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Măsuri de mare însemnătate
%

pentru ridicarea pe o treaptă
superioară a cointeresării materiale

și creșterea nivelului de trai
Presa de ieri a publicat Hotărîrea plenarei 

C.C. al P.C.R. din 5—6 octombrie 1967 cu pri
vire la îmbunătățirea sistemului de salarizare 
și majorarea salariilor. Ecoul larg al Hotărîrii, 
interesul deosebit și via satisfacție cu care ma
sele muncitoare au întîmpinat-o sînt o reflec
tare a încrederii lor nețărmurite în politica eco
nomică a partidului și statului nostru, a cărei 
trăsătură caracteristică o constituie grija pentru 
ridicarea continuă a nivelului de trai al oame
nilor muncii, pentru bunăstarea întregului po
por, pe temelia sănătoasă a dezvoltării și întă
ririi potențialului economic al țării.

Măsurile adoptate de plenară se întemeiază 
pe hotărîrile Congresului al IX-lea al partidu
lui cu privire la creșterea salariului real al oa
menilor muncii cu circa 25 la sută în 1970 față 
de 1965, în principal prin majorarea salariului 
nominal. Trecîndu-se la traducerea în viață a 
acestor hotărîri, în anul 1966 veniturile bănești 
provenite din salarii au crescut cu 11,3 la sută 
In acest an au fost majorate salariile unor ca
tegorii de muncitori și cadrelor de economiști. 
De o deosebită însemnătate economică și so
cială este măsura luată, cu un an mai devreme 
decît se prevedea în cincinal, privind majora
rea, începînd de la 1 august 1967, a salariilor 
mici din toate ramurile de activitate. Numai 
majorările aplicate în acest an asigură la nive
lul unui an întreg mărirea veniturilor salariați- 
lor cu peste un miliard și jumătate lei.

Cu pregnanță se vădește preocuparea con
stantă a paftitfuiui, care a luat torma'unei po
litici sistematice, ca. în cadru) creșterii gene
rale a salariilor, să se asigure sporirea cu pre
cădere a salariilor mici. Efectele aplicării con
secvente a acestei politici își găsesc expresia 
în faptul că dacă în 1957 ponderea saiariați- 
lor cu salarii de pină la 7C0 lei cuprindea ma
rea majoritate a salariaților (63,4 la sută), iar 
a celor cu salarii între 1 001—1 5C0 lei constituia 
doar o mică minoritate (11,6). în prezent nu mai 
există salariați cu salarii sub 700 lei. iar cei 
care au salarii între 1 001 — 1 500 lei formează 
categoria cea mai mare de salariați, ponderea 
ior ajungînd la 40.9 la sută.

Acum, in vederea îndeplinirii mai departe a 
sarcinilor trasate de Congresul a! IX-lea al par
tidului cu privire la creșterea nivelului de trai 
al oamenilor muncii, plenara a hotărît adopta
rea unor măsuri privind îmbunătățirea sistemu
lui de salarizare și continuarea eșalonată pe 
ramuri, începînd cu trimestrul IV 1968. a ac
țiunii de majorare generală a salariilor, în me
die cu 12,3 la sută, astfel încît in 1970 ea să cu
prindă toate categoriile de salariați. Majorarea 
generală a salariilor se va face diferențiat pe 
ramuri și subramuri. precum și pe categorii de 
personal — între 11,8 la sută pentru personalul 
tehnic-administrativ și de specialitate și apro
ximativ 12,6 la sută pentru muncitori, ceea ce 
înseamnă că muncitorii vor beneficia de o spo
rire a salariilor mai mare decît majoritatea ge
nerală medie pe economie. La nivelul ultimului 
an al cincinalului, cînd toți salariații se vor 
bucura de aceste majorări, veniturile lor bă
nești vor crește — așa cum se arată în Hotărîre 
— cu 10,5 miliarde lei.

Este deosebit de semnificativ că, prin crește
rea an de an a salariului mediu, prevăzută în 
planul de stat, împreună cu majorarea generală 
a salariilor stabilită de plenară, se va asigura 
sporirea salariului mediu de la 1 115 lei în anul 
1965 la peste 1 400 lei în 1970, adică cu circa 26 
la sută. Ca urmare a creșterii în asemenea pro
porții a salariului mediu pe economie, ponderea 
salariaților cu salarii pină la 1 000 de lei va 
scădea foarte mult, în timp ce ponderea salaria
ților cu salarii între 1 001—1 500 lei și între 
1 501—2 500 Iei va crește sensibil, de la 59,2 la 
sută in 1967 la 72,3 la sută in 1970.

Oamenii muncii văd în prevederile acestei 
Hotărîri o nouă și grăitoare confirmare a ade
vărului de care s-au convins de-a lungul anilor 
construcției socialiste, că întreaga politică a 
partidului de dezvoltare economică a țării, de 
sporire a avuției naționale și spirituale a socie
tății noastre, slujește pe de-a întregul interese
lor celor ce muncesc, este subordonată țelului 
fundamental a) ridicării sistematice a bunăstării 
poporului. Iată de ce 
energiile și forțele 
tărîrilor Congresului 
prevederilor planului 
nesc cu succes

în întreaga operă _ .
partidul nostru acordă o deosebită importanță 
aplicării consecvente și cit mai depline a prin
cipiului socialist al repartiției, ceea ce implică 
perfecționarea continuă a sistemului de cointe
resare materială, care are un rol hotărîtor în 
asigurarea progresului și dezvoltării multilate
rale a întregii economii. Tocmai de aceea, în 
ansamblul măsurilor stabilite de Hotărîre se 
acordă o deosebită însemnătate îmbunătățirii sis
temului de salarizare, ca un element fundamen
tal pentru întărirea cointeresării materiale a ce
lor ce muncesc in rezultatele activității lor.

Măsurile cu privire la îmbunătățirea sistemu
lui de salarizare trebuie privite în legătura lor 
organică cu ampla acțiune de perfecționare a 
conducerii și planificării economiei naționale, 
preconizată de oroiectul de Directive ale C.C. a! 
P.C.R.

întregul popor își consacră 
creatoare înfăptuirii ho- 
al IX-lea al partidului, a 
cincinal, care se îndepii-

de construcție socialistă,

(Continuare în pag. a III-a)
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a ridicam calificam
Am citit cu mare atenție 

Hotărîrea plenarei C.C, al 
P.C.R. din 5—6 octombrie 
1967 cu privire la îmbună
tățirea sistemului de salari
zare și majorarea salariilor. 
Toate prevederile ei m-au 
interesat, atrăgîndu-mi în 
mod deosebit atenția obiec
tivul stabilirii mai precise a 
salariilor în funcție de can
titatea, .calitatea și răspun
derea socială a muncii, 
creării unui raport mai rațio
nal pe scara salariilor. Expe
riența mă face să consider 
binevenite măsurile ce vor 
fi întreprinse în scopul creș
terii ponderii salariului tari
far de încadrare în salariul 
totai al muncitorilor, dife
rențierii progresive a cate
goriilor tarifare și, în cadrul 
acestora, intre salariile tari
fare pe trepte.

De unde am 
Știind că vor primi 
și alte sporuri, care
jorează salariile tarifare la 
sfîrșitul lunii, unii oameni 
de la liniile tehnologice II 
și III, din secția de prelu
crări mecanice a uzinei, lu
crează cam in dorul ielii, 
cum se spune. Ei nu luptă 
să-și îmbunătățească nivelul 
de pregătire, întrucît sala
riul corespunzător catego
riei superioare, sau chiar 
mai mult. îl obțin și așa. Și 
atunci ,,de ce să ne mai 
zbatem” își spun, probabil, 
unii muncitori, ca Mihai lin
gă, Ilie Ban sau Ion lorgu- 
lescu : „cîștigăm destul de 
bine și așa” Frezorul 
Gheorghe Lazăr, de pildă, 
deși e încadrat doar în ca
tegoria a IV-a, încasează în 
medie un salariu lunar total 
de 1 350 de lei. Adică tot 
atît cît primește un muncitor 
de categoria a Vil-a, care 
lucrează în regie. Că pro-

pornit ? 
premii 
le ma-

dusele pe care le dă nu 
sînt de calitate superioară, 
nu-l prea interesează. El pe
dalează numai pe cantitate, 
dînd destule rebuturi,

Ncua Hotărîre va schimba 
total o asemenea stare de 
lucruri. Ea prevede clar : 
numai munca cu rezultate 
superioare cantitative și — 
element nou — calitative, 
bazate pe cunoștințe cores
punzătoare va fi recompen
sată din plin. Dacă unii au 
fost, pînă acum, cotați cu 
„suficient”, pentru obținerea 
acestui calificativ în viitor 
vor trebui să-și mărească 
bagajul de cunoștințe, care 
a devenit sărac. Viata eco
nomică viguroasă nu tole
rează menținerea in medio
critate. Pe de altă parte, 
corelarea mai bună a sala
riilor taritare pe categorie. . 
cu ajutorul treptelor, asigu 
rîndu-se totodată diferenție
rea progresivă intre catego
riile de calificare, sînt mă
suri care vor genera o pu
ternică emulație
muncitorii pentru ridicarea 
pregătirii lor și 
productivității muncii.

Consider - 
importantă 
secvență a 
interesării 
implică atît 
riajilor după 
calitatea muncii, cit și răs
punderea lor materială pen
tru neîndeplinirea sarcinilor 
de plan, pentru daunele și 
pagubele aduse avuției ob
ștești. Cei care provoacă 
pagube din vina lor trebuie

intre tofi

sporirea

ca are o mare 
aplicarea con- 
principiului co- 
materiale, care 
retribuirea sala- 

cantitatea și

Constantin CHINGARU 
maistru la uzinele 
„Timpuri Noi“-București

(Continuare 
în pag. a III-a)

Aprecierea

înaltă a gin

dirii tehnice
Prevederile Hotărîrii Plenarei 

C.C. al P.C.R. din 5—6 octombrie 
1967 cu privire la îmbunătățirea sis
temului de salarizare și majorarea 
salariilor se înscriu organic în con
textul relațiilor noastre economice 
și sociale, răspund cerințelor com
plexe ale actualei etape de desă- 
vîrșire a construcției socialiste. Tre- 
cînd în revistă numeroasele schim
bări în sistemul de salarizare, sta
bilite prin noua Hotărîre, m-am oprit 
mai îndelung asupra celor care se 
referă la îmbunătățirea sistemului 
de salarizare a personalului tehnico- 
administrativ.

Bunăoară, uzina noastră — unitate 
importantă, atît în ceea ce privește 
capacitatea de producție, cît și com
plexitatea fabricatelor, are un număr 
mare de personal tehnico-adminis- 
trativ. care participă direct sau in- 
țțlpeqț ,Ja proqgș^Ie de. fabricație. Ex
periența uzinei si scos la iveâță nu o 
dată lacune, și nu puține la număr, 
ale actualului sistem 
care nu reușea —. 
deschis — să imbine 
monios cointeresarea 
tehnicianului sau a 
responsabilitatea lui.
lective ale producției, ale beneficiari
lor și economiei naționale.

Se ajunsese chiar la o situație a- 
proape paradoxală. In timp ce ingi
neri cu pregătire suDerioară lucrau 
în munci de dispecerat, unii tehnici
eni si oameni cu o pregătire medie 
ocupau posturi în sectoarele de con
cepție. de planificare si organizare a 
producției și a muncii. Anomalia a 
fost sesizată. Ca urmare, am trans
ferat în cursul acestui an 12 ingineri 
de la secția cazangerie la serviciile 
de proiectare și tehnolog șef. Ingi
neri ca Anghel Hotar. Anton Isofa- 
che. Dunțitru Ungureanu și alții ca 
ei își pun) acum în valoare cunoștin
țele lor teoretice și practice, lucrează 
la randamentul pregătirii lor. Tot
odată, am revizuit și încadrările din

Ing. Eugen TOMA 
directorul Uzinei de utilaj 
chimic Ploiești

de salarizare, 
să recunoaștem 
întotdeauna ar- 
individuală a 
inginerului, cu 
cu nevoile co-

(Continuare în pag. a III-a)

Conducătorii de partid și de stot
au asistat la exerciții și aplicații militare

In zilele de 12 și 13 octombrie 
a. c., tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Chivu Stoica, Ion Gheorghe 
Maurer, Alexandru Drăghici, Paul 
Niculescu Mizil, Ilie Verdeț, Vasile 
Patilineț, împreună cu ministrul 
forțelor armate, general colonel 
Ion Ioniță, au asistat la exerciții 
și aplicații tactice cu trageri de 
luptă, executate de trupe ale 
diferitelor genuri de arme. Au 
participat, de asemenea, tovărășii 
Corne] Onescu, ministrul afacerilor 
interne, Constantin Scarlat, minis
trul industriei chimice, Mihai 
Marinescu, ministrul industriei con-

Marine-
meta-

strucțiilor de mașini, ion 
seu, ministrul industriei 
lurgice, Ion Stănescu, președintele 
Consiliului Securității statului, ad- 
juncții ministrului forțelor armate, 
generali și ofițeri superiori, repre
zentanți ai organelor locale.

Conducătorilor de partid și de 
stat le-a fost prezentată tehnica 
de luptă aflată în dotarea forțelor 
noastre armate, precum și reali
zările activității de cercetare și de 
inovații depuse de cadrele tehnice 
și inginerești din armată.

După terminarea exercițiilor și 
aplicațiilor, tovarășul Nicolae

Ceaușescu a felicitat pe partici
pant, relevînd calitățile organiza
torice și de conducere ale coman
danților. măiestria și iscusința 
trupelor în îndeplinirea misiunilor, 
calitățile tehnicii Și armamentului 
și a urat tuturor soldaților, ofițeri
lor și generalilor noi succese in 
perfecționarea măiestriei lor mili
tare.

Pretutindeni, prin localitățile pe 
unde au trecut, conducătorilor de 
partid și de stat li s-a tăcut' o 
primire caldă și entuziasta din 
partea populației.

Ieri s-au deschis în Capitală

Lucrările Colocviului
„Constantin Brăncuși“

Vineri dimineața au început la 
Ateneul Român lucrările Colocviului 
„Constantin Brâncuși", organizat de 
Comitetul de Stat pentru Cultură și 
Artă și Uniunea Artiștilor Plastici, în 
colaborare cu Asociația Internațională 
a Criticilor de Artă (A.I.C.A.). Coloc
viul reunește numeroși specialiști din 
țară și de peste hotare, care vor 
dezbate, timp de trei zile, noile in
terpretări și explicații pe care opera 
sa le ridică prin originile ei folclo
rice, prin formele inedite și cu înalte 
semnificații, prin variatele influențe 
pe care le-a exercitat în arta mon
dială, precum și alte probleme legate 
de viața și creația „înnoitorului sculp
turii mondiale" — cum este denumit 
Brâncuși de numeroși critici și istorici 
de autoritate.

La deschiderea colocviului au par
ticipat membri ai conducerii unor in
stituții culturale centrale, ai unor mi
nistere și organizații obștești, acade
micieni, profesori universitari, critici 
și istorici de artă, artiști plastici și alți 
oameni de artă, studenți ai institute
lor de artă din tară, elevi și admi
ratori ai artistului.

Marele interes pentru această reu
niune este relevat de prezența la co
locviu a numeroși specialiști reputați 
din domeniile criticii, teoriei și isto
riei artei, sosiți din mai multe țări ale 
Europei și Americii. Sînt prezenți, de 
asemenea, atașați culturali și de presă 
ai misiunilor diplomatice acreditați la 
București, ziariști români și cores
pondenți ai presei de peste hotare.

Deschizînd ședința, în numele co
misiei de organizare a colocviului, 
acad. Ion Jalea, președintele Uniunii 
Artiștilor Plastici, a spus, printre al
tele : Sculptura brâncușiană a devenit 
de mult un bun spiritual al întregii 
umanități. în cei zece ani care au 
trecut de la dispariția artistului, gloria 
lui Brâncuși a sporit necontenit. Su
bliniind că personalitatea complexă a 
artistului nu a fost cuprinsă încă în 
toată amploarea ei, vorbitorul a ex
primat convingerea că lucrările coloc
viului vor contribui la cunoașterea 
mai aprofundată a creației lui Brân
cuși.

(Continuare în pag. a IV-a)

Semicentenarul Marii Revoluții

Socialiste din Octombrie

Ședința festivă a
Consiliului General A.R.LU.S.

Vineri diipă-amiază a avut loc în 
Capitală ședința festivă a Consiliu
lui General ARLUS. consacrată a- 
niversării semicentenarului Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie

Pe fundalul scenei erau înscrise 
chemările „Trăiască a 50-a aniver
sare a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie", „Trăiască priete
nia româno-sovietică".

în prezidiul adunării au luat loc 
tovarășii fosif Banc, membru su
pleant ai Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R.. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri. Mihai Da- 
lea, secretar al C.C. al P.C.R., Ilie 
Murgulescu. lorgu Iordan și Petre 
Constantinescu-Iași. vicepreședinți 
ai Consiliului General ARLUS. 
prof. Mihail Roșianu, Ion Savu. se
cretar al Comitetului orășenesc 
București al P.C.R., Ion Moraru. 
membru în Biroul Consiliului Ge
neral ARLUS, precum și A. V. Ba
sov, ambasadorul Uniunii Sovieti
ce la București.

în sală se aflau membri ai con
ducerii unor ministere, instituții

centrale și organizații obștești, oa 
meni de știință și cultură, oameni 
ai muncii din întreprinderile și in
stituțiile Capitalei, ziariști. Erau 
prezenți membri ai Ambasadei U- 
niunii Sovietice.

Cuvîntu) de deschidere a fost 
rostii de acad. lorgu Iordan. A 
vorbit apoi acad. Petre Constanti- 
nescu-Iași. Relevind însemnătatea 
istorică a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie, uriașa înrîu-
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462

sep- 
publicam, la rubrica 

divers", următoarea ca-

cantonierului

In ziarul nostru din 27 
tembrie 
„Faptul 
setă :

Fata
consfătuirea de producție a dis
trictului a fost invitată și ea — 
fata cantonierului. Maria Sele- 
jan, de 14 ani. Părăsise cantonul 
462 plecînd spre stafia Turdaș 
(Hunedoara) să ia trenul perso
nal. Descoperind însă o 
ruptă, s-a întors din drum, 
alarma. Un tren de marfă 
se apropia cu toată viteza 
spre Orăștie a fost oprit la 
me. Ceferiștii au reparat 
și circulația s-a reluat. Oame
nii au felicitat-o și Maria s-a 
roșit toată. Fata de cantonier nu 
se desminte".

Scriind acestea, ne-o închipu
iam aleraînd intr-un suflet 
canton: „Tată. tată, o 
ruptă !“■

Voia să plece la rude, la 
tu de Jos. Poteca spre gară șer
puia pe lingă calea ferată. Stră
bătuse aproape o jumătate de 
kilometru cînd a zărit șina rup
tă. Nici nu știe cînd a ajuns la 
canton. Tatăl său a fugit înain
te, pe linie, oprind trenul. Pi
cherul loan Costea. sosit grab
nic la fața locului, a mobilizat 
oamenii, reparind șina.

Asemenea fapte nu rămin in 
anonimat. Ar fi și păcat. Edu- 
cînd generația tinăm. copiii, e

Ștefan ZIDARIȚA

șină 
dînd 
care 
din- 
vre- 
linia

spre 
șină

Vin-

(Continuare în pag. a Vll-aj
(Continuare în pag. a Vil-a)

De la Gauhati
la Haldia

Simplitate și simplism
• ÎNCHEIEREA UNUI ACORD ROMÂNO-INDIAN 

DE COOPERARE ECONOMICĂ

opinii
Simplitatea este accesul 

la esență. în artă, ca și în 
viață, ea este marca recu
noscută a gustului cu ade
vărat rafinat, a culturii su
perioare. Marile idei și in
venții sînt de o simplitate 
aproape neverosimilă. Dacă 
ar exista, însuși adevărul 
absolut s-ar înfățișa, cred, 
spre stupefacția 
sintetic și 
punct.

Atît de 
tră epocă 
piardă cu 
tru că apelează, pe o scară 
din ce în ce mai largă, la 
procedeul simplificării. în 
labirintul materiei in care 
am intrat, cifrele joacă o 
sarabandă mefistofelică, dar 
mașina electronică le îm- 
blînzește, le disciplinează, 
reducînd tot acest iad la di
mensiunea unui joc de 
copii. Mărfurile au invadat 
lumea ca un ocean dezlăn
țuit. Dar omul le-a dirijat 
circulația atît de bine încît 
ajung, fără nici o greșeală, 
exact acolo unde sînt aștep
tate. Cu cît haosul modern 
pare mai adînc, cu atît miș
carea lucrurilor devine mai 
simplă, mai precisă, redu
cînd efortul omului, satis- 
făcindu-1 mai prompt, mai 
comod, mai divers. Sim
plitatea este mostra desă- 
vîrșirii — cît îi este ea ac
cesibilă omului ; civilizația 
contemporană ne obligă să 
o atingem în fiecare clipă.

generală,
condensat ca un
complicata noas- 
reușește să nu-și 
totul capul pen

Dar ca și între sublim și 
ridicol, între simplitate și 
simplism nu este decît un 
pas. Simplismul este opu
sul radical al esențialului, 
al rafinamentului, al preci
ziei și comodității. Primul 
încununează un efort de 
cunoaștere, al doilea reflec
tă refuzul de a ști, primul 
este o victorie a spiritului, 
al doilea consacrarea nepu
tinței lui, cel dlntîi discre
ția erudiției, următorul e- 
talarea suficienței.

Simplistului îi este inac
cesibil miezul fenomenului. 
El se mulțumește cu o la
tură secundară, închipuin- 
du-și că aceasta e totul. 
Știind că 1-|-1 = 2 se crede 
edificat asupra întregii ma
tematici. Neavînd ce con
centra, el procedează prin 
eliminare. Răul principal 
stă însă în pasiunea sa pen
tru generalizări. Dacă a vă
zut într-o zi un om rîzînd, 
trage concluzia că lumea e 
stăpînită de euforie. Chiar 
dacă, afectiv, este pentru 
progres, el e tras înapoi de 
concepția sa statică, anchi
lozată. Nu-i exclus de aceea 
să întîlnești simpliști și 
printre adepții comunismu
lui, printre militanții noii 
orînduiri. Trăsătura lor dis
tinctivă comună este că nu 
pot asimila dialectica — 
concepția dinamicii 

ghidează 
imuabilă

Ei se 
o schemă 
bine și rău. despre

lumii 
după 

despre 
adevăr

și. minciună, despre drep
tate și nedreptate, despre 
prieten și dușman. Tot ce e 
bun constituie, după ei, prin 
definiție, apanajul taberei 
din care fac parte. în timp 
ce tot răul revine taberei 
adverse. înglobează „nega
tivilor" ceea ce e detestabil 
— în mod instinctiv și a- 
prioric. Și invers. Dacă li 
se relatează într-o zi despre 
o înfăptuire de valoare a 
celor fără investitura „po
zitivă", rămîn deconcentrați. 
Ies din impas intr-un sin
gur fel — suspectîndu-1 pe 
interlocutor de pierderea 
simțului de solidaritate, în- 
vinuindu-1 de intenția de a 
înfrumuseța urîtul. De cîte 
ori asemenea simpliști nu 
ne-au făcut să credem, in 
mod inutil și absurd, că 
ceea ce facem noi este, au
tomat, cel mai bun lucru din 
lume, că avem productivi
tatea cea mai înaltă, stan
dardul de viață cel mai ri
dicat, forma de organizare 
economică cea mai irepro
șabilă. Auzindu-ne recunos- 
cînd că există țări mai a- 
vansate decît a noastră, se 
simt năpădiți de o tulbure 
anxietate politică, întrebîn- 
du-se în forul lor intim... 
cît mai avem pînă să por
nim spre tabăra dușmanu
lui. Simplismul e antidia
lectic și prin aceasta con
trar naturii comunismului.

îi e frică de idei, și chiar 
de vorbe, pentru că nu le

poate stăpîni. Nu le poate 
integra în ansamblul unei 
concepții, destul de solide 
pentru a nu se dilua prin 
asimilări, destul de elastice 
pentru a nu face abstracție 
de solicitările pozitive. Cum 
s-a ajuns la șablonul expri
mării, de care s-au conta
minat, cu ani in urmă, a- 
tîția oameni ? Oricît 
rea de straniu, a fost 
printre altele, și de 
de cuvinte. Au fost, 
eliminate, din limba 
cuvintele cu rezonante ne- 
laice (și cîte cuvinte nu cir
culaseră, paralel, și în viață 
și în vechile cazanii), cuvin
tele pe care le folosiseră 
dușmanii (și ce alte cuvinte 
putuseră folosi aceștia de-' 
cît cele existente în voca
bularul românesc), cuvinte
le cu mai multe înțelesuri 
(de care, după cum știm, 
abundă limba noastră, fă- 
cînd deliciul umorului 
popular). Cunosc oameni 
care făcuseră o pasiune din 
a extrage cuvintele cu pen
seta, a le 
zvîrîi apoi 
grimasă de 
nînd : „acestea nu sînt cu
vintele noastre". Trebuie să 
răscolim acum să regăsim 
aceste cuvinte ș> să le re
integrăm vocabularului, re-

ar pă- 
vorba, 
teama 
astfel, 
scrisă,

mirosi și a le 
Ia gunoi cu o 

dezgust, spu-

Dumitru POPESCU

(Continuare în pag. a Il-a)

sem- 
urma 

ro-

rafinăriei

vechi pe 
cunoscut

vast port, cu o bază de depozi 
tare șl pompare a țițeiului. Por
tul va avea o capacitate egală 
cu Calcutta. Este vorba de un 
proiect îndrăzneț, care va acce
lera pulsul vieții economice în 
Bengalul de vest. După Gauhati, 
prima rafinărie 
stat al indiei, 
cooperare

Din New Delhi, 
de la trimisul
nostru special

centru indus-

se va întinde 
hectare. Rafi-

Aici, la New Delhi, a fost 
nat vineri după-amiază, în 
tratativelor dintre delegația 
mână și reprezentanții ministeru
lui indian al petrolului, acordul 
de cooperare româno-indian 
pentru construirea 
Haldia

Haldia este un nume 
harta Indiei, dar puțin 
pînă acum, o 
mică așezare pier
dută undeva în
tre mlaștinile care 
stăpînesc un în
treg ținut spre gu
rile rîului Hooghly. 
Ca multe alte lo
calități indiene, 
Haldia iese din 
anonimat, iar în 
cîțiva ani va de
veni un important 
trial.

Zona industrială 
pe patru sute de
năria este unul din cele mai im
portante obiective și va avea o 
capacitate de două milioane ju
mătate tone de țiței brut anual 
Țara noastră va turniza comple
xul instalațiilor pentru fabricarea 
uleiurilor. O altă parte a insta
lațiilor va fi asigurată de Franța

Sînt în fază de proiect sau 
chiar în construcție un complex 
petrochimic de îngrășăminte chi
mice, o conductă care va lega 
rafinăria de cea de la Barauni, 
o termocentrală și un cartier de 
locuințe. Haldia va deveni, tot
odată, un important punct de le
gătură cu exteriorul prin golful 
Bengal. Aici va fi construit un

din sectorul de 
construită și ea în 

România, Haldia 
marchează o nouă 
etapă în evoluția 
relațiilor economi
ce dintre țările 
noastre

In India, -zăcă
mintele de aur 
negru au început 
să tie exploatate 
și valorificate re
lativ 
Unul ...__

tîi foraje se făcea în 1956, cu o in
stalație românească 
fost semnate mai multe acorduri 
de cooperare româno-indiană. iar 
specialiștii noștri au trecut pe 
rînd prin Ahmedabad. Cambay, 
Adampur, Ankleshwai, împărtă
șind colegilor indieni din experi
ența lor Instalațiile românești 
sînt și azi în funcțiune, dar 
mînuite de specialiștii indieni

Domnul P R Nayak, secretai 
general al Ministerului Petrolului 
și Chimiei, prezent la solemnita
tea de semnare a convenției pri
vind rafinăria de la Haldia, este 
unul din veteranii tratativelor in-

cu

de curînd. 
din cele din-

Do atunci au

Dumitru ȚINU

(Continuare în pag. a Vil-a)



SClNTEIA — simbâtă 14 octombrie 1967PAGINA 2
U. I

FAPTUL

ii
Escală
la E^caz

L.acul Bicaz a 
•»unct de atracție 
■isările acvatice

1 A SOSIT
Ultimele zile calde sttecuraseră unei» 

Îndoieli... Totuși toamna a sosit Printre 
alte probleme gospodărești pe care le 
pune acest anotimp, „adaptarea" garde
robei la noile condiții ocupă un loc 
însemnat Cu toate îndemnurile înțe
lepte ale bătrînului proverb despre 
cumpărarea săniei încă din timpul verii, 
rari sînt cumpărătorii care intră, 
în plină arșiță, înfr-un magazin pentru ’ 
a cere un palton Tof ploile reci și vîn- 

„argumentele forte* 
ultima

devenit un 
si pentru. 
migratoare 

-au semnalat 20 de specii noi. 
Hățuri de pescăruși si cuf«n- 

daciil polar, po' fi întâlnite aici 
arta certară. btt'cnul corcode- 
ui cu aît roșu rate sălbatice s> 
'tp narări necunoscute ntnă a 
um arin evrorsierea Ceahlăii- 
ui. Veninrț ddmrore nord, ‘ac 
•scală. în t>-rrtrk toamnă la Jîi- 
az. tirde "ă ■ Tn nî,?4 în 'una 
-num-'", clnd cna înriheată. O- 

Rt-V.diil r^piitfu 
*ii r'-r ..Vathrcff de 
Molp'rcd. si

d d.p la P^nadrați

snecialis- 
cercetnre

’ Fără ..hocus- 
j T 3C13Sm!

85 ne scuze administrația Cir- 
îiu de Stei dacă o învinuim

!?> - de, into .'cti.u.i ne rene-
j t.'i -'.ț iaL.vni. nn dem> t, c’> a 
I <• ‘iona’ nui de urși de la un 

mo’ s’lvic si no i-a wfiltil Rertre- 
I en' a s-a repetat, în aceleași 
i >i>d 'ii. dar cu un alt ocol s’l- 
j vie Acum nt’.mim de la I R.Î.C.- 
ț 'tra1 -r o scrisoare prin care ni 
! -.e re’ 'tenzS că, în timpul unui
Iui ■>. circul a luat de la Aba- 

orul din MedSaș 100 kg de car
ie pentru animale, p'ătlbilă prin 

(•.•'rament — dar, ulterior, s-a 
onr'a’at că nla.ta nu se poate 
ace, deoarece circul nu mai are 

i- 'irsic d:snon.ibil în-cont 1 Arlmi-
■m (și chiar ne place) iluzionis

mul în arena circuhii — nu însă 
• i în activitatea lui financiară. 
I'faî spus — fă-ă ..hocus-

por-us*! Gcifînnea eirculuf ar 
. • . A_,j veririnată serios 1

—... v v
. r » - om—f

u» C;4 -.•cp - ., r.n ' ■ -iî
■ <"«r‘ d'ni din ea-’'.-^î.» t-.? ” <• 1 .

A ei" 'm
' m ‘ ■ f ' ' " n

‘r r-

l r ț

♦ut toamnei sînt 
care-i mobilizează $i cum, în 
vreme, argumentele n-au lipsit, maga- 
zine’e de confecții cunosc o vie 
ție Cumpărătorii, mai ales cumpără
toarele, fac adevărate investigații prin 
rafturile șt printre stenderela unde este 
expusă îmbrăcămintea de sezon. Par- 
desie, paltoane, raglane, costume și 
rochii de stofă stau tixite îneît e com
plicat să extragi o piesă

La direcția de resort din M.C.I. ni 
s-au da* asigurări că dm punct de ve
dere cantitativ unitățile și raioanele de 
specialitate sînt foarte bme aprovizio
nate Intr-adevăr numărul mare de ex
ponate *e impresionează și îți dă curaj, 
în ace'ași timp, că vei găsi haina po
trivită Dar, depinde ce cauți O cum
părătoare pornită în căutarea unei ro
chii. la magazinul „Victoria*, de exem
plu, va putea încercîa o gamă întreagă de 
rochii din stofă sau tergal în carouri, în 
culori luminoase și avînd o cro ată gra
țioasă însoțim aceeași cumpărătoare în 
sectorul .nardeție* i-ărora le es’e r». 
zervată o h m? parte a raionului res
pectiv Drepte. «enoi-e șt mohorîle, 
în culorile an Inch's și a'bastru tulbur» 
îti lasă rmore«;a c? treci în revistă un 
r—- na"-7 do '"’erani

— Sini no producție 
rr' oasab'la ra onului,

„Noile” pardesie iși 
vîu,*a Uneie s-au învechit așteotind de 
3—4 am cumpărăloare Alfe'e s-au năs
cut bătrîne aceiași model compromis 
prin trecerea vremii, Cu O mică modi
ficare la buzunare, se perpetuează d;n- 
tr-0 generație de pardesie din cover- 
cot sau qabardină intr-alfa de tergal. 
Cu delicatețe, lucrătorii din comerț le 
denumesc „clasice” N-arn zice nimic 
împotriva cfănicizării lor, dacă nu ar avea 
o pondere ații de mare : circa trei sfer
turi din cele expuse. Spre capătul șiru
lui cenușiu apar in stîrșit și cîteva mo
del» de pardesie în colon atrăgătoare.

