
ce s-ar realiza în condiții bune nu
mai într-o editură specializată în ase
menea tipărituri și care să-și asigure 
colaborarea unor colective formate 
din cei mai de seamă oameni de ști
ință, cultură și artă, a forurilor de 
specialitate.

Devin tot mai necesare lu
crări enciclopedice fundamentale 
care la rîndul lor să constituie baza 
redactării altor categorii de enciclo
pedii și dicționare enciclopedice cu 
caracter general pentru o informare 
și documentare competentă asupra 
tuturor laturilor științei și culturii, 
vieții sociale și politice din întreaga 
lume.

Elaborarea și tipărirea unor en
ciclopedii și dicționare enciclope
dice pe domenii, vîrste si nivele 
de cunoștințe ar înlesni accesul _ la o 
informare competentă și cuprinză
toare a unor largi categorii de citi
tori. Cerințele specifice în funcție de 
vîrstă, nivele de pregătire nu sînt 
satisfăcute corespunzător nici prin 
intermediul cărților și broșurilor de 
informare și popularizare care se pu
blică acum. Dacă se poate vorbi a- 
cum la noi de apariția unui număr 
relativ mare de lucrări pentru popu
larizarea de nivel elementar, în 
schimb nu sînt decît în mică măsură 
acoperite cerințele pentru literatură 
de informare la nivel mediu.

Inițiativele întreprinse pentru a 
ordona apariția cărților de informare 
științifică pe colecții destinate unor 
categorii de public sînt binevenite, 
înlesnind cititorilor posibilitatea de 
a urmări lucrările care-i interesea
ză și le sînt accesibile. Aceasta im
pune editurilor obligația de a res
pecta riguros profilul colecțiilor ne 
care le lansează, ceea ce se negli
jează uneori în prezent. Din planul 
editorial pe 1067 reiese că în timp ce 
unele titluri din colecția „Biblioteca

de filozofie și sociologie" se adresea
ză sociologilor, economiștilor, cadre
lor didactice și studenților în științe 
sociale, altele se adresează cercurilor 
celor mai largi de cititori. Mai poate 
fi vorba de cărți din aceeași colec
ție ? Alteori nu se abordează teme 
de aceeași valoare și importanță. 
După cum remarca Ion Marinescu, 
director în Centrala editurilor, în co
lecția „Enciclopedia de buzunar", 
pe lingă o serie de cărți pe teme 
esențiale, de sinteză cum ar fi : „De 
la structura atomului la reacțiile 
chimice", „Structura moleculară", 
„Magnetismul", „Ce sînt laserii și 
maserii", < 
crări pe teme de 
de exemplu, despre 
Lăsată să evolueze 
minoră, o asemenea colecție de per
spectivă riscă să se discrediteze.

Este aproape inutil să spunem 
că, fiind destinate informării unui 
public larg, cărțile de acest gen tre
buie să fie nu numai bogate în idei, 
ci și scrise clar, interesant, prezen
tate într-un mod atractiv. Răsfoind 
lucrările de informare științifică — 
de pildă, cărțile de popularizare de 
nivel elementar publicate la Editura 
Agrosilvică — remarci însă că unele 
sînt redactate într-o manieră vulga
rizatoare, simplistă. Cărțile de infor
mare științifică nu pot fi conside
rate un gen minor și scrise oricum, 
de către oricine. îmbunătățirea ca
lității, a conținutului, a formei de 
expunere a materialului este o nece
sitate stringentă pentru literatura de 
informare și în special a celei de ni
vel elementar.

„Nu trebuie să credem însă că spo
rind numărul de referate pe care edi
turile obișnuiesc să-1 ceară astăzi 
pentru o anumită lucrare, vom fi re
almente în stare să promovăm și o 
calitate superioară, observă prof, 
univ. Emil Repciuc. Cărțile de in-

mux , „Ce sînt laserii și 
au fost programate și lu- 

interes restrîns, 
fosfor, și altele, 

într-o direcție

formare științifică bune pot fi scrise 
numai de oameni competenți și cu 
talent publicistic. în faza actuală, re
lațiile editurilor cu asemenea cola
boratori sînt foarte restrînse. Există 
mulți oameni de știință de valoare, 
cu deosebită înzestrare pentru pre
zentarea clară a domeniului în care 
lucrează, dar încă nesolicitați să 
scrie lucrări de informare" Firește 
că ar fi utilă și cuplarea unor spe
cialiști în materie cu publiciști, îm- 
binînd cunoștințele incontestabile ale 
primilor cu sprinteneala de condei a 
celor din urmă.

Nu e mai puțin adevărat că multe 
lucrări valoroase, bine scrise, scapă 
atenției publicului din cauza formei 
de prezentare neîngrijite. încercările 
făcute în ultima vreme de a înviora 
înfățișarea broșurilor care apar în 
colecțiile „Cunoștințe folositoare" și 
„Orizonturi", de pildă, au rămas încă 
la rezultate minime. Coperțile puțin 
atractive, lipsa schemelor și îndeo
sebi a fotografiilor — indispensabile 
pentru înțelegerea majorității acestor 
lucrări — nu sînt de loc de natură 
să sporească interesul cititorilor.

Și popularizarea lucrărilor de in
formare se face sporadic. După cum 
remarca Emil Iordăehescu, vicepre
ședinte al Consiliului pentru răspîn- 
direa cunoștințelor, la noi nu există 
o critică științifică în paginile presei 
nici chiar în publicațiile C S.C.A., a- 
supra lucrărilor de informare Cărți 
valoroase — cum ar fi „Istoria ma
tematicii în Rorriânia", care s-a bucu
rat de o bună apreciere peste hotare 
— n-au fost nici măcar consemnate. 
O apreciere competentă asupra cali
tății lucrărilor care se publică în a- 
cest domeniu ar fi deosebit de utilă 
nu numai pentru perfecționarea acti
vității celor care le tipăresc, dar 
ar stimula și interesul cititorilor.

Ion CIUCH1

O FANTOMAS CONTRA SCOTLAND 
scop : PATRIA — 9,15; 11,30; 14; 16,45;
NUL DINAMO — 19,45, BUCUREȘTI 
16,30; 18,45; 21,15, MODERN — 8,30; 10,45; 13; 15,30; 17,45;
20,30, ARENELE LIBERTĂȚII - 19,30 (la ultimele trei 
cinematografe completarea Permanențe), FEROVIAR — 
8,30; 10,45; 13; 15,15; 17,45; 21,15, EXCELSIOR - 9,45; 12;

cinematografe 
Melifica

YARD — cinema- 
19; 21,15, STADIO- 
— 9,30; 11,45; 14;

14,15; 16,30; 19; 21,15 (la ultimele două 
completarea Albina românească — Apis 
tina).
0 FARAONUL — cinemascop (ambele 
BUCA — 9,15; 12,45; 16,30; 20.
0 ȘEFUL SECTORULUI SUFLETE: VICTORIA 
pletare Tovarășa) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.

SffiSHKESEB

cinema

serii) :

Carpa-

REPU-
(com-

0 RECOMPENSA — cinemascop : LUCEAFĂRUL — 9; 
11,15; 13,30; 16,15; 18,30; 20,45, GRĂDINA DOINA — 19 
(la ambele completarea Arhitectura universului), AU
RORA (completare Permanențe) — 8,30; 10,45; 13; 15,30; 
18: 20,30; la grădină — 19.
0 PROCESUL DE LA VERONA; CENTRAL
15; 18; 20.45.
0 NU-I PACE SUB MĂSLINI : CINEMATECA — 10; 
12; 14; 16,30; 18.45; 21.
O SUS MIINILE, DOMNILOR POLIȚIȘTI !: CAPITOL 
(completare Tovarășa) — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45; 
la grădină — 19,30, GRIVIȚA (completare 450 de ani de 
la tîrnosirea bisericii Mînăstirii Argeș) — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18.30; 20,45.
0 SURCOUF, TIGRUL CELOR 7 MĂRI — cinemascop : 
FESTIVAL (completare Cancerul metalelor) — 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21, la grădină - 19,30, GLORIA (com
pletare Orizont științific nr. 8/1967) — 9; 11,15: 13,30; 16; 
18; 20,30, MELODIA (completare 23 August 1967) — 8,45; 
11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21.
O CINE VOIA S-O UCIDĂ PE JESSIE : LUMINA (com
pletare Examenul) — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,30: 20,45.
0 PROGRAM PENTRU COPII : DOINA — 9; 10.
0 SINGUR PE LUME : DOINA (completare Costumul 
de ceremonie românesc) — 11,30; 15; 17,15; 20,30, BU-
ZEȘTI (completare 23 August 1967) — 15,30; 18; la gră
dină — 20.30.
« MEANDRE : UNION — 15,30; 20,30.
0 FILME DE ANIMAȚIE : UNION — 18.
0 DOI CĂPITANI — CHEMAREA DRAGOSTEI — A- 
PARTAMENTUL — HANOI DE LA RĂSĂRIT LA AS
FINȚIT — RĂSCRUCE — PICTORIȚELE DIN UZ- 
DINSK — CVARTET — DACĂ AȘ Fi ȘTIUT — GUS
TAV IN ALARMĂ : TIMPURI NOI — 9—21 în conti
nuare.
O CASTELANII : GIULEȘTI (completare Permanențe) 
— 15,30; 18; 20,30. BUCEGI (completare Sesiunea Marii

universului), AU-

0; 12;

note de lector
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Alături de alte trupe de tea
tru, operă, formații de muzică 
simfonică și corală ș.a., Teatrul 
de păpuși „Țăndărică" din Bucu
rești a luat parte la Festivalul 
orașului Stockholm, unde a pre
zentai trei reprezentații cu 
„Cele trei neveste ale lui Don 
Cristobal" de Lorca. Același 
spectacol a fost prezentat apoi, 
în două seri consecutive, la Co
penhaga.

Ziarul „Svenska Dagbladet" 
din Stockholm arată, printre al
tele că realizatorii spectacolului 
folosesc cu competență efectele 
proprii unui teatru de marionete 
de calitate. Reprezentația are un 
caracter tumultuos, regia a știut 
să releve burlescul, fantezia co
mică .
piesa 
mari, mînuite de păpușari iscu
siți", adaugă ziarul.
„Politiken" 
la rîndul său : 
tr-o comedie grotescă, care prin 
situațiile neașteptate pe care le 
creează a entuziasmat publicul. 
Dar nu am reținut numai umorul 
suculent; a existat multă poe
zie, subliniată și de decoruri — 
puține la număr dar fără pe
reche ca realizare. Rar am 
văzut la teatru atîta armonie in
tre muzică, decor și jocul acto
rilor ca la teatrul Țăndărică din 
București".

„Ț ă n d ăr i c ă joacă 
lui Lorca cu păpuși

Cotidianul 
din Copenhaga scrie 

„Păpuși grotești în-

C“

r>

:<

Prolog universitar. La Complexul studențesc din Grozăvești au sosit primii 
locatari

Teatrul de stat de operetă : 
ANA LUGOJANA — 19,30.
Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : CASTI- 
LIANA — 19, (sala Studio) : O 
FEMEIE CU BANI — 20.

• Teatrul de Comedie : OPINIA 
PUBLICA — 20.

• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu 
Măgureanu nr. 1) : D-ALE 
CARNAVALULUI — 20, (sa
la din str. Al. Sabia nr. 76 A) : 
CANDIDA — 20.
Teatrul „Barbu Delavrancea" 
(la Sala Palatului) : VIFORUL
— 19,30.
Teatrul „Țăndărică’ : IAR
MAROCUL PITICULUI CLIP
— 15 ; 17.

ZILELE DE VACANJA

g 18,00 — Vă așteptăm la ora 6 I
| Emisiune pentru femei.
s 18,30 —< Pentru tineretul școlar :
1 „La șase pași de o excursie"
| 19,30 — Telejurnalul de seară, 
g 20,00 — Omagiu lui Octombrie.

Filmul documentar „Pașa
portul mamei", o producție 
a Televiziunii sovietice.

g 20,30 — Teleenciclopedia.
= 21,15 — Să ridem cu
| Bran.
1 21,50 — Filmul serial
| tul".
| 22,40 — Microvarietăți.
| 23,10 — Emoții în
s (muzică populară).
g 23,40 — Telejurnalul de noapte. „ 
g 23,50 — Telesport.

Stan și

„Evada-

J

i
premieră a

5

„Genul scurt', a cărui 
îndreptățire, în proză, nu 
mai pretinde argumentări 
suplimentare, tinde să-și 
ocupe și în dramaturgie 
locul ce i se cuvine. Tra
diția nu lipsește, nici în a- 
cest domeniu și, cu toate 
că Momentele lui Ca- 
ragiale nu au fost scrise 
cu intenția expresă de a fi 
reprezentate, structura lor 
dramatică nu lasă loc nici 
unei îndoieli. Specificul și 
durata spectacolului de 
teatru nu a înlesnit, însă, 
în trecut, îmbogățirea re
pertoriului cu lucrări 
scurte : piese într-un act 
sau scurte scenarii son- 
dînd, în afara regulilor 
clasice ale compoziției, 
straturi de profunzime ale 
comportamentului uman. 
Practica spectacolului 
„coupe* nu a lipsit totuși, 
întrunind, de regulă, piese 
mai mici.

Mai recent, piesa în
tr-un act a fost consacrată 
aproape exclusiv cerințe
lor teatrului de amatori. 
Cîteva lucrări ale lui 
Horia Lovinescu, Paul 
Everac, Mihail Davidoglu 
ș.a. indicau, însă, posibi
litățile reale ale cultivării 
genului scurt în drama
turgie.

Adunări Naționale) — 16; 18,15; 20.30; la grădină —
19.30, FLOREASCA (completare Tînjeaua) — 16; 18,30;
20,45.
O MINUNATA ANGELICA și ANGELICA ȘI REGELE
— cinemascop : ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE — 
15; 19.
0 CUM SĂ FURI UN MILION — cinemascop : DACIA 
(completare Mîinile pictorului) — 7,45—20,45 în conti
nuare, ARTA (completare Gustav șahistul) — 15; 18;
20,45; la grădină — 19. VOLGA — 9,15; 11.45; 15,30; 18;
20.30.
0 CU BĂRBAȚII ESTE O ALTĂ POVESTE : UNIREA 
(completare Mărășești 1917—1967) — 16; 18,15; la grădină
— 20, RAHOVA (completare Fantezie cu șuruburi) — 
15,30; 18; Ia grădină — 20.
e SPARTACUS — cinemascop (ambele serii) : TOMIS
— 8; 11,30; 15; 18,30; la grădină — 19. FLAMURA — 
9.30; 13; 16,30; 20.
0 COMISARUL X — cinemascop : FLACĂRA (comple
tare Nota zece la sport) — 15,30; 18; 20,30.
0 VIAȚA LA CASTEL : VITAN (completare Vizita con
ducătorilor de partid și de stat în regiunea București)
— 15; 18.
0 SA-MI FACEȚI UNA CA ASTA : MIORIȚA (comple
tare E mai bine așa) — 15; 17,30; 20, DRUMUL SĂRII 
(completare Muzeul pompierilor) — 15; 17,30; 20.
0 ULTIMA CAVALCADA SPRE -------- -------
CA — 16; 18; 20.
0 IN GENUNCHI MĂ ÎNTORC
DEMN DE TINE : MOȘILOR —
— 19.

O vizită în aceste zile prin 
școli reliefează seriozitatea și 
hărnicia cu care învățătorii, 
profesorii și elevii au înce
put activitatea în noul an de 
învățămînt, preocupările in
tense pentru buna desfășu
rare a procesului instructiv- 
educativ. Viața școlară a 
intrat în ritmul său normal, 
lecțiile se succed cu regula
ritate, cuvenita legătură cu 
noțiunile însușite anterior ser
vește ca punct de plecare 
pentru noi cunoștințe, expe
riența pedagogică pozitivă 
acumulată este reluată cu do
rința adînciril și îmbogățirii 
sale în noul cadru de lucru. 
Am îrifîlnit însă pe alocuri și 
unele aspecte mai puțin îm
bucurătoare care fac ca va
canța unor elevi să se prelun
gească în mod nedorit. Chiar 
dacă se referă la un număr li
mitat de școli, de cadre di
dactice, de elevi, aceste ano
malii pot avea urmări nefavo
rabile asupra muncii lor din 
acest an școlar, de aceea se 
cuvin semnalate și grabnic re
mediate.

Cînd aceeași scenă 
se repetă...

15; 18.

SANTA CRUZ: MUN-

LA TINE și NU SINT
15,30; 19,30; la grădină

„La Școala generală 
din Craiova — ne-a 
cititorul llie Matei — 
timp ce majoritatea copiilor 
s-au întîlnit cu învățătorii și 
profesorii lor, au primit noile 
manuale și au început lecțiile, 
cei din clasa a lV-a B n-au 
avut această bucurie. Ei nu 
și-au găsit învățătorul, și 
s-au întors acasă cu buche
tele de flori cu care trecu
seră — plini de bucurie — 
pragul școlii în prima zi de 
cursuri. Aceeași scenă s-a 
petrecut și anul trecut față de 
aceiași elevi". De ce ?
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ș c o
Ne-am dus la școala res

pectivă ca să aflăm ce s-a 
întîmplat. Prof, Ion Ștefan, 
directorul școlii, ne-a de
clarat : „Faptele înfățișate în 
scrisoare sînt reale. La mai 
mult de o săpfămînă după 
deschiderea anului de învă- 
țămînt, mulji dinfre cei 90 
elevi care trebuie să frec
venteze clasa a IV-a în 
școala noastră pot fi socotiți 
încă în vacanță. Aceasta 
deoarece ei nu încap în cele 
două clase existente, iar 
postul de învățător pentru 
Cea de-a treia clasă nu a 
fost aprobat încă". La rîndul 
său prof, ton Mihai, inspec
tor la secția de învățămînt 
a Sfatului popular al ora
șului Craiova, a adăugat : „In 
școlile Craiovei peste 10 cla
se n-au învățători deoarece 
Ministerul Invăfămînfului nu 
i-a numit pîna acum. După 
mine, exista un centralism 
exagerat și formalități prea 
greoaie în ce privește numi
rea unor cadre didactice.

■' -

.»■

■

Combinatul poligrafic „Casa Scînreii", sectorul taster. Benzile perforate aici sînt introduse apoi în mașinile auto
mate de cules cu comandă program poto • Gh. Vințiiă

Ceea ce ne oferă acum 
Dumitru Solomon în volu
mul Dispariție (Editura 
pentru literatură) depă
șește, evident, cadrul de
suet și locul comun, în- 
scriindu-se în sfera mai 
pretențioasă a căutărilor

ci au o funcționalitate ar
tistică propriu-zisă, ca ul
timă expresie, redusă, a 
elementului descriptiv, în 
genere dilatat în cazul 
prozei tradiționale.

Epicul se dizolvă în 
dramatic, în majoritatea 
bucăților întrunite împreu
nă în Dispariție, iar dra
maticul e concentrat în 
gesturi și dialoguri a că
ror substanță vizează nu

plificare, rezumarea su
biectului ni se pare, mai 
mult decît oricînd, inope
rantă ; numai citarea in
sistentă a procedeelor ar 
putea sugera natura și 
valabilitatea artistică a 
pieselor astfel alcătuite. 
Treptata micșorare fizică, 
apoi dispariția totală a 
personajului prea sigur 
de sine, gata să dea 
apoi sfaturi și să aprecie-

Dumitru SOLOMON „DISPARIȚIE"
pe care genul scurt le-a 
impus și le-a dezvoltat în 
domeniul prozei. De altfel, 
limitele între proză și 
teatru sînt în cazul de 
față destul de incerte, 
condiția teatrală a schițe
lor fiind obținută prin ex
trema condensare a nara- 
ției din care e înlăturat 
orice amănunt descriptiv, 
orice subliniere sau co
mentariu. Ceea ce rămîne 
este dialogul (sau mono
logul) relevant al unor 
sensuri mai generale, vi- 
zînd condiția omului față 
de societate și față de 
sine însuși. Parantezele 
nu se rezumă, pur și sim
plu, la indicații de regie

doar un personaj (con
struit în baza minuțioasei 
observații psihologice), ci 
orientări, tendințe, sensuri 
ce pun în discuție resor
turi umane, nu totdeauna 
evidente prin mijloacele 
clasice ale analizei. No
țiunea de personaj literar 
scapă atunci determinări
lor caracterologice și do- 
bîndește o funcție de ge
neralizare în mod direct, 
ca în fabulă. La aseme
nea interpretare ne trimit 
schițe de semnificație ale
gorică, precum : Balenele, 
Uzurpatorul, Generalul, 
Inamicii și — mai ales — 
Dispariție, care dă și titlul 
volumului. Pentru exem-

ze de sus capacitatea al
tora arata, de pildă, în 
ce măsură se poale vorbi 
de asimilarea tehnicii ab
surdului, în sublinierea 
caracterului precar și, 
pînă la un punct, ridicol 
al oricăror certitudini vă
zute ca definitive, deci 
metafizic concepute.