Din acest punct de vedere și maga
zinele cu confecții pentru bărbați sint 
în mare suferință F drept. culorile 
predominante s'r>f închise și e normal 
să (ie a«a Dar. pricit de staforn-ră ar 
fi, moda veștmintelor masculine își 
ere exiqenie'e ei '‘înt bune și frumoase 
cosh.vnele din stofă și tergal Prnfra 
e’a <e pășesc Insă și ce'e cir evială 

moderne “n
piesa care 

să se tnfă- 
din ‘erături 

ate Din oă-

anima-

1967, ne spune
Olivia Avram 
trădează însă

». •-J 
r'-

” ' ’ '*S
‘ ‘ ' - ‘m|.
- i - 

' ■ * O - •»-•*• —,C_
Tn *^ |... « îvt-®-

Un a^t 
antisocial

Ați înfiat un copil 11 croș- 
sți cu sacrificii — »3te al dv. 
3i toate merg bine, sînteți fe- 
-ictți. Deodată, cineva, o cu
noștință, un vecin, îl spune co

bnut : „Vezi că nu sînt pă- 
ații tăi adevărați. Ești copil 

ie pripas, te-au înfiat* Cum 
ratificați aceasta ? <Un act bru- 
al, antisocial. Un cetățean o- 
aest din Alexandria ne scrie 
ru mîhnire câ fetita lor (acum 
le 13 ani) a aflat de la o ve- 
■ină „binevoitoare* „Ăștia nu

nt părinții tăi Du-te, fată, și 
rută-ți părinții adevărați*. 

’etița s-a schimbat, a căzut 
e gînduri Păcat că nu putem 

’a numele vecinei S-o con- 
rrm.ne oamenii publ’c Ar în- 
mia, implcit să divulgăm

■ --la fam’liei oieste — si 
-m' n-o putem face.

Acum ne dă
mina!

La recenta expozifte internafio- 
na!ă de vîno-oare de la Novisad 
(Iugoslavia), tara noastră a primit, 
intre a'lele, o medalie de aur pen
tru trofeul ,,blană de urs" Blana 
aparține unui ursuleț de... 2,48 m 
lungime (I) Este cel mai mare urs 
vina! la noi din 1900 încoace. 
Splendidul exemplar . trăia (pînă 
anul trecut) în codrii Sucevei De-ar 
msi trăi răposatul, nu știm dacă 
mai jos «scăliții ar mai face glume 
pe seama fui

T-*. a ti sl!
> u’ căruia i s au furat, 

21 '"'ie. două pte- 
un ■’„.i'ocjmlnn ce 
î1 p S"-nt este

* I" in.... ■>•■>!• de la mi-
au fost

' -n din Slo- 
■ *>’iu-n Rîtcă

1 ■ ‘ v in'rat rău
e. oriei' d? im- 

>■ fi. nu not să prote- 
•-» pe luncă

’’ubrică redactată de t
S'c’an D’NICA

cu spr’i’nul corespondenților
„Scînte’i"

I

s- I orartVe si at:t de 
moment 4 da față Sacou! 
dă r»oxa -in ar trebu 

sub Mor ’e crce'i
1- r,- nfe-<uri S’ .cu’ort var

■> șinfr‘e rl n rare sînt confec-
f - -*e re'e c"+ a mode'e de samuri 
sî-t eș*rnnr-«'1e f'-’nz " -'ași exprimă 
(... ,'r-. ,,i

— F'h.ir.’e de 'esătun din lină și 
h b ' - ne spuma drte.-l-irul in'-nc
c n ‘ a •enrira'S a Ccn'r-cf i’or —
î r>rnd"snle 'gr vor fi antum,
cn -erMie rh a, dmă se (vesc diver
gente De - - n n<qg.,i createi este 
m n'm, ara cum se ponte xedea și în 
c-'-c! l'e do mvtre

Lipsa unor țesături coiespunzătoare 
ce 'ițelor actuale a conțrbuit ș> la 
restrîngerea sortimentului de pârdhsie 
pentru bărbați Ca și la rS oanele cu 
confecții pentru temei, pardes'ele din 
covercot și gabardină in culori închise, 
nedefinite, se aliniază cu zecile. Insă 
fără succes.

magazinele ?Ce
sa-

$1 
de

de 
co-

PA
Intre 15 și 20 oc

tombrie, în întreaga 
țară se desfășoară 
acțiunea de vaccinare 
antipoliomelitică a 
copiilor născuțl între 
1 noiembrie 1964 și 1 
noiembrie 1966. Vac
cinul, în formă lichi
dă, se administrează 
pe cale bucală. Vacci
narea se efectuiază 
la circumscripțiile 
nitare teritoriale 
în colectivitățile 
copii.

O altă acțiune 
imunizare activă a
piilor începe în a 
doua Jumătate a lunii 
octombrie. Este vorba 
de vaccinarea și re- 
vaccinarea împotriva 
difteriei, tetanosului 
și tusei convulsive.

în aceste acțiuni 
sînt folosite vaccinuri 
produse de Institutul 
„Dr Cantacuzino" din 
Capitală.

(Agerpres)

Un fel de calcul al pro
babilităților îl îndeamnă 
pe cetățean să la anumite 
măsuri pentru ca neprevă
zutul. Indiferent sub ce în
fățișare. să nu tulbure via
ta familiei și să nu-i dez
echilibreze bugetul fie 
chiar și numai pentru o pe
rioadă de timp Astfel, el 
intră în contact cu asigu
rările de stat. In schimbul 
unei sume, plătită la anu
mite intervale. ADAS se o- 
bligă ca. atunci cînd inter
vine una din situațiile 
stipulate în contract, să-i 
plătească despăgubiri pen
tru daunele suferite.

Corespunzător funcției so-

însă și scrisori în care sînt 
relatate tărăgănări în cal
cularea si achitarea drep
turilor asiguraților.

în mediul rura sînt nu
meroase asigurările de a- 
nimale. Ce se întimplă dacă 
cetățeanului i se prăpădeș
te una din vitele pentru 
care are contract de asi
gurare ? După ce a făcut 
comunicarea scrisă către 
sfatul popular al comunei 
despre dauna produsă, o- 
mul așteaptă ca președin
tele sau secretarul, însotit 
de medicul sau tehnicianul 
veterinar, să vină și să în
tocmească procesul verbal 
de constatare. Potrivit pre-

— Abia de vindem unul pe zi — 
ne mărturisește un vînzător de la uni
tatea specializată din Lipscani 55 La 
raglane impermeabile, în schimb, vin
dem zeci de bucăți

O singură privire lămurește situația : 
o anumită varietate de modele, cîteva 
Culori mai deosebite E firesc ca cei 
ce trec pragul maqazinului să fie atrași 
îndeosebi spre ele

In toate maqazinele ni s-a semnalat 
o scădere considerabilă1 a cererii la par
desie, mai cu seamă la cel» bărbătești. 
Cărui fapt se datorește aceasta 1 Unii 
spun că de vină ar fi clima care pro
voacă treceri bruște de la frig la Cald. 
Explicația reală 
meteorologică Fără îndo ală că ele ar 
fi căutate dac? 
discordantă cu 
brărăminte, dară r»-ar 
învechite

— De fapt ceea ce 
madazme nu sin* noutăti 
see-etul tovarășul rno (zh Scatula. di
rector tehnic în direcția generală a con
fecțiilor din MIU Comanda de oar- 
derie pentru acest «ezon, pe care a 
făcirt-o eomerful este foarte mică.

Cei de la corner! ne prezintă și ei 
motivele care-' determină să procedeze 
astfel Există stocuri mari de pardosi» 
în magazine s> în depozite, îneît prime
nirea sortimentului, în proporție Cuve
nită, este imposibilă Ar fi foarte ulif 
ca forurile de resort să găsească o so
luție pentru epuizarea mai raoidă a e- 
cestor stocuri în vederea îmbunătățirii 
aprovizionării cu modele nor.

Deși nu a sosit încă vremea lor, 
ne-am aruncat o privire și peste pal
toanele pregătite pentru iarnă. Evi
dent, se țimte o 'nviorare, o îm
prospătare a sortimentului cu s’ofe ir» 
desene si contexturi noi, cu modele mai 
deosebite, mai a’es fa pa’toane-'e pen
tru femei și copu Blănurile naturale și 
c°’e artificiale imboqălesc gama oro- 
d"«"for prezentate Dar și aici se tace 
Simhtă prezenta onor mod?’? 
vîrs*ă. de care-h am'nle-ti clar rX *e-ar 
măi vă’iri și in anii trecufi Se ma fac 
încă pa'tcane centru temei din asa-z'«a 
stotă ve'ur f”n? '0(1 la Șut?' d'n ce în ce 
mai degradată dn punct de vede«e 
ca’itat'v Destul de des

ins? nu es’e de natură

nu ar face notă atîf de 
celelalte piese de lm- 

părea atîf de

se prezintă în
— ne dezvăluie

-*rf5

mai

qulerul din 
imileție de bl”r'? este în rnntradicț'e 
f'anran'ș cu ciloaren riofei.
o varie-t-'e rl.-'riiil de mare de b'?nuri 
ariHîcișIe Pedru a simplifica și
mull l'ierjri’e. unii producători confec
ționează oalfnahe și oardes1» din a-p'-nsi 
slofă și dup? acelari model (De e- em- 
plu coooe-aliva ..Muncă și artă* — 
București) Pahnane'e centru bărbați, 
în mn>oritatpa cazurilor, sînt copleșitoare 
prin greutatea tor (Fri'tă prnrn;siunoa 
că se vor c~n!ect:r>na păt’oăne și din 
stofe ușoare) Sînt expuse sore vînzare, 
în cantităh apreciabile, paltoane pen
tru copii, dar care diferă doar ce dimen
siuni de cele pentru adulți, ele fiind 
la fel de grele și de cenușii. In uni
tățile pe care le

(Urmare din pag. I)

dînd limbii scrise și vorbite 
culoarea, sonoritatea și bo
găția de nuanțe la care se 
atentase în acest mod stu
piți.

Șablonul a impus formu
le. a pus în circulație 
STAS-uri verbale, traze-tip 
pentru idei de mare frec
ventă în pzul curent. Folo
sirea acestui arsenal al sim- 
pl'smului dădea iluzia unei 
exprimări exacte și a unei 
reccpționări integrale a 
ide’i, fl’.nd confundată de 
multi cu însăși simplifica
rea comunicării în’re oa
meni Vehiculînd formule 
uzuale, al căror înțeles pu
tea f' ’ntu’z fulgerător, de 
la primele cuvinte, unii oa
meni își închipuiau că eco
nomisesc timpul și Cortul 
cerut de persuasiune Si că. 
întocmai rn S«snm deschi- 
de-to aceste formule vor 
cănăta forță magică, mis- 
C’nd de la sine resorturi ce 
altfel ar f’ trebuit declan
șat» ru umărul. Dar efectul 
a fost în mare măsură in
vers. Prin abuz, șablonul a 
încenu’ să nu mai ex-mime 
nimic. Denari» de a simpli
fica relațiile dintre oameni, 
a încenut să le complice. 
Cfrculînd prea muF, f-azele 
ttn si-au tocit înțelesul, 
sî-ati pierdut valoarea de 
întrebuințare. Au încetat de 
a mai Pătrunde în auz si de 
a mișca resorturile psihice 
sl intelectuale ale oameni
lor

In plus, șablonul nu fă
cea decît să aconere lipsa 
de gîndire și judecată a 
unora din cei care îl folo
seau. Ea. uneori, chiar mal 
mult — nenarticiparea a- 
fectlvă la lupta de idei, vi
dul convingerilor, absența 
atitudinii. Au apărut pe ici 
pe coto . oameni-caterlncă" 
— biete instrumente muți- 
cc'e cu o singură placă în 
cutia de rezonantă S-au 
trădat în clina cfnd valsul 
pe care-1 plînneau. meca
nic. s-a demodat, cînd au 
ană "Ut melodii noi. Incer- 
cîcd să le tntroducă în re
pertoriu. vocea lor a sunat 
fals, fiind din ce în ce mai 
u«or de depistat.

Unii, cei mai puțini, ade
ră la corul simplismului, la 
tehnica șablonului pentru 
că își pierd încrederea în 
capacitatea proprie de gîn
dire și exprimare. Aceasta 
pentru că în ochii unora 
construcțiile personale, nu
anțele originale în expri
marea ideilor noastre, erau

considerate, prin definiție, 
confuze. De ce 1 Ieșind din 
cifru, ele cereau un minim 
efort de descifrare ; aducînd 
o sonoritate nouă, impu
neau atenție la ascultare : 
filtrînd realitatea prin altă 
prismă, făceau necesară in
terpretarea realității. Sim
pliștilor originalitatea le 
este întotdeauna indezira
bilă, le provoacă indignare 
și repulsie. Pentru șablo
nard. neaderența la șablon 
devine eclectism și chiar 
incompetentă ideologică. 
Qoar șablonul este o dog
mă. iar dogma nu cunoaște 
variante, nu cunoaște nuan
țe — în afara el Înșiși nu 
cunoaște decît erezia. 
Ceea ce sună diferit, pen
tru ea sună străin. Despre 
cei care se exprimă altfel. 
cb!ar mult mai evoiuat, 
spune că nu se exprimă 
corect. Ce! care înfățișează 
mai subtil o idee, trebuie să 
facă eforturi pentru a o 
exprima mai rudimentar. 
Cel care se exprimă mai 
plastic, să se străduiască 
?entru a vorbi mai tern.

n aceasta constă, de altfel, 
sensul absurdității simplis
mului.

In cultivarea șablonului 
presa și radioul au jucat, o 
vreme, un rol nefast (pe 
care, din păcate, pe alocuri, 
îl continuă). Și doar ele sînt 
instrumentele în care cul
tura își pune atîta speran
ță ! Doar ele trebuie să fie 
slujitorii cei mai fideli ai 
limbii naționale! Teza 
simplistă a așa-zisei „demo
cratizări a limbajului" a 
eliminat, din multe pagini 
tipărite și din multe emi
siuni, expresiile îndelung 
șlefuite ale limbii literare 
românești, a stînjenit pro
cesul de elevare intelec
tuală a exprimării, de răs- 
pîndlre a stilului cult de 
vorbire. Ignoranta unor re
dactori a impus în milioane 
de exemplare și într-o lar
gă revărsare de unde her- 
tiene, un limbaj simplist, 
stîngaci șt grosier. Ideile, 
dintre care multe nobile ; 
adevărurile, dintre care 
multe istorice ; concluziile, 
dintre care multe logice și 
realiste — au fost îmbrăcate 
adesea într-o haină de se
rie, croită și cusută prost, 
decolorată, trădînd de de
parte urmele unor mîini de 
cîrpaci.

Mult timp, în trecut, in
telectualii lucizi al țării 
noastre au trebuit să lupte 
Împotriva decorației ridi
cole a vorbirii, Împotriva

aprovizionează

I.C.R.T.I.-București, atîf din Capitală cît 
și din regiune, se va tace simțită lipsa 
paltoanelor pentru fete și băieți.

— Oferta industriei s-a situat — după 
cum ne-a informat directorul comercial 
al I.C.R T.I.-București — cu circa 10000 
bucăți sub necesar. O altă dificultate 
o constituie termenele de livrare fi
xate de unii furnizori pentru articolele 
de sezon. Fabrica de confecții și fri- 
cotaje-București, unul din principalii 
furnizori la paltoane, costume etc., a 
fixat ca termen de livrare pentru nu mai 
puțin de 110 000 piese ziua de... 31 
decembrie, în loc să eșaloneze livră
rile pe tot trimestrul.

Impresia de vechi și demodat, după 
cum ne-a explicat tovarășul lancu 
Ozias, directorul O.C.L.-Confecfia din 
București, pe care o degajă unele sec
toare ale unităților de desfacere se 
datorește într-o măsură însemnată de
calatului mare dintre data contractării 
modelelor și perioada punerii lor In 

. vînzare De exemplu, ceea ce se oferă 
în artualul sezon a fost contractat în 
mai 1966 I

După cum se vede, industria confec
țiilor și comerțul prezintă în această 
toamnă cumpărătorilor o „recoltă* nouă 
nu prea boqată, pe care cea stocată 
din anii trecufi o tace să apară chiar 
slabă. Măcar de-ar fi altfel la pri
măvară...

Răsaduri 
do flori
de sezon

Rodica ȘERBAN

Intreprindarea de 
gospodărie orășenească 
din CăLARA$Î pro
duce în serele sale ră
saduri de diferite spe
cii de flori adecvate 
fiecărui Sezon. Amato
rilor de grădinărit Ii se 
oferă astfel posibilita
tea să 
continuu 
dinițelor 
nelor cu

împrospăteze 
decorul Rră- 
și al balcoa- 
flori.

ADASUL
a nevoie
se cunoaște
ciale pe care o îndeplinește 
ADAS-ul intră în contact 
zilnic, prin salariații săi din 
unitățile regionale și raio
nale, cu zeci de mii de ce
tățeni. Cum răspunde 
ADAS-ul la solicitările ce
tățenilor ? Care este cali
tatea serviciilor acordate ?

Pentru cetățeanul care 
achită regulat primele de 
asigurare, la care s-a o- 
bligat prin contract, impor
tant este ca, în caz de dau
nă, să intre cît mal repede 
în posesia sumelor necesa
re pentru acoperirea pagu
bei suferite. S-ar putea 
spune că operativitatea 
ADAS-ului la nevoie se cu
noaște. In general, opera
țiunile se desfășoară în 
timpul util iar asigu
rați! încasează sumele în 
termenele prevăzute. Re
dacția noastră primește

PEISAJ ȘCOLAR?

Ca să apreciezi fru
mosul e bine să știi 
ce este untul — 
zice o vo hă înțe
leaptă. Probabil că 
ținîn.d cu orice preț 
să dovedească acest 
adevăr, vecinii noii 
Școli tehnice 
arhitectură și 
stmeții a orase:or 
(str. Occidenbjl’ii 
din Capitală! au a- 
șezat în f:?a 
reslreior scolii 
ceste mostre de 

banism ...

Foto : R. Costin

vederilor legii, comitetele 
executive ale sfaturilor 
populare trebuie să întoc
mească actele în termen de 
48 de ore și să le trimită 
inspectoratului ‘ ‘J
termen de 24 
realitate, însă, 
ori, răbdarea 
este pusă la grea încerca
re. Vizita întîrziind. păgu
bașul se vede silit să în
carce oaia moartă într-o 
roabă și să se ducă cu ea 
la sfat, pentru a-i scuti pe 
președinte sau secretar 
de... deranj. Ce se face însă 
dacă e vorba de o vacă ?

Dar, chiar în cazul că 
procesul verbal de consta
tare s-a făcut, el este une
ori frumușel pus în sertar 
și îngropat acolo. Se înre
gistrează adevărate „recor
duri" de acest soi. Din li
nele comune ale raioanelor 
Somcuța și Satu Mare, pro
cesele verbale de constata
re se înaintează inspecto
ratelor ADAS după circa... 
50 de zile. Regiuni întregi 
— Bacău, Dobrogea, Mara
mureș, Oltenia — se achi
tă de această obligație cu o 
viteză medie de 20 de zile... 
întîrziere. Se întîmplă, 
cîteodată ca din cauza ne
atenției cu care lucrează, 
funcționarii de la sfaturile 
populare comunale să În
tocmească acte incomplete 
sau inexacte, ceea ce, bine
înțeles. contribuie la pre
lungirea întîrzierit. De re
marcat că la Direcția ge
nerală ADAS ni s-au ser
vit ca exemple pozitive un 
sir de regiuni — Brasov, 
București, Mureș-Auto- 
nomă Maghiară etc. — 
unde durata medie a că
lătoriei procesului verbal 
de ’a comună 'a raion este 
de 5 zile. E mai 
drent. Dar legea 
respectată.

La încetineala 
mișcă hîrtllle 
sfaturi populare 
și ritmul lent de muncă al 
uror funcționari de la 
inspectoratele ADAS. In 
re'rinnile Crisana. Mara
mureș. de exemolu, func
ționarilor le trebuie cîte 
două săotămînl pentru a 
d-cide dacă asiguratul are 
sau nu dreptul la despă
gubiri.

ADAS în 
de ore. In 

de multe 
cetățenilor

puțin, ce-i 
nu estetot

cu 
la 
se

care se 
unele 

adaugă

La orașe,* e« urmare a 
creșterii numărului de au
toturisme proprietate parti
culară. au căpătat amploa
re și asigurările pentru a- 
ceastă categorie de bu
nuri. Fără perturbări în 
bugetul familiei, mașina 
stricată inii-un accident 
este repusă pe roate cu aJ 
jutorul sumelor primite <îe 
la ADAS, sume reprezen- 
tind costul integral al re
parației. Pentru a încasa a- 
ceastă sumă, asiguratul tre
buie să-și procure anumite 
acte, puține la număr dar. 
după cum se va vedea, greu 
de procurat. Astfel, pentru 
a se stabili cu exactitate 
împrejurările în care s-a 
produs accidentul, aparte
nența vinovăției (în cazul 
asigurărilor de răspundere 
civilă) este necesară copia 
după procesul verbal în
cheiat de organele de mili
ție. Dar, așa cum ni s-a 
spus atît la Direcția oră
șenească București, cît și 
la Direcția generală ADAS, 
în unele cazuri, organele 
de miliție eliberează cu în
tîrziere sau Incomplet acest 
act. Astfel, miliția orașului 
Suceava comunică abia 
după 37 de zile că asigu
ratul Octavian Fediuc se 
face vinovat de un acci
dent. dar uită să facă cu
noscut în ce a constat ava
ria ; miliția raionului A- 
damclisi remite procesul 
verbal de avarie dar nu co
munică cine se face vino
vat.

Cu multă trudă își 
procură păgubașul și devi
zul estimativ pentru repa
rații. Cooperativele mește
șugărești se lasă adeseori 
prea greu înduplecate. So
licitantul trebuie să bată 
drumul zile în șir pînă ce 
un meșter se decide să-și 
arunce privirea neste ma
șina accidentată si să eva
lueze stricăciunea. Uneori, 
se eliberează devize „um
flate". La unitatea nr. 8 
„Metalocasnica* din Bucu
rești, un deviz întocmit la 
3 VI. în valoare de 
33 708,63 lei. în urma unui 
control s-a mal „subțiat" 
cu nu mal puțin de 7 800 
lei. (în paranteză fie spus, 
încercările de a se stoarce 
bani de la ADAS prin ase
menea „manopere" frau
duloase sau chiar prin în
tocmirea de acte pentru 
grăsunul tăiat șl mtncat la 
sindrofii — cum s-au și des
coperit cîteva cazuri — tre
buie să fie combătute cu 
toată tăria, iar vinovății să 
fie deferiți justiției).

— Fără îndoială — ne 
spunea tovarășul Valeriu
Soreanu, director general 
adjunct al ADAS — mai 
sînt încă multe de făcut pen
tru perfectionarea și mo
dernizarea relațiilor cu ce
tățenii. S-au luat o serie de 
măsuri, iar altele sînt în 
curs, pe linia îmbunătățirii 
unor reglementări, a diver
sificării asigurărilor. înce- 
pînd cu 1 octombrie s-au 
introdus zece noi forme de 
asigurare pentru cet.ă*eni. 
AHe’e, aflate în studiu, se 
referă la s^a-irea avanta
jelor asti’i’t-’tilor. mărirea 
onera*,vjtxtt>. nerfecriona- T*f?Q r'T'orT,>î t^ or'o—-x'7 ’
în vederea r-x-ș-u 
economice n ari "urărilor. 
Administrația Ari<wrări'or 
de Stat — ni snune — 
este într-o cor.tfnvă căv‘are 
de noi căi și solurii nentru 
ridicarea la un nivel supe
rior a întregului sistem de 
asigurare din tara noas
tră.

Cu alte cuvinte, ni s-au 
dat asigurări că activitatea 
ADAS se va adapta mai 
bine si mat rapid la cerin
țele populației.

S. RADU

excesului coloristic șl a 
prețiozității deplasate a 
limbajului scris și oratoric. 
Maiorescu, Caragiale, Iorga 
au biciuit cu sarcasm ne
cruțător beția de cuvinte 
patriotarde, delirul demago
gic al politicianismului bur
ghez. penibila „radicaliza
re" a limbii românești 
practicată de parveniții în 
cultură. Ei au pledat pen
tru simțul proporțiilor, 
pentru eleganța sobrietății, 
pentru respect fată de au
ditor și cititor. Nu mai mic 
este deserviciul adus limbii 
noastre de simplism, de us
căciune și despersonalizare 
schematică, de generalități
le diluate ale șablonului. 
Pentru că. și unele și alte
le, sînt forme ale sărăciei 
de Idei și de gîndire. ale 
inculturii și superficiali
tății.

ca. fructificînd această tra
diție, să inlocuim cantitatea 
oratorică prin calitate. Azi, 
atît tn scris cît și în ședin
țe, mulți vor să se impună 
doar .vorbind cît mai mult 
(s-a dovedit, de altfel, că se 
poate vorbi ore întregi fără 
să se spună nimic). Dacă un 
om se ridică însă și formu
lează trei propozițiuni, asis
tenta, decepționată, spune 
despre el că e un primitiv 
și refuză să-1 ia in seamă 
pentru lipsă de imaginație 
și de tehnică oratorică. F- 
tocmai confuzia dintre sim
plitate șl simplism.

Simplismul nu, rămîne 
numai în sfera creației In
telectuale. a gîndului și a 
expresiei. Generat aici, el 
se poate transmite în dife
rite puncte ale vieții socia
le, reducînd anumite func
ții la m’șcări rudimentare.

Luînd ca model cantinele 
— formă poate încă nece
sară, dar atît de sumară, 
a consumului public — Mi
nisterul Comerțului Interior 
a concentrat greutatea spe
cifică a alimentației publice 
în săli cu sute de mese, la 
care a oferit consumatori
lor, pe scară națională, un 
unic meniu fix. Multă vre
me nu ne-am putut expli
ca de ce în cursul săptă- 
mînii sălile rămîn goale, 
de ce palatele funcționează 
în pierdere. Instinctiv insă, 
au fost, create alături mici 
braserii care, cu ajutorul 
deverului lor, duc în spate 
pahidermli ologi.

Am construit admirabile 
stațiuni de odihnă pe coasta 
Mării Negre și. în unele 
dintre ele, trebuie să spu
nem. arhitectii ne-au do-

este cu adevărat inimagi
nabil, pentru banii pe care 
aceștia se străduiesc in za
dar să-i cheltuiască. în ul
tima vreme, conducerea 
partidului, veștejind lipsa 
de imaginație și spirit gos
podăresc din comerț, a in
dicat un program cu ade
vărat însuflețitor de diver
sificare a alimentației pu
blice. Ar fi trebuit să a- 
pară, ca ciupercile peste 
noapte , bodegi, ospătării. 
pensiuni... A văzut cineva 
vreuna ? Zilele trecute, o 
persoană — cu o sănătate 
destul de zdravănă de alt
fel — îmi mărturisea cu 
melancolie presimțirea că... 
acest eveniment istoric nu-1 
va mai apuca în viată.

Au parcurs, de asemenea, 
toată aria simplificării pro- 
iectanții și constructorii de 
locuințe, dînd naștere bine-

și simplism
Din păcate, șablonul nu a 

făcut ravagii numai în pu
blicistică ; ei a pătruns, ca 
un adevărat gaz toxic, în 
literatură și. din nefericire, 
chiar în sanctuarul sacru 
al poeziei. Trebuie ținute 
acum mult timp ferestrele 
deschise pentru a împros
păta aerul, pentru a umple 
edificiul culturii cu aromele 
inalterabile ale minunatei 
noastre limbi. Inalterabile, 
căci ele vin din izvorul ne
secat al vorbirii poporului 
— veșnic pură, limpede ca 
un cristal — din adîncul fi
inței noastre naționale.

Desigur, nici vorbirea u- 
zuală nu a fost ferită de 
influenta șablonului. în ra
portul dintre presă și pu
blic s-a creat un cerc vi
cios. Unii oameni au înce
put să vorbească ca ziarul, 
iar ziarul ca oamenii care 
vorbeau dună ziar. Dar a- 
ceastă înrîurire nu a atins 
decît straturi superficiale. 
In popor s-a conservat una 
din marile virtuți ale lim
bii române : simțul conci
ziei și al plasticității. Pute
rea de concentrare a gîn- 
dirii poporului ridică une
ori vorbirea pînă la valoa
rea aforismului. Este timpul

Societatea compensează, de
sigur. minusurile dintr-un 
loc cu plusurile dintr-altul, 
își satisface pe alte căi ne
voile pe care anumite or
gane nu le împlinesc bine, 
chiar poate renunța pentru 
o perioadă la anumite func
ții. Dar și în obrazul ei a- 
pare paloarea.

Să luăm de pildă efectele 
simplismului în comerț. Se 
știe că în decurs de două
zeci de ani regimul nostru 
a schimbat radical condi
țiile de practicare a acestei 
activități economice. Cea 
mai mare parte a negusto
riei a fost scoasă din ma
ghernițele insalubre de odi
nioară, mărfurile au fost 
mutate, chiar în multe din 
îndepărtatele orașe de pro
vincie. în lăcașuri impo
zante și luminoase. Nume
roase restaurante au căpă
tat spatii mai largi șl mo
bilier mai bogat decît pala
tele de odinioară. Dar, 
pe ansamblu, calitatea co
merțului nostru a scăzut. 
Desigur, pot fi depistate o 
infinitate de motive, dar 
esențialul pare a fi faptul 
că comerțul a fost dominat 
de o concepție «Împilată.

vedit că fantezia și origi
nalitatea nu sint incompa
tibile cu această meserie. 
Dar vilegiaturiștii nu pot 
dispune pe de-a-ntregul de 
timpul lor pentru că. de 
trei ori pe zi, oricît de pu
țină foame le-ar fi la orele 
acelea, ei trebuie să alerge 
la cantină. Și oricît ar fi 
de cald, și oricît de mult 
i-ar îmbia briza mării, ei 
trebuie să consume ceea ce 
decretul zilnic al bucăta
rului le-a pus la dispozi
ție, între pereții îmbibați 
pînă la refuz de mirosul 
rinced, inimitabil, al can
tinei. Iar seara, chinuiți de 
sete, locatarii splendidelor 
construcții — din care 
minți întreprinzătoare ar 
putea face cele mai deli
cioase pensiuni din lume — 
trebuie să bea apă de la 
chiuvetă pentru că nici
odată sub acel acoperiș nu 
s-a pomenit să se vindă 
apă minerală sau limonadă, 
sandvișuri cu bere rece, 
fructe sau prăjituri. Spe
cialiștii noștri în comerț 
numesc această strangulare 
a inițiativei „simplificare", 
continulnd să lucreze in 
cel mal deplin dispreț pen
tru rosturile șl dorința 
consumatorilor și. ceea c»

cunoscutului șablon arhi
tectonic. Peste tot în lume 
se recurge la proiect-tip — 
el este impus de efortul 
pentru ieftinire, de proce
deele industriale de con
strucție. Dai ee proiect-tip 
ne poate obliga să dăm o 
înfățișare identică tuturor 
orașelor tării ? Ce altceva 
decît o concepție simplistă 
a făcut ca Suceava să se
mene cu Mamaia, Piteștiul 
cu Piatra Neamț, Bucu- 
reștiul cu Baia Mare, Cra
iova cu Galațiul, Tr. Mă
gurele cu Bicazul ? Cine și 
cum poate justifica o ase
menea uniformizare urba
nă, o asemenea nesocotire 
a fizionomiei tradiționale 
a orașelor, a diversi
tății condițiilor naturale, 
de relief și climă si a 
funcției sociale a locali
tăților ? Cum vor judeca ge
nerațiile viitoare această 
despersonalizare a urbelor 
noastre, această desumani- 
zare a unor centre adminis
trative care. în multe pri
vințe, seamănă cu niște 
colonii industriale ?

Tot o concepție simplistă 
ne obligă să revenim de 
zeci de ori pe scările unei 
instituții administrative oa

recare, pentru o neînsem
nată formalitate civică. 
Căci in ochii unor funcțio
nari, petiționarul este un 
infractor embrionar care 
trebuie recomandat șl cer
tificat de zeci de instanțe, 
supus pînă la epuizare tes- 
turilor și probelor celor mal 
rafinate. Din această cauză 
zeci de birouri muncesc pe 
brînci, sute de funcționari 
nu-și mai văd capul de 
treabă, pentru â aviza că 
proaspăta soție a cetățeanu
lui X poate intra în spațiul 
locativ al soțului el — spre 
fericirea amb’țor și înmulți
rea neamului “ostru Din 
această caur lucrătorul 
din birou, ca și cel din ma
gazin, devin „măria sa 
funcționarul" și „măria sa 
vînzătorul" în fața cărora 
solicitantul și consumatorul 
se prosternează umili, ori
cine ar fi, adresînd.i-li-se 
cu mii de precautiuni. cu 
grija și gingășia cu care a- 
tingi un ou crud și mul
țumind, pentru cel mai ba
nal certificat sau cea mal 
firească pereche de pantofi 
plătită pe loc, ca pentru 
acte de supremă mărinimie.

Din punct de vedere u- 
man simpliștii, șablonarzii 
au o personalitate foarte 
anemică. Dar ei posedă 
proprietatea de a încăpea 
ușor în orice haină, oricît 
ar fi de strîmtă sau de lar
gă. umflîndu-se sau strîn- 
gîndu-se după nevoie. Ceea 
ce spun sau fac nu este 
produsul unor convingeri 
proprii, al unor experiențe 
și concluzii personale. Ei 
exprimă o idee nu pentru 
că sînt convinși de frumu
sețea sau adevărul ei, ci 
pentru că le-o cere misia, 
pentru că intră în atribuți
ile curente ale funcției pe 
care o îndeplinesc momen
tan. Apărînd și sustinînd 
șablonul, ei își fac datoria 
pentru care sînt angajați 
și plătiți.

Caracteristica fundamen
tală a șablonardului este 
sniritul necreatnr. concen- 
tia de difuzor. Cînd creea
ză. unui om nu-i poate fi 
indiferentă soarta onerei 
sale, orictt de modestă ar 
fi. El suferă pentru orice 
amputare nent.ru că do-ește 
să parvină oamenilor esen
ța acesteia șl nu fragmente 
din ea. Tn focul demon
strării unei idei. oricine 
face pledoarie. Șablonardul 
reproduce cu pasivitate și 
fndlferentă — pentru că 
doar transmit». Patosul

celui care a gîndlt dispare, 
și în locul său apare rigi
ditatea slujbașului limitat, 
care transformă cuvîntul 
în literă de evanghelie.

In ultimă instanță, șa
blonul nu este doar un 
automatism verbal, ci o 
concepție. Șablonardul este 
partizanul tezelor. Nu des
prinde însă tezele, așa cum 
e normal, din viată ; pen
tru el tezele însele sînt 
viata. Ciopîrțește realitatea 
și adevărul vieții pînă le 
aduce la proporțiile tipa
relor, pînă le face să co
respundă per de-a-nțregul 
ideilor cu care a fost în: r- 
mat.

De multe ori se r :e 
că șablonardul nu știe să 
gîndească, că e un leneș 
Intelectual. Adevărul e că 
uneori nu nnate să gîn- 
deasoă. Sursa șablonului 
este ignoranta și prostia. 
Intr-o minte inteligentă, 
luminile se aprind cu sau 
fără voia Individului. Un 
creier ascutit generează 
spontaneitate, adică opusul 
șablonului. Inteligența asi
milează faptele noi, prostia 
nici nu le poate digera. 
Mintea lucidă e flexibilă, 
nuanțată, mereu proaspătă; 
cealaltă e inertă. Șablonul 
e modul de existență al 
prostiei și ignorantei. La 
umbra unui stil simplist, 
șablonard, poate lucra ori
ce tembel, orice incapabil 
— nu se observă. El poate 
trăi la infinit, pentru că ia 
culoarea mediului. Și pen
tru .că stă nemișcat. Nu-l 
poți descoperi, cum nu 
poți distinge pe fundul de 
nisip al oceanului calcanul, 
sau brotăceb’l în iarbă, 
sau spinarea aligatorului 
în apă. printre cioturi de 
bușteni.

Unii nu se mai pot des
prinde de șablon. Acesta 
devine modul lor organic 
de a fi. Singura lor șansă 
d» supraviețuire socială. 
Cînd șsb’onul e abolit, 
trebuie abolit o dată cu 
produsul săn uman. Apelu
rile nu folosesc la nimic. 
Indulgenta, care vine de 
multe ori din lehamite, din 
oboseală, din plictiseala de 
a prev’enl. d.» a rurra. de a 
atrage atentla, devine me
diu’ de conservare a șablo
nului.

Cînd se înfruntă două 
caractere. învinge cel mai 
dîrz. mat persistent. Să nu „ 
uităm : șablonardul nu a»-e 
rușine, nu se intimidează. ' 
Lui nu 1 se face niciodată 
lehamite...

nent.ru
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Stafia de tratare a apei de la Breasta-Craiova

sup

Măsuri de mare însemnătate

pentru ridicarea pe o treaptă

erioară a cointeresării materiale

și creșterea nivelului de trai
(Urmare din pag. I)

Foto : Agerpres

Un examen de competență 
și bună organizare:

ATINGEREA
RAPIDĂ A
PARAMETRILOR
PROIECTAȚI
„Vîrful" economic 

spre care tind chimiștii 
Combinatului de celu
loză și hîrtie Brăila și 
petroliștii noului com
plex de fabricare a 
uleiurilor industriale 
din cadrul Rafinăriei 
Ploiești este bine deli
mitat, în spațiu și timp, 
prin nivelul proiectat 
al parametrilor tehnico- 
economlci la noile in
stalații și secții de pro
ducție, intrate în func
țiune în a doua jumă
tate a anului trecut și 
în prima parte a aces
tui an. Spre acest 
„vîrf“ ei au urcat și 
urcă, în continuare, 
treaptă cu treaptă, ceea 
ce demonstrează con
centrarea riguroasă a 
eforturilor spre înde
plinirea sarcinii trasa
te de partid — creșterea 
eficienței economice a 
investițiilor.

Acum se poate spune 
că distilatorii și rafino
rii din Ploiești mai au 
puțin pînă la ținta fina
lă. La instalația de dls- 
tilație în vid și cea de 
bitum — primele obiec
tive date în exploatare 
în cadrul noului com
plex de uleiuri minera
le, în curs de construc
ție — ei au realizat cu 
trei luni mai devreme 
parametrii din proiecte. 
Cea de a doua instala
ție. spre exemplu, lu
crează cu o producție 
medie zilnică care asi
gură realizarea a 50 000 
tone bitum pe an. Iar 
la Brăila, obligațiile 
precizate în graficele 
de eșalonare a atinge
rii parametrilor proiec
tați sînt sistematic în
deplinite și chiar depă
șite. Pe ansamblul tri
mestrului III, fabrica 
de celuloză papetară a 
dat o producție cu 29,4 
la sută superioară sar
cinilor din grafice, iar 
fabrica de cartoane du
plex —- cu 27 la sută 
mai mare. Totodată, la 
fabrica de hîrtie de 
scris și tipărit, reali
zările cantitative se si
tuează la nivelul pre
vederilor.

Este dificil de înfăți
șat aici modul în care 
s-a acționat pentru a se 
atinge aceste rezultate 
de certă valoare econo
mică. Un fapt este si
gur : pregătirea temei
nică, pînă în cel mai 
mie amănunt, a punerii 
în funcțiune a noilor 
capacități de producție 
s-a împletit strîns cu 
grija în vederea for
mării și instruirii ca
drelor, pe meserii și 
specialități, cu atenția 
pentru exploatarea și 
întreținerea ireproșabi
lă a utilajului și insta
lațiilor. Directorul teh
nic al Combinatului de 
celuloză și hîrtie Brăila, 
irig. Gheorghe Borhan, 
ne-a vorbit despre un 
așa-numit „proces de 
înjumătățire" a perso
nalului de la secțiile 
mai vechi, atunci cînd 
au intrat în func
țiune obiectivele din 
etpca a doua de dez- 
vo’^are a întreprin
derii. Adică, aproxima
tiv jumătate din oame
nii care au lucrat la 
prima fabrică de celu

loză și la cea de car
toane au trecut la noile 
fabrici, similare ca pro
fil de producție. Tineri 
absolvenți ai școlilor 
profesionale și munci
tori calificați în combi
nat au completat for
mațiile de lucru. Alcă
tuirea unor echipe, al 
căror nucleu de cadre 
a avut o pregătire și 
experiență practică te
meinică, a constituit, 
după cum afirma direc
torul tehnic al combi
natului, secretul „de
marajului" alert al a- 
tingerii indicatorilor 
tehnici și economici la 
noile obiective.

Integrarea organică 
a noilor instalații în 
structura capacităților 
de producție existente 
și valorificarea din plin 
a potențialului tehnic 
de care dispun repre
zintă, în cazul Rafină
riei Ploiești, un model 
de rezolvare economică, 
eficientă a problemelor 
privind sporirea pro
ducției de uleiuri indus
triale. Noua instalație 
de distilație în vid a 
fost cuplată în flux teh
nologic cu două insta
lații mai vechi. In acest 
fșl. cu o investiție mică 
a rezultat o instalație 
de distilație atmosferi
că și în vid modernă, 
avînd parametri de lu
cru și consumuri speci
fice simțitor perfecțio
nate. Ca urmare, atin
gerea indicatorilor teh
nici și economici pro
iectați nu a mai consti
tuit o chestiune dificilă, 
întrucît întregul perso
nal lucrează de mulți 
ani în rafinărie și are 
O experiență profesio
nală bogată.

Pe alt plan, activita
tea productivă desfășu
rată pînă acum la fa
bricile de celuloză pen
tru celofibră, de car
toane triplex șl la sec
ția de electroliză, con
struite la Combinatul 
de celuloză și hîrtie 
Brăila în prima etapă, 
a permis sintetizarea 
unei experiențe valo
roase în ce privește 
pregătirea condițiilor 
necesare atingerii indi
catorilor tehnico-eco- 
nomicl proiectați. Ser
viciul de cercetări 
al combinatului, la
boratoarele de anali
ză și cadrele teh
nice din secții au stu
diat și experimentat cu 
perseverență diferite 
soluții pentru îmbună
tățirea procesului de 
fabricație si punerea la 
punct a diferitelor uti
laje și agregate. Altfel 
n-ar fi fost posibil ca 
fabrica de celuloză să 
obțină în prezent o pro
ducție zilnică cu circa 
4,5 la sută superioară 
prevederilor proiectu
lui, iar fabrica de car
toane triplex cu 15 la 
sută mai mare.

Atît la Rafinăria Plo
iești. cit și la Combina
tul de celuloză și hîrtie 
din Brăila. eforturile 
nu s-au limitat doar la 
atingerea nivelului pro
iectat al producției. In 
ambele unități au exis
tat. și există în conti
nuare căutări pentru 
reducerea consumurilor

specifice de materii 
prime, materiale și 
combustibil, micșorarea 
prețului de cost și creș
terea rentabilității, îm
bunătățirea calității 
produselor. De pildă, 
în noua secție de celu
loză papetară a combi
natului brăilean s-a a- 
juns de pe acum aproa
pe la nivelul prețului 
de cost proiectat pe 
tpna de produs finit, 
deși se prevedea ca a- 
cest indicator să fie 
realizat în prima jumă
tate a anului viitor.

Problema economicită
ții producției este privi
tă la combinatul din Bră
ila în contextul sarcini
lor puse de partid pri
vind rentabilizarea fie
cărei întreprinderi, fie
cărui produs. Precizăm 
că anul acesta combina
tul a fost planificat să 
lucreze, ca și în anii 
precedenți, cu dotație 
de . la stat. Poziția de 
întreprindere care să 
consume fonduri de la 
buget nu a mai conve
nit conducerii și colec
tivului de aici. Măsu
rile energice aplicate 
în toate secțiile combi
natului pentru gospodă
rirea rațională a valo
rilor materiale și bă
nești au determinat ca, 
începînd dih a doua 
jumătate a acestui an, 
să se facă acel „salt ca
litativ" de la pierderi 
planificate la beneficii. 
In trimestrul III, în loc 
să mai consume cele 
5,3 milioane lei care i 
se stabilise ca dota
ție. combinatul a obți
nut un beneficiu de 
982 900 lei. Am sugera 
forurilor de resort din 
Ministerul Industriei 
Chimice să studieze va
loroasa experiență a 
colectivului combinatu
lui brăilean în acțiunea 
de rentabilizare a pro
ducției și s-o generali
zeze în alte unitătî 
noi din această ramură.

In* fata chimiștilor 
din Brăila mai stă însă 
o problemă de mare 
însemnătate economi
că : îmbunătățirea ca
lității hîrtiei de scris 
și tipărit. Prin carac
teristicile actuale — 
gradul de alb. rezis
tența la întindere, sati- 
najul — acest produs nu 
satisface încă pe deplin 
cerințele beneficiarilor. 
Dezbătînd această ches
tiune cu un număr 
mare de specialiști din 
combinat, comitetul de 
partid și conduce
rea tehnico-administra- 
tivă au stabilit în luna 
trecută un plan amplu 
de măsuri menite să 
ducă la înlăturarea ne
ajunsurilor existen
te în acest domeniu. 
Se are în vedere, 
îndeosebi, îmbunătăți
rea funcționării unor 
utilaje și instalații, în
treținerea mai atentă a 
agregatelor, specializa
rea muncitorilor. Sînt 
indicii certe că intensi
ficarea eforturilor ce se 
depun în această pri
vință va duce la ridi
carea calitativă a între
gii activități a combi
natului.

Nicolae PANT1LIE

Firește că unei asemenea vaste 
și profunde acțiuni dinamizatoare 
trebuie să-i corespundă și perfec
ționări ale aplicării principiulni so
cialist al repartiției, în concordanță 
cu posibilitățile și cerințele actua
lei etape de dezvoltare a României 
socialiste. Țara noastră pășește în- 
tr-o fază de dezvoltare economică 
și socială în care asemenea ele
mente cum sînt competenta și 
înalta calificare, inițiativa și înalta 
responsabilitate socială capătă o 
importantă primordială. Tocmai 
spre stimularea acestor calități sînt 
orientate măsurile privind îmbună
tățirea sistemului de salarizare.

Sistemul de salarizare trebuie 
să îmbine în mod armonios inte
resele personale ale fiecărui om al 
muncii cu interesele întregii socie
tăți, să contribuie la ridicarea pe 
o treaptă tot mai înaltă a eficien
ței întregii activități economice. 
Examinînd rezultatele obținute în 
aplicarea actualului sistem de sa
larizare, în spiritul unei analize 
științifice, plenara C.C. al P.C.R. a 
constatat că, o dată cu efectele pozi
tive pe planul sporirii producției și 
productivității muncii, actualul sis
tem de salarizare are un șir de 
neajunsuri; el nu stimulează în 
măsură corespunzătoare realizarea 
unor indicatori principali, cară re
flectă îmbunătățirea calitativă a 
întregii activități economice, slă
bește interesul muncitorilor pentru 
ridicarea continuă a calificării pro
fesionale, nu leagă îndeplinirea sar- ■ 
cinilor proprii și de rezultatele pe 
întreaga întreprindere, menține a- 
nomalii în diferențierea salariilor 
tarifare între ramuri cît și în a- 
cordarea premiilor, ducînd la nive
lări de cîștiguri.

Ansamblul de măsuri ce urmează 
să fie luate în domeniul îmbunătă
țirii sistemului de salarizare are ca 
scop principal stabilirea mai pre
cisă a salariilor în funcție de can
titatea, calitatea și răspunderea so
cială a muncii, crearea unui raport 
mai rațional pe scara salariilor. 
Măsurile urmăresc să asigure creș
terea rolului salariului tarifar de 
încadrare în salariul total, ceea ce 
va spori interesul pentru ridicarea 
calificării tuturor lucrătorilor; o 
interdependentă mai strînsă între 
realizările obținute în muncă și ve
nituri, stimularea calificării mereu 
mai înalte. Hotărîrea subliniază că 
îndeplinirea integrală a sarcinilor 
stabilite constituie un criteriu obli
gatoriu pentru acordarea în între
gime a salariului tarifar, orice de
pășire sau nerealizare a acestora 
reflectîndu-se corespunzător în- 
tr-un plus sau minus de salariu. 
Totodată, legînd rezultatele muncii 
individuale și de cele pe ansam
blul întreprinderii, întregul colec
tiv este stimulat în realizarea o- 
biectivelor esențiale, a indicatorilor 
principali ai planului. Fiecare mun

citor devine astfel și mai mult in
teresat ca întreaga întreprindere să 
meargă bine în mod constant, să 
funcționeze cu o tot mai înaltă efi
ciență economică. Totodată, buna 
conducere și desfășurare a întregii 
activități a întreprinderii vor con
stitui în și mai mare măsură un 
obiectiv al preocupărilor colectivu
lui în ansamblu.

Hotărîrea prevede că nivelul no
ilor salarii tarifare va fi stabilit 
prin includerea în salariul tarifar 
a celei mai mari părți a actualelor 
adausuri variabile, îndeosebi cele 
provenite din depășiri medii de 
norme și premii ; strîns legat de a- 
ceasta se va perfecționa normarea 
muncii, prin introducerea de nor
me tehnice, fundamentate științific, 
îneît ele să devină un instrument 
eficient al repartiției după muncă 
și al creșterii productivității mun
cii. Mărimea premiilor anuale in
dividuale va fi stabilită în concor
danță cu contribuția efectivă a 
diferiților lucrători la realizările 
obținute de întreprinderea respec
tivă. Cu cît o întreprindere va mer
ge mai bine, va depăși prin efort 
propriu rentabilitatea planificată 
și va realiza beneficii peste plan, 
cu atît vor fi mai mari posibilități
le de premiere. în același timp, pe 
lîngă premiile anuale (gratificații). 
se vor putea acorda premii în 
cursul anului pentru stimularea lu
crătorilor care obțin rezultate de
osebite, cu eficiență economică 
certă și imediată asupra producției.

■ Desigur, realizarea integrală a 
principiului cointeresării materiale 
impune ca, o dată cu recompensa
rea materială pentru rezultate cît 
mai bune în muncă, să acționeze și 
răspunderea materială a fiecărui 
salariat — de la muncitor la ingi
ner. de la contabil la director — 
pentru nerealizarea sarcinilor de

plan sau de serviciu, pentru pagu
bele aduse avuției naționale. Prin
cipiul cointeresării materiale nu 
poate să funcționeze unilateral ; 
este și ar fi nejust ca societatea, în
tregul nostru popor, recompensînd 
rezultatele pozitive, să „treacă cu 
vederea" daunele produse de cei 
care nu-și îndeplinesc cu conștiin
ciozitate sarcinile ce le revin, lu
crează superficial, nu respectă dis
ciplina tehnologică și de muncă, 
dau produse de slabă calitate. A- 
plicarea deplină a principiului co
interesării materiale sub ambele 
sale laturi va duce la întărirea dis
ciplinei și conștiinciozității în pro
ducție. a răspunderii în muncă.

în cadrul măsurilor cu privire la 
îmbunătățirea sistemului de salari
zare, o atenție deosebită se acordă 
întăririi stabilității la locul de 
muncă, stimulării vechimii înde
lungate în aceeași unitate, prin a- 
cordarea tuturor categoriilor de sa- 
lariați, din toate sectoarele de acti
vitate, a unui spor peste salariul 
tarifar, care va fi stabilit în cote 
de 3, 5, 7 și 10 la sută, pe tranșe 
de vechime neîntreruptă în aceeași 
întreprindere. Aceasta răspunde 
necesității de a pune capăt feno
menelor de fluctuație, care contra
vin cerințelor unei economii pro
spere și științific organizate, de a 
asigura închegarea unor colective 
trainic sudate — alcătuite din oa
meni cu o calificare mereu mai 
înaltă, buni cunoscători ai „secre
tului" meseriei, ai problemelor de 
ansamblu ale întreprinderii, ai 
multiplelor ei rezerve interne.

întreg ansamblul de măsuri sta
bilit de Hotărîre, obiectivele sale 
generale demonstrează caracterul 
creator al soluțiilor preconizate, 
confruntarea riguroasă a realități
lor, în spiritul analizei critice și a-

tente propriu stilului de activitate 
al conducerii partidului, cu cerin
țele obiective ale avîntului întregii 
vieți economice și sociale a țării. 
Aplicarea lor va contribui la ridi
carea pe o treaptă superioară a co
interesării materiale, la sporirea 
continuă a eficienței în toate sec
toarele de activitate.

Trecerea la aplicarea sistemului 
de salarizare îmbunătățit este o 
acțiune de mare răspundere politi
că și economică, privind îndeaproa
pe dezvoltarea economică a țării și 
ridicarea nivelului de trai al popu
lației. De aceea, Hotărîrea Plenarei 
C.C. al P.C.R. prevede că, înainte 
de a fi definitivat, sistemul de sa
larizare îmbunătățit va fi experi
mentat în cîteva întreprinderi mai 
reprezentative din diferite ramuri, 
începînd cu trimestrul I 1968, pen
tru a se verifica soluțiile preconiza
te. Se vădește în aceasta încă o 
dată modalitatea de lucru a parti
dului nostru de a introduce în 
practică ceea ce este riguros expe
rimentat, verificat cu grijă, cît mai 
aprofundat.

Măsurile cu privire la îmbunătă
țirea sistemului de salarizare și 
majorarea salariilor vor constitui 
pentru toți oamenii muncii un pu
ternic stimulent în îndeplinirea e- 
xemplară a prevederilor planului 
cincinal, vor mobiliza întreaga lor 
capacitate și inițiativă creatoare 
în slujba dezvoltării continue a for
țelor de producție ale societății, 
creșterii sistematice și în ritm rapid 
a productivității muncii, reducerii 
continue a prețului de cost și spo
ririi necontenite a venitului națio
nal — baza trainică a întăririi for
ței economice și înfloririi multila
terale a patriei, chezășie a unei 
vieți tot mai prospere și mai civili
zate a poporului.

de a munci

mai spornic 

și mai bine
în urmă cu două luni, salariul mi-a 

crescut cu aproape 100 lei. Și iată că 
Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R., pu
blicată ieri, prevede îmbunătățirea sis
temului de salarizare și majorarea sa
lariilor. Eu lucrez în fabrică de 31 de 
ani. Deci, de 31 de ani, o viață de om, 
nu am părăsit această fabrică, m-am 
legat de ea. Avînd o asemenea ve
chime, voi beneficia de sporul prevă
zut în Hotărîre. Am și calculat că la 
salariul meu mărit se va adăuga încă 
un procent de 10 la sută, ceea ce se 
va resimți în bugetul familiei mele.

Dar prevederilor noii Hotărâri, care 
exprimă grija deosebită a partidului și 
guvernului față de oamenii muncii cu 
salarii mai mici, trebuie să-i răspun
dem prin fapte. Sînt conștientă că 
obținînd rezultate mai bune la locul 
meu de muncă, economisind bumba
cul, realizînd fire de bună calitate, în
grijind ca pe ochii din cap mașinile, îmi 
pot mări contribuția la îmbunătățirea 
activității întreprinderii. îndeplinirea 
acestor sarcini presupune însă perfec
ționarea pregătirii profesionale. Și a- 
ceastă problemă este oglindită în noua 
Hotărîre. Ea prevede corelarea salarii
lor tarifare pe categorii, diferențierea 
progresivă între categoriile tarifare și, 
în cadrul aceleiași categorii, între trep
tele de salarizare. Ca urmare, munca 
de calificare mai înaltă va fi mai bine 
plătită, iar producția sporită, de cali
tate, va fi aducătoare de venituri din 
ce în ce mai mari.

Acum, în dreptul numelui meu 
scrie : categoria a III-a. Doresc însă 
nespus să mai adaug un „galon“, a- 
dică să obțin categoria a IV-a. în a- 
cest mod, munca va deveni mai rod
nică, mai productivă, în folosul meu, 
al întreprinderii și al economiei națio
nale. Așa gîndesc și colegele mele 
Elena Pînzaru, Maria Ionescu și Elena 
Avram. Numai așa vom putea răspun
de din ce în ce mai bine sarcinilor pri
vind ridicarea la un nivel calitativ 
superior a activității secției și a în
treprinderii.

Constanta CREMANARU
filatoare
la „Industria bumbacului" 
București

0 puternică pîrghie a ridicării
■ ■fa w ■■calificam

(Urmare din pag. I) 

să le supokte. Întreprinde
rea, economia nafională nu 
poi subvenfiona lucrul de 
proastă calitate, rebuturile, 
slaba productivitate a mun
cii.

Pe baza experienfei și ap
titudinilor personale, con
știinciozității cu care-și rea
lizează sarcinile de plan, 
contribufiei ia îmbunătățirea 
activității formațiilor de lu
cru, muncitorii liniilor teh
nologice pe care acum le 
conduc vor fi mai bine re- 
tribuifi, adică prin măsura
rea exactă a aportului lor în

producție. Se vor înlătura, 
astfel, unele anomalii care 
determină ca unii muncitori, 
deși au contribuții diferite 
la realizarea planului de 
producție, să încaseze sala
rii aproape egale, deoarece 
au aceeași categorie tarifa
ră. Să dau și un exemplu : 
Ion Cotigă, Dumitru Moldo
van sau llie Vlad au toți ca
tegoria a V-a. Deși aportul 
fiecăruia este diferit, în or
dinea în care i-am citat, în
tre salariile lor sînt diferențe 
minime. Prin noile regle
mentări însă, la categorie e- 
gală, datorită treptelor dife
rențiate ce se vor stabili,

contribuția sporită va fi re
compensată deosebit.

Discutam despre noua 
Hotărîre cu frezorul Stan 
Stroe. Îmi spunea că va ob
ține o categorie superioară, 
a Vl-a, cît se poate de 
grabnic. E primul care a ve
nit să-mi spună acest lucru. 
Acum el are categoria a 
V-a. Nu muncește rău, dar 
dorește să fie cît mai folo
sitor întreprinderii.

In Hotărîre se prevede și 
îmbunătățirea corespunză
toare a salarizării noastre, a 
maiștrilor, în funcție de răs
punderea și rolul ce-l avem 
în producție, asigurîn-

du-ni-se diferențiere stimula
tivă (circa 15—20 la sută) 
față de salariile muncitorilor 
din cea mai înaltă categorie 
de calificare. Văzînd în a- 
ceste prevederi o expresie 
a aprecierii pe care parti
dul o acordă muncii noas
tre, considerăm că ele ne 
obligă să ne sporim respon
sabilitatea și aportul la buna 
desfășurare a procesului de 
producție. Vom răspunde 
încrederii acordate, sarcini
lor ce ne revin, prin muncă 
competentă, cît mai efi
cientă, în interesul nostru și 
al economiei naționale.

Aprecierea 

înaltă a gîn- 

dirii tehnice 
(Urmare din pag. I)

Multe cooperative agricole din 
raionul Urziceni au extins, an de 
an, cultura sfeclei de zahăr, îmbo
găți ndu-și totodată și experiența în 
ce privește obținerea unor recolte 
mari.

In acest an, de exemplu, o serie 
de cooperative agricole din raion 
realizează producții care ajung 
pînă la 30—40 de tone la hectar. Nu

aceste lucrări să nu se mai prelun
gească pînă la venirea timpului 
rece. Cooperatorii au mai mărit 
parcul mijloacelor de transport și 
au organizat mai bine munca.

Și conducerea Fabricii de zahăr 
Giurgiu, care preia cea mai mare 
cantitate de sfeclă de zahăr din ra
ionul Urziceni, a preconizat unele 
măsuri care să ducă, chipurile, la

cest raion. N-ar fi rău să fie așa. 
Dar măsura amintită a creat multe 
necazuri cooperativelor agricole și 
chiar fabricii de zahăr. La baza de 
recepție Sărățuica au predat, pînă 
în acest an, sfeclă de zahăr coope
rativele agricole Balaciu, Sărățeni 
și Sfîntul Gheorghe, care au culti
vat în acest an 360 ha cu sfeclă de 
zahăr și contează pe o producție

Povestea Sărățuicii
și transportul sfeclei de zahăr

aceleași eforturi au fost depuse în 
vederea preluării și transportului 
sfeclei de zahăr. Anul trecut, dato
rită producției mari obținute și 
mai ales slabei organizări a mun
cii, recoltarea și preluarea sfeclei 
de zahăr s-au prelungit pînă în iar
nă. în acest an greutățile par a se 
repeta. Și iată de ce. în cooperati
vele agricole din raionul Urziceni 
s-au cultivat cu sfeclă de zahăr 
3 200 ha și se obține o producție 
care ajunge la nivelul anului tre
cut. Au fost luate și unele măsuri 
bune în vederea organizării muncii 
la recoltat și transport, pentru ca

scurtarea duratei de recepție și pre
luare și la economisirea de fon
duri. Numai că efectul lor este con
trar celor scontate și contrar in- 
tereselo, cooperativelor agricole din 
raion.

Despre ev este vorba 7 în raionul 
Urziceni au t'ost desființate bazele 
de recepție Sărățuica și Grindu. A- 
ceastă măsură a fost luată și în alte 
raioane din regiune. în acest scop 
au fost aduse mai multe argumen
te : economisirea de fonduri, orga
nizarea mai temeinică a producției 
și folosirea mai bună a forței de 
muncă de care se duce lipsă în a-

evaluată la 8 300 tone. Prin desfi
ințarea bazei de recepție Sărățui
ca, aceste unități au fost dirijate 
să predea sfecla de zahăr la gara 
Broșteni, la o distanță mult mai 
mare, cuprinsă între 8—17 km. Deci 
în loc de 2—3 transporturi pe zi, cîte 
se făceau în anul trecut cu un 
atelaj, acum se face numai u- 
nul. întrucît fabrica de zahăr 
suportă cheltuielile de transport 
de la locul de producție, numai 
la cele trei cooperative amintite, 
după calculele uniunii raionale 
a cooperativelor agricole, sumele 
plătite se ridică la 70 000 lei.

Dacă se organiza preluarea sfe- | 
clei de zahăr la baza Sără- 1 
țuica, erau necesari cîțiva salariați ■ 
și s-ar fi cheltuit, în medie, circa ■ 
10 000 lei pe lună. în cinci luni cît I 
durează recepția și preluarea sfe- ■ 
clei de zahăr s-ar fi cheltuit ma- | 
ximum 50 000 lei. Deci mai puțin I 
cu 20 000 lei față de cît se cheltu- ■ 
iește cu transportul la gara Broș- | 
teni. Din punct de vedere economic I 
nu rezultă o afacere prea bună, ci, ■ 
din contră o cheltuială în plus. Dar | 
cele mai mari necazuri a provocat I 
măsura amintită cooperativelor a- ■ 
gricole. Prin mărirea distanței de | 
transport, numai la cooperativa a- I 
gricolă Balaciu, care a cultivat doar ■ 
40 de ha cu această cultură, se con- ■ 
sumă în plus peste 500 de zile de I 
muncă, care bineînțeles trebuie re- ■ 
tribuite din ceea ce se încasează pe | 
sfeclă. Deci nici în această direc- I 
ție nu s-a făcut o afacere rentabilă. ■ 
Aceasta fără a mai ține cont că | 
unitățile cooperatiste duc, în aceas- I 
tă perioadă foarte aglomerată în ■ 
munci agricole, o lipsă acută de I 
mijloace de transport și de brațe I 
de muncă. ■

Se pare că cei de la Fabrica de za- | 
hăr Giurgiu s-au convins și ei că I 
nu au făcut o treabă prea bună. 8 
Aceasta o dovedește faptul că, în I 
aceste zile, duc tratative pentru a I 
reînființa baza de recepție de la 
Sărățuica. Ar fi bine însă ca trata- I 
tivele să nu se prelungească pînă I 
după terminarea recoilatului și ’ 
transportului sfeclei de zahăr. Ar fi I 
iar o muncă și o cheltuială inutilă. |

Florea CEAUȘESCU
corespondentul „Scînteii" |

posturile de conducere, așezînd în 
funcția de șef de serviciu oameni cu 
pregătirea necesară, atît din punct 
de vedere al vechimii, cit și din 
punct de vedere al studiilor.