O altă categorie de 
schițe pun în lumină ra
porturile dintre părinți și 
copii sau cele dintre soți 
(bucata cea mai reușită 
în acest sens ni se pare 
Insomnie). Pe alocuri, 
însă, dialogul devine obo
sitor (Ceasul, Liftul), altă 
dată autorul alunecă pes
te sensurile mai adînci,

datorită poantelor de un 
efect minor (Sentimentul).

Dintre cele trei piese 
Intr-un act, cea mai reali
zată ne pare a fi Con
vorbirile tovarășului Ale
xandru — ingenioasa tra
tare a dezacordului dintre 
vorbe și fapte, cu toate 
implicațiile umane și eti
ce, în cazul unui personaj 
de ale cărui bune intenții 
nu ne îndoim. E drept că 
și celelalte două piese 
scurte deșteaptă interes 
prin maniera tratării, însă 
un oarecare ton moraliza
tor, datorat în parte insu
ficientei cenzurări a lite
raturizării, nemulțumește 
în Prima de asigurare, în 
timp ce Gorila blondă, cu 
o desfășurare palpitantă, 
beneficiind de gradare și 
de un simț evident al 
„suspense'-ului nu aduce, 
ca subiect, ceva inedit, în 
pofida sensurilor la care 
ne-ar trimite cuvintele din 
final ale personajului 
(Juan) în momentul cînd 
își ucide propriul fiu : 
„mă ascund în logică'.

în ansamblu, volumul 
se remarcă prin unitatea 
facturii, prin noutatea, la 
noi, a intențiilor și tratării, 
ceea ce îi asigură un 
profil aparte, enunțînd o 
modalitate literară (și tea
trală) încă puțin explo
rată.

N. BARBU

Iar
rost zeciConsumăm fără 

zeci de pagini de hîrfie pînă 
cînd ministerul aprobă — cu 
mare întîrziere — numirile. 
Consider că secțiile de învă
țămînt ale sfaturilor populare 
regionale sînt destul de com
petente și responsabile pen
tru a angaja un învățător, a- 
colo unde este/ nevoie la un 
moment dat și ar trebui luate 
măsuri pentru lărgirea atribu
țiilor lor".

Cîfiva dintre interlocutorii 
noștri s-au referit mai pe 
larg și la o altă cauză care 
provoacă unele perturbări în 
programul de început al 
anului de învățămînt, îndeo
sebi în școlile generale de la 
sate. Este vorba de practica 
agricolă continuă (de 12 zile), 
stabilită între 21 septembrie
— 31 octombrie. „Nici nu 
începe bine activitatea șco
lară și este întreruptă, cred, 
în mod nejusfificat — ne 
scrie fov. Ion Florescu, direc
torul Școlii generale din sa
tul Zimnicele, raionul Zim- 
nicea. Nu pun în discuție 
conținutul valoros instructiv- 
educativ al acestei acțiuni, 
menită a-i ajuta pe elevi să 
experimenteze în practică — 
deci să-și însușească mai 
temeinic — cunoștințele do- 
bîndite la lecțiile de agri
cultură, de științe naturale 
etc. Dar, fiind organizată la 
început de an școlar, ea 
duce la îngreunarea procesu
lui de învățămînt. Practic, în 
asemenea condiții nu avem 
unul, ci două începuturi de 
an școlar, căci după termi
narea practicii, problemele 
de organizare a cursurilor și 
de adaptare a elevilor, spe
cifice primelor zile de școală, 
se repetă. In plus, nici con
ținutul practicii nu se reali
zează în măsura dorită deoa
rece elevii sînt folosiți ade
sea la tof felul de munci au
xiliare — căutarea în lanuri a 
știuleților nerecoltați, în vii — 
a ciorchinilor rămași, strân
gerea cepei nerecoltafe ș.a.
— care și-ar avea locul mai 
de grabă în cadrul activită
ților extrașcolare și obștești, 
decît ca proces de învăjă- 
mînf". Mai multe cadre di
dactice au sugerat ca această 
practică agricolă (de ce 
neapărat continuă ?) să fie 
eșalonată pe parcursul efec
tuării diferitelor lucrări agri
cole, începînd de toamna și 
pînă la sfîrșitul anului școlar. 
Aplicarea ei ar duce la li
chidarea neajunsului semna
lat de corespondentul nostru.

Un rebus greu 

de dezlegat

Liceul din Băleni, raionul 
Tîrgoviște. în prima sSptă- 
mînă de cursuri, la una din
tre clasele a V-a s-au 
ținut 4 ore de geografie, în 
timp ce la o clasă paralelă 
nici una. In orarul uneia din
tre clase figura istoria ; la 
oră însă a intrat profesoara 
de desen Violeta Tănase. 
Cîteva ore de chiml. au fost 
„amînafe* pentru că pro
fesorul nu s-a prezenbrf încă. 
„La unele clas. —- ne-a 
spus și prof. AntOfilif Moron- 
dinl, cfîn Craiova — ta locul 
profesorului do maf^naH«M 
•st. trimis unul do deron. 
In virtute. pe^gătHf «4. otte 
eert să nu-l v. ajuta prM 
mut) ta pregătlr. pa «tari, 
ci doer v. Mupr.
disciplină®.

Sesizări asemănătoare ne-au 
fost făcute și în alte școli, 
unde nici măcar orarul pro
vizoriu, încropit de pe o zi 
pe alta, nu este respectat. 
Unii directori de școli și pro
fesori cu care am stat de 
vorbă consideră că aceste 
schimbări sînt „inerente" în
ceputului de an școlar. In 
realitate, asemenea schimbări 
devin „inerente" numai 
acolo unde unii profesori se 
prezintă cu întîrziere la pos
turi, unde alcătuirea orarului 
este precedată de discuții in
terminabile provocate de a- 
cele cadre didactice care fin 
mai mult la comoditatea lor 
decît la asigurarea unui pro
gram de muncă științific eșa
lonat.

Este știut că buna desfă
șurare a activității corpului 
profesoral și a elevilor este 
condiționată 
programelor ți 
manualelor, di 
de folosire 
fora de la 
școlar. „La 
ținut consfătuirile raionale ale 
cadrelor didactice (11—12 
septembrie), programele 
școlare încă nu sosiseră — 
ne-a relatat prof. Sever Bal
tag, șeful secției de învă
țămînt a Sfatului popular re
gional Dobrogea. Profesorii 
au fost nevoiți să facă plani
ficări provizorii, pe car. 
apoi,;pe măsura sosirii pro
gramelor, au început să I. 
refacă. După părerea mea, 
programele ar trebui să a- 
jungă în școli cel mai tîrziu 
în luna august, pentru a pu
tea fi temeinic studiate de 
profesori și folosite eficient în 
munca lor". lată însă 
că, nici la mai mult de 
o săpfămînă de la deschi
derea cursurilor, în școli 
n-au ajuns încă o serie de 
programe — cu toate că sînt 
tipărite — necesare profe
sorilor în planificarea muncii 
lor (operație prevăzută chiar 
pentru zilele premergătoare 
începerii școlilor). De exem
plu, la o serie de școli din 
Dobrogea n-au sosit încă 
programele școlare la limba 

■ franceză și limba rusă (clasa 
a Xl-a), chimie (clasele IX și 
XI). O situație asemănătoare 
există și în privința unor 
manuale școlare. In multa 
școli din Craiova elevii au 
început cursurile fără 7 titluri 
de cărți : istoria (clasa a IV-a), 
geografia și agricultura (clasa 
a Vll-a), anatomia (clasa a 
Xl-a) etc. Din școlile dobro
gene lipsesc manuale de 
geografie (clasa a Vll-a), ana
tomie, chimie, geografie 
(clasa a Xl-a) etc.

In toate aceste cazuri se 
impun măsuri operative din 
partea secțiilor de învăța- 
mînt ale sfaturilor populara 
regionale și raionale și a uni
tăților C.L.D.C., pentru com
pletarea golurilor în aprovi
zionarea cu programe și ma
nuale școlare, cu atît mai 
mult cu cît pentru unele din
tre titluri este vorba de de
ficiențe de difuzare, de tă
răgănare în operațiile da 
recartări și reevaluări ale ne
cesarului pe școli și regiuni.

Mai mulți părinți din Bucu
rești ne-au semnalat că n-a 
fost distribuit pînă acum 
„carnetul de elev*. Pe bună 
dreptate ei se întreabă : „De 
ce aceste carnete nu se di
fuzează o dată cu manualele, 
adică în prima zi de cursuri ?* 
Lipsa lor în primele zile și 
săpfămîni de școală îngreu
nează legătura dintre școală și 
familie într-un moment cînd 
este, poate, mai necesară ca 

. oricînd.
Respectarea disciplinei 

școlara, desfășurarea cu re
gularitate a tuturor activități
lor specifice procesului ins- 
frucfiv-educafiv constituie o 
premisă principală a obține
rii unor rezultate pe măsura 
condițiilor create școlii din 
țara noastră. De la îndeplini
rea acestor «erințe nu tre
buie să facă excepție nici zi
lei. de început ale anului 
școlar, pentru că timpul pier
dut acum m recuperează eu 
greu, cerând eforturi tn piui 
pe pareurtui lăpfămlnilor și 
lunilor următoare.

de prezența 
școlare și a 
e posibilitatea 

curentă a aces- 
începutul anului 
data cînd s-au

RoHm dinulescu, 
Gheorgh® David, Victor 
DELEANU, Vasil. MIHAI
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Lucrez la un roman inspirat din actualitate, încercînd să rezolv probleme ale 
psihologiei moderne în cadrul unei tormule epice de tip clasic, cu elemente nara
tive complexe, de Ia observația lirică pînă la amănuntul senzațional, polițist. 
Fragmentul care urmează e situat în partea iinală a cărții. Mateiaș, unul din eroii 
principali ai romanului, gonește, noaptea, sub o ploaie iniernală, pe coaste ab
rupte de munte, după un individ pe care nu l-a văzut niciodată, acuzat de două 
crime grave, săvîrșite cu cîteva zile în urmă într-o localitate mică, aîlată unde
va, între munți, spre care duce o linie îerată îngustă, ca o jucărie aproape...

------------------------------ ---------------------------

I

I
8

în sfîrșit, cele două echipe porniră ; era cu pu
țin înainte de ora șapte, dar afară era întuneric 
ca noaptea. Cerul atîrna jos, invizibil, ploua pu- 

\ ternic și era o ploaie de durată, posomorită și 
cumplit de neprietenoasă. Se găsiră mantale de 
ploaie militare și pentru cei doi țărani și Voș
tinaru, cu echipa lui, plecă primul — ei urcau pe 
drum, ceilalți o luau prin pădure — urmat de 
procuror încălțat în bocanci și înfășurat într-o 
manta ca un șoarece lung și subțire. Mateiaș, 
pierdut într-o manta mult prea largă pentru el, 
blestemînd ceasul care-1 adusese în biroul pro
curorului, se tîra în coada plutonului, deși Voști
naru, deosebit de vesel și de bine dispus de parcă 
pleca într-o excursie duminicală, îl chema mereu 
lîngă el.

înaintau pe drumul care se îngusta din ce în 
ce, uneori dispărea cu totul, ca să reapară 
cîteva sute de metri mai încolo. Era un drum 
pe care se circula rar — explică unul dintre ță
rani — cu multă vreme înainte, cînd țăranii 
cumpărau ori furau lemne din pădure, era mai 
folosit.

— Gîfîi, majurule, hai ? — făcu Voștinaru pri- 
vindu-1 cu o anumită prietenie acidă, răutăcioasă 
pe micul plutonier, care începea să obosească — 
dar acum îmi dădu abia prin cap că... ia spune ! 
făcu el și nu se putu Stăpîni să nu izbucnească 
în rîs văzîndu-1 atît de zgribulit și cu bocancii 
jucîndu-i în picioare — nu era mai bine să rămîi 
la mașini ? Sau, ce să mai umplem timpul, di
rect la centru, să-ți vezi de hîrțoage ? Ți-ai pus 
niște șosete la bocăneai, ca să te apere de bătă
turi ?

— Da ! — făcu Mateiaș și vocea abia i se 
auzi din gluga mare — am băgat două perechi !

— Puțin ! — făcu „șeful", — trebuia să mai 
bagi și niște fîn ! Era acolo, în pod, niște fîn, 
eu credeam că de-aia vrei să te cațeri, domnule 
detectiv ? Hai ? ! Taci, tovarășe, umbli ca un 
șoarece murat prin ploaie și taci de mama fo
cului ! Să știi că dacă n-ai să mai poți, îți dau 
voie să ieși la raport și-ți facem o targă din 
crengi, hai ? — și Voștinaru rîse din nou, un 
rîs plin, sonor, care răsuna ciudat prin ploaia 
aceea întunecată, dar celorlalți, din micul pluton, 
le făcu bine virilitatea neobișnuită a „șefului", 
se vedea bine, îi stimula mult. Doar Mateiaș se 
afundă și mai tare în mantaua lui, ca o „călugă
riță care umblă după ibovnic", cum îi spuse în 
curînd Voștinaru. Apoi, ofițerul începu să discute 
din nou cu țăranul care mergea în stîngâ lui, 
amănunte ale drumului și ale regiunii prin care 
treceau iar micul plutonier profită de ocazie 
și se trase iar spre coadă. Procurorul pășea voi
nicește și se vedea că-i place „mișcarea". Sol
datul mergea în coadă și, din cînd în cînd, în- 
trerupîndu-și dialogul cu bătrînul — pe care-1 
chema Gore, baci Gore — Voștinaru striga la el, 
întrebîndu-1 dacă mai știe ceva de soarta „tova
rășului plutonier".

— E aici ! E aici ! — răspundea din spate pis
truiatul — pășește hotărît !

— Nu-i șovăie pasul, soldat ? — striga Voștina
ru din față și toată lumea urmărea rîzînd dialo- 

I gul — e gata pentru lupta cu dușmanul ?
— E gata, să trăiți ! — striga soldatul, cu 

mlie — pășește fără murmur și șovăire !
— Vino aici, plutonier ! — îl chemă din 

Voștinaru după un timp și Mateiaș trebui

ve-

nou 
____  . A . , . din 

nou să alerge* — auzi că sînt urși prin locurile 
astea ! Ești înarmat ? Nu sta în coadă, nu ești 
bun de ariergardă, miroși prea frumos !

Apoi începea să discute „serios" cu Mateiaș, 
chestionîndu-1 asupra planurilor pe care le avea 
cînd va fi înaintat în grad. îi spuse apoi că, deși 
își dase demisia și „sabotase" cercetările în „ac
tuala anchetă", el îl va propune spre decorare. 
Dacă îl vor prinde pe Gașpar bine înțeles.

Mateiaș nu se mai putu stăpîni — era deja obo- 
git, bocancii soldățești prea mari îi rodeau glez
nele, drumul amenința să fie-lung— și îi spuse 
că „alergau după o fantomă" !

— Zău ? ! — făcu Voștinaru, bine dispus că 
plutonierul deschisese în sfîrșit gura, dîndu-i 
ocazia de „tachinării" în stilul lui imprevizibil și 
dur — te-ai consultat cu Paulescu, hai ? V-ați a- 
mestecat bărbile, polcovnice Mateiaș, și ați sfă
tuit adînc ? !

— A, nu 1 — chițcăi Mateiaș de sub gluga lui, 
care era o măsură la fel de mare ca și bocancii 
și pe care șiroia apa — nu e vorba de acțiunea 
de acum ! Dimpotrivă, n-ar fi exclus să aveți drep
tate și să mai fie p-aci, pe undeva, individul...

— Ce vorbești ? ! — făcu îneîntat șeful —- vasă- 
zică „n-ar fi exclus" ! Interesant! Sînt* fericit 
s-aud asta ! Și-atunci de ce alergăm după o nă
lucă, majurule ? Hai ? Văd că gîfîi, ai obosit, nu-i 
ușor să alergi după năluci ? Hai ! — rîse Voști
naru, menținînd același ritm, cu ceilalți călcîn- 
du-i pe urme, pe jumătate extenuați.

Pășeau încă pe drumul care se transformase 
însă într-o simplă cărare ; ploua mereu, neconte
nit, aceeași aversă puternică și neașteptat de 
friguroasă pentru o lună de vară. în curînd însă, 
aveau să traverseze pădurea — părăsind acel dru
meag vechi din marginea ei — și cu toții aștep
tau acest lucru, sperînd că Voștinaru va mai în
cetini ritmul și ploaia, printre brazi, îi va ajunge 
mai greu. Șeful se simțea în elementul său : pe 
măsură ce drumul urca, el îndesa pașii — mer
gea acum de două ori mai repede decît la plecare 
— și sub ploaia aceea care îl izbea în față, parcă 
i se răscoleau toate rezervele sale de bărbăție, în
tr-adevăr impresionante. Forța lui de a sfida toată 
acea întreprindere neplăcută, noaptea, drumul 
greu, mocirlos, ploaia, era neașteptată chiar și 
pentru cei care îl cunoșteau mai bine, ca procu
rorul și Mateiaș, iar pe ceilalți exemplul său îi sti
mula admirabil, dîndu-le o unitate miraculoasă, 
o unitate deodată apărută și profundă care atunci 
cînd se instalează într-o colectivitate umană în
seamnă că „șeful" are autoritate, ceea ce se chea
mă autoritate, un lucru mai degrabă înnăscut. 
Voștinaru era conștient de această forță a lui — 
pe care o împărțea cu puțini — și de aici, pro
babil, un orgoliu care îl ajuta, ca în acea seară 
să suporte lucruri atît de dezagreabile. Mateiaș 
însă, atît de diferit construit decît superiorul 
său „de la regiune", încerca instinctiv să se tină 
la distanță de acest om, în care virilitatea era un 
spectacol, dar, ca și în acea goană pe ploaie, nici 
altădată, în alte ocazii oficiale, nu reușea să-1 
ocolească, să pună o minimă distanță între el și 
celălalt, deși lucrau în orașe diferite.

în pădure era liniște, neverosimilă — după ce 
se afundară cîteva sute de metri și, acolo unde 
brazii erau înalți, aproape uscat. La un loc 
potrivit, Voștinaru se opri, scoase o sticlă de țuică 
tare, ardelenească, horincă de peste șaizeci de 
focuri și 0 dădu să treacă din mînă în mînă și 
interzisese ca cineva să se așeze pe jos. Se fumă 
o țigară — Voștinaru nu fumă, deși era un fumă
tor pasionat, treceau însă uneori ore, o zi întreagă 
cînd „suspenda" brusc. Jos, la depozit fumase se 
pare ultima țigară și procurorul, care suportase 
neașteptat de bine drumul pînă acum, îl întrebă 
dacă nu-și propusese să reînceapă fumatul cînd „îl 
vor prinde".

Voștinaru- zîmbi și dădu afirmativ din cap, dar 
nu scoase o vorbă și în timp ce toți stăteau reze- 
mați de cîte ceva, odihnindu-se, el se mișca mereu 
neliniștit de colo, colo, înconjurînd pe aproape 
locul, căuta parcă ceva sau nu se împăca cu 
acea oprire, care îl obosea mai mult decît 
mersul. Apoi porniră din nou și, într-adevăr, șeful 
micșoră ritmul, ceea ce se pare că îl nemulțumi: 
nu mai striga răutăcios la unul sau la altul, părea 
că îl uitase și pe Mateiaș. Doar cu Gore vorbea 
din cînd în cînd, în mormăituri scurte, cerînd tot 
felul de detalii. Se afundau tot mai mult în pădure 
ți parcă începuseră să coboare chiar.

Mateiaș era sfîrșit, nu mai mergea, ci se lăsa 
să alunece și să cadă în jos. în cîteva rînduri, 
soldatul care îl însoțea îl sprijini și îl sfătui să se 
oprească și să se odihnească. Plutonierul refuza 
însă „de teama că ar adormi tun și nu s-ar mai 
putea urni din loc", dar celălalt, deși îi dădu 
dreptate, îl bănui că n-o făcea din frică de „șef". 
Voștinaru ordonase, într-adevăr, ca nimeni să nu 
se răzlețească, sub pedeapsă aspră.

încă nu se făcuse ora unu noaptea și ceata 
ajunse la stîna căreia Gore nu-i cunoștea numele ; 
de altfel, nu o zărise încă nimeni, erau încă în pă
dure, Voștinaru dăduse ordin călăuzei să-1 anunțe 

cînd vor ajunge în apropierea ei. Cu toții se în
viorară la auzul veștii că drumul care începuse cu 
mai bine de cinci ore înainte se sfîrșise. Voști
naru vorbi ceva cu călăuza, apoi cei doi se miș
cară ușor spre nord, începînd din nou să urce, 
de parcă ar fi vrut să ocolească stîna și ceilalți 
se luară nedumeriți în urma lor. Alexandrescu era 
epuizat dar n-o arăta din simplă mîndrie, Mateiaș 
fusese cu multă vreme în urmă obosit, acum se 
mișca doar în urma unui automatism primar, ca 
un somnambul, sprijinit mereu de soldat, care era 
și el la capătul puterilor. Era însă un om deosebit 
de tăcut, în tot timpul drumului nu scosese nici 
zece cuvinte, foarte iute și răbdător. Și acum, 
luîndu-și de bunăvoie sarcina de a-1 sprijini pe 
plutonier, care se abandonă lui ca un- copil, fără 
urmă de tresărire a orgoliului, gîfîia tăcut și 
transpira abundent cu sudoarea curgînd neîntre
rupt pe fața lui roșcată. Doar bătrînul Gore părea 
neobosit, în orice caz încerca să se țină aproape 
de Voștinaru, care începea pur și simplu să alerge 
Ia deal, în sus, atunci cînd drumul urca sau 
apărea vreun obstacol, un bolovan sau un trunchi 
căzut, cu o furie uriașă împotriva terenului sau a 
lui însuși, uneori a plutonierului Argint, care îi 
luase cîinele în condiții necunoscute celorlalți. De 
altfel încă nu aveau nevoie de cîini pînă ajun
geau într-un loc, de unde ar fi putut începe ur
mele. Miliția nu poseda nici un obiect care fusese 
al urmăritului, nici vreun cearceaf, pătură, pe care 
o folosise acesta, vreun obiect cu dată mai 
recentă.

începea să devină tot mai evident că Voștinaru 
își pusese în.gînd să ocolească stîna, pe departe 
și această nouă, neprevăzută mărire a traseului 
descurajă pe cei trei inși care îi urmau. Procuro
rul făcea tot mai dese popasuri „individuale", rO- 
zemîndu-se tot mai insistent de cîte un trunchi 

iar Mateiaș se trînti literalmente pe jos, dîndu-i 
„dracului" pe „criminali" și cînd soldatul, epuizat 
și el și pe care îl ținea în picioare doar grija pe 
care trebuia s-o aibă de micul om,' începu să-1 
zmucească și să-1 împiedice să se întindă pe pă
mântul gol și ud, Mateiaș începu să scîncească, să 
plîngă de-a binelea apoi, cînd celălalt începu 
literalmente să-1 care în cîrcă sau să-1 tîrască 
după el, se porni chiar să-1 înjure, blestemîndu-1 
să „îmbătrînească în miliție, el și neamul lui" 
și numai la serviciul „anchete, nu în altă parte". 
De la un timp, soldatul n-o mai scoase la capăt cu 
el și-1 lăsă trîntit jos, lîngă o tufă uriașă de tuie 
și aleargă înainte ca să-1 anunțe pe comandant. Voș
tinaru, împreună cu Gore, era mult în față, procu
rorul îi urma mai mult orientîndu-se după zgomotul 
vocilor și lumina lanternelor și după urmele de 
noroi proaspăt de pe manta se putea vedea lămu
rit că alunecase sau se așezase singur, pe jos, în 
cîteva rînduri. Se întoarseră cu toții apoi ca să-1 
ajute pe plutonier, dar spre surpriza și furia șefu
lui, el nu se mai afla acolo, lîngă tufa de tuie. 
Nu putea să fie vreo greșeală, se vedeau urmele 
bocancilor și ale trupului cum stătuse trîntit cu 
fața în jos și atunci începură să-1 caute 
primprejur. Probabil că, deși epuizat de oboseală, 
avusese încă atîta viclenie în el ca să prevadă că 
soldatul se va întoarce cu ceilalți și se ridicase, 
întinzîndu-se în altă parte. Voștinaru interzise 
ca cineva să facă vreun zgomot, sau să strige pe 
cel dispărut. Mai ales că ar fi fost și inutil. 
Mateiaș, chiar dacă ar fi auzit ceva, nu ar fi 
răspuns din repulsia care îl cuprinsese față de 
acel drum nesfîrșit, din ce în ce mai epuizant 
pe măsură ce se apropia de sfîrșit.

— Cîinele meu! — gemea furios Voștinaru, 
învîrtindu-se ca o fiară printre tufișuri și se 
blestema, mormăia fără încetare, că făcuse 
prostia să-1 dea din mînă unor „incapabili", cum 
spunea. Pe plutonier nu era furios sau n-o arăta 
deocamdată și în primul sfert de ceas de căutare, 
Mateiaș încă nu fusese găsit și Voștinaru declară 
că pleacă singur înainte, nemaiputînd să aștepte. 
Făcură însă un scurt consiliu și hotărîră, pentru 
că Alexandrescu știa să manipuleze busola, ca 
procurorul să rămînă împreună cu soldatul 
pistruiat, să-1 caute pe plutonier, iar el și bătrînul 
să-și urmeze drumul : trebuiau să ajungă la 
o poeniță situată de partea cealaltă a stînei, sub 
stînă chiar, unde se afla un post meteorologic și 
unde fixase locul de întîlnire cu Paulescu, care 
trebuia să-1 aducă și pe Argint, lăsînd oameni 
înșirați pe versantul sudic al pădurii, din jos de 
stînă, în partea de acces spre linia ferată și 
drum. Spre nord nu se putea trece din pricina 
unui defileu larg, cu pereții din spre pădure foarte 
prăpăstioși, iar jos, „în vale", punctele erau 
păzite. Toată regiunea era în alarmă, zeci de 
soldați și de gradați erau mobilizați, ajutați de 
toate posturile de miliție pe 0 distanță de cîțiva 
zeci de kilometri și dacă omul se mai găsea 
acolo — și n-avea cum să nu fie, în afară de 
cazul că „zburase" — trebuia să cadă în acea 
pungă pe care i-o pregătea Voștinaru. Singurul 
loc în care s-ar fi putut aține de două zile și 
ceva, de cînd îi dispăruse orice urmă, era acea 
stînă retrasă, o stînă mică, care uneori stătea săp- 
tămîni întregi, chiar în timpul verii, părăsită. Nici 
acum nu se știa cu precizie dacă erau ciobani la 
stînă sau nu, la începutul sezonului urcaseră acolo 
cîteva turme, dar pășunile erau puține și nu prea 
întinse primprejur, și poate că ciobanii se lăsaseră 
în jos prin defileu — era un loc, la o distanță 
de mers de o zi, pe unde se putea coborî — și 
trecuseră „valea".

Voștinaru mai pierdu cîteva minute, căutînd 
cu întreită furie — de teama nemărturisită ca 
procurorul. Ia rîndul lui, să nu se rătăcească — 
apoi plecă totuși, alergînd, urmat cu greu de Gore.

După plecarea șefului, cei rămași mai bîjbîiră 
primprejur, apoi la un consemn tacit se așezară 
pe pămînt, pe mantale și Alexandrescu adormi 
chiar, dîrdîind de frig, cu genunchii strînși la 
gură. Soldatul adormi și el, dar nu îndrăzni să 

se întindă pe manta sau avea încă atîta putere 
în el îneît să picotească astfel, stînd în capul 
oaselor. înainte de a-și da seama de ceva, 
adormea însă din nou și abia cînd — la vreo 
jumătate de ceas de la plecarea comandantului 
— cerul se curăți într-adevăr pe o mare porțiune 
și razele lunii depărtară lucrurile din jur; lumi- 
nînd în rafale lungi pădurea, soldatul se trezi 
de-â binelea, se șterse buimac la gură de saliva 
ce-i cursese într-o parte și dîndu-și abia acum 
seama că dîrdîise tot timpul de frig. Se ridică cu 
greu și făcu cîțiva pași, freeîndu-se peste tot, pe 
piept și pe picioare, apoi încercă să-1 trezească 
pe procuror.

Alexandrescu însă nu se mișcă și soldatul îi 
întinse, disperat, fundul de horincă lăsat de 
Voștinaru, îndemnîndu-1 să bea. Spre deosebire 
de împotrivirea zgomotoasă și disperat puerilă 
a plutonierului, Alexandrescu avea o reacție 
tăcută, încăpățînată, dușmănoasă aproape. Sol
datul îi băgă cu forța atunci gîtul sticlei între 
dinți, ca și la cei prinși de febră și o goli 
aproape în gura procurorului. Restul îl dădu el 
de dușcă. Alexandrescu dormea însă înainte, 
fără nici o mișcare, doar dinții în gură i se 
auzeau cum clănțăne uneori.

— Sculați, tovarășe procuror ! — îl ruga solda
tul tot mai speriat de abulia celuilalt — sculați, 
că s-a făcut ziuă... uite !... — și îl scutura de 
umeri pe celălalt, cu un fel de teamă însă, 
privind uneori în jur, poate îl zărește undeva 
pe Mateiaș. începuse să i se facă frică, cu cei 
doi oameni adormiți acolo, în pădure, dintre 
care unul se ascunsese dumnezeu știe unde și 
mai ales se întreba îngrijat cum va putea Ale
xandrescu, în halul de epuizare în care se afla, 
să se descurce pînă la punctul de întîlnire, numai 
cu busola și hîrtiuța lăsată de comandant. Obo
sise să-1 tot hîțîne pe cel de jos, care se lăsa 
mișcat ca un sac încărcat cu pietre, deși soldatul 
îl simțea că nu era perfect adormit și cîteva 
minute lungi rămase cu capul în piept, simțind 
că îi aluneca din nou maxilarul de parcă s-ar 
fi pregătit să adoarmă ; știa însă că acum nu 
va mai adormi, din frică, dar, încet-încet, își 
pierdea controlul asupra trupului, simțind tul
bure o oarecare nemulțumire față de locul în 
care se afla, a stagiului pe care trebuia să-1 facă 
și din care mai avea încă nouă luni, a armei 
unde „căzuse", și pînă la urmă împotriva co
mandantului pentru că nu se luase băutură mai 
multă din mașină, unde „se găsea". Soldatul 
simțea că horincă îi făcuse bine și ar mai fi 
băut și asta l-ar fi putut „îndrepta" pe picioare, 
să înceapă el singur să-1 caute pe plutonier, 
care zăcea cine știe unde, pe pămîntul gol, 
putînd să se îmbolnăvească de te miri ce. Gîndu- 

rile acestea i se perindau cu greutate prin creierul 
amorțit, la mare distanță unul de altul.

Deodată, procurorul sări dintr-o mișcare în 
capul oaselor și soldatul întoarse capul încet, 
privindu-1 mirat ; era încredințat că celălalt va 
recădea iar, probabil, senzația lucidă a frigului 
îl împiedica și pe celălalt să adoarmă, rămase 
însă o vreme înțepenit în aceeași poziție, cu 
capul în piept, așa cum stau călătorii noaptea 
într-un cupeu de tren. încet-încet, se ridică apoi 
de jos, cu mișcări rare, gînditoare, ferindu-se 
unul de celălalt parcă din silă, Alexandrescu și 
soldatul rebegit de frig. își aprinseră cîte 
o țigară și se frecară pe spate, unul pe celălalt. 
Apoi porniră, cu o metodă oarecare, să-1 caute 
pe Mateiaș și-1 găsiră, destul de curînd, stînd 
ghemuit cu genunchii la gură, rezemat de trun
chiul unui brad la o distanță apreciabilă de tufa 
unde-1 părăsise soldatul. Era însă plin de noroi 
peste tot, chiar și pe față și pe păr — își pierduse 
bascul pe care-1 purtase tot timpul, de cînd 
plecaseră de jos, din Jodovița, și pe care, spre 
veselia comandantului, îl scoase din buzunarul de 
la spate, cînd se puse „problema" acoperămîntului 
capului tovarășului plutonier. Se vede că numai 
frigul îl ridicase de jos, de pe unde se tupilase 
și-1 „așezase" lipit cu disperare de „căldura" 
acelui trunchi indiferent.

Plutonierul se lăsă ridicat și merse chiar, se 
putea ține pe picioare, dinții îi tremurau însă 
grozav în cap „pînă în creier", cum se plîngea 
ei cu voce înceată, șoptită și fața îi ardea de 
febră. Părea că îmbătrînise brusc, îi privea 
speriat pe cei doi care își regăsiră repede puterile, 
întîlnindu-1. Unul îl ținea în picioare pe celălalt 
și iată, Mateiaș era cel mai puternic, deoarece 
îi susținea pe cei doi, atît de înspăimîntat îi era 
trupul și de îmbătrînit într-un ceas.

Micul plutonier fu așezat cu grijă jos, pe două 
mantale puse una peste alta și cei doi adunară 
vreascuri, crengi și frunze uscate și curățară în 
grabă un loc. Aprinseră apoi focul și, din cînd 
în cînd, soldatul se depărta și venea cu alte 
vreascuri, uitîndu-șe apoi, uimit, așezat pe vine, 
cît de repede mistuie totul flacăra aceea mică, 
jucăușă, ca de brichetă care plutea peste lem
nele umezite.

Incălzindu-se puțin, Mateiaș întrebă cît e 
ceasul : era două și jumătate, mai erau cel puțin 
două ceasuri pînă la ziuă. Porniseră încet și 
constatară cu o surpriză — obosită puțin, ca 
toate reacțiile lor —. că acel punct, unde îi 
aștepta șeful, nu era prea departe. Se găseau 
deja acolo Paulescu, cu un soldat, și Argint, 
plutonierul Argint cu cîinele comandantului. Din 
cîteva fraze, cei trei de curînd veniți înțeleseră 
că Argint împreună cu Paulescu fuseseră la 
stînă (Argint mai trecuse o dată, cu o zi înainte) 
și nu găsiseră pe cel căutat. La stînă înnopta 
o singură turmă, un bătrîn și ginerele său, de 
vreo patruzeci și cinci de ani. Acum se* găsea 
acolo și nepotul bătrînului, un tinerel pînă în 
douăzeci de ani, care venise singur din sat să 
le aducă niște lucruri : oțet, sare și altele de 
acest fel. Acum, a doua oară, militarii îl găsiseră 
doar pe tinerel, care dormea singur cu un cîine 
și care nu știa nimic și nu văzuse pe nimeni. 
Era, se pare, sincer și foarte emotiv; pentru că 
izbucnise în plîhs văzînd atîția militări, înarmați, 
cu cîini.

Voștinaru își terminase treaba, se șterse pe 
mîini de o ramură de brad tînăr, apoi vru să se 
înapoieze în luminiș, unde îl așteptau ceilalți, 
gata să-i primească ordinul de plecare, dar Ma
teiaș i se postă cu o încăpățînare curioasă în 
față, barîndu-i drumul :

— Ce-i cu dumneata, tovarășe plutonier ? — 
făcu uimit Voștinaru, enervat deja, dar și uimit 
de reacția celuilalt — dumneata ai febră, du-te 
și te tratează 1 Eu mai rămîn poate încă opt- 
zece ore pe aici, poate și mai mult 1

Mateiaș îl rugă să-1 oprească și pe el, era 
prima oară cînd îl ruga ceva. Arăta ciudat: mur
dar peste tot de pămîntul prin care se tăvălise, cu 
capul gol, tremurînd de frig și mai ales de febră, 
cu tîmplele foarte scobite și ochii lucind ciudat. 
Voștinaru se gîndi o clipă, cu satisfacție, că Ma
teiaș ajunsese în sfîrșit la concluzia lui, a vino
văției lui Gașpar, părăsindu-și propriile teorii 
și această încăpățînare de a participa la acțiune 
în continuare nu era decît o recunoaștere orgo
lioasă a înfrîngerii, dar apoi alungă scurt acest 
gînd, măgulitor, și conchise că plutonierului îi 
era teamă de drumul înapoi și e convins că aici, 
cu el, se va putea odihni pînă cînd... și, enervat 
din nou, îi ordonă să se încoloneze împreună cu 
ceilalți. Dar Mateiaș nu numai că nu se su
puse, dar cînd șeful vru să se miște din loc, în
drăzni să-1 prindă de braț :

— Nu vă ascult, tovarășe comandant — spuse 
Mateiaș cu o ciudată expresie și cu un glas neo
bișnuit de strident — chiar dacă plec cu ei, mă 
voi rătăci pe drum. N-am nici un chef să plec cu 
ei și să mă culc la stînă, apoi să cobor la mașini 1 
De altfel, nu sînt în uniformă, mi-am dat demi
sia și...

— Iar începi ? — făcu Voștinaru, enervat de 
toată acea vorbărie inutilă — ce vrei, în definitiv ?

Mateiaș îl privi în față și tăcu. Acum, fața îi 
era în umbră și doar ochii i se vedeau lucind în 
întuneric. Voștinaru îl fixă cîteva clipe cu aten
ție, apoi îl lăsă acolo și ordonă plecarea. Cînd 
Paulescu se interesă de soarta lui Mateiaș — care 
rămăsese în umbra pădurii — Voștinaru își în
toarse o clipă capul, pe jumătate, de parcă ar fi 
auzit un zgomot de undeva, din spate, — apoi dădu 
din umeri și adăugă că Mateiaș era epuizat fizi
cește și rămîne cu el. Paulescu îl privi mirat, dar 
nu spuse nimic. Alexandrescu arăta bine, dar se 
vedea că nu îl mai interesează nimic decît să ajungă 
undeva, într-un pat acoperit, parcă nici nu auzise 
întrebarea sublocotenentului. Se apropiase de 
soldatul pistruiat și se vedea că îl uitase definitiv 
pe micul plutonier. Nu era, de altfel, treaba lui să 
umble prin pădure și să urce coaste, prin ploaie, 
la miezul nopții.

La cîteva minute doar de la plecarea micului 
grup, Voștinaru și Gore făcură pregătiri de ple
care. Comandantul îl mai întrebă odată pe Mate
iaș dacă nu vrea să se culce la stînă, și cum ce
lălalt negă, șeful nu mai insistă și, de altfel, nu-i 
mai dădu nici un fel de atenție. Plecară, dar nu 
ajunseră departe : la cîțiva zeci de metri de acolo 
se afla stîna, așezată la marginea unei rîpe, nu 
prea adînci și se puteau vedea lămurit, în lu
mina lunii care apunea acum, cele două colibe 
de mărime aproape egală, și gardul de nuiele care 
le împrejmuia. Se mai afla acolo, atît cît se putea 

vedea din locul unde stăteau cei trei inși, și o că
piță de fîn, din care vîntul smulsese aproape toa
tă baza și acum se menținea într-un mod ciudat, 
doar vîrful susținut de o prăjină înaltă, care 
sclipea în lumină. Voștinaru le spuse să-1 aștepte 
acolo, și alergă cu cîinele prin pădure în sus 
și în jos, aproape o jumătate de ceas, pierzîndu-se 
adesea din, sfera de atenție a celor doi. Apoi se 
reîntoarse și îi luă după el. Coborîră rîpa cu a- 
tenție, nedepărtîndu-se prea mult de stînă și acolo 
găsiră un loc potrivit, ascuns într-un perete al 
malului, unde așezară cortul. în față, Voștinaru 
și Gore aduseră, cu rădăcinile smulse din pămînt, 
cîteva tufe de brad, pe care le așezară în așa fel 
ca să mascheze orice urmă. Apoi, Gore și Mateiaș 
primiră ordin să se culce în cort, iar Voștinaru, 
după ce lăsă liber cîinele, se postă în apropiere, 
în pădure însă. Din cînd în cînd, Mateiaș îl auzea 
băgînd capul în cort și interesîndu-se, cu o voce 
șoptită, de soarta lor. îl auzi într-un rînd spu- 
nîndu-i lui Gore să bage de seamă ca plutonierul 
să nu înceapă să sforăie.