Nu poate decît să ne bucure fap
tul că recenta Hotărîre precizează că 
promovarea în funcții superioare 
trebuie să se facă din rîndul celor 
mai pregătite cadre. stabilind 
chiar necesitatea unor concursuri. 
Deosebit de importantă ml se pare 
și sublinierea că la încadrarea în 
funcții, începînd de la directorul ge
neral, se vor prevedea condiții mini
me de studii și stagiu. Se evită ast
fel, în bună măsură, incompetența și 
birocratismul, lipsa de răspundere pe 
de o parte, iar pe de altă parte, se 
stabilește o mai dreaptă apreciere a 
aptitudinilor fiecăruia, o valorificare 
și o răsplătire a lor. Ca un imbold 
al întăririi responsabilității, al îm
bunătățirii activității personale și a 
sectorului de care răspund, se în
scrie și prevederea de a se introduce 
sistemul de gradație pentru fiecare 
funcție. Si la noi sînt ingineri cu 
vechime (15—20 ani) care ocupă de 
un timp îndelungat același post. Ei 
nu au putut însă pînă acum să pri
mească un plus bănesc în raport cu 
contribuția sporită la realizarea sar
cinilor de pian.

Desigur că Hotărîrea comportă un 
studiu foarte atent, dar si de la pri
ma lectură se poate desprinde 
clar scopul principal avut în vede
re : cointeresarea cît mai adîncă a 
cadrelor de muncitori, ingineri și 
tehnicieni în creșterea eficacității e- 
conomice a întreprinderilor, remune- 
rînd pe fiecare după eforturile, cu
noștințele. aptitudinile lui si recupe- 
rînd daunele provocate de neglijen
tă sau incompetentă. îmi exprim 
deplina convingere că asigurarea u- 
nei juste corelări între realizările 
obținute și retribuție. întărirea prin
cipiului remunerării diferențiate a 
muncii complexe si calificate fată de 
munca simplă, necalificată. întărirea 
răspunderii materiale vor pune mai 
bine în valoare potentele tehnice si u- 
mane ale uzinei noastre, ale întregii 
industrii.
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BRÂNCUȘI
IWBI

în arta universală
de Ion FRUNZETTI

Evoluția întregii arte universale a 
veacului XX este cu neputință de 
imaginat fără contribuția marelui 
sculptor român Constantin Brâncuși, 
maestru unanim recunoscut ca artisi 
deschizător de drumuri, promotor al 
unui spirit nou în înțelegerea roiu
lui și posibilităților plasticii. Original 
dintr-un cătun gorjean, Hobița, co
muna Pestișani, în acea splendidă 
zonă subcarpatică a văii Jiului, unde 
în primii ani ai tinereții a trăit, ase
meni oricărui alt țăran român, expe
riența rodnică a folclorului viu. 
Brâncuși s-a format ca artist mai în- 
tîi la București, ca elev al Scoale! de 
Arte Frumoase, după o trecere prin 
școala de Arte și Meserii din Craiova, 
lucrînd, de la 1898 înainte, timp de 4 
ani, cu Ioan Georgescu, profesor ex
celent, de viziune pronunțat neoclasi- 
cistă.

înainte de a părăsi țara, în 1902, 
pentru a studia mai departe în străi
nătate, Brâncuși legase prietenie cu 
colegul său Dimitrie Paciurea. spirit 
original și neliniștit. în exem
plul operei lui Paciurea. Brâncuși a 
găsit ceva mai mult decît le dădu
seră amindurora profesorii comuni. 
Compoziției statice a clasicismului 
temperat, slujit de școala lui loan 
Georgescu, ori dinamicii romantismu
lui, slujit de Ștefan Valbudea, care 
căuta integrarea mișcării expresive, 
estetica lui Paciurea le adaugă sem
nificațiile noi ale transcrierii simbo
lice a lumii. Acesta a însemnat pri
mul antecedent românesc al lui Brân
cuși, în acțiunea lui de căutare a în
noirilor necesare.

înscris la Academia de Arte Fru
moase din Paris, a profitat de bu
nul meșteșug al profesorului Antonin 
Merciâ, înainte de a cădea sub vraja 
artei inovatoare a marelui sculptor 
independent Auguste Rodin, care-1 
remarcă și-l invită să-i vină ca aju
tor în atelier, situație mult rîvnită 
de orice tînăr, dar pe care Brâncuși 
o refuză, ca să nu-și aservească vi
ziunea estetică unei lumini prea or
bitoare. „Sub copacii uriași nu poate 
crește nimic", se pare că i-ar fi răs
puns el vestitului șef al școlii im
presioniste de sculptură, care i-a in
fluențat totuși primii 5—6 ani din 
etapa pariziană a studiilor. Admis, 
din 1906, la saloanele oficiale pari
ziene. el nu încetează să trimită nici 
în tară lucrări, la expozițiile „Tine
rimii Artistice”. De notat că un scrii
tor ca Alexandru Vlahuță, prietenul 
lui N. Grigorescu, remarcă la Brân
cuși trăsăturile noi : „o sugestivă nai
vitate de primitiv", și capacitatea de 
a privi „nu în afară, ci înlăuntru. în 
misteriosul infinit lăuntric".

Alături de opere de o perfectă 
precizie a construcției anatomice a 
figurilor, cum sînt cele din seria „ca
petelor de copii", în această perioadă 
a creației sale artistul realizează 
opere mult mai puțin tradiționale, de 
un pronunțat sintetism, cum este 
„Rugăciunea" de la Muzeul de Artă 
al R.S.R., nud feminin îngenunchiat, 
temă temerară.

In plin proces de negare a tradi
țiilor clasice helleno-latine, către 1900 
Europa își dibuia în artă drumurile 
viitorului. Civilizația europeană, 
moștenitoare a idealurilor de frumos 
statornicite în secolul al V-lea îna
intea erei noastre în Grecia veche, 
își căuta, după 25 de veacuri, în pra
gul secolului XX, alte formule sti
listice. mai apropiate de filozofia

Constantin Brâncuși MUZA ADORMITA
(1909)

modernă a existenței, mai puțin da
tornice rutinei sentimentelor, mai 
adecuate lărgirii orizontului spiritual 
al epocii, în urma contactului cu 
alte culturi extraeuropene. Toate, 
sau aproape toate formulele stilisti
ce Inovatoare, între 1870 și 1920, sînt 
rezultate ale contactului dintre con
știința estetică europeană și alte ti
puri de conștiință estetică : cea a 
extrem-orientalilor (se cunosc legă
turile dintre stampa japoneză și im- 
presioniști), cea a meridionalilor A- 
siei Mari (Indienii și oambodgienil în 
special, dau alt canon estetic Școalei 
de la Pont-Aven, lui Gauguin și apoi 
nabiștilor) cea a africanilor și poli- 
nezienilor (cubiștii), cea a civilizații
lor Americii precolumbiene, cea a 
etniilor arctioe.

In plin proces de negare a tradi
țiilor clasicismului greco-roman, care 
le apăreau depășite tocmai datorită 
faptului că în trecutele 4—5 secole, 
de la începuturile Renașterii și pînă 
Ia ei, idealul de frumusețe antic se 
asociase cu sensuri istorice ce nu mai 
erau dorite de oamenii veacului XX, 
artiștii occidentului european se en
tuziasmează succesiv de fiecare din 
aceste „descoperiri", hrănindu-și din 
ele creațiile, ca și din arheologia 
egipteană, mesopotamlană și persa
nă, indiană, chineză și preeortesiană 
(a civilizațiilor din Mexicul dinainte 
de Cortes), chlllană și peruviană, de 
unde-și scot pe rînd modelele „mo
dernii", cercetători pătimași și ai ar
tei revelate de etnografia așa-zise- 
lor „popoare ale naturii" (Natur- 
vdlker) cum le numea Leo Frobe
nius, parcă dorind prin asta să mar
cheze că omul Europei moderne e 
„rupt de natură". Intr-adevăr, civi
lizația tehnicistă modernă a Europei 
separa omul de univers. ÎI izola.

Postulînd — în entuziasmul lor 
pentru civilizații „exotice", a căror 
lecție o căutau. — putința reurcării 
pînă Ia izvoarele comuna tuturor cul
turilor cunoscute, adică reînviind mi
tul acelei mult visate „culturi origi
nare". (Uhrkultur), cu străvechi for
me de gîndire și de expresie comu
ne totalului omenirii, artiștii de la 
începutul veacului XX căutau prin
cipiile unei arte noi în viziuni 
străine lor, așteptau o salvare din

impas, care să le vină dinafară. Re
integrarea omului în natură, în cos
mos, nu e însă o operație care să 
poată fi făcută prin împrumuturi.

Brâncuși a ajuns, în preajma anu
lui 1910, la sinteza stilistică de care 
arta sa va profita pînă la sfîrșitul 
vieții, fără ajutoare dinafară. Fap
tul de a fi găsit la Paris un cli
mat artistic de căutări febrile l-a 
îmboldit în plus, desigur, să-și cla
rifice sieși metoda de creație nece
sară unei înnoiri, dar principiile sin- 
tetismului ce-i este caracteristic și 
pe care l-a transmis artei lumii în
tregi, le-a găsit înlăuntrul lui, în 
zona profundă de impresii stratifi
cate încă din copilăria lui de cioban 
și de plugar român. Arta populară 
românească, splendidele elaborări ale 
artei țăranului român, moștenirea de

milenii a unor străvechi civilizații, 
înflorite pe teritoriul țării noastre 
încă din neolitic și avînd o surprin
zătoare continuitate în întreaga pro
toistorie și istorie a acestor melea
guri, stau la baza viziunii artistice 
inovatoare a lui Brâncuși. Faptul a 
fost observat șl afirmat de toți co
mentatorii lui. români și străini, 
după cum a fost nu numai recunos
cut, dar declarat totdeauna cu mîn
drie de însuși maestrul acesta, atît 
de atașat sufletește de realitățile ro
mânești.

Este, în arta lui, originală șl adîn- 
că în semnificații, un filon continuu, 
filogenetic legat de arta poporului 
român. Intr-un Occident în plină cri
ză morală, intelectuală și artistică, 
așa cum era cel din preajma primu
lui război mondial. Brâncuși nu nu
mai că nu și-a desprins soluțiile la 
întrebările proprii ale meseriei sale, 
din cultura franceză care, derutată, 
ea însăși nu întrevedea aceste solu
ții, ci a făcut gestul Invers, de a 1 le 
oferi. Mulți afirmă că Brâncuși e un 
artist al „Școalei din Paris". Este 
real 1 Dar nu în sensul că el ar fi 
datornic, prin arta sa, artei Parisu
lui, nu în sensul că, venit din afara 
ei, șt-a asimilat-o și a slujit-o. ci în 
sensul exact opus : maestru, și nu 
elev, al școalei din Paris, el predă 
șl nu preia, dăruiește din preaplinul 
sufletului său nutrit cu nectarul unor 
tradiții culturale, înlăuntrul cărora 
omul și natura nu sînt rupți îndeo- 
laltă ci corelați strîns. universul ță
ranului român fiind de două milenii 
un univers armonic, echilibrat. în 
care integrarea insului nu 
problemă.

Despre conformitatea 
adine șl mare al operei lui 
cu semnificațiile profunde 
turii românești dintotdeauna, vorbesc 
cu prilejul colocviului internațional 
Brâncuși ce are loc în țara noastră, 
mulți critici de artă români și străini 
care s-au preocupat de problemele 
creației acestui titan al artei univer
sale, fiu al poporului nostru, a cărui 
mare înzestrare artistică a demon
strat-o strălucit printr-o muncă de 
6 decenii închinate frumosului și a- 
devărului în artă.

mai e o

sensului 
Brâncuși 
ale cul-

t V
18,00 — Vă așteptăm la ora 0 I E- 

misiune pentru femei. 18,30 — La 
șase pași de o excursie. Emisiune 
concurs pentru tineretul școlar. 
19,30 — Telejurnalul de seară. 19,45 
— Buletinul meteorologic. 19,55 — 
„La cules de vii". Montaj folclo
ric. Cîntă o formație instrumen- 

Soliști : Natalia Gliga, Stefania Steretală condusă de Nicolae Băluță. ___ __  , ______ „_______ ______
Polovenco, Maria Crăciun, Viorica Flintașu, Aurel Ioniță, Constantin 
Cocrlș. Tiberlu Ceia. 20,15 — Gala UNICEF. Spectacol de varietăți desfă
șurat sub auspiciile Fondului Internațional al Națiunilor Unite pentru 
ajutorarea copiilor. Participă : Sandy Show, Marlon Brando, Leny Escu
dero, Lenita Airisto și alții. Transmisiune de la Helsinki. 21,15 — Tele- 
enclclopedia. 22.15 — Filmul serial : Evadatul. 23,05 — Telejurnalul de 
noapte. 23,15 — Teiesport.

Dobîndirea titlului de doc
tor în științe se înscrie, fi
resc, printre preocupările ma
jore ale multor intelec
tuali Și nu întîmplător. Nume 
dintre cele mai prestigioase 
ale științei și culturii româ
nești, ca și de pretutindeni, au 
purtat sau poartă cu mîndrie 
pe deplin justificată titlul con
ferit ca un prim atestat public 
al activității lor meritorii.

Totuși, după cîte se pare, 
aceste preocupări se finali
zează uneori greu, numărul 
dizertațiilor susținute și al ti
tlurilor atestate în ultimii ani 
fiind relativ mic. Evident, ex
plicațiile sînt de o manieră 
cît se poate de complexă și 
relevă, nu o dată, că anu- 
miți doctoranzi își propun o- 
biective care, deocamdată, îi 
depășesc. Există însă, după 
părerea multora dintre cei în 
cauză și a conducătorilor lor 
științifici, explicații care rezi
dă în reglementările actuale 
privind acordarea acestui ti
tlu, asupra cărora ne vom 
concentra în cele ce urmează.

— După părerea mea, ac
tualele sisteme de acordare 
a titlului de doctor, cît și 
cele preconizate în Studiul 
privind dezvoltarea învăță- 
mîntului superior nu sînt îh- 
trutotul corespunzătoare, spu
nea prof. univ. SIMION I. 
POP. De altminteri chiar în 
„Dicționarul limbii române 
contemporane’ se dă o defi
niție greșită titlului de doc
tor — „treapta cea mai înal
tă în calificarea oamenilor de 
știință din învățămîntul supe
rior". Această concepție și 
măsurile adoptate în spiritul 
ei au dus la o îngrădire fla
grantă a posibilităților de 
specializare în diferitele do
menii ale științei, tehnicii și 
culturii. In consecință soco
tesc că ar fi normal să nu se 
limiteze numărul locurilor la 
doctorat numai pentru ne
voile de cadre cu o înaltă 
calificare ale învățămintului 
superior șl institutelor de cer
cetări și să se acorde, în 
principiu, dreptul de a se în
scrie la doctorantură absol
venților tuturor facultăților.

In aceeași ordine de idei, 
asistentul universitar ION 
MORARU preciza : „Cu toate 
înlesnirile .aduse de noul re
gulament, participarea unora 
dintre noi la doctorantură 
este dificilă, condițiile create 
fiind inegale. După frecufa 
sesiune de admitere la unele 
specialități, candidafii au fost 
admiși cu media .7, deoarece 
existau mai multe locuri, 
(respectiv mai mulți condu
cători științifici), în timp ce 
la filozofie s-a intrat doar de 
la media 9,33 în sus. E ade
vărat că la această situație 
a contribuit și o regretabilă 
deficiență de organizare.

S-au dat informații și s-au 
afișat pentru concurs 11 
locuri ; Universitatea a de
clarat, după concurs, 11 ad
miși, ca ulterior serviciul de 
resort din Ministerul Invăță- 
mîntului să taie de pe lista 
Universității 5 admiși (cu 
medii între 8 și 9,33). In 
treacăt fie spus, s-a ales so
luția cea mai comodă, în lo
cul uneia mai adecvate

adesea formală pe lingă un 
conducător științific l" 

întrebarea formulată In fi
nal de interlocutorul nostru 
merită, desigur, atenfie. Cu 
atît mai mult cu cit anumifi 
doctoranzi au impresia că în
drumarea nediferenfiafă dată 
de unii conducători științifici 
determină ca pentru pregă
tirea diferitelor examene, pla
nuri de lucrări, bibliografii

Cadrele didactice

ne vorbesc despre:

SE ACORDĂ
TITLUL DE
COCTOR
ÎN ȘTIINȚE
scopului urmărit, aceea de a 
căuta încă un conducător ști
ințific. Propun ca la discipli
nele unde nu pot fi găsifi 
conducători pentru toți cei 
care au obfinuf media de ad
mitere, sa se caute și alte 
forme de îndrumare a docto
ranzilor. ,De pildă, ar putea 
fi create pe lîngă catedrele 
de specialitate colective de 
consultanți științifici care să 
acorde consultații organizate. 
Oare pentru acei doctoranzi 
care, prin experiența acumu
lată își pot confrunta părerile 
pe tema la care lucrează, cu 
opinia de specialitate, prin 
lucrări publicate, mai este ab
solut necesară afilierea lor,

etc. să se consume mai mult 
timp decît pentru pregătirea 
dizertațiilor înseși și ca ur
mare, susținerea lor să fie a- 
mînaiă ani și ani.

— Nu o dată, doctoranzii 
ajung în situații pe care nu 
le putem încuviința, a preci
zat conf. univ. P. CONSTAN- 
TIN. Din anii consacrați docto- 
ranturii uneori abia o jumătate 
de an e rezervată efectiv e- 
laborării dizerfației, ceea ce, 
să recunoaștem, este para
doxal. E de la sine înțeles că 
lucrările respective rămîn 
chiar și după repetate refaceri 
simple compilații care poartă . _ .
că

pecetea grabei. Cred 
trebuie asigurat ca cea

■ ■ ■ ■

Colocviul Brâncuși
(Urmare din pag. I)

în continuare, Pompiliu Macovei, 
președintele Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, evocînd pu
ternica și originala personalitate a 
omului și artistului Brâncuși, a spus, 
printre altele : Plecat de tînăr de 
lîngă Jiii strămoșești și lucrînd mulți 
ani la Paris, Brâncuși nu a încetat 
niciodată să fie puternic legat de arta 
românească, operele sale purtînd în 
ele semnele, tîlcurile și formele înțe
lepciunii și măiestriei artistice secu
lare a poporului român. Arta lui — 
a „țăranului român de la Dunăre", 
cum era numit — se ridica din pro
funzimea străfundurilor cu răsunet 
milenar ale vieții spirituale românești, 
situîndu-se prin aceasta lîngă Emi- 
nescu, Enescu, Luchian, Arghezi sau 
Țuculescu. Organizarea manifestărilor 
închinate lui C. Brâncuși este expre
sia voinței poporului român de a a- 
duce o contribuție creatoare la dez
voltarea pașnică și îmbogățirea gîn- 
dirii umane, la prețuirea marilor ar
tiști, care aparțin prin valoarea lor 
întregii omeniri, la înțelegere și prie
tenie, către care tind aspirațiile cele 
mai nobile ale artiștilor, ale tuturor 
popoarelor din lume.

Relevînd marile însușiri ale artistu
lui, calitățile unice ale operei sale, 
acad. George Oprescu, directorul In
stitutului de istoria artei al Academiei, 
a evocat momente emoționante din 
legăturile pe care le-a avut cu marele 
artist, impresia profundă pe care i-au 
lăsat-o inteligenta și temperamentul, 
seninătatea și calmul care îl caracte
rizau pe Brâncuși. Astăzi — a subli
niat acad. C. Oprescu — cînd opera 
lui a cunoscut succesul și răspîndi- 
rea binemeritate, sînt mai mult ca 
oricînd convins că el stă la începutul 
uneî noi faze a sculpturii.

A luat apoi cuvîntul dl. Jacques 
Lassâigne, președintele Asociației In
ternaționale a Criticilor de Artă. Nu 
ne putem apropia de Brâncuși — a 
subliniat vorbitorul —- nu putem 
vorbi despre el sau scrie despre opera 
lui fără un nemărginit respect. Ma
rele sculptor a trăit mult timp printre 
noi. El rămîne însă un fiu al poporu
lui român, și tocmai pentru a-1 cu
noaște mai bine vom face un peleri
naj spre satul țărănesc de unde a 
țîșnit personalitatea sa legendară, 
precum și creația-i nemuritoare. El 
și-a plătit datoria față de patrie, a- 
vînd spre toamna vieții ocazia rară 
oferită unui artist de a-și realiza cele 
mai nobile aspirații prin înălțarea u- 
nor opere monumentale, pe măsura 
poporului său. In cursul colocviului 
ce se va desfășura în Capitala dv. —

a încheiat vorbitorul — vom încerca 
să lămurim și anumite perioade mai 
puțin cunoscute ale vieții sale, fapt 
care va ajuta la o cunoaștere mai do
cumentată a operei genialului sculp
tor, deoarece rareori viața exemplară 
și senină s-a unit mai strîns cu crea
ția artistică pură și desăvîrșită.

Criticul de artă Dan Hăulică a pre
zentat apoi o comunicare despre o- 
pera lui Brâncuși, în care a analizat 
creația marelui geniu al sculpturii 
modeme, care îl situează pe artistul 
român pe un loc central în rîndurile 
marilor sculptori ai veacului nostru, 
conferindu-i un caracter de clasicism 
de mare universalitate.

După ședința de deschidere a co
locviului, orchestra simfonică a radio- 
televiziunii a prezentat un concert o- 
magial.

Lucrările colocviului se vor desfă
șura în continuare, sîmbătă și dumi
nică, la sala mică a Palatului Repu
blicii.

• Prostănacul — cinemascop : Patria (completare Nicolae 
Kirculescu) — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,20, Stadionul Di
namo — 18,30.
• Republica Skid : Republica — 9,30 ; 11,45 ; 14 : 16,30 ;
18.45 ; 21.
• Pasărea Phonlx — cinemascop : Capitol — 9 ; 12 ; 15 ; 
18 ; 20,45 la grădină — 19, Grădina Doina — 20, Grivita —
15 ; 17,45 ; 20,30.
• Testamentul incașului — cinemascop : Festival — 8,30 ; 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21 ; la grădină — 19,30, Arenele Liber
tății — 19,30, Feroviar — 8 : 10,30 ; 12,45 ; 15,45 ; 17,45 ; 20,15, 
Excelsior — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15, Modern — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21 (completare Găteala capului).
• Cine călărește un tigru ? Luceafărul — 9 ; 11,15 : 13,30 ;
16.15 ; 18,30 ; 20,45, București — '8,45 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ;
18.45 ; 21,15, Gloria (completare Examenul) — 0 ; 11,15 ; 
13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, Flamura (completare Nota zece la 
sport) — 9 ; 11 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Tom Jones : Central — 9 ; 15 ; 20,45.
• Bunicul, Kylljan și eu : Central (completare Fantezie 
cu... șuruburi) — 12 ; 18.
• Fantoma» contra Scotland Yard — cinemascop : Victo
ria (completare Congresul lingviștilor) — 9 ; 11.15 ; 13,30 ;
16 ; 18,30 ; 21, Aurora (completare Răscruce) — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 20.45 ; la grădină — 19, Grădina Vitan 
— 19,30.
• Cine ești dumneata, domnule Sorge 7 Lumina — 8,30 ;
11.15 ; 13,45.
• Atît timp cit voi trăi ; Lumina — 16,30 ; 18,45 ; 21.
• Program pentru copil : Doina — 9 ; 10.
• Procesul de la Verona : Doina
18.30 ; 21.

• Cloclrlia : Union (completare Costumul de ceremonie 
românesc) — 15,30 ; 20,30.
• Filme de animație : Union — 18.
• Se răresc norii — Maxim Gasparin — Romanțe — De 
unde vin copiii — 1001 de desene — Piatra și viața — 
Expresul de noapte : Timpuri noi — 9—21 în continuare.
• Șeful sectorului suflete — cinemascop : Gluleștl (com
pletare 23 August 1967) — 15.30 ; 18 ; 20,30.
• Cine voia s-o ucidă pe Jessie 7 — cinemascop : înfră
țirea între popoare (completare Dacă o iubesc) — 15 : 
17,30 ; 20.

(completare Examenul) -

(Agerpres)

Vernisajul 
unor expoziții 

în cadrul manifestărilor prilejuite 
de Colocviul Brâncuși, vineri după- 
amiază, la Muzeul de Artă al Repu
blicii Socialiste România, a avut loc 
vernisajul expoziției „Brâncuși" și 
al Expoziției de pictură și sculptură 
contemporană. Au fost prezenți Pom
piliu Macovei, președintele Comite
tului de Stat pentru Cultură și Artă, 
personalități ale vieții culturale ro
mânești și oaspeți străini, partici
pant! la Colocviul Brâncuși, precum 
și o numeroasă asistență. Cuvîntul 
de deschidere a fost rostit de sculp
torul Ion Irimescu, vicepreședinte 
Uniunii Artiștilor Plastici.

Expoziția Brâncuși cuprinde 
parte din creația marelui sculptor 
flată in patrimoniul muzeelor din 
tara noastră. Printre lucrări, majo
ritatea aparținînd primelor sale e- 
tape artistice, se află : „Cumințenia 
pămîntului", „Rugăciunea", portre
tul pictorului Dărăscu, „Trei capete 
de copii", varianta celebrei „Dom
nișoare Pogany", varianta „Sărutu
lui", opere de faimă mondială.

Expoziția de pictură și sculptură 
contemporană reunește lucrări de 
dată recentă a circa 30 de pictori și 
20 de sculptori reprezentînd o ima
gine a diverselor orientări în artele 
plastice românești contemporane.

★
în parcul Herăstrău, cu prilejul Co

locviului Brâncuși, a 
statuia lui Constantin 
opera sculptorului Ion

al

o 
a-

fost montată 
Brâncuși — 

Irimescu.
(Agerpres)

cinema
• Surcouf, tigrul celor 7 mări — cinemascop : Dacia (com
pletare Dacă aș fi știut 7) — 7,30—21 în continuare, Miorița 
(completare 23 August 1967) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• O zi nu tocmai norocoasă — cinemascop : Buzești (com
pletare Chemarea dragostei) — 15,30 ; 18.
• Recompensa — cinemascop : Bucegl (completare Per
manențe) — 16 ; 18,15 : 20,30 ; la grădină — 19.
• Singur pe lume : Unirea (completare Muzeul pomple-

rilor) — 16 ; 18,15 ; 20,30, Moșilor
15,30 ; 18 ; 20,30 ; la grădină — 19.
• Faraonul — cinemascop (ambele serii) : Tomls — 8,45 ;
12.15 ; 15.45 ; 19,15 ; la grădină — 19, Melodia — 8,45 ; 12,30 ;
16.15 : 20.
• Canaliile : Flacăra (completare Arhitectura universului)
— 15,30 ; 18 ; 20,30, Drumul sării (completare Apartamentul)
— 15 ; 17,30 ; 20.
• Secerișul roșu : Vitan — 15,30 ; 18.
• Cum să furi un milion — cinemascop : Pacea (comple
tare Scoarțe din Rodope) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Omul pe care-l Iubesc — cinemascop : Munca (comple
tare 450 de ani de la tîrnosirea bisericii Mlnăstlrli Argeș)
— 16 : 18,15 ; 20,30.
• Comisarul X — cinemascop : Colentina (completare Di
rijorul străzii) — 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Spartacus — cinemascop (ambele serii) : Volga — 9,30 :
16.15 ; 19,45.
• Sus mîinile, domnilor polițiști 1 : Floreasca (completare 
Orizont științific nr. 8/1967) — 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Marele restaurant -- cinemascop : Rahova (completare 
Albina românească. Apis Melifica Carpatina) — 15.30 : 
18 ; 20,30 ; la grădină — 19.
• Căutătorii de aur din Arkansas — cinemascop : Pro
gresul (completare Cvartet) — 15,30 ; 18 ; 20.30, Grădina 
Progresul-Parc — 19,30.
• Castelanii : Lira (completare Orizont științific nr. 
8/1967) — 15,30 ; 18 ; 20,30, Cptroceni (completare înflorim 
șl noi cu țara) — 15,30 ; 18 : 20,30.
• Să-mi faceți una ca asta 1 ! Grădina Buzești (comple
tare Chemarea dragostei) — 20,30, Crîngașl (completare 
E mai bine așa 7) — 15,30 ; 18 : 20,30.

Spectacolele Teatrului gruzin

Un teatru cu adinei rădăcini populare
1917

Șota Rustaveli"

Pentru turneul pe care-l întreprin
de în țara noastră, cu prilejul zilelor 
culturii sovietice, Teatrul Gruzin A- 
cademic de Stat „Șota Rustaveli" 
și-a compus un repertoriu național, 
menit a-i pune în valoare calitățile 
specifice. In același timp, alegerea 
pieselor din repertoriul universal ur
mează criterii riguroase de valoare ; 
cele „11 scene" prezentate aseară 
spectatorilor bucureșteni au cuprins, 
pe lîngă momente din piese origina
le, fragmente din opere dramatice 
clasice și contemporane, dintre cele 
mai însemnate, de la „Regele Lear" 
de Shakespeare, pînă la „O scrisoa
re pierdută" a lui Caragiale sau la 
„Vrăjitoarele din Salem" de Arthur 
Miller.

Piesele prezentate în cadrul turne
ului — inegale, desigur, ca valoare 
și diferite ca factură — formează un 
triptic reprezentativ pentru activita
tea Teatrului „Rustaveli", adînc an
corată în viața poporului gruzin. Se 
degajă din texte și din spectacole o 
puritate și o candoare proprii unei 
arte nesofisticate, sinceră și directă, 
nelipsită de stângăcii și neîmpliniri, 
dar cuceritoare prin prospețime și 
elan tineresc.

„Măria sa, poporul", cu care s-a 
inaugurat turneul, este o dramă 
scrisă de doi autori care sînt, în a- 
celași timp, scenariști de film : Re
vaz Ebralidze și Siko Dolidze. Atât 
conținutul piesei, cit și, mai ales, 
factura ei. tin de un gen de teatru 
documentar-agitatoric, care se insni- 
ră din evenimentele majore ale zilei. 
Filonul principal al acțiunii îl con
stituie eforturile colectivului unei u- 
zine, amenințată cu desființarea, de

a săvîrși în mers reprofilarea aces
teia, înfăptuind prima locomotivă e- 
lectrică gruzină. Dispersarea conflic
tului pe mai multe planuri i-a îm
piedicat pe autori să dezvolte con
secvent și unitar problemele — prea 
multe — propuse, multe personaje 
circulă prin scenă, abia schițate. 
Spectacolul se resimte de fragmenta- 
rismul piesei.

Domină însă masiv și convingător, 
în piesă, și mai ales în spectacol, fi
gura bătrînului muncitor Sergo, in
terpretat de artistul poporului al 
U.R.S.S. S. Zakariadze. Tempera
ment vulcanic, capabil insă a se stă- 
pîni pentru exprimarea unor miș- ‘ 
cări sufletești de o nuanță subtilă, 
îmbinind umorul popular cu patosul 
romantic care cucerește masele, re- 
mareîndu-se la fiecare pas prin sin
ceritatea trăirii și autenticitatea pre
zenței, S. Zakariadze s-a identificat 
cu personajul său, devenind în fața 
noastră bătrînul luptător de la 1917, 
care continuă pînă în ultimele clipe 
ale vieții lupta pentru socialism, 
pentru fericirea poporului său. Mo
mentele de bucurie intensă îi smulg 
de pe buze un cîntec vesel, cîntat cu 
aplomb, în clipe de reculegere mul
țumită intonează un cîntec popular- 
muncitoresc, pe care colectivul îl 
preia, transformîndu-l intr-un cor de 
toată frumusețea ; iar în marea sce
nă a îndoielii și nedumeririi din a- 
propierea finalului, atinge aproape 
dimensiunile tragicului. Si toate a- 
ceste fațete diferite se topesc într-o 
generozitate actoricească totală, care 
umple scena, lăsîndu-ne imaginea 
fermecătoare a unui mare artist.

Dacă în primul spectacol, sursele 
populare ale teatrului gruzin erau 
vizibile îndeosebi în unele momente 
muzicale și în temperamentul, acto
rilor, în cel de-al doilea, chiar sub-

stanța literară le-a oferit uh cîmp 
bogat de manifestare. E vorba, de 
data aceasta, de un spectacol com
pus pe baza unor fabule ale clasicu
lui gruzin Sulhan-Saba Orbeliani, 
reunite pe un fir epic de către regi
zoarea Nana Hatiskati, sub titlul ,,în
țelepciunea fanteziei". Textul e bo
gat in semnificații și în substanță po
etică, aproape fiecare replică are va
loarea unui aforism, fiecare întâm
plare e plină de tâlc.