/

somn plin de coșmaruri, chinuitor, din 
trezi asudat tot și obosit. în prima clipă

:, o rază de soare pătrundea printre brazi și 
printr-o deschizătură a pînzei. Apoi se

mare 
vege- 
creș-

Se luminase bine de ziuă, cînd șeful se întoarse, 
singur, fără cîine, în cort, și se întinse, să se odih
nească puțin. Mateiaș nu reușise să adoarmă, bă
trînul însă da, deși nu se întinsese pe jos, ci stase 
tot timpui așezat pe vine, un somn iepuresc, de 
pîndar. Voștinaru stătu cîtva timp culcat pe spate 
și fumînd fără întrerupere (începuse din nou să 
fumeze) — apoi se ridică cu sprinteneală și vru 
să mănînce. îl îmbie și pe plutonier — bătrînul 
ieșise afară, să-i țină locul — și acesta acceptă, 
deși nu " " ‘ " ___ '
mult. Voi apoi să spună ceva, dar Voștinaru îi făcu 
semn să tacă. Plutonierul adormi din nou și 
avu un
care se ___ . ._ „___ _
nu-și dădu seama unde se află : era lumină plină 
peste toț, ” ' 
în cort, 
ridică și o dorință arzătoare îl împinse să iasă 
afară de sub pînza aceea sufocantă, dar nu în
drăznea. Voștinaru și Gore lipseau, și după ce aș
teptă multă vreme, insuportabil de multă vreme 
— el nu avea ceas și nu știa cît putea fi ceasul — 
păși afară, mișeîndu-se cu multă atenție.

Cortul era așezat într-un fel de spărtură 
a peretelui lutos și în jur, cu excepția unei 
tații pitice, de tufe și brazi piperniciți, nu 
tea nimic. Jos, rîpa se adîncea mult, era mult mai 
adîncă decît îi păruse lui Mateiaș noaptea și ae
rul era atît de curat și vizibilitatea atît de mare, 
îneît se putea vedea, în depărtare, culmea Rete
zatului și întreg lanțul de munți, în dosul cărora 
se întindea Țara Hațegului. Mateiaș se întoarse 
din nou în cort, de teama lui Voștinaru, dar nu 
răbdă prea mult singurătatea. în clipa cînd se 
pregătea să iasă, ezitînd încă, auzi lătratul cîine- 
lui, o singură dată, de parcă cineva i-ar fi astu
pat gura, și asta îl țintui pe loc. Lătratul se au
zise de foarte aproape și Mateiaș își dădu seama 
că era un semnal, cîinele era foarte bine dresat. 
Așteptă cu încordare să audă glasul comandantu
lui, dar o liniște încordată se instală după acel 
hămăit scurt și, după un timp, plutonierului i se 
păru acel zgomot auzit o clipă înainte o simplă nălu
cire a simțurilor sale obosite. Apoi, cînd vru să se 
așeze din nou — trecuseră parcă cîteva ceasuri 
de la acel hămăit — se auzi încă o dată același 
zgomot scurt, înăbușit, de data asta atît de aproa
pe, de parcă ar fi fost chiar la intrarea cortului. 
Mateiaș avu o clipă de ezitare, teama îl împingea 
înapoi de la intrarea cortului, ferindu-1 să iasă 
în liniștea aceea insuportabilă care căzuse după 
cele două hămăituri de cîine ; se uită în jur după 
o armă, dar nu văzu nici una și atunci păși afară, 
cu inima bătînd.

Făcu un pas, încă unul apoi și dădu la o parte 

îi era foame. Mîncă însă neașteptat de

crengile tinere și mlădioase de brad, care ascun
deau cortul. Privi în jur, apoi în dreapta, unde 
se afla pădurea. Nu zări nimic. Privi în continu
are, fără să se miște, curajul lui se epuizase deja 
în cele două mișcări. Apoi, văzu deodată cîinele 
care se zărea mai departe decît s-ar fi așteptat, 
după puterea cu care răsunase ultima hămăi- 
tură. Stătea între brazi. Si pentru că erau foarte 
deși, locul la înălțimea animalului era aproa
pe dezgolit, crengile creșteau doar de la o 
anumită înălțime în sus. Cîinele uriaș al coman
dantului, negru tot, cu pîntecul galben, privea în 
direcția lui, îl privea chiar fix, crispat tot, se ve
dea bine, și o clipă Mateiaș crezu că se va arunca 
asupra lui. îi era teamă însă se se miște, cea mai 
mică mișcare a lui putea dezlănțui animalul acela 
care se profila uriaș în umbra brazilor. Apoi, însă, 
neliniștea lui Mateiaș crescu : cineva se găsea, 
probabil, între el și cîine, în dosul unui trunchi, 
cineva care nu îndrăznea să se miște, la fel ca și 
el. Poate era chiar el... da, desigur; era el și co
mandantul nicăieri și nici Gore, care avea, de 
asemenea, o armă. De ce dase drumul Voștinaru 
soldaților ? Poate însă că altfel el nu s-ar fi apro
piat... Toate acestea trecură cu o viteză formi
dabilă prin creierul lui Mateiaș în timp ce, sim
țea, sudoarea îi acoperea cu repeziciune fruntea, 
adunîndu-se la limita sprîncenelor. Apoi o simți, 
cu o precizie nemaipomenită, adunîndu-se în , ju
rul gurii și trebui să se stăpînească cu putere ca 
să-și domine tremurul care-i mina trupul, ca o 
memorie bruscă a febrei care-1 chinuise toată 
noaptea și dimineața. Spaima de acel om nevăzut, 
pe care îl privea cîinele și-1 ținea la respect, îi 
inspira o frică uriașă și acea teamă care se mă
rea tocmai pentru că nu îl zărea pe celălalt, a 
cărui prezență devenea materială doar prin încor
darea ce o transmitea animalului acela puternic 
și inteligent — acea spaimă îi trezi boala, febra 
de astă noapte. își uită, în acele zeci* de secunde, 
cîte trecuseră de cînd descoperise cîinele încor
dat privind țintă pe cineva, încă nevăzut, toate 
îndoielile cu privire la crimă, la cele două crime : 
totul se ștersese și acum acel om necunoscut, fio
ros și nemaipomenit de crud, stătea la cîțiva pași 
de el și numai cîinele îl împiedica să se arunce 
asupra lui său să dispară definitiv,

Se auzi atunci, undeva, în fundul pădurii, în 
sus și spre stînga, vocea comandantului, strigînd 
ceva, și cînd strigă a doua oară și se auzi dis
tinct acum, deși încă tot depărtat : — Dingo ! — 
cel de după pom se mișcă probabil — deși Ma
teiaș încă nu zări nimic — deoarece^ cîinele se 
mișcă pe picioare, o mișcare ciudată de parcă 
cineva l-ar fi împins de spate și el s-ar fi prop
tit pe picioarele din față, apoi își aplecă puțin 
capul, ușor, spre stînga. și sări deodată, tăcut, ca 
un lup.

Atunci abia, plutonierul îl zări : era un bărbat 
tînăr, scund, foarte bine zidit, cu gîtul gros, muș- 
chiulos, regulat, ca un stîlp de carne,* îmbrăcat 
în ceva maroniu. Cîinele îl trînti însă în aceeași 
secundă la pămînt — o lungă clipă, om și ani
mal rămăseseră îmbrățișați în picioare, nehotărîți 

■— și Mateiaș observ^ lămurit eforturile anima
lului de a nu-I răni grav pe cel trîntit, deși. în 
cîteva secunde,, sîngele îi scălda acestuia* piep
tul. Bărbatul era puternic și, în două rînduri, 
reuși să scape de cîine și să se ridice, o dată pe 
jumătate și a doua oară într-un genunchi, dar 
tot de două ori cîinele sări, și de fiecare dată o 
nouă urmă de sînge apărea pe spatele și pe u- 
merii bărbatului. A doua oară nu mai reuși să-I 
trîntească, omul făcu o mișcare scurtă, aparent 
inutilă — se auzi o bufnitură înfundată — și 
străinul încercă să se ridice, deși cîinele atîrna 
încă de el. Se sforța, totuși, într-un efort mare
— de parcă s-ar fi ridicat drept într-un puternic 
curent de apă care amenința în fiecare clipă să-l 
răstoarne — și reuși într-adevăr. Era în picioare 
și cîinele se întinse odată cu el, cu gura îmnlîn- 
tată sub brațul lui drept, în locul de inserție a 
mușchilor spatelui. Apoi, tras parcă de greuta
tea cornului său uriaș, cîinele dădu drumul o- 
mului și lunecă încet în joS, la nămînt. unde icni 
de cîteva ori, de parcă s-ar fi înecat cu ceva. 
După a doua „icneală" îi sări sîngele pe gură, 
într-un șuvoi puternic, roșu, ca dintr-o pompă șl 
Mateiaș alergă atunci.

Celălalt se mișcă si plutonierul îsl schimbă di
recția, ocolind cîinele care se zbătea mereu șl 
strigă celuilalt.

— Stai ! Omul îl privi uimit o clipă, fără o 
mirare prea mare însă. în mîna stingă**ținea un 
șiș însîngerat, atît de subțire de parcă era un 
ioricl lung, neobișnuit. Mateiaș ezită văzînd șișul
— care arăta, ca un cui mare și înroșit — și. mai 
ales privirea celuilalt, uimită și fermă, doi ochi 
deschiși Și puri, calm’, de-un albastru snjendid 
transparent. Omul folosi ezitarea plutonierului 
și din doi nași se lăsă să alunece, tăcut ca o H- 
vină, pe niște frunze, dispăru undeva în fundul 
unei gropi și plutonierul, revenindu-și șl strigînd 
mereu cu putere :

— Stai ! Stai că te împușc 1 ! — fugi după el. 
Ajunse, alergînd. fără veste în marginea «rooii 
aceleia în care dispăruse de o clină celălalt.'Nu 
era o groană ci marginea unei albii secate a vre
unui torent în timnul marilor oloi și viteza lut fu 
atît de mare îneît fu proiectat, neîndemînatic, 
cu canul în jos, în acea vale destul de abvuntă. 
Căzu însă pe moale — era un strat gros de frunze 
vechi acolo si de mușchi și se prăbuși ca o pă
pușă nînă jos.

— Stai, tîcălosule ! 1 — continuă să strige Ma
teiaș în timn ce se rostogolea încă, fără să ia 
seama la lovituri, cu un curai care îl uimea și îl 
atîta grozav pe el însusi în nrimul rînd — dar 
omul cobora aceeași vale, fără nici o ezitare, fără 
măcar să întoarcă canul, de parcă n-ar fi auzit 
strigătele Plutonierului sau l-ar fi disprețuit prea 
mult ca să-1 bage în seamă. Șișul îl băgase.un
deva si acum mergea, alergînd ușor, cu mîinile 
echilibrîndu-se uneori, cu siguranță și calm ne
obișnuit.

Mateiaș făcu cîțiva pași în urma lui, precipi
tat. dar celălalt, deși parcă mergea la pas, se de
părta cu o iuțeală mai mare decît plutonierul 
care alerga gîfîind, împiedieîndu-se de bolovanii 
ascunși sub mușchii de pe fundul văii secate a 
torentului și atunci se opri uitîndu-se disperat în 
toate părțile după un ajutor.

— Stai ! ! — mai strigă el odată, aproape dis
perat și vocea îi răsună într-un fel comic în li
niștea teribilă a pădurii, dar celălalt se depărtă 
liniștit în fața sa, îndemînatic și liniștit de parcă 
ar fi fost singur. Atunci Mateiaș se aplecă, se 
ridică, și luă două pietre de jos. aruncă una și 
apoi încă una, aproape fără să se uite. A doua 
îl nimeri însă pe străin chiar în mijlocul spate
lui, lovitura înăbușită o auzi și plutonierul și asta 
îi dădu parcă curaj, pentru că, făcu alti cîțiva 
pași precipitați și se aplecă din nou după pietre. 
Erau lunguiețe și ascuțite ca un cuțit, destul de 
grele, și în clipa cînd voi să le arunce din nou. 
îl văzu pe celălalt că se oprise și îl privea. Apoi 
se mișcă și veni spre el și Mateiaș, după o se
cundă fulgerătoare, se. aruncă asupra lui, stri
gînd inutil, de spaimă :

— Stai ! !
Celălalt scoase din nou șișul, care era acum 

curat și lucios, dar Mateiaș se aruncă cu toată 
forța, neprăvăzător și, cum celălalt făcu un pas 
înapoi, nu reuși decît să-l prindă de picioare, a- 
tîrnîndu-se puternic de crăcii pantalonilor.

— Stai ! — continua să strige, gîtuit de spaimă 
și de o anumită fascinație, Mateiaș — nu te miș
ca, tîcălosule ! Te omor, dacă... și, micul pluto
nier se aștepta din clipă în clipă să simtă lovi
tura fierului. Celălalt nu izbea însă parcă era le
gat de mîini, întîrzia nefiresc de mult, încerca 
doar să se desprindă de el. Nici nu-1 lovea mă
car cu palma sau cu pumnul, ci încerca să se 
descotorosească de brațele plutonierului care se 
prindeau de el ca niște ramuri spinoase sau căngi 
subțiri, besmetice. așa cum uneori, noaptea, în 
cimitir se pare că totul se întinde spre tine, cu 
o foame tembelă și răutăcioasă. Mateiaș simți o 
lovitură de bocanc în burtă dar nu slăbi și ni
mic nu l-ar fi putut face să dea drumul acelui 
om. decît poate moartea. Nu voia să-l privească, 
poate nici nu putea. îsi afundase can’’l în sto
macul celuilalt, neîndrăznind să ridice capul 
în timp ce se agăța de el, de teamă că văzîndu-1 
privirea sau fața, celălalt l-ar fi putut lovi. Că
zură de cîteva ori împreună, gîfîind amîndoi și 
străinul se rostogoli cu el pe jos. zdrobindu-i 
carnea peste pietrele ascunse dar nu-1 atinse canul 
și fața ascunsă copilărește în pîntecul său și plu
tonierul, simțind că obosește încet, începu să-1 
muște de stomac, încercînd să pătrundă cu dinții 
prin puloverele subțiri pe care le purta celă
lalt. suprapuse sub haină. Atunci se auzi o îm* 
pușcătură în spate, si încă una, apoi glasul co
mandantului. strirrînd :

— Stai că trag ! Stai !
Celălalt mai făcu cîteva mișcări, nehotărîte, a- 

poi se opri și Mateiaș îl auzi oftînd neputincios, 
descurajat, dar nu-i dădu drumul încă, pînă cînd 
nu-1 auzi pe Voștinaru călcînd foarte aproape în 
spatele lui. Apoi se auzi și glasul lui Gore, din 
față, strigînd :

— Stai ! Stal !
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ATOMUL ÎN SLUJBA OMULUI

URA N I U L U I
TREPTE ALE ASCENSIUNII

Străbătînd peisajul Kenf-u- 
lui, a cărui vegetație bogată 
este prinsă într-un des păien
jeniș de drumuri, itinerarul 
m-a adus într-o latură a de
zolantului Romney Marsh, ți
nut mlăștinos, bîntuit de bă- 
trîne și stranii legende. Mai 
la miază-zi, spre coasta Ca
nalului Mînecii, pămîntul e 
sărac, cu smocuri rare de iar
bă aspră, înfipte în solul ni
sipos. In punctul cel mai a- 
vansat al Capului Dungeness, 
cîteva zeci de familii de pes
cari, unele descinzînd din 
hughenofii refugiafi odinioară 
pe malul englez, au rămas 
credincioase uneia din cela 
mai străvechi îndeletniciri u- 
mane.

In acest decor arid, lîngă 
apele răscolite ale Mînecii, 
tehnica modernă și-a făcut 
un cuib monumental. Două 
uzine atomo-electrice : Dun
geness A, a cărei siluetă 
înaltă ascunde două mari 
reactoare gemene, cu o 
putere totală de 550 MWe, 
și alături, Dungeness B, pe al 
cărei vast șantier abia se 
conturează forma viitoarelor 
clădiri. Prima funcjionează 
din 1965 și este cea de-a șa
sea centrală nucleară britani
că în ordine cronologică și 
face parte din programul 
care urmează să cuprindă un 
număr de nouă centrale în 
1969, cu o capacitate totală 
de aproape 5 000 MW. Vizi
ta interiorului înseamnă dis
tanțe kilometrice de-a lungul 
sălilor cu instalații complexe, 
cazane și țevi, stații de con
trol și platforme, pînă la sis
temul de încărcare a reactoa
relor și de protecție contra 
radiațiilor. Mi s-a spus, de 
altfel, că aparatele de con
trol defectează orice posibi
litate de defecțiune, astfel 
încît, practic, riscul radiațiilor 
poate fi ușor prevenit. Cu 
timpul, măsurile de maximă 
securitate vor permite con
strucția centralelor atomice 
ți în spații urbane.

In cursul convorbirilor cu 
Ingineri și specialiști, a reie
șit accentul pus pe dezvol
tarea rețelei de uzine atomo- 
electrice, deși Marea Brita- 
nie importă uraniul necesar 
din afară, mai ales din Ca
nada. După cum mi-a spus 
unul din însoțitori, atomiștii 
au calculat că omul cunoaște 
focul de circa un milion de 
ani, a învățat să-l folosească 
pentru a pune în mișcare 
mașinile de vreun secol și 
jumătate, iar pentru a gene
ra electricitate de mai puțin 
de o sută de ani ; energia 
nucleară este pusă să produ
că electricitate numai de 
vreo zece ani, noul combus
tibil aflîndu-se abia la în
ceputul unei cariere care se 
anunță pe cît de strălucită, 
pe atît de îndelungată.

Ca principiu de funcționare, 
o astfel de uzină se aseamă
nă cu tradiționala termo-cen- 
trală. Turbinele sînt puse în 
mișcare tot prin forța aburu
lui. Cu deosebire că de data 
aceasta, combustibilul care 
transformă apa în abur nu 
mai este cărbunele, ci ura
niul. Acesta se prezintă în for
mă de bare introduse în niște 
tuburi făcute dintr-un aliaj 
de aluminiu și magneziu, nu
mite „Magnox*. Casetele ci
lindrice cu bare de uraniu 
sînt dispuse într-o pilă cu pe
reții de grafit, în inferiorul 
reactorului, unde are loc fi
siunea nucleară în lanț. Acolo 
se produc temperaturi înalte, 
reglabile, care încălzesc un 
gaz — bioxid de carbon —, 
iar acesta, la rîndul său, în
călzește cazanele unde apa 
se transformă în aburi, ce sînt 
apoi răciți în turbină și se în
torc în cazan, într-un continuu 
circuit închis.

Am aflat cu acest prilej că 
cele șapte uzine atomo-elec
trice conectate în prezent la 
rețeaua electrică națională au 
fiecare cîte două reactoare, 
consumă uraniu natural și 
folosesc pentru răcire bioxid 
de carbon. Experții britanici 
consideră că sistemul răcirii 
cu gaz este superior celui a- 
merican 
privește 
lor eu 
Magnox
din mers, pe cînd cel ameri
can trebuie mai întîi scos din 
funcțiune. In plus, englezii 
au trecut la construirea ca
merei de presiune a reactoru
lui din beton în loc de oțel, 
ceea ce prezintă avanraje teh
nice, de proiecție, precum și 
un cost mai redus. Procedeul 
este aplicat la centrala de la 
Oldbury (600 MW) care ur
mează să producă în cursul 
•cestui an ți la uzina de la

(răcire cu apă), în ce 
încărcarea reactoare- 

combustibil : tipul 
poate fi alimentat
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Wylfa (1 200 MW), proiectată 
a fi terminată în 1968. Am
bele sînt ultimele centrale din 
seria Magnox.

Vecina de pe șantier, Dun
geness B, esie prima repre
zentantă a celui de-al doilea 
program nuclear, care preve
de construirea unor tipuri a- 
vansate de centrale tot pe 
baza răcirii cu gaz. Combus
tibilul însă diferă : în locul 
uraniului natural va fi folosit 
oxidul de uraniu, slab îm
bogățit cu izotopul fisionabil 
al uraniului, iar casetele 
din aliaj Magnox vor fi înlo
cuite cu altele din oțel ino
xidabil. S-a calculat că efi
ciența urmează să crească 
simțitor — temperaturi înal
te (800 grade Celsius față 
de 450 grade Celsius la 
reactoarele Magnox), iar pre
siunea aburului va putea a- 
tinge nivelul de la centraleie 
convenționale. Ca dimensiuni, 
Dungeness B va fi mai mică 
decît A, dar va produce de 
două ori și jumătate mai 
multă electricitate. O tonă de 
combustibil de tip Magnox 
produce tot atîta electricitate 
cît zece mii de tone de căr
bune, pe cînd o tonă de com
bustibil la Dungeness B va fi 
egală cu 75 000 de tone de

cărbune. Din datele tehnica 
mai reiese că în noul reac
tor vor intra mai puține bare, 
iar operațiunea de reîncăr— 
care va fi simplificată. Este 
adevărat că pentru acest tip 
de reactor, spre deosebire de 
Magnox, este necesară și o 
uzină pentru producerea ura
niului îmbogățit, dar Marea 
Britanie are una la Capenhursf, 
care urmează să asigure a- 
provizionarea cu combustibi
lul respectiv.

Costul energiei electrice, 
după cum mi-au spus interlo
cutorii, a constituit o perma
nentă preocupare, dată fiind 
compefifia cu centralele con
venționale și mai ales cu in
dustria cărbunelui. Prima uzină 
Magnox producea în 1962 la 
un preț nu cu mult mai mare 
decît fermo-centralele. Pe mă
sura acumulării experienței 
și perfecționărilor tehnice, 
distanța a fost micșorată de 
cele mai recente uzine Mag
nox, fără însă a putea fi în
lăturată complet. Acest rol 
va reveni noilor centra
le de tip Dungeness-B, a 
căror energie va costa mai 
puțin de jumătate decît cea 
produsă de prima Magnox și, 
ceea ce este și mai impor-

fanf, va fi mai ieftină în com
parație cu orice termocen
trală convențională. Mi s-a 
spus că în cercurile afomiști- 
lor domnește convingerea că 
atomul va cîștiga fără doar 
și poate întrecerea, la aceasta 
urmînd a contribui și o pro
iectată reducere a costului de 
producție al combustibilului 
nuclear în viitorii 10—15 ani.

Alte patru proiecte de tip 
Dungeness-B au fost reparti
zate geografic în puncte deli
berat alese a fi departe de 
regiunile miniere unde căr
bunele consumat de termo
centralele locale este mai ief
tin. Deși se prevede construi
rea în continuare a unor cen
trale convenționale, pentru a 
face față cererii mereu cres- 
cînde de energie electrică, 
totuși în rîndul minerilor sînt 
semnalate în ultima vreme în
grijorări. Producția de căr
bune este plafonată, o parte 
a minerilor urmează a fi „re
distribuită’ spre alte ramuri 
industriale, iar competiția se 
desfășoară în avantajul cres- 
cînd al gazului, petrolului și 
energiei nucleare.

în domeniul tehnologiei nu
cleare se înregistrează și se

anunța noi progrese, centra
lele devin din ce în ce mai 
rentabile din punct de vedere 
economic, iar reactoarele bri
tanice de tipul Dungeness-B 
urmează să producă în 1975 
circa 8 000 MW. Un inginer 
atomist de la Dungeness mi-a 
declarat că perspectivele pen
tru viitorul îndepărtat par 
neîndoielnice, deoarece, spre 
deosebire de așa-numitul com
bustibil fosil, sursele de ener
gie nucleare sînt în principiu 
inepuizabile. „Urmașii noștri 
după anul 2000 — îmi spu
nea el — ne vor reproșa pe 
bună dreptate că am trans
format în cenușă rezervele de 
cărbune, gaz, petrol, din care 
industria modernă scoate o 
infinită gamă de bunuri ne
cesare traiului". Se întreba 
totodată dacă aceste comori 
irosite nu ar putea fi salvate 
la timp, prinfr-o coordonare a 
dezvoltării energeticii nuclea
re, la scară mondială. Și 
i-am dat dreptate atunci cînd 
mi-a mărturisit că ar prefera 
să vadă lumea împînzită cu 
centrale nucleare decît cu 
stocuri de arme nucleare.

înd, și mai ales cum, pe ce 
cale a apărut viata ? Evoluțio- 
nismul a reprezentat, desigur, 
un serios pas înainte, acredi- 
tînd ideea că între anorga

nic și organic nu există o prăpastie, o 
deosebire absolută, că saltul de la ex
clusivitatea materiei fără viată la cea 
vie, deși se pierde în negura vremuri
lor, nu reprezintă doar „o întîmplare 
fericită", ci rezultatul unui proces fi
resc, dictat de legile naturii, un rezul
tat obligatoriu al dezvoltării generale 
a universului. Dar care a fost modali
tatea concretă și etapele acestui salt ?

Un răspuns la această întrebare am 
încercat să conturez mai mult, în ipo
teza potrivit căreia apariția vieții pe 
Pămînt se datorează evoluției compu
șilor carbonului, care au dat naștere 
unor sisteme tot mai complicate, alcă
tuite dintr-un număr imens de molecu
le. în fazele inițiale s-au format hidro
carburi, care au devenit apoi substan
țe organice complexe. Cercetările sa
vanelor din diferite țări au demonstrat 
că într-un anumit stadiu al existenței 
planetei noastre s-au format, în înve
lișul ei lichid, unele substanțe organi
ce similare celor ce pot fi găsite și as
tăzi, fără excepție, în compoziția tutu
ror ființelor vii. Dar cum au putut să 
apară însă ființe vii în acea soluție de 
substanțe organice primară ?

Cercetări efectuate în laboratorul 
nostru ne-au condus la ideea că o pri
mă fază trebuie să fi fost apariția „pi
căturilor coacervate* ; căci imediat ce 
se formează în soluția apoasă substan
țe macromoleculare (de tipul protei
nelor sau nucleidelor), moleculele lor 
se unesc relativ ușor în roiuri (gră
mezi) care, atingînd o anumită mări
me, se separă de soluția generală sub 
forma unor astfel de „picături", vizibi
le la microscop. Asemenea picături, 
obținute artificial, acționează ca niște 
sisteme care, într-o formă extrem de 
simplă, reproduc procesul de metabo
lism, de schimb de materii, atît de ca
racteristic pentru întreaga lume vie. în 
experiențele noastre, ele au înglobat 
din soluția înconjurătoare diferite sub
stanțe organice care le-au provocat o 
creștere în volum și greutate. Produ
sele de dezasimilare, de descompunere - 
care apar cu acest prilej, sînt elimina
te în mediul exterior.

Pe baza acestor observații, am ajuns 
la concluzia că tot astfel trebuie să fi

Fenomenul vital
in perspectiva
ipotezelor

Acad. A. I. OPARIN - Moscova

s-au 
sub

de- 
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apărut sistemele macromoleculare — 
asemănătoare picăturilor coacervate — 
înzestrate cu capacitatea unui primitiv 
schimb de materii cu mediul exterior, 
pe baza căruia ele au crescut și 
fragmentat ușor în alte picături, 
acțiunea unor lovituri sau valuri.

Alte cercetări ne-au permis să 
monstrăm că, în aceleași condiții
mediu, unele picături cresc mai repe
de, iar altele mai încet, sistemele care 
cresc mai repede înăbușindu-le pe ce
lelalte. Pe această bază a apărut, pro
babil, cîndva, într-o perioadă inițială, 
prebiologică, o întrecere sui generis, 
bazată pe viteza de creștere a acestor 
sisteme a cărei consecință — o primi
tivă selecție a acestor sisteme — tre
buie să fi condus Ia o continuă per
fecționare a lor și a schimbului de 
materii cu mediul înconjurător. Ca ur
mare, sistemele creșteau si se înmul
țeau, dobîndeau capacitate de auto
apărare și automultiplicare. Rezultatul 
îndepărtat al acestor perfecționări 
treptate fiind apariția primelor orga
nisme vii.

Un auxiliar prețios în căutările 
noastre îl constituie cercetarea altor 
corpuri cerești, căci dacă pe Pămînt 
viața a apărut ca urmare a evoluției 
compușilor carbonului, etape inițiale 
ale acestui proces pot fi urmărite și
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pe alte corpuri ale lumii noastre ste
lare. Astfel, studierea directă a me
teoriților căzuți pe Pămînt a permis 
constatarea că uneori evoluția materii
lor organice din aceste corpuri nepă- 
mîntene este relativ avansată, ea con- 
ducînd la formarea nu numai de com
puși specifici ființelor vii (cum sînt 
amino-acizii), dar și de macromolecule 
polimerice. Această evoluție nu s-a 
soldat însă cu apariția de organisme 
vii, poate ca urmare a lipsei de apă 
liberă, indispensabilă pentru realiza
rea fazelor următoare.

In acest sens, importante date noi 
au prilejuit și recentele cercetări și 
zboruri ale omului în Cosmos, de na
tură să lărgească apreciabil cadrul 
cercetărilor privind originea vieții. 
Desigur, datele științifice de care dis
punem în prezent nu dau loc încă la 
prea mult optimism privind prezența 
unor forme avansate de viață pe anu
mite planete vecine. Totuși, nu putem 
contesta, de pildă, posibilitatea ca pe 
Lună să existe anumite forme de via
ță. Căci dacă, într-un trecut foar
te îndepărtat, au existat pe Lună 
condiții pentru apariția vieții, acolo 
s-ar fi putut naște organisme primi
tive, adaptate la condițiile de existen
ță riguros create. Ele ar fi putut, de 
pildă, să părăsească suprafața satelitu
lui nostru natural pentru a se refugia 
în adîncuri, unde variațiile de tempe
ratură sînt relativ slabe și unde apa 
s-a conservat într-o formă sau alta. 
Dacă viitoarele expediții pe Lună vor 
permite să se descopere unele orga
nisme primitive, fie chiar și numai 
sub formă de urme, aceasta va > în
semnă un progres enorm pentru cu
noștințele noastre privind însăși : a- 
tura și originea vieții. Este neîndc '• 
nic că și în Lună există compuși K n 
ganici, reprezentînd fie rezultatul* 
unor procese care se desfășoară acolo, 
fie al căderii unor meteoriți pe supra
fața ei. Cunoașterea modului în care 
s-a desfășurat evoluția acestor com
puși organici, a fazei în care se află 
ei acum ne va ajuta poate să rezol
văm marea enigmă a originii vieții 
pe planeta noastră.

Nu sîntem în stare, la ora actuală, 
să reproducem -'artificial întregul pro
ces de apariție a vieții în forma în 
care a avut loc în natură, deoarece 
acesta s-a desfășurat de-a lungul a 
miliarde și miliarde de ani — dar stu
diind diferitele lui faze vom putea, 
probabil, în cele din urmă, să le unim 
și să creăm viața — nu pe căile si
nuoase și îndelungi ale naturii — ci 
alegînd conștient combinațiile de sub
stanțe și procese care au constituit, 
cîndva, verigi ale lanțului evolutiv na
tural de apariție a ei.

1
Liviu RODESCU
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Acești africani sînt prada neguțătorilor de sclavi
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Prețul

O plimbare pe străzile 
Djeddah-ului, port prin
cipal al Arabiei Saudite, 
în cursul lunii de peleri
naj religios este o expe
riență pasionantă. In apro
pierea aerodromului sau 
în perimetrul portuar, în- 
tîlnești africani și asiatici, 
bogați și săraci, feudali 
de pe Nilul Albastru și 
muncitori agricoli din Ja
ponia, bancheri libanezi 
și cerșetori din Bengal, 
intelectuali egipteni și a- 
nalfabeți afgani.

Majoritatea celor 300 000 
de pelerini străini care 
vip în fiecare an în Ara
bia Saudită aparțin cla
selor celor mai defavori
zate. Economisind sufici- 
enți bani pentru a între
prinde călătoria, în gene
ral în condiții extrem de 
grele, ei se instalează pe 
trotuarele Djeddah-ului 
pentru a vinde obiecte pe 
care le-au adus din țările 
natale : covoare, țesături, 
voaluri, mirodenii, articole 
de artizanat cu prețul că
rora își acoperă cheltuie
lile șederii, și poate, chiar 
și pe cele ale întoarcerii.

Există totuși și un co
merț mult mai profitabil, 
acela cu sclavi, care se 
practică clandestin în mai 
multe orașe saudite : 
Djeddah, Ryad, Mecca și 
Taief. Pelerini bogați își 
pun acolo în vînzare ser
vitorii lor, transformați 
oarecum într-un fel de 
„cecuri de călătorie' ase
mănătoare celor pe care 
le iau cu ei călătorii bo
gați în țările occidentale, 
în timpul deplasărilor 
în străinătate. O fată în 
vîrstă de mai puțin de 15 
ani se poate vinde pe 
1 400 dolari și chiar mai 
mult dacă este drăguță 
sau dacă are pielea albă. 
Ea va intra, probabil, în 
haremul de concubine al 
unui prinț sau al unul co
merciant bogat. Un băr
bat de mai puțin de 40 de 
ani se vinde mai ieitin : 
de la 400 la 500 dolari. 
Va servi ca gardă perso
nală, dacă este deosebit 
de puternic și de curajos; 
ca lucrător agricol, ca 
bucătar sau ca servitor 
celui care îl va cumpăra.

In principiu, sclavajul 
este abolit In Arabia 
Saudită. In realitate, la 
două luni după lovitura 
de stat care a răsturnat 
în septembrie 1962 mo
narhia în statul vecin al 
Yemenului, conducătorii 
saudiți au adoptat o lege 
„progresistă* cu scopul 
de a preveni o agitație 
socială în propria lor 
țară.

Legea, unică probabil 
în felul el In lume, viza 
să „umanizeze* tratamen
tul aplicat de proprietari 
femeilor și bărbaților 
care îi posedau și 
consolideze controlul 
vernamental asupra 
cestui negoț straniu
gea prevedea obligativi
tatea obținerii unui „per
mis de import*, pentru in
troducerea în Arabia Sa
udită a mărfii umane 
„importatorul* trebuia 
solicite „o autorizație 
lucru’ Un „inspector 
problemele sclavajului'
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de pe lînga ministerul de 
interne, era însărcinat să 
supravegheze recensă- 
mîntul sclavilor, prevă- 
zuți cu cărți de identitate 
speciale și cu carnete de 
sănătate. Vîrstă „pensio
nării* sau eliberării a fost 
fixată la 75 de ani, regle
mentare pe care cei vi
zați o respectau, în ge
neral, cu scrupulozitate, 
nu din umanism, 
din dorința de a 
debarasa de o povară.

O afacere care a pro
vocat un scandal în Mali 
în 1961 ilustrează 
modul în care erau 
mentate piețele Arabiei 
Saudite. Șeicul unui trib 
din această fostă colonie 
franceză a convins un 
mare număr de coreligio
nari să întreprindă, în 
compania sa, călătoria la 
Mecca, el plătind cheltu
ielile deplasării. Sosit la 
Djeddah, el a reușit să 
vîndă „lotul* unor inter
mediari specializați. îm
bogățit, șeicul s-a insta
lat, sub un nume fals în 
Libia, unde a devenit un 
om de afaceri respecta
bil. Tribul său, ca și auto
ritățile maliene, au pier
dut urmele grupului de 
pelerini pînă în ziua în 
care unul dintre aceștia 
din urmă a reușit să 
transmită un mesaj, in-

formînd despre nenoroci
rea căreia îi căzuseră 
victime.

Vigilența crescîndă a 
opiniei publice interna
ționale, interzicerea 
mală a comerțului 
sclavi, decretată în 
meroase țări de mai mulți 
ani, îi determină pe ne
gustorii de came ome-

Articol scris pentru 
„Sclnteia" de ERIC

ROULEAU, publi 
cist francez

nească să fie mai pru
denți și mai vicleni. Re
cent a fost descoperită o 
metodă nouă de recru
tare, care spune multe 
despre rețeaua de com
plicități a traficului de 
sclavi. Senegalezi, natu
ralizați în Arabia Saudită, ' 
pleacă în teritoriile Afri
cii occidentale, deghizați 
în misionari, cu sarcina 
de a aduce pelerini pe 
Pămîntul Sfînt. Conduși 
în Sudan, aceștia traver
sează Marea 
vase pirat și

o plaja pustie în Arabia 
Saudită. Arestați imediat 
ca imigranți clandestini, ei 
sînt, apoi, livrați negusto
rilor de sclavi, care îi 
„plasează* pe piața lo
cală. Cu cîțiva ani în ur
mă, un control efectuat 
de guvernul sudanez a 
permis să se constate că 
din cei 23 000 de pelerini 
originari din Africa occi
dentală, care se îmbarca
seră anul acela pentru 
Arabia, numai 11 000 s-au 
reîntors. Este din ce în ce 
mai greu de stabilit sta
tistici, dar dacă se dă 
crezare unei anchete 
fectuate de 55 organizații 
feminine, ale căror repre
zentante s-au reunit la 
Teheran, în mai 1966, 
sclavajul, departe de a fi 
pe cale de dispariție, este 
într-o anumită creștere.

Pe de altă parte, regele 
Feisal, al Arabiei Saudite, 
a recunoscut că sclavia 
nu a încetat în țara sa. 
„Contrabanda continuă — 
a declarat el într-un in
terviu acordat unui zia
rist britanic — din cauza 
dificultății de a suprave
ghea coastele foarte lungi 
ale Arabiei Saudite* In 
ciuda legii din noiembrie 
1963, ce prevedea elibera
rea sclavilor, este proba
bil că statutul majorității 
acestora nu s-a modifi
cat. Suveranul wahabit se

Bcuză : „Sclavii, a spus el 
în cursul aceluiași inter
viu. ne pun o mare pro
blemă socială și econo
mică. Ei reprezintă pen
tru unii proprietari inves
tiții de mai multe mii de 
lire sterline. Dacă îi eli
berăm, noi trebuie mai 
întîi să le găsim de lucru, 
apoi să răsplătim pe pro
prietarii lor... Noi trebuie, 
oricum, să procedăm cu 
prudență pentru că o a- 
plicare prea rapidă a le
gii riscă să provoace o 
revoltă a celor care uti
lizează această mină de 
lucru ieftinăl*.

Guvernul saudit a des
chis în aprilie 1963 
credit de cinci 
de 
dolari) destinat 
părării sclavilor, 
plătit pentru iiecare sclav 
se ridica în medie la 
ceva mai mult de 300 do
lari. Un mic calcul indică, 
că la un asemenea preț, 
ar fi putut fi eliberate, 
mai puțin de șapte mii 
de persoane. Ce-au de
venit celelalte zeci, dacă 
nu sute de mii, de sclavi 
din țară? Autoritățile păs
trează în această proble
mă o tăcere pudică, dar 
este mai mult decît pro
babil că majoritatea pro
prietarilor au găsit că in
demnizația oferită nu era 
suficientă pentru a com-

pensa pierderea prețiosu
lui capital uman de care 
dispuneau. Este adevărat, 
de asemenea, că piața 
mîinii de lucru este atît 
de restrînsă în Arabia 
Saudită, că sclavii înșiși 
preferă uneori să-și în
cheie viața în serviciul 
stăpînului lor care le o- 
ieră o oarecare securitate 
materială, decît să în
frunte condițiile dificile 
de viață ale unui proleta
riat aflat în formare. Pen
tru a se sustrage legilor, 
unii proprietari 
sclavii lor drept 
riați
pînă la 
familiile

Chiar 
adoptat
foștii săi sclavi, 
Said el Faisal, care a în
deplinit timp de mulți ani
funcția de călău. Actual
mente în vîrstă de 55
de ani, acesta este înalt, 
masiv și încă
nic.

Soarta „fiului 
al regelui Feisal
cepțională în comparație 
cu aceea, mult mai nefe
ricită, a sutelor de mii de 
sclavi din lumea întreagă 
care continuă să poarte 
lanțurile robiei.

Arabia Saudită nu 
singura țară în care 
tuie acest flagel. In
men (în partea controla
tă de regaliști), în Om- 
man și Mascat, în unele 
protectorate britanice ale 
Arabiei de sud și ale gol
fului Persic, în Sierra Le
one, Ciad, Nigeria, Mau
ritania, printre triburile 
tuarege, sclavia este încă 
practicată.

declară 
„sala- 

sau, uneori, merg 
a-i „integra' în 
lor.
regele Feisal a 
pe unul

Vinerea trecută, în Japonia ofi
ciile publice, băncile, compajtiile 
de asigurare și comerciale, școli 
toate instituțiile și întreprinderii -, 
cu excepția magazinelor și a tran 
porturilor în comun, au fost inc,..» 
se. Sărbătoare. „Ziua bătrînilor", 
sau „Respectul pentru ziua bătrîni
lor", așa cum apare in legea prin 
care a fost instituită anul trecut ca 
cea de-a 11-a sărbătoare națională 
a poporului japonez.