Spectacolul acesta, pus în scenă de 
autoarea piesei, Nana Hatiskati, îm
preună cu Tenghiz Magalașvili, dez
văluie noi resurse 
gruzin. Ne-am aflat în fața unui tea
tru de expresie 
care drama, muzica, pantomim.a. dan
sul participă deopotrivă, alcătuind o 
imagine extrem de stilizată și com
plexă totodată. Actorii cultivă cu 
brio arta improvizației fără recuzită, 
apelînd la fantezia spectatorului pen
tru materializarea obiectelor închi
puite, acționînd cu o convingere con
tagioasă, cu o perfectă bună credință 
care cucerește lesne complicitatea 
spectatorului în receptarea conven
ției. Plăcerea jocului este evidentă, 
umorul străbate de pretutindeni, tra- 
vestiurile — căci fiecare actor joacă 
mai multe roluri — se efectuează cu 
repeziciune, uneori prin simpla a- 
plicare a unei măști. Din ansamblul 
interpreților, în majoritate tineri, se 
disting cîteva figuri mai remarcabi
le. printre care Tza Ghîgasvili în 
trei ipostaze dramatice diferite. Kahi 
Kavsadze, în cîteva roluri de un co
mic ilariant. Soso Laghidze. în rolul 
prințului fără nume, și mulți alții, 
în roluri jucate cu patos și dăruire.

Ceea ce în „Înțelepciunea fantezi
ei" era convenție și expresie lapidară 
tinzînd spre esențializare. devine în 
„Bătrînii lăutari" compoziție savan-

ale colectivului
multilaterală. în

tă. în care acumularea de detalii 
tinde să recreeze poezia cotidianului. 
Am asistat în cea de-a treia seară a 
turneului la un adevărat recital ac
toricesc, impresionant prin valoarea 
compozițiilor, prin organicitatea și 
veridicitatea acestora. Subintitulată 
„elegie", piesa „Bătrînii lăutari" ur
mează, intr-adevăr, mai puțin ca
noanele unei lucrări dramatice, avînd 
mai curînd structura unui poem. Au
torul, M. A. Fliozișuili, nu s-a sfiit 
să repete unele scene și acțiuni — 
ca. de pildă, întâlnirea bătrlnilor în 
zorii zilei și imnul de salut închinat 
soarelui, sau despărțirea la căderea 
nopții, — dîndu-le valoarea unor 
leit-motive de ritual diurn.

Caracterul static al piesei a fost, 
în bună măsură, contracarat în spec
tacol de interpretarea magistrală a 
actorilor. Karlo Sakandelidze, Ra
maz Cihikvadze. Buhuti Zakariadze 
creează un trio de bdtrini de o pre
cisă individualizare și de o 
citate a compoziției pe care 
lează interpretele celor trei 
actrițele Salome Kanceli, 
Tarhnișvili și Ekaterina Vacinadze, 
precum și interpretul pescarului si
mulat. Merab Gheghecicori. O muncă 
migăloasă pentru găsirea și încorpo
rarea detaliilor caracteristice în în
fățișarea exterioară. în mișcările și 
glasurile personajelor i-a dus pe 
actori la irbîndă artistică deplină. 
Spectacolul s-n desfășurat sub ba
gheta încercatului, regizor Arșii Ci- 
hartîștii’l, rlin;oecjya școală realistă, 
creatoare de atmosferă ei de tlp'.r:, 
Scenografi?. nu prea cons«p»e> 
cu ea însăși, semnată de Oleg Ca- 
ciakidze Aleksandr Slouinski, Ink 
Cikvnfdze. se remarcă prin ■ teari'a 
de a contribui la atmosfera tabloului 
„de gen" prin desenul, de un Pitoresc 
extrem. de un autentic caractț r 
popular, de ne panoul central, repre
zentând scene din viața personajelor.

Un astfel de tablou, imens. înfătl- 
șînd bogăția pănuntului gruzin. am 
întîlnit în spectacolul cu „înțelep
ciunea fanteziei". ?•’ e'ir.e scenogra
fia era semnată de Nikolai Ignatov. 
Desenele acestea simple și sugestive, 
amintind de pictura populară naivă 
și profundă, tec parte organică din 
specificul teatrului oruzln. o artă 
care păstrează tradițiile folclorice, 
dezvoltîndu-le ve un fond de boga
tă spiritualitate, exprimîndu-se cu 
ardoare temperamentală si dăruin- 
du-se cu o imensă generozitate.

Margareta BĂRBUȚA

autenti- 
o ega- 
bătrine, 

Tamar

mai mare parte a timpului 
rezervat docloranturii să 
poată li folosit pentru 
elaborarea lucrării, prin re
nunțarea la examene și pro
be care pretind în fond cu
noștințe predate în facultate. 
Mai concret, prof. univ. SI
MION I. POP sugerează cre
area unor cursuri speciale de 
doctorat. în cadrul acestora 
— propune interloc./orul 
ijostru — în primul an ar e- 
bui să se programeze săptă- 
mînal o expunere la discipli
nele de specialitate, iar în 
cel de-al doilea, seminarii 
speciale ale doctoranzilor, în 
cadrul cărora fiecare partici
pant să prezinte cel pufin 
două referate ce pot constilui 
părți sau capitole din teză.

Pare discutabilă uneori 
chiar și procedura susținerii 
dizertafiei. Ca în următorul 
caz, sesizat de prof dr. do
cent LfVIU RUSU : „Cu prile
jul susținerii unei dizerța|ii( 
din 24 membri ai consiliului 
s-au adunat 17, deci cu unul 
mai mult decît majoritatea de 
16 cerută de lege. Candida
tul trebuia să obfină 16 vo
turi, fiindcă legea cere majo
ritatea voturilor din întregul 
consiliu, indiferent dacă este 
prezent în întregime sau nu. 
Toate referatele și de aseme
nea cele cîteva luări de cuvînt 
au fost favorabile, nici o o- 
biectie contrară. Rezultatul 
votului secret : o abținere și 
un vot negativ; dar candi
datul, cu 15 voturi pozitive, 
a iost respins. E important 
de refinut faptul că marea 
majoritate a consiliului nu 
avea nici o legătură cu spe
cialitatea tezei și că în afară 
de referenti nimeni n-a citit 
teza ; de asemenea marea 
majoritate, în frunte cu de
canul care prezida, nu avea 
titlul de doctor. Este oare 
firească această situație? Pen
tru aceea propun o revenire la 
procedura uzitată la noi : 
numirea unei comisii de cinci 
profesori de specialitate și, 
la nevoie de specialități cît 
mai Înrudite, posesori ei în
șiși ai titlului de doctor, care 
să aprecieze lucrarea și sus
ținerea ei. Conducătorul te
zei și încă unul sau doi din 
membri să fie referenfi, iar 
președinte, spre deosebire 
de prezent cînd decanul este 
președinte din oficiu, să fie 
un membru al comisiei, cel 
mai de vază. Decanul, cred, 
poate să fie președinte nu
mai tn calitate da specialist 
și nu în calitate de decan. 
Așa se procedează la Sorbo- 
na, care acordă doctorate de 
mare gfeutate. in felul aces
ta candidatul este în fata u- 
nei comisii de specialiști, care 
în mod obligator au citit teza 
pufîndu-se astfel desfășura 
discufii fructuoase, adică o 
adevărată susținere".

In orice caz, orice soluție 
s-ar adopta în viitor, ea nu 
poate să nu fină seama de 
cerința firească de a se în
chide orice portiță deschisă 
arbitrariului. Or, votul secret 
neprecedat de dezbateri te
meinice, în cunoștinfă da 
cauză generează arbitrariul, 
lipsa curajului de opinie 
și situafiile mai mult decîi pe
nibile cînd, după comunica
rea rezultatului votului, unii 
membri ai consiliului șoptesc 
la urechea candidatului : „să 
știi că eu nu am fost con
tra", ca în cele din urmă 
acesta să-și dea seama că 
„binevoitorii" care l-au a- 
costat pe culoarul facultăfii 
au fost mai mulfi decîi cei 
care în sala de consiliu au 
votat „pentru".

Și încă un fapt. Semnatarii 
a numeroase scrisori sosite la 
redacție în ultimul timp sem
nalează nonsensurile proce
durii de a se supune „re
cunoașterii" titlurile de doc
tor dobîndite înainte de a- 
nul 1952. „La 20 august s-au 
Împlinit 7 ani, respectiv 2 555 
zile, de cînd am depus do
sarul la Comisia superioară 
de diplome, pentru a-mi 
confirma titlul de doctor în 
știinfe decernat în 1934 — ne 
scrie ing. D. RANGHEANU. 
Precizez că teza mea de doc
tor a fost publicată sub di
recta conducere a marelui 
savant român prof. dr. I, 
Cantacuzino și sub îngrijirea 
prof. dr. lonescu Mihăieșii în 
„Les Archives roumaines de 
patologie experimentale et 
de microbiologie", pe con
siderentul că descoperirile 
mele prezentau o mare va
loare știinfifică. Actele de la 
dosar sînt grăitoare și edifi
catoare în acșsf sens. De la 
20 august 1960, mă găsesc în 
așteptarea soluționării dosa
rului meu, iar pe parcurs, la 
insistentele mele repetate, 
pentru a determina onorata 
comisie să dea verdictul le
gal, am primit mereu acel’și 
răspuns • așteptați, aveți răb
dare. problema se va re- 
zolva”

După cum am fost intor- 
mcL, la recunoașterea și e- 
chivalarea titlurilor în discu
ție nu s-a stabilit niți măcar 
un criteriu unic de apreciere, 
in timp ce diplomele de doc
tor acordate în trecut de Uni
versitatea din București au 
fost echivalate eu titlul de 
doctor-docenl, cele conferite 

.de alte gnivetsifăji din țară 
au fost echivalate cu tit J 
de doctor. AAerifă, credeai, 
«itanfie sugest.a ca fpry- 
rlie de resort să elaboreze 
o dispoziție generală prevă
zând criterii unice pe baza 
cărora să fie recunoscute sau 
echivalate titlurile științifice. 
După toate aparentele, discu
tarea fiecărei cereri în parte 
se dovedește cel pufin lipsită 
de spirit practic.

Evident, cele consemnate 
în rîndurile de fafă nu epui
zează problema. Dar con-, 
siituie un memento util pen
tru necesitatea studierii u -ir,, 
noi reglementări în materie.

AL POPESCU
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cu stelele-n fîntini

cetate nouă,

ele răspunsuri la-ntrebări, 
pulsul o singură suflare 
respiră-n mări,

totul să schimbe în durată, 
țării e chipul meu firesc, 

i»

Aici unde se sfarmă și se-noiesc tipare 
Să potrivim în 
Unde ritmează 
Ca fluviile ce

Aici dau clipei
Aici, în chipul
Iluminat de ape, încins de foc și piatră, 
Cînd sub cetatea frunții ideile vuiesc.

Aici, unde și clipa e fața unui veac, 
în țara ce privește cu ochi și sori de rouă 
Și fiecare piatră-i brisov romano-dac 
Și fiecare frunte e o

Unde vorbesc izvoare
Împiospătînd ardoarea de-nalt și profunzime, 
La vîrsta demnii cînd singuri noi stăpîni 
Ne cumpănim lumina la rău ca și la bine.

Blestemul tău
Mi-ai spus odată, poate doar în 

șagă: 
Atunci cînd eu te uit, să-ți fiu 

mai dragă! 
Cireșii luminați pe care admiri-i, 
Scăldați în alb și fericiți ca mirii, 
Să-ți amintească rîsul meu 

de-aseară

Numai cînd toamna-aprinde foi 
de ceară!

De fum învăluit, pe înserate,
Să cauți stelele nesărutate 
Din ochii mei,
Coiinși în rouă stinselor scîntei 1 
E-aproape toarană-acum și rouă 

doare 
De amintire și de-nsingurare...

M-am dus la club, am coborît în vestiar, mi-am 
îmbrăcat chiloții de baie și maioul albastru. Era 
nouă și jumătate. Nu prea mă simțeam în apele 
mele și mă gindeam cu jale la concursul de azi. 
Moș Hrean, cînd m-a văzut, a încremenit. I-am 
spus că mi-am ras barba ca să-ml înmulțesc șan
sele de azi. Fără barbă sînt mai aerodinamic și 
rezistența opusă de aer scade cu cîteva pro
cente. Or, dacă vrei să cîștigi neapărat, nu tre
buie să neglijezi nici un fir de păr de pe tra
seul tău. Moșul șl-a făcut cruce și m-a întrebat 
de ce nu m-am ras și pe cap, pentru ca să fiu 
sută la sută aerodinamic. I-am răspuns că amă
nuntul aceșta mi-a scăpat, uite că mi-a scăpat 
și nu mai am timp să mă duc la frizerie : e ora 
nouă și jumătate. Totuși, de vreme ce adver
sarii mei sînt netunși, înseamnă că șansele noas
tre tehnico-științifice sînt sensibil egale și eu 
rămîn In avans cu vechimea în vîslit, vechimea 
pe Mureș, asta la capitolul sportiv propriu-zis. 
Să mă rad și pe cap, ar fi foarte nejoial din 
partea mea.

Moșul a mormăit ceva în barbă despre dra
gostea paternă ce mi-o poartă, despre obligația 
mea de a cîștiga astăzi și mi-a adus rația de 
ciocolată, lapte și sandviș, supraalimentarea, pe 
care ml-o lăsase antrenorul înainte de a pleca 
la stăvilar, cu papucul său zburător, ca să 
planteze balizele indicatoare de traseu.

a

Cîntecele
La

Cu
Să

voi mă-ntorc, la gingașul 
izvor, 

sentimentul fluviului ce vine 
bea însetoșat, gîlgîitor,

Neînceputa apă de straturi reci,
virgine.

..:

I-am răspuns că mă simt foarte măgulit și am 
plecat în hangar să-mi iau barca. Se pare că 
mi s-a cam dus buhul în legătură cu mănușa 
aruncată celor două vedete.

Clubul se umplea cu lume de-a noastră. Bă
ieții din schiful de opt de la „Voința" veniseră 
în păr, ca la un spectacol de circ roman. La fel 
și fetele din patru, din opt și din canoe. Mai ve
niseră și old-boy-ii șl diferiți chibiți care m-au 
înfuriat grozav. Ba mă întrebau de olimpiadă, 
ba mă întrebau de barbă.

Un doctor grăsuț, amator ca mine, care trage 
întotdeauna într-un schif dublou cu nevastă-sa, 
m-a privit lung și mi-a spus că n-ar trebui să 
concurez astăzi : prea îmi lucesc ochii și s-ar 
putea să am febră. I-am spus că mă simt un 
gladiator care n-are încotro. A rîs, puțin îngri
jorat, și mi-a spus că s-ar putea întîmpla să fiu 
devorat de tigri. Mi-am scărpinat barba, dar 
eram proaspăt ras. „Știi, doctore, dacă tigrul sau 
leul deschide gura, e musai să-ți bagi capul 
în gura sa. Că de nu, el își poate închipui că 
ți-e frică și, atunci, precis te prinde și te sfișie. 
Pe cînd așa, dacă vede că nu ești laș, ai șanse 
să-i cîștigi respectul, admirația, sau chiar prie
tenia, și el să bată laba cu tine"... Cred și eu 
că eram nervos nu glumă. Doctorul m-a bătut 
pe umăr „Fii calm, tinere. Calm..."

Am intrat în hangarul întunecos și umed, prin-

era clar că zîmbea. Doar puștiul, foarte serios, 
îmi spuse : „S-a făcut cald. O să fie tîmpită 
cursa asta".

Ne-am aliniat și, cu puștiul la mijloc, am urcat 
pe firul apei, spre ponton. „Să mergem aliniați", 
îmi strigă Sturm, de dincolo, cu vocea lui de 
mamut. „E mai ușor să ne dea startul". Și am 
urcat așa.

Apa clipocea sub padele, ne-am potrivit stro- 
cul, să fie totul conform etichetei.

Pe mal, la noi la club, o hărmălaie ca la fotbal. 
Mai sus, în vecini, la ștrand, pilcuri de oameni 
albi ne priveau, făceau semne și strigau ce le 
trecea prin cap.

Mamă, ce mi s-a dus buhul. Ce bășcălie o să 
înghit de azi încolo. Nu-i destul că mi-am ras 
barba, mai aveam nevoie ' ' ' - - ■ ~
ce naiba m-a luat gura 
e ultima zi din viața mea.

trec de ea... 
întorc. Dar 
asta ? Doar 
la izvoarele

cerc larg —

g

una:

și de circul ăsta ? De 
pe dinainte ? Uf, azi

Aveam un puls milimetric, clar, de oțel, ner
vos. Ultima zi, dar n-am să mă las. Să crăp și să 
mă fac așchii și surcele, dar nu mă las. E prea

și... Valea, băiete I Zburam ca 
cometă. Am mai accelerat oleacă 
merge, merge. Dacă mă ia dra-

g 
g

ȘJ

Fragment de roman de Corneliu OMESCU

Romanul „Timidul" al scriitorului Corneliu Omescu urmărește un episod din viața unui tînăr care, In urma 

unor neînțelegeri, este considerat pe nedrept de către unii dintre tovarășii săi de muncă ca un inadaptabil, un 

om neserios și laș. Deși citeva împrejurări care-i oiereau posibilitatea demonstrării adevăratelor sale calități 

sînt ratate, ca și în iragmentul de iață, eroul cărții va aila în cele din urmă împlinirea posibilităților și năzuințe
lor sale.

N-aveam poftă de mlncare, dar moșul mi-a 
spus că trebuie neapărat să măninc totul pînă 
la ultima fărîmitură. Și stătea lingă mine ca un 
cerber, cu ochii la paharul cu lapte. In timp ce 
mîncam, mi-a șoptit că a uns pînza caiacului 
meu cu niște ulei de balenă, pentru ca să nu se 
impregneze cu apă și să-și păstreze greutatea 
constantă și să nu-și strice stabilitatea. Laptele 
avea un gust de medicament, dar nu mi-am 
bătut capul cu el. Moșul turuia ca o morișcă 
stricată și trebuia să-i ascult referatul despre 
caiacul meu. referat din care reieșea că omul 
mi-a verificat și cîrma șl sirmele și a uns axa 
pedalelor — o verificare ca pentru un concurs 
internațional. Lui nu-i venea să creadă că n-am 
să ciștig, de parcă nu m-ar cunoaște.

După ce am mincat, moșul mi-a spus misterios 
și confidențial că m-a căutat o fată foarte dră
guță.

Aha, mi-am zis eu, Pușa...
Moșul n-a vrut să-mi spuie numele fetei, și 

nici nu mă interesa. Fata, nu se știe de unde, 
a aflat despre acest concurs esențial pentru 
soarta mea și vrea să-mi vorbească după con
curs. O să-mi țină pumnii, o să-mi facă galerie. 
Ba, să vezi cit ține la mine, a cumpărat un 
buchet de flori pe care vrea să mi Ie înmîneze 
personal, dacă voi cîștiga. De vreme ce le-a 
cumpărat, înseamnă că e sigură. Dar, fiindcă 
fetelor le plac misterele, secretele, surprizele, i-a 
Interzis lui să-mi vorbească și despre flori. 
„Vezi, băiete", îmi spuse moșul, „dacă nu ciștigi, 
Ie arunc în apă și cu mine ai terminat". I-am 
spus că poate să le arunce în apă de pe acuma 
și să mă lase dracului în pace.

începea să mă cuprindă un fel de neastîmpăr 
neplăcut și gustul de medicament al paharului 
cu lapte îmi coclise gura. Moșul m-a sfătuit să 
nu sprintez de la start, ci să accelerez ștrocul 
treptat, neapărat treptat și să mă gîndesc tot 
t;mpul la respirație.

tre bărcile aliniate ca niște rechini împăiațl. 
Mi-am luat caiacul de pe stativ, l-am ridicat 
deasupra capului, cu brațele întinse, cum cere 
eticheta. Spre surprinderea mea, era ușor ca 
niciodată. Am coborît pe ponton și l-am lansat 
în apă.

să văd albastru și să-mi tremure picioa-

pe mal, se auzeau rîsete. Probabil, ri
de persoana mea firavă. Probabil eu

și vitaminele posibile, să 
burtă, să devin cit de cit

m-am așezat !n carlingă.

lași.

să-i 
așa 

ceva. Sturm era 
Celălalt, puștiul, 
era campion la 
vîrsta de senior

draci, dar, curios, mă 
mai hotărît și mușchii 
sub piele, umflati, gata

trebuie 
dreptul 
fac în- 
minute

începusem să am și 
simțeam din ee în ce 
aproape că-mi plezneau 
de luptă,

Cînd am auzit motorul papucului, am răsuflat 
ușurat L-am ajutat pe Sandu să acosteze, i-am 
legat lanțul de ponton și i-am cerut detalii. 
M-a plivit pieziș, mi-a spus că sînt trei balize 
pe traseu A treia e la stăvilar. Acolo 
să întorc. Finișul e la vale, acolo, în 
pontonului. Vică și Sturm sînt pe apă, 
călzirea. Pot să cobor și eu. Peste zece
ne aliniem la start, aici, in fața pontonului. 
Antrenorul mirosea a benzină și catran și părea 
cam plictisit de toată povestea. Și-a dat încă 
o dată cuvîntul de onoare că va pleca la selec
ționarea pentru naționale cel ce cîștlgă astăzi. Și 
a strîmbat din nas. „N-ai să fii tu ăla. Ori ficatul, 
ori splina o să-ți facă figura înainte de stăvilar".

♦

Antrenorul, cu stegulețul de start sub braț, îmi 
aduse scaunul și padela. Cred că aveam o mie 
de draci in obraz. Sandu, impresionat, mi-a 
potrivit chiar el scaunul în carlingă. Mult nu-mi 
lipsea 
rele.

Sus, 
deau
sînt o jigodie de om slăbănog, crăcănat, o aschi
modie cu cap mare și rotund de premiant sîr- 
guincios și bleg. întotdeauna am fost așa, dar 
acum ei rîdeau de mine și asta mă scotea din 
minți. Mi-am jurat să fac o cură de îngrășare cu 
toate medicamentele 
mă îngraș, să fac o 
impunător.

M-am ghemuit șl
Lovită de curent, barca vibra ca o strună de 
contrabas. Mi-am vîrit călcăîiele în pedalele 
cîrmei și am înhățat padela cu mîna dreaptă.

„Haide, Murgu !“ răcni cineva. „Să nu te 
Haide Murgu 1“

Am întors capul și am ridicat privirea 
mulțumesc anonimului meu suporter. Cu 
adversari, un singur drucher e 
de doi ani campion la seniori. 
Vică sau Bică. dracu să-1 ia, 
juniori și, din anul ăsta, avea
și se tot lupta cu Sturm. Nimeni nu știe exact 
care pe care îl poate lua — azi unul, mîine altul, 
nici unul nu se lăsa. Primul era strașnic, dar și 
puștiul, un turbat. Lumea venise pentru ei, ca 
să-i vadă. Și venise ca să rîdă de un găgăuță 
care îi provocase, ca un clown, ca un clown intre 
doi tigri.

Abia strigase omul meu „haide Murgu", că 
imediat răsună un cor de fluierături și huiduieli. 
Mi-a venit să intru în pămînt, dar eram în 
barcă.

„Nu te necăji", îmi spuse Sandu.
Și moș Hrean, răsărit și el lingă noi, îmi 

zîmbi : „Lasă că le arăți tu. Nu uita : ștrocul 
treptat, să nu sprintezi dintr-o dată. Și respi
rația".

Huiduielile se opriră.
Omul meu nu mai avea inimă să-mi strige 

încă o dată „haide Murgu". Dar altul, dracu să-1 
ia, răcni : „Paște murgule iarbă verde, paște 
murgule !“

Asta-mi lipsea. Mi-am mușcat buzele și am 
împins barca în 
în apă și m-am 
largă, spre cele 
care urcau.

Ajuns lingă el, le-am strigat „ahoe". El îmi 
răspunseră „ahoe”. Sturm era mal departe, dar

mult, ocara unui întreg oraș, e prea mult. Ultima 
zi ? Să fie. Și o să fie frumos. Și. vîsleam calm, 
elegant, simultan cu tigrișorii mei. Nici nu mă 
interesau. Fiecare cu barca sa. Eu voiam, astăzi, 
să depășesc tot ceea ce hoitul meu slăbănog 
poate da. Și făcusem pace cu lumea și cu soarta 
mea. Dacă-i bal, bal să fie.

Simțeam că iar turbez. Ce aveam ? Ce mă 
apucase iarăși ? Pulsul o luase razna ; în cap 
— gălăgie ; răsuflarea, cu hopuri. „Ei drăcia dra
cului", mi-am zis. „Frumoasă afacere !“ Am ră
suflat adine... Am strănutat. „Ei drăcie", mi-am 
zis și iar am răsuflat adînc, mai adine......Așa",
mi-am zis. „Așa e bine. Atenție la tren. Pietoni, 
respectați regulile de circulație... Respectați... 
Respectați..."

Pe mal, Sandu, antrenorul, flutura steagul și 
striga ceva. Nu știu ce. Nu-1 mai auzeam. Nu 
mă interesa.

Și, deodată, ca doi nebuni, vîjîindu-și padelele 
ca pe niște elici, tigrișorii zburară înainte, băr
cile glonț, și ei turbați. Mamă, ce ștroc. Numai 
să-i țină.

Mi-am adus aminte de moș Hrean. Ștroc trep
tat. Startul calm. Accelerează treptat.

Un timp, au fost înaintea mea, mult. Luaseră 
avans și acum se luptau, gospodărește.

îmi controlam respirația, număram „un-doi“ 
și acceleram, acceleram.

Auzeam huiduieli. Nu-mi păsa.
Dinspre ștrand a vîjîit un măr putred și m-a 

izbit în umăr ca o fleașcă. „Nu te înfuria, fii 
calm, respiră egal, accelerează

Și, încet-încet, am început 
Mîlnile îmi mergeau ca niște 
un moment dat, mi-am zis că,
mă opresc, n-as putea. De parcă țineam o vîr- 
telniță în mîini și vîrtelnița mi le juca. Mamă, 
și ce putere aveam I In viața mea n-avusesem 
atîta dinamită și oțel în brațe. Padela-morișcă, 
barca-săgeată.

Mă apropiam de tigrișori și, spre surpriza mea, 
mi-am dat seama că eu am un ștroc mai turbat. 
Asta-i culmea ! Cum naiba ? Uite ce leu eram și 
nu știam ! Oare n-am să dau chix ? Deocam
dată merge. Dacă n-oi mai putea, vedem noi. 
Și așa, azi e ultima zi din viata mea. Dar îmi 
mergeau mîinile ca o morișcă de necrezut.

Cînd am ajuns lingă ei, încă nu-mi venea 
să cred că totul se întîmplă așa, dar eram în rînd 
cu ei și colo, la cîteva sute de metri, în cotul 
apei se vedeau zidurile stăvilarului și baliza de 
întoarcere se legăna în apă ca o muscă.

Puștiul m-a privit peste umăr, a holbat ochii, 
a încercat să accelereze, dar eu mi-am dat 
drumul, să-mi ies din piele nu altceva, parcă 
explodase în mine o bombă și suflul mi-ar fi 
dat aripi.

Și iată, în fața mea, rîul gol, apa orbitoare...
Oare au să mă țină balamalele ? Ce zicea 

Sandu de splină și ficat ? Dracu să-1 la. Dacă e 
să crăp, nu-mi pasă. De fapt, nici să fi vrut, nu 
cred că aș fi putut schimba vîjîiala.

M-am trezit că sînt lingă baliză,
Ei, drăcie, trebuie să frînez, să 

nu-mi puteam opri mîinile. Ce-i 
n-am de gînd să merg așa pînă 
Mureșului I

Am cirmlt și, fără frînă, într-un
era cît pe aci să intru în mal — aplecat pe o 
coastă, gata-gata să-mi intre carlinga sub apă 
(mamă, ce balans !), am ocolit baliza. De pe 
stăvilar. niște chibiți cu fetele lor m-au salutat 
cu urale. Ei, și acum, hai la vale !

Jos, în fața mea, Sturm și puștiul urcau. 
Sturm nădușise și vîslea ca un turbat.

M-am apropiat, am țîșnit pe lîngă ei și le-am 
strigat „ahoe", 
o rachetă, ca o 
ștrocul — dacă 
cui, să mă ia.

Conduc o cursă, pentru prima dată în viata 
mea...

Deodată mi-am dat seama că nu mai văd 
nimic — nici rîul, nici malul, nici măcar botul 
bărcii. Totul era alb, orbitor de alb. De spaimă, 
era să îngheț. Am vrut să opresc, să nu intru 
în mal, să-mi umezesc fruntea, să-mi spăl ochii. 
Dar nu era chip — mîinile nu mă ascultau. Am 
vîrit capul între umeri. Acum, s-a zis cu tine, 
ești gata. Ce-o fi, o fi.

Pe urmă mi-am dat seama că am un puls ne
bun, pe urmă am auzit niște chiote, pe urmă am 
văzut botul bărcii, pe urmă apa, pe urmă malul 
din dreapta — ștrandul unde era o hărmălaie 
grozavă : oamenii se vînzoleau, țopăiau și urlau. 
Iar mai jos, la club-, o liniște de mormînt.

îmi pierdusem suflul și brațele abia mă țineau. 
Abia mai mișcăm. Cîteva puncte negre, rebele, 
îmi dansau în față.

Am cîrmit spre club și, în loc să acostez regle
mentar, ureînd spre ponton, am acostat direct ; 
barca, zgîriată, a scrîșnit. Am scăpat padela pe 
ponton, m-am încleștat de o șipcă și, gata-gata 
să mă răstorn, am rămas așa, cu barca zbirnîind 
sub mine.

Cineva a prins carlinga și altcineva m-a în
hățat de subțiori și m-a smuls din carlingă.

Mi-era greață și îmi venea să vărs. Sandu mă 
ținea de subțiori și sus, pe dig. o liniște de 
mormînt. Pe urmă, ca Ia comandă, au început 
să urle „ura" și au dat buzna pe ponton de 
tremurau toate sub pașii lor. „Asta-i tot", mi-am 
zis și încă nu înțelegeam. Parcă așteptam să-i 
văd, înaintea mea, și pe Sturm și pe puști, sosiți 
de un ceas. Dar ei nu erau nicăieri.

Sandu mi-a dat drumul șl am căZut în ge
nunchi, în patru labe. M-au prins de mijloc, 
de umeri, de picioare și m-au cărat sus, pînă 
în ușa hangarului. Urlau de mă asurzeau. Si 
m-au lăsat pe picioare. M-am sprijinit de ușă. 
Simțeam sub tălpi cimentul rece, și în palmă 
fierul răcoros. îmi făcea bine.

Cineva mi-a pus niște flori în brațe. Am spus 
„mulțumesc, Pușa", dar nu vedeam nici un 
obraz. Cineva m-a prins de mijloc și m-a con
dus prin hangar pînă la vestiar și de aici în 
baie, unde a încuiat ușa.

Am dat drumul la un robinet, mi-am udat 
fruntea, am vărsat și am scăpat de gustul acela 
scîrbos de medicamente. Acum mă țineam pe 
picioare și m-am agățat de sîrma dușului cald. 
Apa caldă m-a izbit cu mii de săgeți plăcute.

Moș Hrean, care mă 
rezemat de ușă și mă 
grătar de lemn umed, 
de trandafiri albi.

Am ieșit de sub duș. 
buzunar o ciocolată și 
bidonașul acela de un 
vodca. „Bea" îmi spuse 
puns eu, „crezi că-s nebun ?' 
cu de-a sila capul sticlei în gură.

Am tras o dușcă și mi-am regăsit cumpătul. 
Am mușcat din ciocolată și, acum, totul era în 
ordine. „Mai tîrziu îți dau și un iaurt și totul 
o să fie O.K.". I-am spus că vodca e bună, dar 
nu-i sănătoasă. „Știu eu ce fac", mirii el. Și pe 
urmă. în șoaptă, misterios, adăugă : „Știe vulpea 
ce ți-a pus 
căruță".
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curent. Apoi am înfipt padela 
lăsat dus la vale, cu o curbă 
două caiace, Sturm șl puștiul,

Din toate cărțile s-alege 
Filonul propriului crez 
Pe firul căruia mergînd 
Poți cînd să mori și cînd să înviezi.

într-una

Pîrîul timpului tăcut, de munte, 
Alege, spală firul de aur din steril 
Cind tu în lacrima ce nu s-ascunde 
Reverși un suflet candid, de copil.

Tristeți și bucurii rîvnesc deavalma 
Un loc în bănuitul diadem, 
Și ca o frunză lumea-ntinde palma 
Să-i descifrezi necunoscutul semn.

La cite întrebări ai dat răspunsul ? 
Ce frunți cu fulgere-ai încoronat ?
Sau ai rănit c-o zare nepătrunsul ? 
Te-a biruit un cîntec, un oftat ?