De altfel, există o tradiție, trans
misă din generație în generație, ca 
o dată pe an bătrînii să aibă o zi 
a lor cînd atenția tuturor se în
dreaptă spre ei. Dar pînă de cu- 
rind bătrînii erau sărbătoriți în di
ferite zile ale anului, potrivit obi
ceiurilor locale; stabilind o zi anu
me pe intreaga țară, legea de anul 
trecut a dat tradiției o însemnătate 
națională.

In toată țara au avut loc diverse 
ceremonii. Numeroși japonezi au 
plecat împreună cu copiii lor in lo
calitățile natale pentru a-și vizita 
părinții bătrini si bunii, care pri
mesc cu această ocazie cadouri. Ci
nematografele au redus costul bile
telor pentru bătrini în această zi cu 
20 la sută, iar teatrul național și 
teatrul Kabuki — cu 30 la sută. 
Printre manifestările oficiale orga
nizate cu acest prilej au reținut a- 
tenția ceremoniile organizate de 
guvernatori. Ei s-au deplasat per
sonal, în raza prefecturii lor, la lo
cuințele celor 72 de bătrîne și 26 
de bătrini care au atins sau urmea
ză. să împlinească luna aceasta vîr- 
sta de 100 de ani și le-au făcut ca
douri cîte o cupă de argint din par
tea primului ministru al Japoniei.

In presă au fost publicate ra
poarte oficiale privind situația bă
trînilor in Japonia. Statisticile ara
tă, de pildă, că in această țară 
există 6,66 milioane de persoane 
in virstă de 65 de ani sau mai 
mult. In toată Japonia există 253 
de oameni in virstă de peste IOC 
de ani (201 femei și 52 de bărbați), 
cu unul mai puțin decît anul tre
cut. Circa zece la sută din totalul 
populației are virstă de peste 60 
de ani, față de șapte la sută in 
1930. Dar în ciuda creșterii numă
rului bătrînilor, măsurile de asigu
rări sociale pentru ei — arată un 
raport al ministerului bunăstării — 
nu s-au majorat în aceeași propor
ție, in timp ce tinerii au tendința 
de a trăi in familii separate. Există 
în toată țara numai 884 de case da 
bătrini, doar patru la sută din ne
cesar.



I

SClNTEIA simbătă 30 septembrie 1967 PAGINA 1

Primire la Consiliul Întoarcerea în țară
de Miniștri

Prim-vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri, Alexandru Bîrlădeanu, 
a primit vineri la amiază pe șefii 
delegațiilor țărilor membre ale 
C.A.E.R., și R.S.F. Iugoslavia, par-

ticipante la ședința a Xl-a a Comi
siei permanente a C.A.E.R. pentru 
problemele valutar-financiare, care 
se desfășoară în Capitală.

(Agerpres)

Semnarea planului de colabo

rare culturală și științifică

romăno-polonă
între 25 și 29 septembrie au avut 

loc la București tratative pentru 
încheierea Planului de colaborare 
culturală și științifică între Repu
blica Socialistă România și Repu
blica Populară Polonă pe anii 1968 
și 1969. Planul prevede dezvoltarea 
și adîncirea relațiilor în domeniile 
științei, învățămîntului, culturii și 
artei, radiodifuziunii și televiziunii, 
în domeniul tipăriturilor și între 
uniunile de creație.

între cele două țări se vor efec
tua schimburi de formații artisti
ce, vizite de oameni de știință, cul
tură și artă și vor fi organizate re
ciproc expoziții de artă și docu
mentare.'

Din partea română, planul a fost

al 
iar

semnat de Vasile Gliga, adjunct 
ministrului afacerilor externe, 
din partea polonă de Wieslaw So
bierajski, ambasadorul Republicii 
Populare Polone la București.

La semnare au fost de față prof, 
dr. docent Jean Livescu, adjunct al 
ministrului învățămîntului, Vasile 
Florea, director în Comitetul 
Stat pentru Cultură și Artă, și 
persoane oficiale.

★
în aceeași zi, Vasile Gliga, 

junct al 
terne, a 
sadorul 
cocteil.

de 
alte

ad- 
ex-ministrului afacerilor 

oferit un dejun, iar amba-
Wieslaw Sobierajski un

(Agerpres)

SPORT
IN PRIMA ZI A JOCURILOR BALCANICE

Cinci victorii
ale atleților români

4/10. Săritura în înăl
țime a revenit româ
nului Ion Șerban cu 
performanța de 2,10 
m, iar la aruncarea 
ciocanului
Gheorghe Costache cu 
rezultatul de 63,14 m, 
întrecîndu-1 detașat pe 
al doilea clasat, grecul 
Politis — 61,30 m.

cîștigînd primele locuri- ■.......In probele feminine,
în cinci din totalul ce
lor zece probe la care 
s-au disputat finalele.
La 400 m garduri, Va- 
leriu Jurcă a ocupat 
primul loc cu timpul 
de 52” 6/10, înaintea
unui alt concurent ro
mân, Ion Rățoi — 53”

ISTANBUL 29 (prin 
telefon de la trimisul 
Agerpres P. Ochialbi): 
Pe stadionul „Mithat 
Pașa" din Istanbul a 
început ieri a 26-a e- 
diție a Jocurilor balca
nice de atletism.

Reprezentanții Româ
niei au dominat între
cerile primei reuniuni,

a învins

Olimpia Cataramă s-a 
situat pe locul întîi la 
nruncarea discului cu 
un rezultat bun — 
54,06 m, iar Ileana Si- 
lai a 
noastre 
m plat cu timpul de 
2’ 09” '

adus echipei 
victoria la 800

4/10.

ALTE REZULTA
TE : feminin ; 100 m : 
1. Mariana Lubej (Iu
goslavia) — 11” 9/10 ;
Ioana Petrescu — 12” 

1/10 ; masculin: 100 m: 
Aivaliotis (Grecia) — 
10” 4/10 ; 10 000 m:
Jelev (Bulgaria) — 
30’ 19” 8/10 ; A. Ba- 
rabas a ocupat locul 3 
cu 30’ -26” -8/10; greu
tate : Suker (Iugosla
via) — 18,14 m; A.
Gagea (România) a o- 
cupat locul 5 cu 16,34 
m; maraton: Țarankov 
(Bulgaria) -- a parcurs 
42,195 km în 2 h 24‘

Volei

a delegației C. C. al P. C. R 
care a vizitat Danemarca

Vineri seara s-a reîntors în pa
trie delegația C.C. al P.C.R. care, 
la invitația C.C. al Partidului Co
munist din Danemarca, a făcut o 
vizită în această țară. Din delega
ție au făcut parte tovarășii Leonte 
Răutu, membru al Comitetului E- 
xecutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Mihai Gere, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., și Nicu Bujor, șef 
de sector la Secția internațională 
a C.C. al P.C.R.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost intîmpinată de to
varășii Vasile Vîlcu, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., Manea Mănescu, membru 
supleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ghizela

Vass, Nicolae Gumă, Simion 
Bughici și Ion Teoreanu, șefi de 
secție la C.C. al P.C.R., Andrei Ște
fan, prim-adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R., activiști de 
partid.

★
La plecarea din Copenhaga, de

legația a fost salutată de tovarășii 
Knud Jespersen, președintele P.C. 
din Danemarca, Poul Emanuel, 
membru al Biroului Politic, secre
tar al C.C. al P.C. din Danemarca, 
Alfred Jensen și Per Christensen, 
membri ai Biroului Politic.

Au fost de față Gheorghe Ploeș- 
teanu, ambasadorul României în 
Danemarca, și membri ai ambasa
dei.

(Agerpres)

PLECAREA DELEGAȚIEI PARTIDULUI
SOCIALIST DEMOCRATIC DIN JAPONIA

Ambasadorul Japoniei la Bucu
rești, Akira Shigemitsu, a oferit vi
neri o recepție cu prilejul prezen
ței în țara noastră a delegației 
Partidului Socialist Democratic din 
Japonia, condusă de Eki Sone, de
putat, președinte al Comitetului 
pentru afaceri externe al partidului.

Au participat tovarășii Ștefan 
Voitec, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., preșe
dintele Marii Adunări Naționale, 
Ghizela Vass și Ion Pas, membri ai 
C.C. al P.C.R., precum și preșe
dinți ai unor comisii permanente 
ale Marii Adunări Naționale, mem
bri ai Comitetului de conducere al

Grupului român al Uniunii inter
parlamentare, alți deputați, oa
meni de cultură.

★
în cursul după-amiezii, delega

ția Partidului Socialist Democratic 
din Japonia, condusă de Eki Sone, 
a părăsit Capitala.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost salutată de 
tovarășul Ștefan Voitec, de preșe
dinți ai unor comisii permanente 
ale Marii Adunări Naționale, de
putați și alte persoane oficiale.

A fost de față ambasadorul Ja
poniei la București.

Sosirea în Capitală

(Agerpres)

AL C.A.LR.
Vineri a plecat în R. P. Mon

golă tovarășul Gheorghe Rădu- 
lescu, vicepreședinte ai Consiliului 
de Miniștri, reprezentantul per
manent al Republicii Socialiste 
România în C.A.E.R., pentru a par
ticipa la cea de-a XXXI-a ședință 
a Comitetului Executiv al C.A.E.R.

La plecare, pe aeroportul Bă
neasa, erau prezenți tovarășii 
Gheorghe Gaston Marin, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
miniștri și alți reprezentanți ai 
conducerii unor ministere și insti
tuții centrale economice. Au fost de 
față Togoociin Ghenden, ambasa
dorul R. P. Mongole la București, 
și membri ai ambasadei.

Vizita unei delegații 
de activiști ai 
P.C. Bulgar

Vineri la prînz a sosit în Capita
lă o delegație a Partidului Comu
nist Bulgar, condusă de Petko Kon
stantinov Petkov, locțiitor de șef 
de secție la C.C. al P.C Bulgar, 
care, la invitația C.C. al P.C.R., va 
face o vizită de schimb de expe
riență în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost intîmpinată de A- 
lexandru Bucur și Nicolae Ionescu, 
adjuncți de șefi de secție la C.C. al 
P.C.R., activiști de partid, precum 
și de reprezentanți ai ambasadei 
R.P. Bulgaria la București.

(Agerpres)

a unei delegații parlamentare
din Venezuela

Vineri după-amiază a sosit in 
Capitală o delegație parlamentară 
din Venezuela, condusă de Luis 
Augusto Dubuc, președintele Con- 

președintele 
vizită. în

gresului National și 
Senatului, care va face o 
țara noastră.

Din delegație tac parte 
co Faraco, vicepreședinte

Nicolau. vicepreședinte al Marii A- 
dunări Naționale, Virgil Cazacu, 
președintele Comitetului de radiodi
fuziune și televiziune, Petru Bur- 
lacu, adjunct al ministrului aface
rilor externe, deputați ■ si alte per
soane oficiale.

*
In aceeași zi, președintele Marii

Francis-
,_____ _ ____________ al Seria- .......r-wrir- • .

-tului,-Gesar-Morales Carrero,-Ede- - Adunări--Naționale- a-;;primit -dele
cta Lariva Araujo, Lorenzo Salazar 
Zamora și Rene Esteves, senatori, 
și Alberto Bustamante, Luis Mi- 
quilena și Alfredo Tarro Murzi, de
putați.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, oaspeții au fost 
Ștefan Voitec, 
Adunări Naționale, acad. Ștefan S.

salutați de 
președintele Marii

gația parlamentară din Venezuela. 
După întrevedere, care s-a des

fășurat într-o atmosferă cordială, 
Ștefan Voitec a oferit un dineu în 
onoarea oaspeților, la care au luat 
parte miniștri și alți reprezentanți 
ai unor instituții centrale, deputați, 
oameni de artă și cultură.

ai P. C. R. s-a întors I
din Cehoslovacia

a proclamării R. P. Chineze
socialist, ale respectării suverani
tății și independenței, egalității în 
drepturi, neamestecului în treburi
le interne, colaborării și întraju
torării tovărășești.

Așa cum a arătat secretarul ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
„Partidul și guvernul consideră că 
dezvoltarea multilaterală a priete
niei și colaborării româno-chineze, 
pe măsura progresului economic și 
cultural obținut de țările noastre, 
corespunde interesului ambelor 
noastre țări, cauzei socialismului 
și păcii în lume".

A luat apoi cuvîntul însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al R.P. Chi
neze la București, Li Bin, care a 
relevat succesele obținute în ulti
mii 18 ani de poporul chinez, sub 
conducerea Partidului Comunist 
Chinez, în vasta și grandioasa mun
că de construcție socialistă a țării. 
El a arătat că în anii de după eli
berare valoarea globală a produc
ției industriale a țării a crescut de 
peste 10 ori, s-a făurit în linii mari 
un sistem industrial modern de 
sine stătător și cil ramuri relativ 
complete; la sate, comunele popu
lare s-au întărit și dezvoltat; s-au 
obținut mari realizări în domeniile 
social-cultural, științific și teh
nic. In prezent, a arătat vor
bitorul, poporul chinez înfăptuiește 
cel de-al III-lea plan cincinal de 
dezvoltare a economiei naționale. 
Anul trecut, sarcinile pentru pri
mul an al cincinalului au fost de
pășite, s-au îmbunătățit considera
bil sortimentul și calitatea produ
selor, tar recolta de cereale și de 
bumbac a fost cea mai bună din 
anii de după eliberare. Vorbitorul 
a menționat că în anul acesta pro
ducția industrială și agricolă a 
țării este bună, depășind realiză
rile anului trecut, ceea ce face ca 
piața de la orașe și sate să fie mai 
îmbelșugată, iar viața poporului să 
cunoască o continuă înflorire.

Referindu-se la unele probleme 
ale situației internaționale, vorbi
torul a înfierat cu asprime ames
tecul S.U.A. în problemele interne 
ale altor țări. El a arătat că, la fel 
ca și în trecut, poporul chinez, ți- 
nînd sus steagul internaționalismu
lui proletar, va sprijini cu toate 
puterile sale lupta dreaptă a po
porului vietnamez împotriva agre
siunii americane, pentru salvarea 
națională.

însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al R.P. Chineze a reliefat, în con
tinuare, succesele obținute de po
porul român, sub conducerea Par
tidului Comunist Român, în lupta 
pentru înfăptuirea planului cinci
nal, urînd noi și mari succese în 
opera de construire a socialismului 
în patria noastră.

Intre poporul chinez și poporul 
român — a spus în încheiere vor
bitorul — există o profundă priete
nie tradițională, care în ultimii ani 
s-a dezvoltat, corespunzător dorin
ței și intereselor fundamentale ale 
popoarelor noastre. Poporul chinez 
prețuiește prietenia cu poporul fra
te român și va depune eforturi 
neobosite pentru dezvoltarea neîn
cetată a acestei prietenii.

Adunarea festivă a fost urmată 
de un program artistic.

Vineri după-amiază a avut loc 
în Capitală adunarea festivă orga
nizată de Institutul român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea, 
cu prilejul celei de-a XVIII-a ani
versări a proclamării Republicii 
Populare Chineze.

Au luat parte tovarășii Alexan
dru Bîrlădeanu, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Mihai Marin, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
membri ai conducerii unor organi
zații obștești și instituții centrale, 
numeroși oameni ai muncii din în
treprinderi și instituții, oameni de 
artă și cultură.

Adunarea a fost deschisă de Ion 
Pas, președintele Institutului ro
mân pentru relațiile culturale cu 
străinătatea.

Luînd cuvîntul, Octav Livezea- 
nu, vicepreședinte al Institutului 
român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, a evocat lupta eroică 
a poporului chinez pentru înlătu
rarea regimului reacționar și zdro
birea dominației imperialiste, pen
tru instaurarea puterii populare, 
proclamarea Republicii Populare 
Chineze — eveniment de deosebită 
însemnătate 
rană.

în cei 18 
la eliberare, 
nit stăpîn pe propriile destine, s-a 
angajat cu entuziasm, sub condu
cerea partidului său comunist, în 
opera de construire a socialismului, 
obținînd importante rezultate în 
dezvoltarea economică a țării. Vor
bitorul 
palele 
popor 
român 
zări și 
.chinezi din toată inima să obțină 
succese tot mai mari în 
construire a socialismului 
lor.

Vorbitorul a înfățișat 
nuare succesele obținute 
porul nostru, sub conducerea Part 
dului Comunist Român, în 
de desăvîrșire a construcției 
liste. Referindu-se la politica ex
ternă a României, el a subliniat că 
recenta sesiune a Marii Adunări 
Naționale a exprimat hotărîrea ne
strămutată a partidului și guvernu
lui țării noastre de a promova și 
pe viitor o politică de întărire a 
prieteniei și' a alianței frățești ctu 
toate țările socialiste.

în legătură cu războiul agresiv 
purtat de S.U.A. împotriva poporu
lui vietnamez, vorbitorul a relevat 
că în actualele condiții este nece
sar ca țările socialiste să-și unească 
eforturile pentru a ajuta poporul 
vietnamez, ca toate popoarele să-și 
ridice glasul pentru a cere înceta
rea imediată și necondiționată a 
bombardamentelor S.U.A. împotri
va R. D. Vietnam, curmarea agre
siunii.

Vorbitorul a subliniat apoi că 
între Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Chineză 
s-au statornicit legături de priete
nie și colaborare frățească, care 
cunosc o dezvoltare continuă. La 
baza relațiilor dintre cele două 
țări stau principiile marxism-leni- 
nismului și internaționalismului

în istoria contempo-

ani oare au trecut de 
poporul chinez, deve-

a trecut în revistă prinei- 
înfăptuiri ale talentatului 
chinez, arătînd că poporul 
se bucură de aceste reali- 
urează oamenilor muncii

opera de 
în patria

în confi
de po

opera 
socia-Vineri, seara, s-a înapoiat în Ca

pitală venind de la Praga delega
ția de activiști ai Partidului Co
munist Român, condusă de Ion 
Ichim, prim-secretar al Comitetu
lui regional Bacău a) P.C.R., care, 
la invitația C.C. al P. C. din Ceho
slovacia, a făcut o vizită în această 
țară, în schimb de experiență.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost intîmpinată de Ma
tei Ștefan, șef de secție la C.C. al 
P.C.R., și Nicolae Toader, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R.

Au fost de față reprezentanți 
ambasadei R. S. Cehoslovace 
București. I
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ai 
la

S-a încheiat turneul internațional

Europenele"

(Agerpres)

CU

CLUJ. (Redacfia ziarului „Făclia”). — 
eară a luat sfîrșit la Cluj turneul in- 

' 'national masculin de volei la care 
. luat parte reprezentativele U.R.S.S., 

României, Poloniei, Japoniei, R. D. Ger
mane, Bulgariei și României (tineret) — 
situate în această ordine în clasamentul 
final al întrecerii.

Programul ultimei zile a început

mfeciul R. D. Germană — România (ti
neret), cîștigat de oaspeji cu scorul de 
3—0 (15-8 ; 15-8 j 15-8). A urmat apoi 
partida dintre selecfionatele U.R.S.S. și 
Japoniei. Comportîndu-se din nou re
marcabil, voleibaliștii sovietici au obfi- 
nut o victorie destul de comodă cu 3—1 
(15-8 ; 7-15 ; 15-4 , 15-3), terminînd 
neînvinși competijia. în încheiere s-au 
întîlnit formațiile României și Poloniei, 
angajate îri lupta pentru locul secund. 
După o dispută spectaculoasă, sportivii 
români au cucerit victoria cu scorul de 
3—1 (15-9; 13-15; 15-3; 15-12).

(Agerpres)

nr

de baschet (Urmare din pag. 1)

REVISTA INVAȚAMINTULUI SUPERIOR
nr. 9 /1967

După un editorial intitulat 
Exigențe ale creșterii calității în 
învățămîntul superior, revista 
publică, la rubrica „Studii", ar
ticolele Un capitol important din 
istoria patriei — Locul Româ
niei în sistemul capitalist mon
dial la sfîrșitul sec. al XIX-lea 
și începutul sec. al XX-lea, de 
prof. dr. N. N. Constantinescu, 
și Tendințe și preocupări în în
vățămîntul medical postuniversi
tar, de Al. Vîlcu și T. Hossu. în 
continuare, pe marginea „Studiu
lui privind dezvoltarea învăță- 
mîntului superior", sînt inserate

opiniile exprimate de acad. prof. 
Constantin Daicoviciu, profesorii 
universitari Nicolae Apostolescu, 
Ion Creangă, Edmond Nicolau, 
V. V. Protopopescu, Stanciu Sto- 
ian, Dimitrie Todoran, de lecto
rul univ. Cezar ApreotCsci și 
alții. Articolul Elemente ale or
ganizării învățămîntului superior 
în Anglia este scris de Niculina 
Gheorghiu.

Revista cuprinde, de asemenea, 
informații din țară și de peste 
hotare, recenzii și note biblio
grafice.

Cu prilejul Zilei forțelor armate 
ale Republicii Populare Ungare, 
atașatul militar și al aerului al 
R. P. Ungare la București, colonel 
Lajos Vegh, a oferit, vineri seara, 
o recepție în saloanele ambasadei.

Au participat general colonel Mi
hai Burcă, adjunct al ministrului 
forțelor armate, general locotenent 
Dumitru ConstantineScU, adjunct 
al ministrului afacerilor interne, 
Vasile Șandru, adjunct al minis
trului afacerilor externe, generali 
și ofițeri superiori și alte persoane 
oficiale.

Au luat parte șefi ai unor mi
siuni diplomatice, atașați militari 
și alți membri ai corpului diplo
matic.

RECEPȚIE LA
J

(Agerpres)

AMBASADA

R. P. CHINEZE
Cu prilejul celei de-a XVIII-a a- 

niversări a proclamării Republicii 
Populare Chineze, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al R. P. Chineze

HELSINKI 29 (Agerpres). — Pri
mele meciuri desfășurate în a doua 
zi a campionatelor europene de 
baschet (masculin) s-au soldat cu 
următoarele rezultate: 
Spania 88—71 (45—28); 
Bulgaria 66—64 (30—31);
Ungaria 60—56 (30—30); 
Olanda 82—70 (36—39).

Aseară, selecționata Finlandei a 
întrecut-o cu scorul de 57—51 
(35—28) pe cea a României, iar Ita
lia a dispus cu 47—42 (25—17) de 
Franța.

Polonia- 
Grecia- 
Izrael- 
Belgia-

Noi campioni la tir
Ieri, la poligonul Tunari. în cadrul 

campionatelor republicane de tir, 
proba de pistol precizie a fost cîsti- 
gată de Lucian Giușcă (Clubul uni
versitar Construcții) cu 550 puncte. 
Fe echipe locul întîi a revenit for
mației Dinamo cu 2 130 puncte. Două 
titluri de campion a cucerit Gheor
ghe Vasilescu (Olimpia) : la armă 
standard 3x20 focuri — 5S8 puncte 
si la armă standard poziția culcat — 
593 puncte. Pc echipe, ambele probe 
au fost cîștigate de Steaua, cu 2 285 
*i respectiv 2 343 puncte.

LOTO
70; 31; e0; 35; 5; 76: 14; 52; 

38: 78 : 8 ; 50.
Fond de premii: 906 029 iei.

compense, s-a operat, treptat, o in
tervenție pe dinăuntru, ceea ce un 
ilustru publicist bolivian denumea 
„sinistra restaurare", accelerată încă 
din ultimele luni de guvernare a 
președintelui Paz Estenssoro și dusă 
azi spre ultimele consecințe de către 
echipa generalului Barrientos.

Restituirea pămînturilor către lati
fundiarii atinși de reforma agrară se 
desfășoară pe scară largă, cînd cu 
ajutorul unor trucuri legislative, 
cînd pur și simplu prin forța baione
telor. Latifundiarul domină, cu întreg 
cortegiul de consecințe, ca si cum nici
odată nu s-ar fi înfăptuit o reformă 
agrară. Mai dificilă pare restaurarea 
în sectorul minelor de cositor, unde 
se concentrează detașamentul cel 
mai numeros și avansat al clasei 
muncitoare boliviene. Acest bastion, 
cu vechi tradiții de luptă, a rezistat 
eroic la trei intervenții succesive ale 
armatei și, în momentul, de față, ten
siunea la principalele mine (Catavi, 
Siglo Veinte, Huanuni) nu este de
loc mai scăzută decît în primăvara 
trecută, cînd lucrurile se aflau în 
pragul războiului civil. Vestea re
centă, în sensul că guvernul ar fi pe 
cale să dea curs „ofertelor" unor 
grupuri monopoliste străine privind 
concesiunea extracției de cositor — 
principala sursă a exportului boli
vian — provoacă acum puternice ma
nifestații de împotrivire din partea 
minerilor. Ultima tentativă de lichi
dare a patrimoniului național pare 
să aibă loc în sectorul petrolier, 
motiv pentru care cinci mii de petro
liști au intrat sîmbătă în grevă ge
nerală. După părerea unor obser
vatori de prestigiu, în spatele afa
cerii se află un puternic' trust petro
lier — „Gulf oil Company", care, 
mulțumită politicii de concesii, stăpî- 
nește de acum în Bolivia — conform 
datelor 
dustriei 
la peste 
ximativ 
prezintă 
liviene de stat.

Drama pe care o trăiește poporul 
bolivian decurge tocmai din această 
politică de subordonare a intereseloi 
țării intereselor monopolurilor străi
ne. In America de Sud, în afară poa
te de Paraguay, nu există o altă țară 
care să cumuleze atîtea recorduri 
triste: 78 la sută analfabeți, subnu
triție pentru trei pătrimi din popu
lație, mortalitate infantilă de 500 la

bra deținătorilor puterii. Dreapta, în 
schimb, pe cît de puțin numeroasă, pe 
atît de virulentă, se mișcă în voie, 
lansînd „cruciade anticomuniste" una 
după alta și chiar reproșează uneori 
generalului Barrientos „fermitate in
suficientă". Falanga boliviână, gru
pare cu tendințe fasciste, nu-și as
cunde simpatia față de orientarea 
guvernului. O dată ce printr-o suită

Cauzele tensiunii
din Bolivia

publicate de Ministerul In- 
— rezerve de țiței estimate 
200 milioane de barili, apro- 
de 14 ori mai mult decît re- 
rezervele întreprinderii bo-

mie în comunitățile indiene, 26 de 
ani durata medie a vieții la minele 
de cositor, 38 la sută din buget des
tinat armatei și poliției, în timp ce 
pentru învățămînt și asistență so
cială luate împreună, revine numai 
8 la sută. Prioritatea dată întreținerii 
aparatului de represiune se explică 
prin aceea că altfel nu ar fi posibilă 
conservarea acestor rînduieli.

Politicește, guvernul generalului 
Barrientos este aproape complet izo
lat. Forțele stîngii, în primul rînd 
partidul comunist și partidul munci
toresc revoluționar, au fost puse prin 
decret în afara legii. Grupările opo
ziționiste de centru, mai bine zis ră
mășițele lor, duc o existență mai 
mult simbolică și dacă încă nu sînt 
în întregime lichidate, asta numai 
fiindcă guvernului îi convine să se 
spună că „suportă opoziția". în ca
zul de față este vorba de o opoziție 
oficială, dresată, ce vegetează în um-

de măsuri discreționare regimul mi
litar a paralizat practic posibilitățile 
de acțiune ale opoziției politice în 
cadrul constituțional, lupta împotriva 
regimului â luat, între altele, forma 
rezistenței armate. Un timp, oficia
litățile au negat existența mișcării de 
partizani, apoi au încercat să o de
nigreze spunînd că ar fi vorba de 
„grupuri izolate de infractori". Dar 
cum în provincia Santa Cruz opera
țiile desfășurate de partizani căpă
taseră amploare deosebită, provocînd 
panică în garnizoanele militare, gu
vernul a trecut la represiuni mgsi- 
ve, trimițînd spre Sierra de Nan- 
cahuazu contingente de elită. Mai 
întîi este decretată starea excepțio
nală în patru provincii, apoi este ex
tinsă asupra întregului teritoriu al 
țării. De atunci, comunicatele Minis
terului de Război proclamă periodic 
că mișcarea de partizani „va fi grab-

nic lichidată total"; și tot periodic, 
afirmațiile sînt dezmințite de reali
tăți. în cinci luni, operațiile anti- 
guerrilla au înghițit șase milioane de 
dolari (după cum recunoaște însuși 
comandantul-șef al forțelor armate, 
generalul Ovando Candia) fără ca 
prin asta să se fi frînat voința de 
luptă a celor plecați în munți. Din 
contra, în ciuda prezenței în provin
cia Santa Cruz a circa 45 000 de sol
dați, partizanii controlează azi un 
teritoriu de vreo 200 kilometri pă- 
trați, așa-numitul „triunghi roșu" cu
prins între Cămări, Langunillas și 
Monteagudo, provoacă trupelor gu
vernamentale pierderi considerabile. 
Ceea ce îngrijorează mai mult auto
ritățile este sprijinul crescînd ce-1 
primesc forțele din munți din par
tea populației țărănești. Deși coman
damentul militar a promis (și se ține 
de cuvînt) pedeapsa cu moartea pen
tru cei ce colaborează cu partizanii, 
acest lucru nu poate fi împiedicat din 

. moment ce mișcarea de guerrilla are 
rădăcini adînci în masele țărănești, 
fiind o expresie a năzuinței lor spre 
dreptate socială.

Statele Unite au intervenit cu 
promptitudine, trimițînd guvernu
lui bolivian avioane speciale cu 
arme, muniții și experți militari. Sub 
conducerea experților nord-americani 
funcționează vreo duzină de centre 
de instrucție, unde soldaților boli
vieni li se administrează tactica 
luptei antiguerrilla, iar știri recente 
informează că în zona Canalului Pa
nama ar fi luat ființă încă o „Aca
demie antiguerrilla" menită să furni
zeze ofițeri instruiți, în primul rînd, 
pentru Bolivia. Cu toată concentra
rea masivă de trupe instruite de 
nord-americani și echipate cu arma
ment nord-american rezistența arma
tă cîștigă în amploare. Este semnifi
cativ că în rîndurile ei sînt înrolate 
și forțe care, la 4 noiembrie 1964, 
au salutat răsturnarea lui Estenssoro 
și preluarea puterii de către gene
ralul Barrientos, ceea ce demonstrea
ză deplasarea masivă a forțelor so- 
cial-politice din țară spre stînga.

în legătură cu evenimentele din

Bolivia, opinia publică internațională 
urmărește, în ultimul timp, un episod 
de răsunet, și anume, procesul zia
ristului francez Regis Debray, ares
tat de o patrulă militară și acuzat 
de complicitate cu partizanii. De la 
început s-a văzut că afacerea asta a 
fost pregătită dinainte cu scopuri bine 
definite: autoritățile trebuiau să „do
vedească" influența străină în mișca
rea de partizani din Bolivia. Ca și 
cum realitățile economice, sociale și 
politice din această țară nu ar re
prezenta, ele singure, un stimul mai 
mult decît suficient pentru apariția 
și dezvoltarea acestei mișcări. De
bray, împreună cu alți colegi de 
breaslă (între care argentineanul Ciro 
Bustos, ce urmează să fie și el ju
decat) se afla pe teritoriul Boliviei 
în calitate de corespondent al zia
rului francez „Le Monde" și al revis
tei mexicane „Sucesos". Din multe 
țări au sosit mesaje cerînd eli
berarea ziaristului, inclusiv o scrisoa
re a președintelui de Gaulle adtesată 
generalului Barrientos. Totul în zadar.

O serie de ziare progresiste din 
țările Americii Latine denunță pro
cesul ca pe „o farsă judiciară regi
zată de C.I.A." — cum îl califică 
ziarul „La voz del Mexico". „Proce
sul Debray — comentează ziarul 
Uruguayan „El Popular" — este o 
piesă în cadrul unei încercări de 
mistificare a cauzelor rezistenței ar
mate, atît în Bolivia cît și în alte 
țări ale Americii Latine. Mîna ser
viciilor de spionaj nord-american 
este neîndoielnică’.

Procesul înscenat lui Debray, ca și 
toate manevrele la care recurg cercu
rile reacționare boliviene și din alte 
țări ale continentului cu scopul de 
a ascunde adevăratele cauze ale re
voltei populare din Bolivia nu pot 
induce în eroare nici poporul aces
tei țări, nici opinia publică interna
țională. Cruda realitate social-econo- 
mică și politică din Bolivia este un 
uriaș și neîntrerupt generator de 
lupte, inclusiv armate, pentru o via
ță mai bună, pentru dreptate so
cială.

la București, Li Bin, a oferit vineri 
seara o recepție în saloanele am
basadei.

Au participat tovarășii Alexan
dru Bîrlădeanu, Iile Verdeț, Janos 
Fazekas, Manea Mănescu, membri 
ai conducerii unor ministere, insti
tuții centrale și organizații obștești, 
oameni de știință și cultură, gene
rali și ofițeri superiori, ziariști.

Erau prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la București 
și alți membri ai corpului diplo
matic.

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

(Agerpres)

Ieri în țară : Vremea a fost in
stabilă. cu cerul mai mult noros. 
Au căzut oloi, mai ales sub formă 
de averse. însorite de descărcări 
electrice în cea mai mare narte a 
țării, exceptînd nordul Transilva
niei si sud-vestul tării, unde cerul 
a fost variabil. în cursul dună- 
amiezii, cerul a devenit variabil și 
în celelalte regiuni, iar ploile au 
încetat. Vîntul a suflat slab pînă 
la potrivit. Temperatura aerului la 
ora 14 oscila între 12 grade la 
Cîmpulung Muscel și 25 de grade 
la Turnu Severin. In București : 
Vremea a fost instabilă, cu cerul 
mai mult noros. A plouat temporar. 
Vîntul a suflat potrivit. Tempera
tura maximă a fost de 17 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
1, 2 și 3 octombrie. In țară : Vreme 
în general frumoasă, mai ales la în
ceputul intervalului. Cerul va fi va
riabil. Izolat, ploaie de scurtă du
rată. Vînt slab pînă la potrivit. 
Minimele vor fi cuprinse între 5 și 
15 grade, iar maximele între 17 și 
27 de grade. In> București : Vreme 
în general frumoasă, mai ales la 
începutul intervalului. Cer varia
bil. favorabil ploii de scurtă du
rată. Vînt slab pînă la potrivit. 
Temperatura ușor variabilă.



NEW YORK 29. — Trimisul spe
cial Agerpres, Romulus Căplescu, 
transmite:

Ministrul afacerilor externe al 
Greciei, Pavlos Economu-Gouras, 
referindu-se la alegerea noului pre
ședinte al Adunării Generale, a re
levat faptul că România este legată 
de Grecia prin vechi legături isto
rice. El a arătat, în continuare, că 
Grecia dorește să rezolve problema 
Ciprului în cadrul unor discuții 
cu Turcia, pe baza recomandărilor 
O.N.U. și cu respectarea voinței 
întregului popor cipriot. Cît pri
vește situația din Orientul Apro
piat, ministrul de externe grea a 
cerut retragerea trupelor izraeliene 
ca o condiție preliminară esențială 
pentru o reglementare a păcii din 
această regiune, care trebuie să ga
ranteze integritatea teritorială a 
tuturor statelor regiunii.

Ministrul afacerilor externe al 
Indoneziei, Adam Malik, a declarat 
că situația din Vietnam trebuie să 
fie rezolvată de poporul vietnamez 
fără nici o intervenție din afară și 
conform eu acordurile de la Ge
neva din 1954. Primul pas în rezol
varea pașnică a acestui conflict, a 
spus Malik, trebuie să fie încetarea 
imediată și necondiționată a bom
bardamentelor asupra Vietnamului 
de nord. In legățură cu situația din 
Orientul Apropiat, el a declarat că 
singura cale pentru obținerea unei 
păci trainice în această regiune 
constă în retragerea trupelor izrae
liene pe pozițiile dinainte de 5 iu
nie.

în euvîntul său, ministrul aface
rilor externe din Costa Rica, Lara 
Bustamante, s-a referit, îndeosebi, 
la decalajul economic existent în
tre țările industrializate și cele în 
curs de dezvoltare, subliniind că 
statele mici pierd în comerțul lor 
In urma instabilității prețurilor și 
a schimburilor neechivalente.

Halim Budo, adjunct al minis
trului afacerilor externe al R. P.

lnm Clllll DE-AL DOILEA TB
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Albania, a arătat că poporul alba
nez își manifestă solidaritatea cu 
lupta dreaptă a popoarelor din 
Vietnam, din coloniile portugheze, 
din Africa de Sud, cu cauza po
poarelor arabe. El a cerut restabi
lirea drepturilor legitime la O.N.U. 
ale Republicii Populare Chineze și 
expulzarea reprezentantului cian- 
kaișist.

Ministrul afacerilor externe al 
R.A.U., Mahmoud Riad, a declarat 
că alegerea noului președinte al 
adunării înseamnă „restabilirea 
unui sens al dreptății și echității în 
reprezentarea, din punct de ve
dere geografic, a acestei înalte ma
gistraturi". Vorbitorul a expus apoi 
pe larg punctul de vedere al dele
gației tării sale asupra crizei din 
Orientul Apropiat, salutînd faptul 
că în cursul sesiunii extraordinare 
din vară a Adunării Generale s-a 
manifestat un consens în ce pri
vește respectarea integrității teri
toriale a statelor și inadmisibili- 
tatea ocupării de către un stat a 
unei porțiuni din teritoriul altui 
stat.

în continuare, el a subliniat că 
„respectarea acordurilor de armis
tițiu existente constituie factorul 
de bază al menținerii securității 
în Orientul Apropiat" Referitor la 
războiul din Vietnam, reprezentan
tul R.A.U. a cerut încetarea ime
diată și necondiționată a bombar
damentelor americane asupra R.D. 
Vietnam.

☆

Discutînd includerea de noi 
puncte pe ordinea de zi a 
actualei sesiuni. Adunarea Gene
rală a hotărît, cu 49 de voturi pen
tru, 37 contra și 24 abțineri să ia 
în discuție în ședință plenară pro
blema definirii agresiunii în lu
mina actualei situații internațio
nale, propusă de U.R.S.S., după 
care o va trimite spre o dezbatere 
largă în Comitetul juridic al Adu
nării, dacă va fi necesar. Fără să 
pună la vot. Adunarea Generală a 
adoptat, de asemenea, hotărîrea de 
a fi discutat în Comitetul Politic 
proiectul sovietic de rezoluție pri
vind interzicerea folosirii armelor 
nucleare.

★

în cursul zilei de vineri, pre
ședintele celei de-a XXII-a sesiuni 
a Adunării Generale a O.N.U., Cor- 
neliu Mănescu, a primit în cabine
tul său de lucru pe președintele 
Curții internaționale de justiție, 
Jose Luis Bustamante, care i-a fă
cut o vizită protocolară.

La prînz, el a participat la un 
dejun oferit în cinstea sa de Jo
seph Ndabaniwe, director general 
al afacerilor externe, șeful delega
ției statului Burundi.

Sesiunea Comisiei de 
colaborare tehnico-științif ică 
dintre România și Bulgaria

SOFIA 29 (Agerpres). — Intre 25 
și 29 septembrie a avut loo la So
fia cea de-a 18-a sesiune a Comi
siei de colaborare tehnico-științifi- 
că dintre Republica Socialistă 
România șl Republica Populară 
Bulgaria.

Cu această ocazie s-a examinat 
îndeplinirea prevederilor protoco
lului sesiunii precedente a comisiei 
și a fost convenită tematica de co
laborare tehnico-științifică pentru 
perioada următoare. Protocolul în
cheiat cu acest prilej a fost sem
nat din partea română de Nicolae 
Sîrbu, vicepreședinte al Consiliului 
Național al Cercetării Științifice, 
iar din partea bulgară de Peniu 
Kirațov, prim-adjunct al ministru-

lui industriei construcțiilor de ma
șini. Protocolul prevede ca cele 
două părți să-și transmită reciproc 
documentații și «ă înlesnească spe
cialiștilor vizite de studiu pentru 
cunoașterea realizărilor tehnico-ști- 
ințifice în domeniul industriei con
strucțiilor de mașini, minelor, pe
trolului și chimiei, industriei ali
mentare și ușoare, construcțiilor, a- 
griculturii, economiei forestiere etc.

De asemenea, la sesiune s-a con
venit asupra unui număr însemnat 
de probleme pentru cooperarea 
tehnico-științifică între cele două 
țări. Lucrările sesiunii s-au desfă 
șurat într-un spirit de prietenie și 
înțelegere deplină.