Fii, cartea mea, pămîntul bun în care 
Din bobul de credință tăinuit 
Luceafăr nou în chip de spic răsare 
Neliniștit în sine, statornic în zenit.

|

ușor, așa, așa..." 
să prind viteză, 
automate și, la 
dacă aș vrea să

Al. ANDRIȚOIU

D i n
coastele
pădurii

Voi porunci eu însumi cu braful drept întins 
Unde să pună astre, unde să-nalțe floare.
Iar cind, ca Alexandru cel Bun, bătrîn și nins 
Voi sta visind la geamul ce dă, deschis, spre soare

Să-i spuneți casei mele că am s-o zugrăvesc 
frumos ca pe-o Sixtină, cu lut de foc și marna 
din coastele pădurii, in chip împărătesc, 
Căci am să fiu mai liber cînd o să vină iarna.
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I-am răspuns

urmă m-am Radu BOUREANU

O r n i c
de toamnă

scutul lunii timpul, mortul.

s-o pă- 
După o 
o viată

Ornic de toamnă. Stoluri migratoare, 
Mîini convulsive, palide actinii 
Ne-ating, zvîcnind în oceanul serii.

E sbor în spațiu și tăceri precare; 
Turme de nori își caută oierii:
Pe cîmp mai poartă lîna smulsă spinii.

vegetale mai arată 
își poartă ziua portul; 
scutul lunii, timpul, mortul,

toamnă. Ruginit resortul, 
alb. E ora nesunată.

Pe flăcări 
Ce colorat 
E-ntins pe 
E amintirea oarbă, leșinată.

Ornic de
Cadranul 
Recolta mea umană adunată; 
E-ntins pe

tranda- 
Săraca Pușa,

cărase pînă aici, stătea 
privea. Alături, pe un 
zăcea un buchet uriaș

Moș Hrean scoase din 
sticluța lui de whisky, 
sfert în care își ținea 
el. „Acum ?“ l-am răs- 

’" Dar el îmi vîrî

în lapte. Fără mine, rămîneai de

trăznit. Va să zică asta era : moșul 
Asta era gustul acela scîrbos de 
asta era puterea și morișca mea.

Să-i spuneți: cînd va ninge, am să tocmesc zugravi 
ca Meșterul Manole, cu pensule măiastre 
să-aștearnă pe perete toți voievozii bravi 
și steagurile toate din zbuciumele noastre.

Am rămas 
m-a dopat, 
medicament, 
Victoria mea e o porcărie I „Nenorocitule", i-am 
strigat. El duse degetul la buze : „Vrei 
țeștl, băiețaș ?“ De fapt avea dreptate, 
chestie ca asta, trebuie să taci, să taci 
întreagă.

Jos, pe grătar, zăceau trandafirii albi, 
firii de ia Pușa. I-am ridicat, 
dac-ar ști și ea...

„Fii deștept", îmi spuse moșul, 
că sînt.

Omul a spălat chiuveta și pe 
dus în vestiar. M-am șters, am îmbrăcat costu
mul de tergal alb și o cămașă de mătase roșie, la 
care țineam foarte mult. Oricum, tot ceea ce 
mai pot face este să mă duc la Pușa, să-i mul
țumesc pentru flori și, toată viata mea să nu 
mă mai gîndesc la victoria de azi. Zece ani 
m-am pregătit pentru ea și, acum, poftim, a 
ieșit ce a ieșit.

Chibiților care au venit să mă felicite le-am 
răspuns cu înjurături și ei n-au protestat fiindcă 
le impunea grozav cursa mea.

Moșul mi-a adus iaurtul și mi-a prins grozav 
de bine.

Pe urmă mi-am pus cravata argintie, pantofii 
albi și m-am pieptănat. Din oglindă mă privea 
un oarecare Aurel Murgu, rotund la față, fără 
barbă, pe care mi se părea că-1 cunosc de 
mult, dar care, de cînd nu l-am văzut, s-a 
schimbat grozav. Are un cap rotund șl aero
dinamic de premiant și ochii, încercănați, i s-au 
cam înfundat în orbite.

Cînd am ieșit din vestiar, în hangar, puștiul 
tși așeza barca pe stativ. M-a felicitat din toată 
inima. I-am spus că e un băiat de treabă și că 
eu nu vreau să fac sport de performanță, așa 
că am să vorbesc cu Sandu să-1 trimită pe el, 
în locul meu, la selecționare. Puștiul a zis că 
sînt spiritual, foarte spiritual. Era cît pe-aici să-i 
spun cum am cîștigat eu partida, dar mi-am 
mușcat limba la timp și am ieșit la soare.

Pușa nu era nicăieri și, dintre cei care m-au 
felicitat nimeni habar n-avea de ea. Nici n-o 
văzuseră. Oare florile astea sînt de la Suzi 1 S-ar 
putea. Pușa, după cîte o știu eu, nu te iartă cu 
una cu două. Dar nici Suzi nu era nicăieri. Am 
plecat din club cătrănit foc.

Am să învăț din taina pereților, firesc, 
Cu lupta de la Baia, de la Cosmin sau Varna. 
Să-i spuneți casei mele că am s-o zugrăvesc 
frumos din cale-afară. Numai să vină iarna 1



PAGINA 6 SClNTEIA — sîmbătă 74 octombrie 1967

Cu prilejul participării la cel de-al 
II-lea Congres internațional de neu- 
ro-oftalmologie și neuro-genetică a) 
Federației Mondiale de Neurologie, 
care s-a ținut între 17—22 septem
brie 1967 la Montreal (Canada), am 
vizitat expoziția universală și in
ternațională organizată pentru sărbă
torirea a o sută de ani de la înte
meierea confederației canadiene.

IMENSA PIRAMIDA
A SECOLULUI XX

Cadrul expoziției este reprezentat 
de un grup de insule așezate în 
mijlocul fluviului Saint-Laurent. De 
pe podul Jaques Cartier, vizitatorii 
au o privire de ansamblu impresio
nantă. expoziția fiind amplasată în- 
tr-o poziție de mare frumusețe na
turală datorită lacurilor, pădurilor, 
canalelor și nenumăratelor poduri 
care trec pe deasupra lor. Pentru 
amenajarea acestor insule s-a depus 
o muncă extraordinară. Menționez 
cu titlu documentar o singură cifră : 
pentru a crea cadrul expoziției s-au 
întrebuințat mai mult de 25 mili
oane de tone piatră și de pămînt — 

„Pămîntul oamenilor11

evoluează într-un ritm

insule principale — 
și Sainte Hălăne — sînt

cu 
cu 

ae-

în

năstrușnice si neașteptate 
menite să creeze buna dis-

material cu care s-ar fi putut con
strui cea mai mare piramidă din E- 
giptul antic.

Avînd ca temă „Pămîntul oame
nilor". întreaga expoziție este cen
trată pe ideea de a pune în valoare 
omul și operele sale creatoare cele . 
mai remarcabile, de a înfățișa pro
gresele pe care le-a realizat de-a 
lungul secolelor in producția mate
rială. în știință și artă. Pornindu-se 
de la modul în care el trăiește as
tăzi se lasă să se întrevadă cum va 
fi viitorul nu prea îndepărtat spre 
care lumea 
prodigios.

Cele două 
Notre Dame . 
legate prin numeroase poduri si vi
zitatorii circulă prin expoziție 
expo-expresul. cu metroul sau 
vagonete suspendate pe linii 
riene.

Insula Notre Dame, așezată lîngă 
partea navigabilă a fluviului Saint- 
Laurent. a fost amenajată cu o la
gună. canale și bazine. Ea adăpos
tește pavilioanele Franței. U.R.S.S., 
Marii Britanii. Republicii Federale a 
Germaniei. Indiei. Mexicului. Italiei, 
Iugoslaviei. Cehoslovaciei și altele. 
S-a creat aici un cartier african și 
unul asiatic, pavilionul „Omul 
producție", pavilioanele Canadei și 
provinciilor sale, pavilionul otelului, 
un pavilion al Națiunilor Unite etc. 
Pe insula Sainte-Helene, alături de 
pavilioanele Olandei. Belgiei, Elve
ției. Austriei. Scandinaviei. Japoniei, 
Statelor Unite ale Americii. există 
un parc de distracții „La Ronde". 
unde rîzi din toată inima în fata ce
lor mai 
invenții 
poziție.

Zilnic __
brică specială intitulată : „Populația 
«Pămîntului omului»", citi vizitatori 
fuseseră prevăzuti pentru ziua pre
cedentă. cîți au intrat în expoziție 
în ziua respectivă și cifra totală a 
vizitatorilor de la deschiderea. expo
ziției. în ziarele datate 22 septem
brie au fost publicate următoarele 
cifre : miercuri. 20 septembrie, au 
intrat în expoziție 226 142 vizitatori, 
deși erau prevăzuti 127 800. Totalul 
vizitatorilor de la începutul expozi
ției (147 zile la această dată) era de 
42 031 305, cu 10 242 170 mai mult de- 
cît se prevăzuse. Ziua record a fost 
30 aprilie cu 569 500 vizitatori, iar 
săntămîna record — cea de la 21 la 
27 august, cu 2 549 472 vizitatori.

Al treilea sector al expoziției 
prinde. între altele, un ansamblu 
hitectural îndrăzneț menit să 
gereze rezolvarea unor probleme 
locuințelor în orașele suprapopulate. 
Complexul arhitectural cuprinde 158 
locuințe de diferite tipuri — de la 
garsoniera cu o cameră pînă la a- 
partamentu) cu 4 camere, cu bu
cătărie, săli de baie, anexe etc. Ca
sele sînt construite din prefabricate 
cu mai multe etaje. însă așa fel a- 
menajate că acoperișul fiecărei case 
constituie o grădină pentru locuința 
de dedesubt. în fiecare grădină e- 
xistă ronduri udate si fertilizate, 
toate din aceeași sursă, și fiecare 
chiriaș își cultivă plantele și florile 
pe care le preferă.

ziarele publică. într-o ru-

cu- 
ar- 
su- 
ale

„OMUL Șl
SĂNĂTATEA"

fizică și mintală a pămîn- 
„Omul și sănătatea" la 
înfățișează fără echivoc, 
si convingător, progresele 
actuale și posibilitățile ei

Ca medic, atenția mi-a fost reți
nută în mod deosebit de pavilionul 
„Omul șl sănătatea". Avînd o formă 
exagonală, acest pavilion în formă 
de pagodă cuprinde 5 săli, fiecare 
destinată pentru a prezenta proble
mele cele mai importante privind 
sănătatea 
tenilor. 
Expo-67 
pregnant 
medicinii 
de mîine. Un personal bine instruit 
demonstrează tehnicile pentru pre
lungirea vieții active prin înlocuirea 
inimii și plămînului. a rinichiului, 
utilizarea izotopilor radioactivi în 
explorarea funcțiilor organelor — 
încît chiar cel mai puțin initiat din
tre vizitatori prinde imediat esen
țialul din această demonstrație. Prin 
intermediul panourilor, fotografiilor, 
al ecranelor cu diapozitive, sînt pre
zentate problemele de sănătate în 
diverse regiuni ale lumii, scotîndu-se 
în evidentă importanta mediului bio
logic. a alimentației, aerului și apei 
în păstrarea sănătății. Bolile care 
produc cele mai numeroase pierderi 
de vieți omenești — bolile de nu
triție. de inimă, hipertensiunea arte
rială si cancerul — sînt înfățișate 
cu toate efectele și. riscurile pe care 
le prezintă. O echipă de medici stă 
la dispoziția vizitatorilor și exami
nează pe cei care doresc, oupunîn- 
du-i la probe de emoții pentru a 
demonstra efectele acestor stări a- 
supra ritmului cardiac, a respirației

Liniile îndrăznețe ale arhitecturii pavilioanelor expoziției creează iluzia unui oraș al viitorului.

Prof, dr docent Petre VANCEA
membru corespondent al Academiei

și a altor funcții fiziologice. în con
tact cu aceste echipe, vizitatorul ia 
în mod nemijlocit cunoștință de 
vastitatea noțiunilor ce trebuie în
sușite de orice medic în domeniile 
ip care se specializează, de impor
tanța studiilor medicale în general.

Adaptarea fiziologică a mecanis
melor umane la mediul înconjurător 
pe cale de transformare rapidă, a- 
plicațiile energiei nucleare la tera
peutică și la cercetare în general 
sînt expuse cu lux de amănunte.

Ideea principală ce se degajă din 
vizitarea atentă a acestui pavilion 
este că medicina trebuie să se a- 
dapteze necesităților omului. în cele 
mai variate circumstanțe. începînd 

IMPRESII DE LA EXPOZIȚIA UNI
VERSALĂ DE LA MONTREAL

nu- 
iar la microscop ob- 
organismelor unicelu- 
invizibile ochiului o- 

arată apoi alte celule, 
hrănesc. înmulțirea și

cu viața la suprafața pămîntului și 
terminînd cu navigația cosmică, ex
plorarea adîncimii oceanelor ori a 
grotelor. Dacă se pierd din vedere 
aceste obiective, toate realizările ști
inței nu folosesc la nimic, deoarece 
fără sănătate viata nu-și are nici un 
sens și toate eforturile trebuie să 
tindă la păstrarea sănătății persona
le și colective.

Temei „Omul în fața universului" 
îi este consacrat uri cornplex arhi
tectural. situat la extremitatea sud- 
vestică a insulei Sainte Helăne. O ce
lulă gigantică (celula mărită de apro
ximativ un milion de ori) simboli- 
zînd însăși viata, domină pavilionul. 
Tablourile și fotografiile expuse aci 
arată vizitatorilor cum este făcut o- 
mul. cum percepe diverșii stimuli și 
cum creierul său îi înregistrează și-i 
folosește. Urcînd pe o scară mobilă, 
la primul etaj, pătrunzi într-o ca
meră unde, datorită unui joc de lu
mini bine regizat. îti dai seama de 
elementele componente ale celulei, ti 
se explică funcțiile nucleului, 
cleolului etc., 
servi forfota 
lare ale lumii 
menesc. Ți se 
modul cum se . . .
unirea lor în țesuturi și organe. La 
al doilea etaj sînt expuse' celulele 
nervoase formînd o rețea de comu
nicații. Vizitatorul este inițiat în 
funcționarea sistemului nervos al o- 
mului și al animalelor, trezlndu-i un 
viu interes constatarea că la albine, 
la pești, la șobolani, etc., reacțiile 
la diverși stimuli sînt aproape auto
matice spre deosebire de om, la care, 
din cauza dezvoltării creierului, a- 
ceste reacții sînt mult mai diversifi
cate. La parter orice vizitator, copil 
sau adult, poate să-și verifice cali
tatea percepțiilor prin probe de com
portament.

La pavilionul „Omul și marea", de 
Ia intrare, desene animate te pun în 
contact cu fauna oceanelor. Fără să 
vrei. îti pui întrebarea dacă 
nu s-a născut într-adevăr în 
mării și oceanelor. Indiferent 
se va ajunge vreodată să se 
pundă la această întrebare, un lu
cru este cert, că de foarte multă vre
me omul a găsit în mare o parte 
din hrana sa și că astăzi el este pre
ocupat de a smulge secretele adîncu- 
rilor oceanelor, destinul său depin- 
zînd poate într-un viitor nu prea 
îndepărtat în ceea ce privește hra
na si alte resurse de cunoștințele 
sale oceanografice și de priceperea 
de a extrage din mare bunuri pen
tru nevoile sale.

omul 
apa 

dacă 
răs-

„OMUL, PLANETA
Șl SPAȚIUL COSMIC**

Problemei „Omul, planeta și spa
țiul" îi este rezervat un pavilion care 
poate fi socotit ca unul dintre cele 
mai ambițioase și mai fascinante. O 
emisferă materializează concepția 
actuală a interiorului globului pă- 
mîntesc. Din scoarța pămîntului o- 
mul a extras minerale și alte mate
rii pe care, cu mîinile sale, le-a 
transformat în factori de civilizație. 
Vulcanele. cutremurele 
problema apei potabile, a 
lației globului, ce creează 
omului, sînt înfățișate în 
țific șl sînt indicate mijloacele de re-

de pămînt, 
suprapopu- 
atîtea griji 
mod știin-

unora din neajunsurile 
aceste probleme, 
și cerul, mișcările 
ale celorlalte planete cu- 
mai ales soarele fac o- 

1 Astrul 
așa cum

pă-
mediere a 
create de

Biosfera 
mîntului și 
noscute și 
biectul unui studiu special 
care ne luminează apare. <. 
știm, ca o stea ca oricare alta din 
milioanele de stqle ce formează ouz- 
deria de puncte luminoase ale gala
xiilor. Un film înfățișează progrese
le realizate în explorarea spațiului 
prin diverse mijloace — de la Co- 
pernic la Gagarin. Universul, acest 
fenomen ovoid., cum îl numește Ein
stein. a devenit astăzi un imens la
borator în care legile naturii se pre
cizează cu ajutorul matematicii. La 

începutul acestui secol universul con
stituit din 
considerat 
materia și 
fiind unul 
pămîntului 
sura în care el le întrebuințează cum 
trebuie.

materie și energie era 
ceva misterios. Astăzi, 
energia sînt socotite ca 
și același lucru. Avuțiile 
sînt utile omului în mă-

„OMUL
PRODUCĂTOR"

în pavilionul „Omul produ
cător". aflat pe insula Notre Dame 
sînt expuse trei probleme : resurse
le omului, progresul, omul conducă; 
tor. Prin tablouri, machete, expuneri 
audio-vizuale se arată eforturile ce
rute de-a lungul vremurilor de des
coperirea bogățiilor pămîntului și 
punerea în valoare a acestor bogă
ții în folosul omului. Progresul rea
lizat pentru economisirea acestor e- 
forturi este reliefat în imagini și co
mentarii. subliniindu-se efectele ne
așteptate ale legii efortului minim 
asupra societății. De la mașinile-u- 
nelte de astăzi pînă la automatizarea 
completă, ochilor vizitatorilor li se 
înfățișează realizări definitiv puse la 
punct ca : televiziunea în culori sau 
proiectoare de cinema la domiciliu, 
a căror traducere în viată nu mai 
cere decît investiții.

în mod ingenios tema „Omul con
ducător" plecînd de la ideea că „o- 
mul trebuie să dirijeze lumea". în 
folosul umanității, organizatorii pa
vilionului arată — prin imagini, dia
grame. tablouri, filme — echilibrul 
nesigur realizat de om pentru a ră- 
mîne stăpînul evenimentelor, făcînd 
eforturi să nu fie depășit de ele. în 
definitiv „a conduce" înseamnă a 
observa, a analiza, a decide și a ac
ționa. Pentru aceasta, însă, este ab
solut necesar să dispui de mijloa
cele de informație și de comunicație 
cele mai perfecte pentru a putea co
recta erorile posibile. Numai în po
sesia unor date exacte în problema 
pe care o urmărești poți să te con
centrezi si să iei decizii adecvate. 
Cîtă diferență între mijloacele de 
altă dată și cele ale epocii noastre 
în legătură cu rapiditatea comuni
cării unor evenimente de importan
tă istorică 1 în filmul pe care l-am 
vizionat în acest pavilion era oglin
dit ecoul a patru mari știri: moar
tea lui Cezar, aceea a lui Lincoln, 
naufragiul transatlanticului „Titanic" 
și asasinarea președintelui Kennedy 
pentru a se demonstra etapele acce
lerării vitezei în domeniul teleco
municațiilor. Tot în acest pavilion, 
machete animate ilustrează felul în 
care simțurile omului, în special sim
țul vederii, s-au ascuțit de-a lungul 
milioanelor de ani și cum pentru a 
percepe și a prelucra mulțimea in
formațiilor pe care le primește, o- 
mul modern dispune de calculatoare 
(computere), care adună și calculea
ză aceste informații. Se poate ve
dea cum unul din aceste aparate 
„vorbește", dînd posibilitatea omului 
să ia decizii în domeniul circula
ției aeriene, unul din puținele sec
toare în care există în această pri
vință un acord universal. O serie 
de imagini consacrate tematicii „O- 
mul și agricultura" relevă ideea că 
progresele realizate în tehnologie și 
știință permit omului să abordeze 
astăzi cu un mare randament pro
blemele foamei și subalimentatiel.

■f - V.”

o-
la

Este impresionantă lupta pe care 
mul, de la vîrsta cavernelor pînă 
electronica modernă, a dus-o contra 
foamei,, făcînd agricultura, domesti
cind animale, fiind în continuu pre
ocupat de a-și ameliora metodele de 
lucru, de a spori productivitatea pen
tru a face fată problemelor de ali
mentație ce se vor ridica în viitorul 
apropiat, ținînd seamă că prin anul 
1977, adică peste 10 ani, populația 
globului va depăși 4 miliarde și ju
mătate. iar în anul 2000 vor trăi pe 
pămînt 6 miliarde și jumătate de 
persoane.

ClTEVA DIN PAVILI
OANEIE NAȚIONALE

De-a lungul și de-a latul celor trei 
insule — Cită du Havre, Insula 
Saint? Hâlăne și Notre Dame — se 
poate face un adevărat înconjur al 
pămîntului. vizitînd 70 de țări. Pa
vilioanele respective oferă un ma
terial extrem de interesant despre 
bogățiile, populația, modul de trai, 
sistemele de muncă și de divertis
ment. cu un cuvînt tot ce este demn 
de cunoscut din trecutul, prezentul 
ca și din preocupările de viitor ale 

i”, vizitatorii marii expoziții au posibilitatea să pătrundă în celula corpului omenesc, reconstituită într-o 
machetă care o înfățișează mărită de aproape un milion de ori

In secția „Omul în fața Universului

acestor țări. îmi este imposibil să a- 
răt aci tot ce am văzut și observat 
în aceste pavilioane, așa că voi a- 
lege numai cîteva dintre ele fără 
vreo ordine anume.

Pavilionul Belgiei este astfel con
struit că în orice loc te-ai găsi în 
interiorul său, vezi tot ce se găsește 
într-însul, exponate care ilustrează 
artele frumoase, bogățiile naturale, 
progresul social și științific în Bel
gia. în pavilionul Elveției, industria 
ceasornicăriei este ilustrată printr-o 
centrală orară electronică, al cărei 
creier este un orologiu atomic cu ce
sium de o preciziune ce merge pînă 
la o milionime de secundă pe zi. Pa
vilionul Danemarcei reflectă o idee 
originală : omul, materie primă a 
unei țări industriale, idee prin care 
organizatorii au vrut să demonstre
ze cum o tară fără bogății naturale 
și-a creat totuși o industrie de mare 
reputație (șantiere navale, industrie 
agricolă, etc.). Islanda, unul din sta
tele independente cele mai vechi din 
Europa, al cărui parlament datează 
din anul 930. posedă, cea mai mo
dernă industrie de pescuit, islande
zii capturînd în medie 200 tone de 
peste pe an din care peste 90 la sută 
este exportat. Tema aleasă de Nor
vegia este inspirată de poziția sa ca 
Cea de-a 3-a națiune maritimă din 
lume.

Franța se prezintă la Expo-67 cu 
un pavilion cuprinzînd opt nivele de 
exponate. Tema pavilionului francez 
este : tradiție și invenție în geniul 
francez. La parter, atrage atenția ex
poziția „Orașul Paris în anul 2000“ ; 
la nivelul 1, 2, 3 — știința franceză, 
televiziunea în culori, electronica, 
dezvoltarea surselor de energie, fi-

TRASEUL URGIEI
Abundă veștile despre ur

mările catastrofei abătute a- 
supra pămîntului mexican, 
manșetele ziareloi o numesc 
„urgia secolului", fiindcă din 
anul 1900 nu s-a mai petre
cut ceva atît de grav. Inun
dațiile acoperă mai mult de 
jumătate din teritoriul țării. 
Variază grosimea stratului 
de apă, dar dramatismul 
consecințelor este uniform. 
La început s-a petrecut ceva 
ce în limbajul lor senin și 
doct meteorologii numesc 
„dislocări de mase de aer 
din cauza dezechilibrului de 
presiune". In funcție de vi
teză, dislocările astea pot 
însemna o briză suavă cu 
care din vremuri străvechi 
poeții obișnuiesc să-și ră
corească văpaia condeiului, 
ori iureșul devastator al ura
ganului. In sezonul de toam
nă, zona Mării Caraibilor și 
a Golfului Mexic cunoaște 
dislocările tocmai în această 
ultimă ipostază. Imaginația 
anglo-saxonilor le individua
lizează cu nume frumoase 
de femei, ca „Edith", „Rose" 
etc. Indiferent de nume, fe
nomenul este același : via
turi turbate ce înaintează 
cu iuțeala recordurilor înre
gistrate de bolizii autodro- 
muril'or, smulgînd arbori din 
rădăcină, acoperișuri de 
case, sau chiar distrugînd 
complet case, cabluri ale re
țelei electrice, orice nu re
zistă presiunii formidabile 
pe care o dezvoltă. De astă 
dată uraganul „Beulah" a 
fost cauza distrugerilor și 
intensitatea furiei sale dez
lănțuite, spun cunoscătorii, 
nu are precedent în actuala 
generație. Dar la prăpădul 
provocat de acest uragan 
s-au adăugat nenorociri și 
mai mari, aduse de ploile 
torențiale și prelungite, care 
au făcut ca numeroase nuri 
și fluvii să iasă din matcă 
și să inunde suprafețe imen
se cu semănături, sate și 
orașe.

După treizeci și patru 
de zile de ploi, panorama 
teritoriului mexican este de
zolantă. Talazurile rîurilor 
din zonele muntoase (și 
Mexicul este aproape tot 
muntos) au rupt podurile și 
unele baraje ale centralelor 
hidroelectrice, majoritatea 
liniilor de cale ferată din 
partea centrală a țării sînt 
paralizate, fie din pricină că 
vaste porțiuni ale lor zac 
sub apă, fie din pricina de
teriorării terasamentelor. Ul
timul rezumat al situației 
furnizat de sursele oficiale 

zica, astronomia, optica, genetica, 
biologia. Urmează apoi aspecte ale 
vieții franceze, galeria de artă, în- 
cepînd din Evul Mediu pînă în zi
lele noastre, creația artistică con
temporană etc.

Pavilionul U.R.S.S., situat în insu
la Notre-Dame prezintă la intrare 
datele 1917—1967 și deviza : „In the 
name of Man, for the good of Man". 
„Totul în numele omului, pentru bi
nele omului". Elegant și măreț, pa
vilionul U.R.S.S. înfățișează sugestiv 
realizări ale poporului sovietic în cei 
50 de ani de la Revoluția din Oc
tombrie și condițiile în care se con
struiește societatea sovietică. Intr-o 
sală de cinematograf cu 600 de locuri 
sînt prezentate film? documentare a- 
supra avuțiilor, peisajelor și oame
nilor din republicile unionale și se 
fac și expuneri privind utilizarea 
pașnică a energiei atomice și, bine
înțeles. date bogate asupra spațiului 
extraterestru și a aparatelor lansate 
în ultimii 10 ani în Cosmos.

Republica Federală a Germaniei 
prezintă un pavilion cu o terasă ce 
se întinde deasupra Saint-Lau- 
rent-ului. Se poate vedea aici prima 
presă de tipărit a lui Guttenberg, cu 
o vechime de peste 500 de ani ca și 
masa de lucru a prof. Otto Hahn 
care, în 1938. a descoperit că atomul 
de uranium este fisionabil. Instru
mente de optică și de precizie, a- 
parate fotografice de 
astronauții americani 
tiscaf construit de o 
pentru explorările 
prof. Piccard, sînt prezentate într-un 
mod ingenios de către specialiștii 
vest-germani.

care se servesc 
si faimosul ba- 
firmă germană 
submarine ale

mexicane informează că in 
statul Tamaulipas (cel 
mai atins, aflat la frontiera 
cu Statele Unite), numărul 
sinistraților trece de un mi
lion două sute de mii, nu
mai în aria cuprinsă între 
Reynosa și Matamoros. A- 
ceastă zonă este complet a- 
coperită de apă, rămînind 
deasupra numai acoperișu
rile caselor situate pe locuri 
mai înalte și vîrfurile co
pacilor. Locuitorii ce nu au 
reușit să fugă la timp stau 
cățărați pe acoperișuri și in 
copaci, așteptind salvarea. 
Autoritățile mexicane desfă
șoară o muncă titanică, spri
jinită de toate organizațiile 
obștești pentru a face față 
cumplitului flagel. Elicopte
re și avioane ale armatei

curentului, cartiere întregi 
lucrează la lumina lămpilor 
de petrol sau a luminărilor. 
E lesne de închipuit ce în
seamnă asta în primul rînd 
pentru unitățile productive, 
dar și pentru activitatea co
mercială, bancară, pentru 
școli. Deplasarea între di
verse puncte din oraș echi
valează cu un act de eroism.

Atît în capitală, cit și în 
diferite locuri din provincie, 
au apărut epidemii de palu- 
dism și febră tifoidă. Dimen
siunile pagubelor materiale 
scapă deocamdată oricăror 
estimative, fie și empirice. 
Guvernul nu a furnizat încă 
nici o cifră asupra chestiunii, 
dar se poate înțelege că e 
vorba de pierderi colosale. 
Președintele republicii, Gus-

Reportaj de Vasile OROS

zboară zi și noapte cărind 
sinistrații spre locuri de re
fugiu, ori transportînd pen
tru ei hrană și medicamente. 
Unitățile militare și detașa
mente de voluntari civili 
sînt mobilizate la reconstrui
rea podurilor, a cablurilor 
electrice pentru a restabili 
legăturile între diverse loca
lități, acolo unde este posibil 
acest lucru. Echipe de sal
vare străbat încontinuu zo
nele cele mai atinse căutînd 
să depisteze pungile de si- 
nistrați, ce suferă de foame 
și frig, undeva pe vreo ridi- 
cătură de teren neacoperită 
de ape. Victimele își semna
lează prezența aprinzînd 
focuri. Cu toate eforturile, 
zeci de morți sînt înregis
trați pînă in prezent, 
majoritatea înecați, unii că- 
zuți sub dărîmăturile case
lor în timpul trecerii uraga
nului, striviți de arbori în 
cădere, etc. La Reynosa, 
2 000 de țărani au o situa
ție disperată, întrucît toate 
încercările de salvare au dat 
greș. Țoată partea orientală 
continuă să rămînă inundată 
de două săptămîni 
acum au început să 
bușească edificii, ca 
a deteriorării.

în aglomerările 
viața a devenit un veritabil 
coșmar. Paralizarea hidro- 
foarelor, ca urmare a defi
ciențelor în furnizarea de 
curent electric obligă pe ce
tățeni să care apa cu găle
țile cite 10, 15 sau 20 de 
etaje. Din pricina distruge
rii liniilor de transmisie a

și de 
se pră- 
urmare

tavo Diaz Ordaz, a declarat 
că probabil va fi obligat să 
instituie un impozit special 
pentru a putea face față atît 
operației actuale de ajuto
rare a sinistraților, cit și eli
minării distrugerilor. Ulti
mele știri informează că fu
ria apelor atinge cu forță 
Crescîndă și regiuni din -su
dul Mexicului. In statul 
Guerrero, numărul localită
ților complet izolate de apă 
a urcat la 32. Două din ele, 
Huehetan și Maldonado, 
sînt de acum insulițe minus
cule spre care își concen
trează forțele Crucea Roșie.

Deși pe o arie mai redusă, 
ciclonul „Beulah" și ploile 
care l-au însoțit au provo
cat inundații și distrugeri și 
pe teritoriile Statelor Unite, 
îndeosebi în Texas. Valea 
fluviului Rio Grande, în în
tregime inundată, a devenit 
un fel de mare interioară. 
In orașul Harlingen apele 
au invadat în torente cen
trul comercial, după ce în 
ajun devastaseră cartierele 
mărginașe, rupînd un dig 
construit special pentru a 
evita catastrofa. Numai în 
acest oraș cu 40 000 locuitori 
pagubele sînt estimate la 
peste două milioane de do
lari. In sudul Texasului sînt 
izolate de ape circa un mi
lion de persoane, din care 
Crucea Roșie a reușit să e- 
vacueze în locuri de refugiu 
11 400. Apele lui Rio Gran
de depășesc cu șase metri 
nivelul obișnuit (ceea ce nu 
s-a întîmplat de 40 de ani) 
plinind în pericol podul

urbane

Am lăsat în mod intenționat la 
urmă pavilionul Canadei. Dominat 
de o imensă piramidă răsturnată nu
mită „Katinavic", cuvînt care în 
limba eschimoșilor înseamnă „loc de 
întîlnire". el vrea să simbolizeze că 
de la 28 aprilie 1967 Montreal-ul a 
devenit într-adevăr locul de întîlni
re al milioanelor de vizitatori ve- 
niți din toate colțurile lumii. Expo-67 
reprezintă o adevărată sărbătoare a 
umanității și nu întîmpi'ător deviza 
sa „Pămîntul oamenilor" este inspi
rată din reflexiunea lui Antoine de 
Saint-Exupery : „A fi om „înseam
nă a simți că fiecare piatră pe care 
o zidești contribuie la construirea 
lumii". Această reflexiune așează o- 
mul în centrul evenimentului de im
portantă mondială care este Expo-67.