BUDAPESTA 29 (Agerpres). — 
La sediul Comitetului de Stat al 
Planificării din R. P. Ungară s-au 
încheiat vineri convorbirile oficiale 
dintre delegația Comitetului de Stat 
al Planificării din Republica Socia
listă România, condusă de Maxim 
Berghianu, președintele C.S.P., și 
delegația Comitetului de Stat al 
Planificării din R, P. Ungară, con
dusă de Imre Pardi, președintele 
Comitetului, privind colaborarea e- 
conomică dintre România și Unga
ria în perioada 1971—1975. în 
cursul aceleiași zile, Maxim Ber
ghianu, însoțit de ambasadorul 
României, Dumitru Turcuș, a vizi
tat uzina de aparate optice „MOM" 
din Budapesta.

ZIUA INDEPENDENȚI
.. CIPRULUI

n-ar fi- fost nevoit să facă totodatăMîine, 1 octombrie, se împlinesc 
șapte ani de la proclamarea inde
pendenței Republicii Cipru. Consti
tuirea unui stat de sine stătător a 
fost rodul îndelungatei și grelei 
lupte duse de poporul frumoasei 
insule mediteraneene pentru lichi
darea jugului colonial, pentru inde
pendență națională și progres so
cial.

„fete dreptul tuturor țărilor 
să folosească energia atomică 

în scopuri pașnice46
Intervenția șefului delegației române la conferința generală a A.I.E.A.

VIENA 29. — Corespondentul A- 
gerpres P. Stăncescu transmite: 
Luînd euvîntul la ședința plenară 
a conferinței generale a Agenției 
Internaționale pentru Energia Ato
mică (A.I.E.A.), șeful delegației ro
mâne, acad. Horia Hulubei, a men
ționat rolul pe care este chemată 
să-1 joace A.I.E.A. în încurajarea e- 
forturilor vizînd transformarea mij
loacelor destinate în prezent dis
trugerii în factori de. dezvoltare e- 
conomică și tehnico-științifică. Pen
tru a răspunde imperativului asi
gurării securității tuturor statelor 
— a spus el — delegația română 
consideră necesar ca orice sistem 
de control asupra activităților nu
cleare efectuate în instalațiile a- 
flate sub garanție să fie adoptat 
cu consimțămîntul tuturor statelor 
interesate. Normele unui astfel de 
sistem trebuie să fie precise și e- 
chitabile, bazate pe principiul ega
lității statelor, căruia trebuie să 1 
se supună toate țările, în aceeași 
măsură, și care nu lasă deschise 
porți imixtiunii în treburile inter
ne ale statelor. Sistemul de control 
al Agenției va trebui deci să asi
gure în viitor drepturile și posibili
tatea tuturor țărilor, fără discrimi
nare și fără piedici, în a efectua

cercetări nucleare, în folosirea pro
greselor științei și tehnologiei nu
cleare în scopul dezvoltării lor paș
nice.

Delegatul român a amintit că la 
lucrările A.I.E.A. nu sînt încă ad
mise R.P. Chineză, R.D. Germană 
și alte țări, ceea ce face ca în sî- 
nul acestei organizații să dăinuie 
o situație anormală, contrară 
regulilor elementare ale universa
lității și intereselor tuturor mem
brilor ei.

Relevînd atenția acordată în țara 
noastră problemelor folosirii ener
giei atomice în scopuri pașnice, 
vorbitorul a arătat că guvernul ro
mân manifestă interes față de ac
tivitățile A.I.E.A. și îi acordă spri
jinul său. Acad. Horia Hulubei a 
supus conferinței generale, în nu
mele delegației române, o serie de 
sugestii printre care î amplificarea 
efortului de formare a specialiști
lor ; acordarea unei atenții sporite 
călătoriilor de studii; necondițio- 
narea livrării de echipament, de 
trimiterea de experți, decît la ce
rerea statelor beneficiare.

ROMA

VIZITA MINISTRULUI 
COMERȚULUI EXTERIOR

In anii care au trecut de la cu
cerirea independenței, poporul ci
priot, sub conducerea președintelui 
Makarios, a obținut o serie de suc
cese în dezvoltarea economiei in
dustriale și agrare, în construcții, 
în crearea de noi amenajări turis
tice.

Pe plan extern, republica și-a a- 
sigurat un prestigiu crescînd, dato
rită politicii sale bazate pe princi
piile coexistenței și cooperării paș
nice cu toate țările, indiferent de 
orînduirea lor politico-socială, spri
jinirii luptei de eliberare a popoa
relor, neangajării în blocurile mi
litare.

Pașii făcuți de poporul cipriot pe 
calea consolidării independenței și 
suveranității sale de stat, a ridică
rii nivelului său de dezvoltare eco
nomică și a standardului său de 
viață ar fi fost, desigur, mai mari 
dacă acest popor harnic și eroic

fața crizei provocate de amestecul 
puterilor străine în treburile sale. 
De la început, Ciprului indepen
dent i-au fost impuse servituți 
grele prin crearea, pe teritoriul său 
a bazelor militare engleze, prin dis
locarea pe același teritoriu a unor 
trupe străine. , Aceste servituți au 
constituit un instrument de amestec 
al puterilor străine în treburile in
terne ale Ciprului.

Poporul român a urmărit și a 
sprijinit cu simpatie lupta 
de eliberare a poporului ci
priot. După cucerirea independen
ței între tînăra Republică Cipru și 
România socialistă, țări situate în 
cuprinsul aceleiași zone geografice, 
s-au dezvoltat relații prietenești, 
care se află în progres. Schimburile 
comerciale și culturale dintre țările 
noastre cunosc un curs ascendent. 
Poporul și guvernul român susțin 
cu hotărîre dreptul Imprescriptibil 
al poporului cipriot de a-și hotărî 
singur soarta.

Cu prilejul sărbătorii naționale a 
Republicii Cipru, poporul român 
urează poporului cipriot prieten 
succes deplin în consolidarea inde
pendenței sale politice, economice, 
în asigurarea păcii și prosperității, 
în rezolvarea problemelor sale na
ționale.,.

ROMA 29. — Corespondentul A- 
gerpres, N. Puicea, transmite : Mi
nistrul comerțului exterior al 
României, Gheorghe Cioară, care se 
află într-o vizită în- Italia, a avut 
întrevederi cu Luigi Preti, minis
trul italian al finanțelor, Franco 
Restivo, ministrul agriculturii- și 
silviculturii, și Giorgio Bo, minis
trul pentru participarea statului. 
Interlocutorii s-au declarat în fa
voarea c<?ntinuării cursului pozitiv 
al relațiilor economice și comer
ciale româno—italiene.

In cursul zilei de vineri, minis
trul român a vizitat sediul din 
Roma al Societății naționale pen
tru hidrocarburi (E.N.I.) și Institu
tul pentru reconstrucții industriale 
(I.R.I.) — grup financiar cu capi
tal predominant de stat care cu
prinde mari întreprinderi și uzine 
ca „Finmeccanica", „Finsider", 
„Flncantieri", „Finmare" și „Stet". 
și a avut convorbiri eu conducă
tori ai acestor instituții privind 
dezvoltarea relațiilor între între
prinderi românești și firme italie
ne inclusiv în domeniul cooperării 
reciproo avantajoase.

Scrisoarea adresată

Astăzi, Republica Botswana sârbâtorește împlinirea unui an de la procla
marea independenței. Tn fotografie: Vedere din Gaberones, capitala târli

FRANCEZ
PARIS 29. — Corespondentul A- 

gerpres, Al. Gheorghiu, transmite : 
In vederea celui de-al doilea tur de 
scrutin al alegerilor cantonale, care 
are loc duminică 1 octombrie în 604 
cantoane rămase în balotaj, P.C.F. 
a adresat alegătorilor un apel la 
unire „pentru o victorie democra
tică". Apelul menționează că rezul
tatele primului tur exprimă pro
gresul votului comuniștilor, în ca
drul avansului general al stîngii. A- 
ceste voturi — se spune în apel — 
exprimă o aspirație mai largă pen
tru schimbări în favoarea unei po
litici democratice și de progres so
cial și național. Apelul relevă, de 
asemenea, rapiditatea și amploarea 
înțelegerilor încheiate între comu
niști și celelalte forțe de stînga în 
favoarea unui candidat unic al stîn
gii, cît și faptul că în aproape toate 
cantoanele, stînga prezintă cîte un 
candidat unic Ia cel de-al doilea 
tur. Apelul cere alegătorilor să vo
teze masiv în favoarea acestui can
didat unic al stîngii.

Secretariatul C.C. al Partidului 
Comunist Francez a însărcinat pe 
deputății săi din Adunarea Națio
nală Franceză, care fac parte din 
grupul deputaților de stînga, să ia 
contact cu deputății Federației 
Stîngii Democrate și Socialiste, în 
vederea elaborării și depunerii unei 
moțiuni de cenzură comună a 
stîngii, care să ceară abrogarea or
donanțelor guvernamentale asupra 
securității sociale.

Comunicat sovieto-turc
MOSCOVA 29 (Agerpres). — Pre

ședintele Consiliului de Miniștri al 
Uniunii. Sovietice și primul minis
tru al Turciei și-au exprimat satis
facția în legătură cu dezvoltarea 
continuă a relațiilor prietenești de 
bună vecinătate, bazate pe princi
piile respectării independenței, in
tegrității teritoriale, suveranității, 
egalității și neamestecului în trebu
rile interne ale celor două țări, se 
spune în comunicatul dat publici
tății la încheierea vizitei oficiale în 
Uniunea Sovietică a primului mi

nistru al Turciei, Suleyman Demi- 
rel.

Șefii celor două guverne, se spu
ne în comunicat, au discutat, de 
asemenea, situația din Orientul A- 
propiat. în comunicat se arată că 
poporului vietnamez trebuie să i 
se ofere posibilitatea deplină de 
a-și hotărî singur soarta, conform 
prevederilor acordurilor de la Ge
neva din 1954 Este subliniată im
portanța creării unor relații de 
încredere reciprocă în Europa și 
respectării intereselor tuturor sta
telor.

de Max Reimann 
cancelarului Kiesinger
BERLIN 29 (Agerpres). — Max 

Reimanh, prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Germania, a adresat cancelarului 
vest-german Kiesinger o scrisoare des
chisă în care subliniază că renunța
rea de către guvernul R.F. a Germaniei 
la pretenția de a reprezenta întregul 
popor german și recunoașterea exis
tenței R. D. Germane ar crea condiții 
pentru ca reprezentanții guvernelor 
celor două state germane să ducă tra
tative bazate pe egalitatea în drep
turi.

Mentionînd oportunitatea propune

rilor expuse în scrisoarea adresată de 
Willi Stoph, președintele Consiliului 
de Miniștri al R. D. Germane, can
celarului Kiesinger, Max Reimann a- 
rată că oamenii ar întîmpina cu un 
sentiment de ușurare realizarea unui 
acord între cele două state germane 
privind renunțarea la folosirea forței, 
înfăptuirea de măsuri în' vederea de
zarmării, renunțarea la arma atomică, 
retragerea treptată din blocurile mi
litare și aducerea unei contribuții co
mune la crearea unui sistem de secu
ritate europeană.

sa

agențiile de presă
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transmit:
Vineri s-a încheiat Ia

Ankara reuniunea de două zile a 
grupului de planificare nucleară al 
N.A.T.O., ale cărei dezbateri s-au 
desfășurat în secret. Un comunicat 
oficial publicat la încheierea reuniunii 
arată că participant» „au trecut în 
revistă diversele studii tehnice și mi
litare efectuate de la întîlnirea lor 
anterioară și au dat directive pentru 
continuarea și dezvoltarea lor în ve
derea unei noi examinări la viitoarea 
întîlnire a grupului da planificare 
nucleară".

Convorbirl chino-alha- 
H6Z0« I^in au început convor
birile între delegația chineză, cons A 
de Ciu En-lai, membru al Comiteri 
Permanent al Biroului Politic al CJ- 
P. C. Cliinez, premier al Consiliului de 
Stat, și delegația de partid și guverna
mentală albaneză, condusă de Mehmet 
Shehu, membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului Muncii din Albania, 
președintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Albania, care face o vizită ofi
cială în R. P. Chineză. (China Nouă)

Stafia italiana de teleeo
mUniCOtii Pr’n intermediul sateliți

0 cuvîntare a lui 
Fidel Castro

HAVANA 29 (Agerpres). — Intr-o 
cuvîntare rostită în Piața Revoluției 
din Havana la adunarea consacrată 
celei de-a 7-a aniversări a constituirii 
comitetelor de apărare a revoluției, 
Fidel Castro, prim-secretar al C.C. al 
Partidului Comunist din Cuba, pre
ședintele guvernului revoluționar, a a- 
nunțat că în anul 1969 va fi elaborată 
prima constituție a Cubei socialiste. 
Vorbind despre recenta întrunire de la 
Washington a miniștrilor de externe ai 
O.S.A., vorbitorul a declarat că încer
carea O.S.A. de a judeca și sancțio
na Cuba este un act imoral, o violare 
a legilor internaționale.

In ultimul timp, cons
fătuirile conducătorilor 
partidului republican din 
Statele Unite s-au ținut 
lanț. La început la hote
lul „Hilton" din Was
hington s-au întrunit li
derii organizațiilor repu
blicane din cele 50 de 
state ale țării Apoi, tot 
aici, timp de două zile a 
avut loc sesiunea Comi
tetului național al parti
dului. Oficial. ambele 
reuniuni au avut un 
singur scop î acela de a 
stabili data și locul de 
desfășurare a convenției 
naționale a partidului, 
care urmează să desem
neze candidatul republi
can pentru alegerile pre
zidențiale din toamna a- 
nului viitor

Dar în afara obiectivu
lui oficial anunțat, cele 
două întruniri au fost do
minate, după cum au 
lăsat să se înțeleagă zia
rele americane, de dispu
tele dintre diferitele cu

rente, de lupta, devenită 
tot mai acerbă, în ultimul 
timp, pentru preponde
rență în conducerea a- 
cestui partid. Chiar de 
la deschiderea sesiunii 
Comitetului național, co
mentatorii din Washing
ton și New York relatau 
că în spatele ușilor închi
se ale sălii de bal a ho
telului se ciocnesc intense 
patimi preelectorale.

Se știe că în ultima 
vreme grupurile princi
pale republicane și-au 
manifestat tot mai 
deschis dorința de a 
scoate partidul din „ghe
toul" opoziției Ținînd 
seama de scăderea se
rioasă a sprijinului pu
blic acordat actualei Ad
ministrații — fapt arătat 
de sondajele de opinie 
întreprinse pe diferite 
planuri — șl de divizarea 
tot mai mare din partidul 
democrat „fruntașii par
tidului republican între
văd de pe acum posibili

tatea unei victorii în ale
gerile prezidențiale"
(U.P.I.) Evident, atuurile 
pe care I le oferă poziția 
adversarului de la putere 
nu sînt suficiente pentru 
a schimba soarta opozi
ției republicane dacă ea 
nu prezintă o soluție al
ternativă în principalele 
probleme care frămîntă 
opinia publică americană 
și în primul rînd în ce 
privește agresiunea
S.U.A. în Vietnam. Iar 
acest aspect este direct 
legat de grupul care va 
dobîndi preponderență în 
partid, de candidatul și 
politica ce vor reprezenta 
opoziția în timpul cam
paniei prezidențiale.

Or, lupta pentru supre
mație în partidul repu
blican este în prezent în 
toi. „Conflictul între ari
pa liberală și cea conser
vatoare se anunță se
rios" — scrie revista 
franceză „L'Express". Pri
ma este reprezentată de

guvernatorul statului Mi- 
.. ch.igan, George Romney, 

de senatorul Charles 
Percy din Illinois, iar 
cealaltă de fostul vicepre
ședinte Richard Nixon și 
de guvernatorul Califor
niei, Ronald Reagan. 
Dacă la Conferința na
țională a partidului, or
ganizată la începutul a- 
nului la New Orleans, re
prezentanții din diferite 
state și-au promovat fie
care candidatul preferat, 
acum după informațiile 
strecurate în ziare și după 
cuvîntările principalilor 
lideri se pare că disputa 
principală se desfășoară 
între grupările lui Rom
ney și Nixon, ambii can
didați posibili la preșe
dinție.

Bineînțeles că partidul 
republican și liderii lui nu 
pot să nu țină seama de 
orientarea actuală și de 
viitor a opiniei publice. 
Nu constituie un secret 
pentru nimeni — așa cum

remarcă și „The Chris
tian Science Monitor" — 
că „poporul american 
dorește să se pună capăt 
de urgență conflictului 
din Vietnam. Americanii 
doresc să se acorde mai 
multă atenție și resurse 
mai mari pentru rezolva
rea gravelor probleme in
terne. Ei ar sprijini pe 
acel lider politic care 
le-ar oferi un program 
convingător în aceste do
menii interdependente". 
Mulți dintre liderii repu
blicani sînt conștienți de 
acest lucru.

Guvernatorul Romney 
a fost primul care „a 
aruncat mănușa în a- 
renă", abordînd proble
ma războiului din Viet
nam. Intr-o conferință de 
presă ținută cu cîtva 
timp în urmă, el a de
clarat că în timpul unei 
vizite făcute în 1965 în 
Vietnamul de sud, a fost 
supus „unei operații de 
spălare a creierului" de 
către autoritățile militare 
și diplomatice, care l-au 
convins că intervenția 
Statelor Unite în Viet
nam este justificată 
Romney a adăugat că 
mai tîrziu și-a dat seama 
că a fost înșelat și că 
această intervenție cons
tituie o greșeală. „Consi
der drept un fapt tragic 
implicarea noastră în a- 
cest conflict" — a sub-

liniat guvernatorul din 
Michigan, pronunțîndu- 
se în același timp împo
triva bombardamentelor 
asupra R.D. Vietnam. Lua
rea de poziție a lui 
Romney a stîrnit un pu- 
ternio ecou în S.U.A., 
chiar și numai pentru 
faptul că pînă nu de mult 
el făcea parte din aripa 
„durilor". Așa s-a făcut 
că la reuniunile de la 
Washington partizanii lui 
Nixon ca și cei ai lui 
Reagan l-au criticat ve
hement pe Romney

încercînd să cîștige ca
pital politic, liderii repu
blicani pedalează tocmai 
pe o temă spinoasă 
pentru Administrație, 
împotrivindu-se nu atît 
războiului din Vietnam 
cît metodelor de ducere 
a acestuia „In esență 
— așa cum scrie ziarul 
britanic „Times" — politi
ca lui Romney cu privire 
la Vietnam (ca și luările 
de poziție ale altor lideri 
—- n.r.) nu echivalează 
decît cu promisiunea că 
el va duce același război 
mai bine".

Evident, lunile urmă
toare vor aduce noi cla
rificări în tabăra repu
blicanilor, arătînd dacă 
și în ce măsură speran
țele lor, de a reveni la 
Casa Albă, își pot crea un 
punct de susținere.

Radu BOGDAN

lor artificiali a fost inaugurată joi în 
prezența primului ministru al Italiei, 
Aldo Moro, la Piana del Fucino, în 
apropiere de Avezzano.

Adunarea de stat a R. P.
Ungare 8 rab^cat Tratatul de prie
tenie, colaborare și asistență mutuală 
încheiat între R. P. Ungară și R. D. 
Germană.

La Cairo a soeit 0 delegad® 
condusă de Gheorghe; Pletea, secretar 
al Uniunii sindicatelor din întreprin
derile industriei de petrol, chimie și 
gaz metan, care va participa la reuniu
nea comitetului de pregătire a Con
ferinței internaționale a sindicatelor 
din industria petrolului din bazinele 
Mării Negre, Mării Mediterane și din 
Orientul Apropiat.

Uniunea Sovietic® va 
lansa stația interplane
tară „VenUS-4" la 18 oc
tombrie, a declarat în cadril 
unei conferințe de presă organi
zată la Belgrad cu prilejul Con
gresului astronautic internațional, , 
academicianul sovietic Leonid 
Sedov. I

Un ordin de arestare > pro
fesorului Alfredo Baas, acuzat că ar 
„nutri simpatie pentru comuniști", a 
fost emis de judecătorul federal din 
orașul Salta (Argentina). La Cordova, 
Tucuman și alte orașe argentinene au 
fost, de asemenea, operate arestări. 
Toate aceste măsuri sînt luate în con
formitate cu „legea privind securitatea 
statului" adoptată în luna august a.o.

redacția Șl ADMINISTRAȚIA : București Piața „ScînteU", Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele »e fac la oficiile poștale, factorii poștali și dlfuzorll voluntari din întreprinderi șl instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Sclnteii