Pavilionul Canadei este așezat cu 
fața spre orașul Montreal și se în
tinde pe o suprafață de 30 285 m:. 
fiind cum este și firesc, cel mai mare 
pavilion national din toată expozi
ția. La intrare, vizitatorul este in
format cu privire la pămîntul și po
porul canadian, dezvoltarea Canadei, 
canadienii în luptă cu obstacolele 
naturale, locul Canadei în lume etc. 
Mii de persoane, la fiecare jumă
tate de oră. pot trece prin cinci săli 
de cinematograf, unde li se înfăți
șează aspectele vieții canadiene. în 
sectorul destinat raporturilor Cana
dei cu restul lumii, vizitatorul ia cu
noștință — prin tot felul de mijloa
ce (diapozitive, filme, machete, fo
tografii, etc.) — de aspecte ale rela
țiilor externe ale tării, de activita
tea ei la Națiunile Unite și în alte 
organisme internaționale. Pentru co
pii între 6—11 ani s-a amenajat o 
sală — denumită sanctuar — unde

șir ploi intense, 
provocat stare de 
intr-o mare parte 
Rio Grande do 

Guaiha, inofensiv 
a părăsit matca

internațional ce leagă Mexi
cul de Statele Unite. Încă nu 
și-a încheiat complet marșul 
uraganul „Beulah" și servi
ciul de meteorologie nord- 
american anunță dezlănțui
rea uraganului „Edith“, for
mat undeva în regiunea An- 
tilelor și în prezent urmînd 
ruta celui dinții. Este de fapt 
a cincea furtună din acest 
sezon și avansează deocam
dată cu forță mai mică de- 
cît „Beulah", împiedicînd 
total navigația în zona arhi
pelagului Sotavento.

O situație nu mai puțin 
dramatică există și în sudul 
Braziliei. Aici au căzut săp
tămîni în 
ceea ce a 
calamitate 
a statului 
Sul. Rîul 
din 1941, 
inundînd de astă dată ora
șul Porto Alegre, capitala 
statului, inclusiv cartierele 
centrale. Docherii au petre
cut zile și nopți de-a rîndul 
muncind la salvarea alimen
telor stocate în depozitele 
portului. In oraș â luat fiin
ță o „comisie de asistență" 
pentru sinistrați, care lan
sează apeluri către cetățenii 
avuți să contribuie cu ali
mente și cu medicamente 
pentru a ajuta cele peste 
patru mii de persoane ră
mase fără adăpost. In inte
riorul statului situația a 
devenit, la un moment dat, 
și mai gravă, paralizînd ac
tivitatea comercială și indus
trială. Intr-o situație asemă
nătoare se află localitățile 
Sao Sebastiao, Sao Jeronimo, 
Sao Gabriel și altele. Minis
trul de interne, Albuquerque 
Lima, sosit la fața locului 
pentru a lua cunoștință de 
dimensiunile calamității, a 
comunicat aprobarea de către 
președintele republicii a 
unui „fond extraordinar" 
pentru ajutorarea familiilor 
lovite.

Ca. și cum calamitățile 
naturale și-ar fi dat în
tîlnire acum pe aceste me
ridiane, din Venezuela se a- 
nunță trei cutremure de pă
mînt înregistrate în statul 
Lara, în apropiere de Ca
racas. Indicii de preparative 
pentru un „festival seismic" 
sînt semnalate totodată 
zona de coastă a statu, i. 
Chile, nu departe de Valdi
via, unde în urmă cu cîțiva 
ani au avut loc cele mai 
puternice cutremure din în
treaga istorie a țării.

Rio de Janeiro, octombrie.

ei pot să-și exercite aptitudinile lor 
creatoare. Pavilionul Canadei, ca de 
altfel majoritatea pavilioanelor na
ționale, are o sală de 500 locuri unde 
în fiecare zi se prezintă spectacole 
de teatru, concerte, 
dansuri folclorice.

parada modei.

m-a încîntat, 
altele am fost 

de
Vizita la Expo-67 

m-a emoționat. între 
încîntat pentru că, în calitate 
membru al Academiei și reprezen
tant al medicinii românești, am fost 
trimis la Montreal pentru a face cu
noscut contribuția oamenilor noștri 
de știință Ia progresul neuro-oftal- 
mologiei și neuro-geneticii pe plan 
mondial. Emoționat pentru că mi s-a 
încredințat conducerea ca moderator 
a unui simpozion în cadrul congre
sului, cu care prilej președintele din 
ziua respectivă, prof. F. W. Newell 
(Chicago), prezentîndu-mă celor a- 
proape 1 000 de congresiști veniți din 
toate colțurile lumii, a subliniat în 
aplauzele sălii, că ministrul de ex
terne al tării pe care o reprezentam 
a fost ales președintele celei de-a 
22-a sesiuni a Adunării Generale a 
Națiunilor Unite. Amintesc că în 
seara de 26 septembrie, radio Ca
nada. timp de o jumătate de oră, a 
făcut o prezentare la televiziune a 
României contemporane. în aceste 
fapte, ca și în altele, se oglindește 
prestigiul crescînd de care se bucură 
tara noastră pe arena internaționa
lă, atît datorită realizărilor obținute 
de ea pe calea progresului economie 
și social, cit și politicii de pace și 
colaborare cu toate popoarele pe care 
o promovează neabătut.
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Ședința festivă a Consiliului

(Urmare din pag. I)

A.R.LU.S At,

IN „ORAȘUL ALB“

rire pe care ea a exercitat-o în în
treaga lume, vorbitorul a subliniat 
succesele dobîndit.e în acești 50 de 
ani de Uniunea Sovietică în 
voltarea economiei, științei și 
turii, în ridicarea nivelului de 
al poporului. Oamenii muncii 
România — a arătat vorbitorul — 
au salutat cu adîncă simpatie și 
entuziasm victoria revoluției, ma- 
nifestîndu-și. a-tiv solidaritatea 
ternaționalistă față de cauza 
Octombrie.

Instaurarea puterii populare 
România a pus relațiile româno- 
sovietice pe baze noi, stabilind le
gături trainice de prietenie, alian
ță în folosul ambelor popoare, în 
interesul cauzei generale a socialis
mului și a păcii. în domeniile eco
nomic, politic și cultural se întăresc 
an de an legăturile multilaterale 
de prietenie și colaborare fră
țească româno-sovietice ; se dez
voltă bogatul schimb de ex
periență în construcția noii orîn- 
duiri sociale. Vorbitorul a tre
cut apoi !n revistă manifestările 
organizate în acest an în țara 
noastră pentru popularizarea rea
lizărilor U.R.S.S. în domeniile eco» 
nomiei, științei, artei și culturii, 
precum și manifestările multiple 
ce se desfășoară cu prilejul sărbă
torii semicentenarului Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie. Re
ferindu-se la viața nouă pe care o 
trăiește poporul român, la însufle
țirea cu care el muncește pentru 
înfăptuirea planului de măsuri sta
bilite de Congresul al IX-lea al 
P.C.R., acad. Petre Constantinescu- 
Iași a spus : „Muncind pentru în
florirea patriei sale, poporul român 
își aduce totodată contribuția in- 
ternaționalistă la întărirea siste
mului socialist, a pozițiilor socia
lismului pe plan mondial".

Aniversăm o jumătate de secol 
de la Marea Revoluție Socialistă 
din Octombrie, adînc încredințați 
că idealurile sub care a fost în
făptuită ea, idealurile eliberării 
oamenilor de exploatare, a popoa
relor de asuprirea străină, idealu
rile construirii orînduirii comunis
te vor triumfa pe întregul glob pă- 
mîntesc.

dez- 
cul- 
trai 
din

in- 
lui

în

în continuare, Ion Moraru a pre
zentat planul de măsuri al Consi
liului General A.R.L.U.S. în vederea 
sărbătoririi semicentenarului Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie. 
Planul 
Consiliul General, prevede organi
zarea de simpozioane, 
prezentări de 
teatrale, 
delegații culturale. Un loc impor
tant îl ocupă manifestările în ca
drul „Zilelor culturii sovietice".

A luat apoi cuvîntul A. V. Basov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice. 
După ce a vorbit despre realiză
rile Uniunii Sovietice în cei 50 de 
ani de la Marea Revoluție Socia
listă din Octombrie, ambasadorul 
Uniunii Sovietice a evocat tradi
țiile prieteniei dintre popoarele 
sovietic și român. Vorbitorul a 
subliniat că manifestările ce vor 
avea Joc în România în întîmpi- 
narea semicentenarului Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie 
vor contribui la adîncirea priete
niei frățești dintre popoarele Uni
unii Sovietice și României.

în cadrul ședinței festive au mai 
luat cuvîntul acad. Raluca Ripan, 
Tudor Moise, muncitor la Uzinele 
„23 August", acad. Vasile Mîrza, 
Ion. Savu, secretar al Comitetului 
orășenesc București al P.C.R., Ni- 
colae Hudițeanu, Erou al Muncii 
Socialiste, președintele cooperati
vei agricole de producție din co
muna Comana, regiunea Dobrogea.

Vorbitorii au împărtășit impre
sii din vizitele făcute în Uniunea 
Sovietică, au relevat interesul cu 
care oamenii muncii din patria 
noastră urmăresc succesele po
poarelor sovietice în construirea 
comunismului și participă la ma
nifestările ce au loc în aceste zile 
în țară, în întîmpinarea semicen
tenarului. Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie.

*
în continuarea ședinței festive, 

Consiliul General A.R.L.U.S. a a- 
Ies ca președinte de onoare al 
A.R.L.U.S. pe acad. C. I. Parhon. 
în funcția de președinte ăl Consi
liului General A.R.L.U.S. a fost 
ales prof. Mihail Roșianu.

(Agerpres)

de măsuri, adoptat de

conferințe, 
filme și spectacole 

expoziții, schimburi de

Vineri dimineața a părăsit Capi
tala, îndreptîndu-se spre patrie, to
varășul Lelio Basso, președintele 
Partidului Socialist Italian al U- 
nității Proletare (P.S.I.U.P.), care a 
făcut o vizită în țara noastră la 
invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, oaspetele a fost salutat de

tovarășii Manea Mănescu, mem
bru supleant al Comitetului Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Mihai Dalea, secretar al C.C. a) 
P.C.R., Ghizela Vass, membru al 
C.C. al P.C.R., Andrei Ștefan, 
prim-adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., de activiști de 

. partid.
(Agerpres)

încheierea vizitei delegației
parlamentare italiene

consacrate semicentenarului

Cu ocazia turneului întreprins în 
țara noastră de colectivul Teatrului 
Academic gruzin de stat „Șota Rusta
veli", în cadrul „Zilelor culturii so
vietice", ambasadorul Uniunii Sovie
tice la București, A. V. Basov, a oferit 
vineri seara un cocteil. Au participat 
Pompilhi Macovei, președintele Co
mitetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, Vasile Gliga. adjur.et al 
nistrului afacerilor externe. Petre Con- 
stantinescu-Iași, vicepreședinte al 
A.R.L.U.S.. Octav Livezeanu, vice
președinte al Institutului român pen
tru relațiile culturale cu străinătatea, 
oameni de artă și cultură. Cocteilul 
s-a desfășurat într-o atmosferă prie
tenească.

Colectivul Teatrului Academic Gru
zin de Stat „Șota Rustaveli" a pre
zentat vineri seara, în sala Comedia 
a Teatrului Național „I. L. Caragiale", 
ultimul său spectacol în Capitală cu 
o selecție din piese aflate în reper- 
■'wiul său curent, intitulată „11 sce- 

’. Artiștii gruzini au interpretat 
.ragmente din opere ale dramaturgiei 
universale și gruzine, printre ele a 
figurat si o scenă din „O scrisoare 
pierdută" de I. L. Caragiale, La spec
tacol a asistat Vasile Gliga, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, Virgil

Brădățeanu, vicepreședinte al Comite
tului de Stat pentru Cultură 
un numeros ț ' ' 
aplaudat cu căldură.

Vineri seara, la cinematograful 
„Modern" din Timișoara s-a deschis 
„Festivalul filmului sovietic", inau
gurat cu prezentarea în spectacol de 
gală a filmului „Inimă de mamă", 
creație a cinematografiei sovietice în
chinate mamei

t pentru Cultură și Artă, 
public. Spectacolul a fost

lui V. I. Lenin.
cultură a sindicatelor 
a avut loo vineri un 

__ r _ __ tema „însemnătatea 
mondială a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie și influența ei asupra 
mișcării muncitorești din România".

Vineri, la Palatul Culturii din Plo
iești a avut loc simpozionul cu tema 
„Marea Revoluție Socialistă din Oc
tombrie oglindită în artă și literatură". 
A rulat apoi filmul sovietic „Totul ră- 
mîne oamenilor". Tot la Palatul Cul
turii, vineri a fost prezentată expu
nerea „Ecoul Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie în România", 
după care a urmat o seară literară, cu 
tema „Octombrie roșu în literatura 
popoarelor".

La Casa de 
din Tg. Mureș 
simpozion cu

(Agerpres)

DE PE DUNĂRE

Delegația parlamentară italiană, 
condusă de senatorul Giuseppe 
Maria Sibille, președintele Grupului 
parlamentar Italia-România, care, 
la invitația Grupului național ro
mân al Uniunii interparlamentare, 
a făcut o vizită în țara noastră, a 
părăsit Capitala vineri dimineața.

Din delegație au făcut parte se
natorii Pietro Vergani, Ugo Bona- 
fini, deputății Gerardo Bianchi, 
Walter Alini și Costantino Costan- 
tini, secretarul delegației.

Pe aeroportul Băneasa, parlamen
tarii italieni au fost conduși de 
Traian Ionașcu, vicepreședinte al 
Grupului național român al Uniu
nii interparlamentare, președintele 
Comisiei juridice a Marii Adunări 
Naționale, de deputați și funcțio
nari superiori din Marea Adunare 
Națională și Ministerul Afacerilor 
Externe.

A fost prezent însărcinatul cu a- 
faceri ad-interim al Italiei la Bucu
rești, Pasquale Baldocci.

înainte de plecare, senatorul Giu
seppe Maria Sibille a făcut următoa
rea declarație pentru Agenția „Ager
pres" : Revăd pentru a doua oară 
frumoasa dv. țară ; prima dată am 
fost în România cu zece ani în urmă, 
cu prilejul sărbătoririi a 2 000 de 
ani de la nașterea marelui poet la
tin — Ovidiu.

In acest deceniu ați obținut progre
se remarcabile în dezvoltarea țării 
dv. La uzina din Erașov am remarcat 
progresele înregistrate atît pe linia

diversificării cît și a ridicării perfor
mantelor tractoarelor românești — lu
cru oglindit de altfel de. exportul lor 
în numeroase țări ale lumii. Vorbind 
despre succesele dv. în domeniul eco
nomic, nu pot să nu menționez și 
realizările obținute prin crearea și 
dezvoltarea unei moderne industrii 
chimice, în valorificarea bogățiilor 
naturale ale țării — țiței, gaze etc 
Am putut să mă conving de acest lu
cru cu ocazia vizitei pe care am fă- 
cut-o în întreprinderile marelui com
plex petrochimic din orașul Ghebrghe 
Gheorghiu-Dej și Borzești.

Mamaia mi-a apărut de nerecunos
cut, vechiului hotel unde am fost ca
zați în urmă cu zece ani i-au luat 
locul altele, moderne, confortabile, 
orașele Constanța și Brașov s-au dez
voltat de asemenea foarte mult. Noile 
cartiere ridicate aici, cu complexele 
lor comerciale, cinematografe și 
școli, constituie adevărate orășele.

Referindu-se la colaborarea dintre 
parlamentarii italieni și români, se
natorul Giuseppe Maria Sibille a 
spus : „Relațiile noastre au o veche 
tradiție și sînt în continuă dezvolta
re. Convorbirile avute cu colegii 
parlamentari români în timpul actua
lei vizite au fost deosebit de rodnice 
ș; utile, ele au confirmat încă o dată 
dorința guvernelor și popoarelor 
noastre de a lupta pentru menține
rea și consolidarea păcii în întreaga 
lume. După părerea mea, a spus în 
încheiere senatorul italian, schimbu
rile delegațiilor parlamentare consti
tuie una din căile sigure pentru con
solidarea păcii și securității în în
treaga guropă".

„Nouă, localnicilor, lucru
rile ni se par firești. Vizita
torilor Bratislavei, însă, care 
au ocazia să se reîntoarcă 
aici după o anumită perioa
dă, transformările petrecute 
între timp în orașul nostru 
le apar surprinzătoare". A- 
ceste cuvinte mi le adresa 
anul trecut la despărțire, pe 
aeroportul din Bratislava, u- 
nul din colegii de breaslă 
care mă însoțise într-o vi
zită prin capitala Slovaciei. 
De adevărul lor aveam să 
mă conving recent.

Reîntîlnirea cu „Orașul 
alb" de pe Dunăre, cum 
este adesea denumită Bra
tislava, mi-a oferit ima
gini elocvente. Și aceasta 
chiar de la început — aș 
spune din stradă. Pe locul 
șantierelor de anul trecut 
au apărut locuințe, cartiere 
întregi de locuințe noi și 
moderne. Schelele care îm- 
prejmuiau numeroase alte 
construcții au fost coborîte, 
dînd la iveală monumente 
istorice restaurate sau edi
ficii cu diferite destinații 
soclal-culturale.

Capitala Slovaciei este un 
oraș în care trecutul și pre
zentul urbanistic se îmbină 
armonios. Dar noul preva
lează în toate domeniile. 
Bratislava zilelor noastre 
este, înainte de toate, un pu
ternic centru industrial al 
Cehoslovaciei. Privit de la 
înălțime, orașul apare literal
mente înconjurat de o mul
țime de întreprinderi indus
triale. In ultimii ani, el a 
devenit un important centru 
al industriei chimice. Re
sursele naturale din preajmă 
au favorizat dezvoltarea a- 
cestei ramuri într-un ritm 
deosebit de rapid. Combi
natul „Slovnaft", Uzinele 
„Gh. Dimitrov", întreprin-

derile „Matador", „Cumon" 
— iată doar cîteva dintre 
cele mai importante obiecti
ve ale chimiei cehoslovace 
care s-au construit sau mo
dernizat în ultimii ani în 
imediata apropiere a Bratis- 
lavei.

„Bratislava este doar unul 
din centrele industriei chi
mice Cehoslovace și nu sin
gurul din Slovacia — ne 
spune inginerul Pavel Tur
ner. Combinate chimice 
cum sînt cele de la Sala, 
Puhov, Humene, Strazske, 
Hencocce, Novaky și multe

are repercusiuni favorabile 
asupra dezvoltării altor ra
muri ale economiei naționa
le ca, de pildă, agricultura, 
industria textilă, industria 
materialelor de construcții 
etc. De aceea, cel de-al pa
trulea cincinal al Cehoslova
ciei prevede creșterea volu
mului producției chimice cu 
65—70 la sută față de anul 
1965. In Slovacia procentul 
de creștere va fi dublu față 
de 1965.

— Accentul deosebit care 
se pune pe dezvoltarea chi
miei în Slovacia — spune

DE LA CORESPONDENTUL NOSTRU LA 
PRAGA, EUGEN IONESCU

altele stau mărturie dezvol
tării pe care a cunoscut-o în 
Slovacia în anii de după 
război această modernă ra
mură industrială. Astăzi, 
ponderea industriei chimice 
slovace în cadrul întregii in
dustrii chimice cehoslovace 
este de aproape 40 la sută".

Creșterea în ritm susținut 
a industriei chimice este 
una din sarcinile de 
bază ale actualului plan cin
cinal al Cehoslovaciei. Din 
datele oficiale privind dez
voltarea economiei naționale 
în primul semestru al anului 
de față reiese că la o creș
tere a volumului global al 
producției industriale de 5,5 
la sută față de perioada co
respunzătoare a anului tre
cut, industria chimică a înre
gistrat un spor de 8,4 la 
sută. Desigur, existența unei 
industrii chimice dezvoltate

inginerul Turner — se ba
zează pe o serie de factori 
favorabili. Ai apă, ai chimie 
— se spune în lumea știin
ței. Și din acest punct de 
vedere Slovacia nu se poate 
plînge. Natura a înzestrat-o 
cu numeroase cursuri de apă. 
Un alt factor propice este 
existența forței de muncă 
necesare unor întreprinderi 
chimice modeme. Tot aici 
s-ar mai putea adăuga boga
tele .zăcăminte de sare exis
tente în subsolul slovac. In 
plus, o serie de întreprinderi 
ale industriei chimice își ba
zează producția pe prelu
crarea lemnului existent din 
belșug 'tn pădurile Slovaciei.

Cutreierînd meleagurile 
slovace am constatat o preo
cupare permanentă pentru 
modernizarea și extinderea 
actualelor obiective ale in
dustriei chimice, ca și pen-

tru construirea altora noi. 
Spicuiesc din cele notate 
fugitiv pe parcurs.

...Combinatul „Slovnaft" 
se află în faza de extindere, 
adăugîndu-i-se noi capacități 
de producție... Uzina „Ma
tador" va trece la producția 
de curele trapezoidale, pen
tru care își pregătește noi 
cadre de specialiști... La 
combinatul „Gh. Dimitrov" 
se construiește o nouă sec
ție pentru producția de fi
bre din polipropilen cu re
zistență mare și care vor 
fi folosite la îmbrăcăminte 
specială, covoare, țesături 
decorative. Pe insula Zitny, 
lîngă Samorin, într-un raion 
agricol, vor începe în curînd 
lucrările de construcție a 
unui mare combinat chimic 
pentru producția de mase 
plastice și fibre sintetice. 
...La combinatul chimic din 
Sturovo lucrările de con
strucție înaintează în ritm 
rapid... O contribuție de 
seamă în proiectarea noilor 
obiective ale chimiei din 
Slovacia, ca și în diversifica
rea și îmbunătățirea produc
ției în uzinele existente o 
aduc institutele de cercetări 
în domeniul industriei chi
mice din Bratislava, Nova
ky și Svit, precum și activi
tatea de cercetare desfășu
rată pe lîngă fiecare mare 
combinat...

Așadar Bratislava, capitala 
Slovaciei, cunoscută prin 
frumusețea ei, prin tradiții
le ei culturale fi revoluțio
nare, și-a cîștigat în ultimii 
ani, prin realizările sale în 
industria chimică, un nou 
renume. Renume de care oa
menii muncii slovaci își a- 
mintesc cu mîndrie fi cu do
rința manifestată de a-l 
spori.

De la Gauhati la Haldia
La cantonul 462
(Urmare din pag. I)

bine să le dăm exemple din lumea 
lor. De aceea am și publicat fapta, 
prin ea însăși educativă, a Măriei Se- 
lejan.

Ieri am avut prilejul s-o cunoaș
tem pe copila aceasta, frumușică și 
plină de sănătate. A venit în Capitală. 
Este eroina de la cantonul 462 — 
și-i doar un eopil t Ictă-i pe toți - 
trei — fata, tatăl ei și picherul — în 
cabinetul ministrului căilor . ferate 
în prezența colectivului de conducere 
al ministerului. Ea poartă o rochiță 
simplă din stambă roșie. Ride, ca în 
fotografia pe care o publicăm în pa
gina I. Nu-și dă seama precis. de în
semnătatea momentului care, desi
gur, îi va lăsa o amintire neștearsă. 
Dacă ar vedea, mîine, o șină ruptă, 
tot așa ar alerga lntr-un suflet la 
canton. In schimb, tata — tata este 
pierdut realmente. Cînd fata lui, Mă
ria din Vințu, dă mina cu înaltul 
demnitar, cantonierului i se umezesc 
ochii.

întrevederea a durat trei sferturi 
de ceas. Ieri dimineața, conducerea 
ministerului a acordat Măriei Sele- 
jan, fiică de ceferist, un premiu 
excepțional, iar tatălui său, Ion Se- 
lejan, și picherului loan Costea — 
insigna „Pentru merit ceferist" (de
cernată pentru merite deosebite în 
activitate și, în special, pentru merite 
în siguranța circutației) și premii în

bani. O scrisoare de mulțumire va fi 
trimisă de conducerea ministerului 
scolii uhde învață Maria, liceul din 
Simeria. Pentru că asemenea faptă 
este urmarea firească a educației 
primite în familie, în școală și în so
cietate.

In cursul zilei de ieri, cei trei 
hunedoreni, însoțiți de un funcționar 
de la Revizoratui general de siguran
ță a> circulației, mr-vteitnt Capitala. 
Conducerea Ministerului Căilor Fe
rate le-a oferit o masă.

...La ora cînd ziarul pe care-l aveți 
acum în mină ieșea din rotativă, cei 
trei hunedoreni călătoreau cu trenul 
spre casă.

Drum bun, ceferiști!

Cronica zilei
O delegație a țării noastre, con

dusă de arh. Gheorghe Pavlu, di
rectorul Institutului de studii și 
proiectări pentru construcții, arhi
tectură și sistematizare, a plecat 
la Geneva pentru a participa la lu
crările celei de-a V-a sesiuni a Co
mitetului O.N.U. pentru locuințe, 
construcții și sistematizare.

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)

diano-româns în domeniul petro
lului. Domnia sa a coordonat și 
de data aceasta întreaga activi
tate a părții indiene la tratative. 
Rugîndu-1 să facă o apreciere a- 
supra acordului încheiat și a 
perspectivelor de cooperare eco
nomică româno-indiană, domnul 
Nayak a declarat : „Sînt bucuros 
să constat că discuțiile noastre 
cu delegația română au fost

foarte fructuoase. Ca unul care 
am participat și Ia tratativele 
privitoare la rafinăria de la 
Gauhati, am avut motive să sper 
că împreună cu partea română 
se vor realiza și alte obiective 
industriale și sînt 
stat că acest nou 
ria de la Haldia, 
prin colaborarea
țară cu vastă .experiență în acest 
domeniu. Nutresc speranța că 
vom realiza împreună cu Româ-

iericit să con- 
proiect, rafină- 
va fi realizat 
cu România,

nia și alte obiective industriale, 
cum ar ii instalația de uleiuri 
lubrifiante de la Cochin și insta
lații pentru îngrășăminte chimice. 
Cred că vom putea lărgi colabo
rarea în domeniul industriei chi
mice, domeniu în care, după cum 
sîntem informați, România a ob
ținut mari realizări în ultimii zece 
ani. Sîntem foarte mulțumiți de 
felul cum au contribuit specialiștii 
români la valorificarea resurselor 
petrolifere din India*.
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F Gheorghiu pe locul VI
Merii maeștri Bent Larsen (Dane

marca) și Klaus Da-rga (R. F.. a Ger
maniei) s-au clasat pe primul loc, la 
egalitate de puncte — 0 — în turheiiî 
internațional de șah de la Winnipeg 
(Canada). Marele maestru român Flo
rin Gheorghiu, neînvins pînă în ulti
ma rundă, a pierdut cu piesele negre 
la Larsen, oeupînd în final locul ai 
șaselea eu 4,5 puncte. Toate celelalte 
partide din ultima rundă s-au înche
iat la egalitate : Yanofeki—Kagan ; 
BenkS—Szabo; Darga—Spasski și Ke- 
res—Matanovici. Iată clasamentul fi
nal : Larsen, Darga 6 puncte ; Keres, 
Spasski 5,5 puncte ; Benk6 5 puncte ; 
Gheorghiu, Szabo 4,5 puncte ; Mâta- 
novioi 4 puncte ; Yanofski 3,5 puncte ; 
Kagan 0,5 puncte.

BASCHET

Alin Savu în selecționata
s • ■
Europei

La festivalul baschetbalistic ce se 
vă. desfășura între 1—3 noiembrie la 
Anvers participă echipele masculine 
Real Madrid, R. C. Malines și o se
lecționată a Europei. Din lotul selec
ționatei, alcătuit recent de fede- 
rațiâ internațională de baschet, face 
parte și jucătorul român Alin Savu, 
împreună cu Zidek, Zednicek, Ru- 
zicka (Cehoslovacia), ~ 
aia), Mașini (Italia), 
Trăms, Wichowski 
trai (Ungaria), Basin și Daneu (Iu- 
gbslavia). Selecționarea a avut drept 
criteriu comportarea respectivilor ju
cători în modurile ultimei ediții a 
„Cupei campionilor europeni*.

Trontzos (Gre- 
Giiles (Franța), 
(Polonia), Ny-

Campionate, competiții
Programul ultimelor ..zile din 

această săptămînă- euprinde în- 
- treceri atractive

. sporturi.
din diferite

LA FOTBAL, 
o etapă com- 

campionatul diviziei A.
ETAPA A IX-a

Mîine se reia, cu 
pletă, . .'
La București, în cuplaj pe sta
dionul „23 August", se dispută 
meciurile Progresul—Universi
tatea Cluj (Ora 13,80) șl Rapid— 
Dinamo Bacău (ora 15,15). Cele
lalte cinci partide vor avea loc 
la Arad (U.T.A.—F.C. Argeșul), 
Petroșeni (Jiul —Steaua), Ploiești 
(Petrolul—A.S.A. Tîrgu Mureș), 
Constanța (Farul—Dinamo Bucu
rești) și Craiova (Universita
tea— Steagul roșu).

joi), voleibalistele sovietice au 
cîștigat cu scorul de 3—0.

. s '■ ’
STEAUA — DINAMO, DER

BIUL CAMPIONATULUI DE 
TENIS PE ECHIPE. Terenurile 
Progresul găzduiesc astăzi (de la 
ora 14,30) și mîine (la 8,30 și la 
14,30) partidele meciului Steaua 
—Dinamo, veritabil derbi al 
campionatului republican de te
nis pe echipe. Dinamoviștii se 
vor prezenta însă cu un serios 
handicap : cel mai valoros ju
cător al formației, maestrul 
emerit al sportului Ion Țiriac 
va absenta, fiind indisponibil 
din motive de sănătate.

ROMANIA—U.R.S.S. LA VO
LEI FEMININ. Astăseară, în 
sala „Tractorul" din Brașov, 
echipele reprezentative de volei 
feminin ale României și Uniunii 
Sovietice susțin cel de-al treilea 
meci amical, din cursul acestei 
săptămîni. Ambele formații, se 
știe, se pregătesc în vederea 
apropiatelor campionate euro
pene din Turcia. In primele 
două partide (disputate marți Și

ȘASE MECIURI DIVIZIONA
RE DE RUGBI. Echipele bucu- 
reștene joacă în Capitală — 
astăzi (ora 15,30) pe terenul cen
tral din Parcul Copilului : Gri- 
vița roșie—Rapid și mîine Di
namo — Progresul, Gloria — 
Steaua (cuplaj, de la ora 10, pe 
stadionul Gloria). Celelalte în- 
tîlniri se desfășoară mîine : 
Știința Petroșeni—Farul Con
stanta, Politehnica Iași—Rul
mentul Bîrlad, Precizia Săcele— 
Agronomia Cluj.

Fotbalul peste hotare
• Desfășurat la Saragosa, meciul 

retur Real Saragosa—D.O.S. Utrecht, 
contînd pentru „Cupa orașelor tîr- 
guri“ la fotbal, a revenit gazdelor cu 
scorul de 3—1 (2—1). In primul joc 
victoria revenise echipei olandeze cu 
3—2, astfel că Real Saragosa, cu un 
golaveraj total de 5—4, s-a calificat 
pentru turul următor.

• La Eindhoven (Olanda), In meci 
Mtur pentru „Cupa Cupelor* la fot

bal, formația locală N.A.C. Breda a 
întrecut cu 1—0 echipa Floriana La 
Valetta din Malta. învingători și în 
primul joc (2—1), fotbaliștii olandezi 
s-au calificat în turul următor.

• La Asuncion, într-un meci a- 
mical de fotbal, selecționatele Para
guayului șl Argentinei au terminat 
nedecl* : 1—1 (0-1).
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DIN
52 17

LOTO
13 OCTOMBRIE
27 75 18 53 77 2
premii : 977 292

1967
82 66 86 
lei, din

13
Fond de 
care 81 251 lei report categoria I. 
Tragerea următoare va avea loc vi
neri, 20 octombrie a.c., la București.

>3.

Uzina chimică de la Sindri (India)

Telegrame
Mitingul prieteniei
cehoslovaco - ungare

CUVÎNTÂRILE LUI A. NOVOTNY Șl J. KÂDÂR

PRAGA 13 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul la mitingul prieteniei ceho
slovaco—ungare, care a avut loc la u- 
zinele „CKD Tatra Smichov" din Pra- 
ga, A. Novotny, prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, președinte
le R. S. Cehoslovace, a subliniat că 
relațiile dintre cele două țări se ca
racterizează prin bună vecinătate și 
colaborare reciprocă. Legăturile eco
nomice dintre cele două țări s-au dez
voltat în ultimii ani într-un ritm ra
pid. Se înfăptuiește treptat și colabo
rarea în domeniul dezvoltării științei 
și culturii. Tratativele care au avut 
loc la Praga au confirmat comunita
tea de teluri ale Ungariei și Ceho
slovaciei care năzuiesc spre dezvolta
rea și adîncirea colaborării lor în toa
ta domenlila.

Jânos Kădăr, prim-secretar aii C.C. 
al P.M.S.U., a declarat că relațiile un
garo—cehoslovace sînt caracteristice 
relațiilor prietenești existente între 
două țări socialiste. Vorbitorul a sub
liniat importanța relațiilor economice 
dintre cele două țări care se concre
tizează nu numai în schimburile de 
mărfuri, ci și în forme mai înalte de 
cooperare și colaborare industrială. 
Referindu-se la situația internaționa
lă, vorbitorul a condamnat agresiu
nea S.U.A. împotriva poporului viet
namez, și-a exprimat solidaritatea cu 
poporul grec în lupta sa împotriva 
dictaturii militare și a cerut elibera
rea patrioților greci deținuți în închi
sori. Jânos Kădăr a subliniat interesul 
deosebit al R. P. Ungare fată de con
solidarea securității în Europa.

externe
Congresul Uniunii Centrale 
a Cooperativelor 
din R.P. Bulgaria

SOFIA 13 (Agerpres). — Agenția 
B.T.A. anunță «ă în zilele de 12 și 
13 octombrie, la Sofia s-au desfă
șurat lucrările celui de-al 6-lea 
congres al Uniunii Centrale a Coo
perativelor din R. P. Bulgaria, la 
care au participat numeroși dele
gați, precum și reprezentanți din 
diferite țări. Din România, la Con
gres a participat o delegație alcă
tuită din Frqncrsc Ța,poș, vicepre-

ședințe al Centrocoqp, și Constan
tin Dumitrescu, membru în Comi
tetul Executiv al Centrocoop, pre
ședintele Uniunii regionale a coo
perativelor de consum Dobrogea.

Participanții la congres au adop
tat în unanimitate o hotărîre cu 
privire ia unificarea Uniunii Cen
trale a Cooperativelor eu Uniunea 
Gospodăriilor agricole cooperative 
de muncă.

ÎNCHEIEREA PLENAREI
C. C. AL P. C
SANTIAGO DE CHILE 13 (A- 

gerpres). — La Santiago de Chile 
au luat sfîrșit lucrările Plenarei 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Chile. Au fost dezbă
tute probleme legate de situația 
economică și politică din țară. Ple
nara s-a pronunțat pentru înfăptu
irea unor reforme radicale în în-

DIN CHILE
treaga țară, cum ar fi în problema 
agrară, monetară și pentru revizui
rea impozitelor. Plenara a adresat 
un apel tuturor forțelor democra
tice din țară pentru a se uni îm
potriva reacțiunii interne și pentru 
înlăturarea imixtiunilor de orice 
natură din afară.
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O.N.U. Dezbaterile Să înceteze

tie politică generala
bombardamentele

împotriva R.D. Vietnam!
NEW YORK 13. — Trimisul spe

cial Agerpres, R. Căplescu, trans
mite : Vineri dimineața, în penulti
ma ședință a dezbaterilor de poli
tică generală. au luat cuvîntul 
șefii de delegații ai Ruandei, Siriei. 
Laosului și Australiei.

Celestin Kabanda (Ruanda) s-a 
referit la probleme ale continentu
lui african și a cerut încetarea spri
jinului pe care anumite cercuri in
ternaționale îl acordă regimurilor 
rasiste din R.S.A. și Rhodesia de 
sud. Folosirea mercenarilor consti
tuie un pericol pentru statele Afri
cii, a spus vorbitorul, precizînd că 
Națiunile Unite trebuie să invite 
țările membre să adopte legislații 
care să interzică recrutarea de 
mercenari pe teritoriile lor.

Expunînd pe larg punctul de ve
dete al Republicii Arabe Siria a- 
supra situației din Orientul Mijlo
ciu. Assa Khandji, secretar general 
al Ministerului Afacerilor Externe, 
a declarat că rolul principal in 
căutarea unor soluții pașnice tre
buie să revină Națiunilor Unite. El 
și-a manifestat solidaritatea cu

lupta eroică a poporului vietnamez, 
condamnînd agresiunea americană. 
„Persistînd în actuala sa politică, 
a spus vorbitorul, guvernul S.U.A. 
nesocotește opinia publică interna
țională și se pune intr-o situație 
de autoizolare".

Suvanna Fuma, prim-ministru și 
ministru de externe al Laosului. 
s-a declarat în favoarea soluționă
rii problemei vietnameze pe baza 
acordurilor de la Geneva. Rațiunea 
colectivă, a arătat el, cere o solu
ție politică și nu una militară. Re
glementarea diferendelor pe calea 
forței, a cuceririlor militare, este 
un fruct înveninat al trecutului. 
Vorbitorul a evidențiat necesitatea 
de a lichida ultimele bastioane 
colonialismului in Africa.

ale

• SCRISOAREA ADRESATĂ PREȘEDINTELUI JOHNSON 
DE 30 DE MEMBRI Al CAMEREI REPREZENTANȚILOR

WASHINGTON 13 (Agerpres). — Secretarul de stat al S.U.A., 
Dean Rusk, a ținut joi o conferință de presă la Washington în care 
a afirmat că Statele Unite vor continua escaladarea războiului din 
Vietnam. Declarațiile sale au fost interpretate ca un răspuns dat 
de administrația Johnson criticilor tot mai numeroase împotriva 
politicii S.U.A.. în Vietnam venite atît din partea unor personali
tăți politice americane, cît și 
S.U.A.

a unor politicieni din țări aliate cu
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IUGOSLAVO-INDIAN
agențiile

de presă 

transmit

BELGRAD 13. —Corespondentul 
Agerpres, N. Plopeanu, transmite : 
Primul ministru al Indiei, Indira 
Gandhi, și-a încheiat vineri vizita 
oficială de trei zile făcută în Iugo
slavia, la invitația președintelui 
I. B. Tito și a președintelui Vecei 
Executive Federale, Mika Șpiliak.

în comunicatul comun dat publi
cității cu acest prilej se arată că in 
timpul vizitei primul ministru al 
Indiei a avut convorbiri cu preșe
dintele R. S. F. Iugoslavia și cu pre
ședintele Vecei Executive Federale. 
A fost efectuat un schimb de păreri 
privind unele probleme internațio
nale actuale, situația din Orientul 
Apropiat și din Vietnam, colabora
rea economică și dezvoltarea în 
continuare a relațiilor dintre cele 
două țări. Convorbirile, se arată 
în comunicat, au fost purtate în
tr-o atmosferă de înțelegere reci
procă, constatîndu-se concordanța 
punctelor de vedere asupra celor 
mai importante probleme interna
ționale, precum și hotărîrea ambe-

lor părți de a-și aduce contribuția 
comună la cauza păcii și a relați
ilor de prietenie în lume.

Indira Gandhi
a sosit la Sofia • LANSAREA UNEI SONDE 

COSMICE VERTICALE ÎN 
U. R. S. S. • REPRESIUNI PO
LIȚIENEȘTI ÎN CAPITALA 
BOLIVIEI • AVIOANE POR
TUGHEZE AU MITRALIAT 
UN SAT GUINEEZ

SOFIA 13 (Agerpres). — La 13 
octombrie a sosit la Sofia într-o vi
zită oficială Indira Gandhi, primul 
ministru al Indiei. La sosire, înaltul 
oaspete a fost primit de Todor 
Jivkov, președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Bulgaria, și de alte 
persoane oficiale.

în după-amiaza aceleiași zile, 
Indira Gandhi i-a făcut o vizită lui 
Todor Jivkov, președintele Consi
liului de Miniștri al R. P. Bulga-

triva escaladării războiului din 
Vietnam, declarînd că acest război 
costă Statele Unite 30 miliarde do
lari pe an, bani care ar trebui chel- 
tuiți mai bine pentru realizarea 
unor programe de dezvoltare în in
teriorul S.U.A.

Recepție oferită de șeful delegației române

într-o

APELUL P.C.FRANCEZ

de la Alger

amba-
Româ-

13. — Corespondentul
C. Benga, transmite : Tn

de Raoul Prebish, 
al Conferinței Na- 
pentru comerț si

și au 
lor în- 
„oferă 
spre a

se-

Și 
ai 
în

INTERVENȚII 
ALE REPREZENTANȚILOR 

ROMÂNI

★

Președintele celei de-a 22-a 
siuni a Adunării Generale a O.N.U.. 
Corneliu Mănescu, a primit vineri 
pe generalul Joseph Ankrah. pre
ședintele Consiliului Național de 
eliberare din Ghana, care i-a făcut 
o vizită protocolară.

Șeful delegației romane la cea 
de-a XXII-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U., Mircea Malița, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, a oferit joi seara o recep
ție în cinstea președintelui Adu
nării Generale, Corneliu Mănescu.

La recepție au participat nume
roși conducători ai delegațiiloi 
participante la actuala sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U., pre
cum și reprezentanți permanenți ai 
statelor membre ale O.N U„ mem
bri ai delegațiilor, președinții co
mitetelor principale ale Adunării 
Generale.

Au luat, de asemenea, parte 
C. V. Narasimhan, Jose Rolz

Bennett, B. Turner, A. Nesterenko. 
Jiri Nosek, David Vaughan, Myer 
Cohen, secretari generali ad juneți 
ai O.N.U., și alte oficialități ale 
Secretariatului O.N U„ precum și 
reprezentanții unor instituții spe
cializate ale Națiunilor Unite. Au 
fost de față ziariști și corespondenți 
de presă acreditați pe lingă O.N.U.

Din partea României au participat 
Gheorghe Diaconescu, ambasador, 
reprezentant permanent la O.N.U., 
și alți membri ai delegației române, 
precum și Cornel Bogdan, 
sadorul Republicii Socialiste 
nia la Washington.

Recepția s-a desfășurat 
atmosferă caldă, cordială.

După cum relatează agențiile oc
cidentale de presă, în aceeași seară, 
luînd atitudine împotriva declara
țiilor Iui Rusk, un număr de 30 de 
membri ai Camerei Reprezentan
ților au dat publicității o scrisoare 
adresată președintelui Johnson în 
care cer să se pună capăt bombar
damentelor asupra Republicii De
mocrate Vietnam. Semnatarii scri
sorii și-au exprimat îngrijorarea 
față de escaladarea continuă a răz
boiului din Vietnam, care riscă să 
aibă „urmări catastrofale" 
subliniat că după părerea 
cetarea bombardamentelor 
cele mai bune perspective
se deschide calea unei rezolvări ra
ționale și pașnice a tragicului con
flict vietnamez". Senatorii William 
Fulbright și Jacob Javits au decla
rat în Senat că este timpul să se 
ia în considerație adoptarea unei 
rezoluții care să înlocuiască „man
datul perimat" din 1964, cînd Con
gresul a acordat puteri depline 
președintelui Johnson în ce pri
vește războiul din Vietnam. Un alt 
senator, Edward Brooke, a cerut 
încetarea bombardamentelor asu
pra R. D. Vietnam subliniind că 
aceasta ar putea să ducă la trata
tive și eventual la pace. Senato
rul Vance Hartke, care a luat cu
vîntul la o reuniune a Consiliului 
directorilor Camerei de Comerț din 
statul Indiana, a protestat împo-

Conferința economică
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capitala Algeriei continuă lucrările 
Conferinței economice a țărilor în 
curs de dezvoltare din Asia, Africa 
și America Latină, membre ale 
Conferinței Națiunilor Unite pen
tru comerț și dezvoltare (UNCTAD). 
Vineri, participanții au ales pe cei 
10 vicepreședinți : patru pentru 
Africa, trei pentru Asia și trei pen
tru America Latină. Raportor ge
neral al conferinței a fost ales în 
unanimitate șeful delegației iugo
slave. Printre problemele înscrise

pe ordinea de zi rețin atenția cele 
referitoare la tendințele și proble
mele comerțului moridial și ale 
dezvoltării, politica in domeniul 
produselor de bază, expansiunea șl 
diversificarea exporturilor artico
lelor manufacturiere ale țărilor în 
curs de dezvoltare.

Examinarea problemelor de fond 
ale conferinței a început prin cu- 
vîntarea rostită 
secretar general 
țiunilor Unite 
dezvoltare.

PARIS 13 (Agerpres). — Biroul Po
litic al P.O. Francez a lansat un apel 
prin care cheamă pe cetățenii fran
cezi să participe la manifestațiile de 
solidaritate cu poporul vietnamez ce 
vor fi organizate la Paris si în întrea
ga Franță.

Biroul Politic al P.C.F. — se arată 
în apel — Se pronunță pentru înceta
rea imediată si necondiționată a bom
bardamentelor americane asupra R. D. 
Vietnam, pentru recunoașterea F.N.E. 
ca unic reprezentant autentic al 
populației sud-vietnameze și cere re
tragerea forțelor și bazelor militare 
americane din Vietnamul de sud. Bi
roul recomandă activiștilor de partid 
să facă totul pentru a asigura succe
sul manifestațiilor care vor avea loc 
pentru sprijinirea luptei drepte duse 
de poporul vietnamez.

De cîtva timp. întruniri
le statului major al marii 
finanțe internaționale pri
lejuite anual de adunările 
concomitente ale Consiliu
lui guvernatorilor Fon
dului Monetar Internațio
nal (F.M.I;), ale Băncii In
ternaționale pentru recon
strucție și dezvoltare 
(B.I.R.D.). denumită și 
Banca mondială, precum și 
ale altor organizații finan
ciare dependente de aceas
ta din urmă, atrag tot mai 
mult atentia opiniei publi
ce. în ultima vreme. în
să. aceste manifestări acțio
nează ca un revelator al di
vergențelor care dezbină, 
în probleme fundamentale, 
cele mai mari puteri 
dustriale capitaliste, și. 
aceea, discuțiile din 
drul reuniunilor marii 
nanțe sînt urmărite cu 
teres de un public 
Acesta este cazul și cu re
centa sesiune — a XXII-a 
— a organismelor amintite, 
care s-a ținut în luna sep
tembrie la Rio de Janeiro.

Modificarea tonului și 
conținutului discuțiilor pur
tate la aceste întruniri este 
consecința inevitabilă a 
crizei sistemului valutar 
international.
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O a treia problemă a a- 
părut în legătură cu aptitu
dinile dolarului de a mai 
juca rolul de mijloc de pla
tă internațional. Unii spe
cialiști contestă că aceste 
aptitudini mai există, ațin- 
tindu-și ochii asupra des
creșterii masive a rezerve
lor oficiale de aur ale 
S.U.A., care dacă mai con
tinuă va obliga pe condu
cătorii S.U.A. să reducă sau 
chiar să lichideze acoperi
rea legală a dolarului, ceea 
ce va constitui o știrbire 
serioasă a prestigiului în

de fațadă
In 

tire _ _____ _ ______
au fost vizibile eforturile fă
cute pentru șlefuirea prea
labilă a principalelor as
perități ale vechilor poziții, 
astfel incit reuniunea să se 
desfășoare, în fine, intr-un 
climat de armonie și coope
rare constructivă. Acest cli
mat era foarte necesar în
tr-o vreme cînd economia

perioada de pregă- 
a întrunirii de la Rio

Fondului Monetar Inter
național, prin redistribui
rea disponibilităților exis
tente, să pună la dispoziția 
membrilor săi sume în de
vize peste cele îngăduite de 
actualul statut, atunci cînd 
aceștia se află într-o situa
ție dificilă, capabilă să 
aducă prejudicii comerțului 
mondial.

La Conferința de la Rio, 
acordul londonez a fost în
sușit în unanimitate de că
tre participanți, devenind 
rezoluție a conferinței. El 
va putea intra în vigoare

racterului tragerilor supli
mentare — unii înțelegînd 
că aceste trageri ar fi cre
dite, iar alții că ar fi fon
duri nerambursabile — ră- 
mîne marea problemă a re
formei Fondului 
Internațional, 
tanții Franței, 
Federale a Germaniei, Bel
giei, Olandei au subliniat 
că există o legătură intan
gibilă între crearea de li
chidități suplimentare și o 
reformă a F.M.I. prin care 
să se pună capăt domina
ției S.U.A. asupra Fondului.

Monetar 
Reprezen- 
Republicii

DUPĂ CONFERINȚA DE LA RIO DE JANEIRO

Un dosar 
voluminos și 
disputat...

Dosarul crizei sistemului 
valutar international este 
voluminos și mereu alte 
file vin să i se adauge. O 
primă problemă, care a 
apărut în jurul anului 
1960. este aceea a lichidi
tății internaționale. Ac
tualul sistem recunoaș
te ca mijloace de Dia
tă internaționale numai 
aurul și valutele liber 
convertibile în aur asa- 
zisele valute de rezer
vă. în primul rînd dolarul 
S.U.A. S-a constatat însă 
că volumul acestor miiloa- 
ce. aflat la dispoziția țări
lor capitaliste dezvoltate, 
împreună cu posibilitățile 
de ..tragere", adică de îm-

prumutare de la F.M.I., ră- 
mîn tot mai mult îri urma 
nevoilor determinate de e- 
voluția spectaculoasă a co
merțului internațional. In
tre 1958 și 1966 schimburi
le economice internaționa
le aproape s-au dublat — 
ceea ce nu s-a întîmplat 
niciodată de la mijlocul se
colului al XIX-lea încoace 
— în timp ce lichiditatea 
internațională a crescut 
sensibil mai încet. între al
tele ca urmare a faptului 
că S.U.A. au menținut în 
mod artificial, din 1934, 
prețul în dolari al aurului, 
la un nivel neschimbat (de
și prețul tuturor celorlalte 
mărfuri cel puțin s-a du
blat). ceea ce a imprimat 
producției de aur o evoluție 
prea lentă și a stimulat 
tezaurizarea particulară. 
Lipsa de lichiditate — se 
tem specialiștii din țările 
afectate — ar putea duce 
la frînarea dezvoltării eco
nomice și chiar la apariția 
unei crize de amploare.

O altă problemă este
ceea a modului cum apar 
pe piață dolarii care ser
vesc ca mijloc de plată in
ternațional. Rezervele 
devize ale unui stat se 
mează, în general, ca 
mare a excedentului 
lantei de plăți externe 
statului respectiv, cores- 
punzînd unui deficit al ba
lanței de plăti externe a 
statului de unde provin 
devizele. Dacă, prin urma
re, țări ca Republica Fe
derală a Germaniei. Japo
nia sau Franța dispun de 
multi dolari, aceasta se da- 
torește faptului că balanța 
de plăți externe a S.U.A. 
este grav deficitară. Cu alte 
cuvinte. întregul eșafodaj al 
lichidității internaționale se 
sprijină pe o situație ne
gativă care. în mod nor
mal. trebuie combătută și 
lichidată : deficitul balan
ței de plăti a S.U.A. înda
tă ce mărimea acestui de
ficit ar ajunge să nu mai 
fie „suficientă" în compa
rație cu nevoile de mijloa
ce de plată internaționale, 
producția și comerțul mon
dial ar da semne de sufo
care. nemaidispunînd de o- 
xigenul necesar.
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Criza sistemului valutar 
internațional nu a fost aplanată

lume al acestei principale 
valute „de rezervă1*.

Soluțiile de însănătoșire 
a sistemului valutar inter
național n-au lipsit în tre
cut, însă ele demonstrau e- 
xistența unor poziții de ne
împăcat cu privire la cau
zele crizei și la căile_ de 
ieșire din ea. Mai este încă 
vie în memorie Conferința 
monetară de la Tokio din 
1964, în care Franța, susți
nută de Olanda, a făcut pro
puneri diametral opuse ce
lor ale S.U.A. și Angliei. 
Punctul de vedere francez 
împletea tehnica financiară 
cu politica, cerînd, în esen
ță, pe lingă consolidarea ro
lului central al aurului în 
cadrul sistemului valutar 
internațional, și lichidarea 
supremației pe care ameri
canii o dețin în acest do
meniu monetar.

Costin C. KIRIȚESCU
doctor în economie

unor țări occidentale dă 
semne de oboseală, iar di
ficultățile financiare ale 
S.U.A. escaladează și ele o 
dată cu escaladarea războ
iului din Vietnam.

Consultările pregătitoare 
au dus cu o lună înainte, 
la Londra, la semnarea u- 
nui acord între membrii 
„Clubului celor 10“, care 
întrunește principalele pu
teri financiare ale lumii 
occidentale. Acest acord se 
referă la crearea unui me
canism menit să asigure în 
orice condiții lichiditatea 
internațională. In esență, el 
constă în instituirea unor 
„drepturi suplimentare de 
tragere", care să permită

peste doi ani, dacă va fi 
ratificat de țările în cauză. 
S-ar părea deci că diver
gențele au fost aplanate, că 
participanții s-au înțeles în 
cele din urmă asupra mo
dalității de rezolvare a cri
zei sistemului valutar in
ternațional. Aceasta este 
numai aparența, fațada : 
realitatea este alta.

Dacă se supun unei ana
lize dezbaterile conferinței 
se constată că în spatele a- 
cestui acord de ordin teh
nic continuă să existe di
vergențe profunde, poate 
chiar și mai profunde de- 
cît înainte de întrunirea de 
la Londra. Lăsînd la o par
te controversele asupra ca-

Dimpotrivă, S.U.A. și țările 
aflate sub influența lor au 
înțeles că reforma dreptului 
de veto în cadrul F.M.I. 
poate fi pusă în discuție, 
dar că ea nu condiționează 
nicidecum aplicarea acor
dului cu privire la dreptul 
de tragere.

Această înțelegere diferi
tă a conținutului hotărîri- 
lor „unanime" a făcut pe 
unul dintre arhitecții acor
dului de la Rio să-l ase- 
muiască cu o zebră, adică 
cu un animal despre care 
se poate spune tot atît de 
bine că este alb cu dungi 
negre, sau negru cu dungi 
albe.

Pe ordinea de zi a Con
ferinței de la Rio de Janei
ro a mai figurat, alături de 
reforma sistemului valutar 
internațional, și ajutorarea 
țărilor în curs de dezvolta
re. După felul cum a fost 
rezolvată problema refor-

POLIȚIA DIN LA PAZ A 
ATACAT CU GRENADE LA
CRIMOGENE o manifestație a ca
drelor didactice organizată în semn 
de protest împotriva represiunilor de
clanșate de regimul bolivian și în spri
jinul cererilor de mărire a salariilor. 
Un număr de zece persoane au fost 
rănite ca urmare a represiunilor po
liției.

DELEGAȚIA DE PARTID ȘI 
GUVERNAMENTALA ALBANE
ZA, condusă de Mehmet Shehu, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului Muncii, președintele Con
siliului de Miniștri al R. P. Albania, a 
fost primită joi de Mao Țze-dun, pre
ședintele C.C. al P.C. Chinez, Lin 
Biao, vicepreședinte al C.C. al parti
dului, și Ciu En-lai, premierul Con
siliului de Stat. Cu acest prilej a avut 
loc o convorbire cordială.

LA SOFIA A FOST SEMNAT 
UN ACORD între Comitetul de stat 
pentru știință și progres tehnic din 
R. P. Bulgaria și Asociația naț*" lă 
franceză pentru cercetări tehnic A- 
cordul prevede un schimb de iifibr- 
mații, publicații și documente din 
domeniul cercetării tehnico-științifice, 
schimburi de specialiști și organiza
rea unor cercetări efectuate în co
mun de institute ale celor două țări. 
(B.T.A.).
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PARIS 13. — Corespondentul A- 
gerpres, Georges Dascal, transmite : 
Consiliul Executiv al UNESCO a 
examinat în ședință plenară moda
litățile de aplicare a Convenției de 
la Haga, pentru protecția bunurilor 
culturale în caz de conflict armat 
din Orientul Mijlociu. La propune
rea reprezentantului Italiei, Consi
liul a aprobat crearea unor orga
nisme de control pentru aplicarea 
convenției și a autorizat pe direc
torul general al UNESCO să între
prindă demersurile necesare. Re
prezentanții R.A.U., Izraelului 
Libanului, care sînt membri 
Consiliului Executiv, au votat 
favoarea acestor măsuri.

în intervenția sa, reprezentantul 
permanent al Republicii Socialiste I 
România, V. Lipatti, a sprijinit pro
punerea prezentată de reprezentan
tul Italiei și a subliniat semnifica
ția acordului intervenit între [ 
țile direct interesate. El a exprimat ■ 
speranța că punerea în aplicare a I 
acestui acord va putea servi cauzei 
păcii în Orientul Mijlociu

Comisia programului a analizat I 
la rîndul său hotărîrile recent a- 
doptate de O.N.U și alte instituții 
specializate privitoare la UNESCO. I 
Reprezentantul României, acad. An
drei Oțetea, a subliniat importanța 1 
rezoluției privind folosirea resurse- I 
lor umane, pe care E.C.O.S.O.C. a 
adoptat-o la a 43-a sesiune a sa. 1 
După ce și-a exprimat satisfacția I 
că această inițiativă a României s-a 
concretizat în mai multe rezoluții ' 
ale O.N.U., ale E.C.O.S.O.C., O.I.M. I 
și UNESCO, reprezentantul țării 
noastre a relevat importanța pune- ' 
rii în valoare a resurselor umane i 
pentru dezvoltarea economică și so- | 
ciălă a majorității țărilor.

O RACHETA COSMICA, 
PURTÎND O „SONDA COS
MICA VERTICALA", a fost 
lansată la 12 octombrie în U- 
niunea Sovietică. Ultima treap
tă a rachetei purtătoare a ridi
cat aparatul la o înălțime de 
4 400 kilometri. Lansarea sondei 
cosmice verticale a avut drept 
scop studierea în continuare a 
straturilor superioare ale at
mosferei, ionosferei, a Pămîntu- 
lui șt spațiului cosmic circum- 
terestru, prin metoda sondării 
verticale. Printre obiectivele ex
perimentului s-a numărat si ob
ținerea de date cu privire la ca
racteristicile ionosferei în func
ție de altitudine. Este pentgy ’ 
prima dată, precizează a<?en, ' n 
cînd se efectuează cercetări r- 
complexe la înălțimi atît de 
mari, fapt care prezintă o deo
sebită importantă științifică. 
(TASS).

mei, s-a putut întrevedea 
și cum va fi rezolvată a- 
ceea a ajutorării. Lichidi
tățile suplimentare pre
văzute la Rio, al căror vo
lum s-ar putea cifra la 1—2 
miliarde de dolari anual, 
vor reveni în. cea mai mare 
parte (80 la sută) țărilor 
bogate. Intr-adevăr, acesta 
lichidități vor fi distribuite 
în funcție de cotele subscri
se de fiecare membru al 
F.M.I. Cum S.U.A. dețin 
cea mai mare cotă la Fond 
și resimt cea mai mare sete 
de fonduri suplimentare, 
ele și-ar asigura partea 
leului.

De altfel, trebuie subliniat 
că setea de fonduri supli
mentare a S.U.A. are un ca
racter politic și nu econo
mic, ea decurge din ten
dințele de hegemonie și în
deosebi din cheltuielile răz
boiului din Vietnam. Toc
mai de la acest caracter 
politic pornește Franța. îm
preună cu alte puteri euro
pene, atunci cînd condițio
nează crearea lichidităților 
suplimentare de înlătura
rea supremației S.U.A. în 
cadrul F.M.I. Ele insistă să 
obțină un drept de control 
asupra distribuirii fonduri
lor, pentru a nu ajunge în 
situația paradoxală ca, pe 
de o parte, să fie în deza
cord cu unele teze ale po
liticii externe a S.U.A., iar, 
pe de altă parte, să sprijine, 
din punct de vedere finan
ciar, războiul dus de S.U.A. 
în Vietnam și alte mani
festări ale acestei politici.

Țările in curs de 
dezvoltare s-au
ales cu...
o rezoluție

Așadar, imensa majori
tate a celor 108 țări mem
bre ale F.M.I. nu vor simți 
nimic sau aproape nimic 
din binefacerile lichidită
ților suplimentare, acestea 
fiind rezervate bogății or și 
nu săracilor. Dar Conferin
ța de Ia Rio a dovedit șl în

alte privințe că problemele 
vitale care întunecă cerul 
țărilor în curs de dezvol
tare trezesc în forurile con
ducătoare ale organismelor 
marii . finanțe occidentale 
un interes mai mult deco
rativ.

Fără mari investiții cu ca
racter productiv, aceste țări 
nu pot scăpa de ipoteca ne
norocită a trecutului. Acu
mularea internă de capital 
este, bineînțeles, derizorie. 
Ar rămîne ajutorul finan
ciar al marilor țări indus
trializate și exportul, aproa
pe singura activitate eco
nomică a țărilor din „lumea 
a treia", care aduce devii- 
zele atît de necesare inves
tițiilor.

Cît privește ajutorul fi
nanciar extern, F.M.I. s-a 
ferit întotdeauna să acorde 
mijloace pentru investiții. 
Organizațiile financiare 
specializate care acționează 
sub egida Băncii mondiale, 
cum ar fi Asociația interna
țională pentru 
(A.I.D.), au fost 
capul locului cu 
suficiente, care 
sînt epuizate.

Cu ce s-au ales țările în 
curs de dezvoltare de pe 
urma Conferinței de la Rio? 
Cu o rezoluție prin care 
Fondul Monetar Internațio
nal este chemat să întoc
mească și să prezinte la 
adunarea generală de anul 
viitor a Fondului un raport 
cu privire la problemele 
dezvoltării și la organizarea 
pieței materiilor prime, in
stituțiile financiare interna
ționale fiind invitate Șă 
sprijine eventualele acor
duri între țările producă
toare și cele cumpărătoare 
de produse de bază.

Nu se poate spune că ță
rile sărace au plecat de la 
Rio cu mina goală. însă ele 
sînt sătule de rezoluții. 
„Este timpul — a sugerat 
reprezentantul uneia din 
aceste țări — ca resursele 
consacrate forțelor militare 
în regiunile industrializate 
ale lumii să fie afectate, 
măcar. în parte, obiective
lor care constau în ridica
rea nivelului de trai în re
giunile în curs de dezvol
tare".

dezvoltare 
dotate din 
resurse in- 
în prezent
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DELEGAȚIILE FEDERAȚIEI 
STINGII DEMOCRATE ȘI SO
CIALISTE ȘI PARTIDULUI 
COMUNIST FRANCEZ AU A- 
VUT JOI O ÎNTREVEDERE în 
cadrul căreia au fost examinate rapor
turile celor trei comisii specializate 
în problemele instituționale și de a- 
părare a libertăților, de politică ex
ternă, precum și în problemele eco
nomice și sociale. Gu acest prilej a 
fost întocmit un document care va fi 
transmis organelor de conducere ale 
celor două formații politice franceze.

ȘANSELE RELUĂRII RELA
ȚIILOR DIPLOMATICE DIN
TRE MAREA BRITANIE ȘI 
R.A.U. „SÎNT DESTUL DE 
BUNE" a declarat parlamentarul 
britanic Dingle Foot, după convorbi
rea avută la Cairo cu președintele 
R.A.U., Gamal Abdel Nasser. Cu a- 
cest prilej parlamentarul englez a 
transmis președintelui Nasser un me
saj din partea ministrului de externe 
englez, George Brown, și a primit un 
mesaj de răspuns. (Reuter).

PROTOCOLUL REFERITOR 
LA SCHIMBUL DE MĂRFURI 
pe anul 1968 între R. P. Ungară și 
Austria a fost încheiat la Viena. Po
trivit protocolului, comerțul bilateral 
ungaro—austriac va spori anul viitor 
cu 20 Ia sută.

TREI AVIOANE PORTUGHE
ZE AU PĂTRUNS IN SPAȚIUL 
AERIAN AL GUINEEI și au mi
traliat un sat situat la 40 km de 
frontiera cu Guineea portugheză, â a- 
nunțat postul de radio Conakry. 11 
persoane au fost ucise.

LA ȘEDINȚA COMISIEI MI
LITARE DE ARMISTIȚIU DIN 
COREEA, care a avut loc la J?an- 
munjon, generalul maior Pak Giun 
Kuk, delegat principal al părții co
reene, a protestat împotriva pătrun
derii unei nave americane la 6 oc
tombrie în zona apartinînd R.P.D. Co
reene a estuarului fluviului Han. El 
a precizat că echipajul navei a des
chis focul asupra zonei amintite,.ceea 
ce constituie o gravă încălcare a“con
venției de armistițiu de către perso
nalul american.
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