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VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
PE UNELE ȘANTIERE Șl OBIECTIVE
INDUSTRIALE DIN REGIUNEA ARGEȘ

în ziua de 20 octombrie, tovară- 
țul Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășul Ilie Verdeț, a făcut o vi
zită de lucru în regiunea Argeș. La 
intrarea în regiune, oaspeții au 
fost întîmpinați de tovarășii Petre 
Duminică, prim-secretar al comi
tetului regional de partid, și Con
stantin Sandu, președintele sfatu
lui popular regional.

Primul popas se face în apropie
rea orașului Găiești, unde, pe șan
tierul recent deschis, sînt examina
te proiectele viitoarei Uzine de 
piese de schimb și reparații pen
tru utilaje chimice.

La Fabrica de motoare electri- 
ee Pitești, conducătorii de partid și 
de stat, întîmpinați de Mihai Ma
rinescu, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini, sînt infor
mați asupra mersului construcției 
și perspectivelor dezvoltării între
prinderii. Se vizitează secția de 
micromotoare, construită .într-un 
termen scurt, precum și șantierul 
viitoarei secții de motoare în car
case de aluminiu. Pentru colecti
vul acestei tinere unități a indus
triei noastre constructoare de ma
șini, vineri a fost o zi de sărbătoa
re : în această zi a fost inaugura
tă producția uzinei. în timpul vi
zitei, maistrul Ion Lazăr a înmînat 
conducătorilor de partid și de stat 
primele micromotoare ieșite de pe 
banda de montaj. încă în acest an, 
fabrica va trebui să producă circa 
20 000 micromotoare.

în continuare, conducătorii de 
partid și de stat vizitează șantierul 
marelui combinat petrochimic pi- 
teștean, unde sînt întîmpinați de 
Constantin Scarlat, ministrul indus
triei chimice, și Matei Ghigiu, mi
nistrul construcțiilor pentru indus
tria chimică și rafinării. în fața 
machetei viitorului combinat, în 
cursul vizitei pe șantier, se discută 
despre mersul construcțiilor și mon
tajului, se fac recomandări pentru 
buna desfășurare a lucrărilor. Se 
vizitează apoi șantierul viitoarei 
rafinării moderne din apropierea 
Piteștiului, care va prelucra anu
al circa 3 milioane tone țiței.

Următorul obiectiv al vizitei este

Măsurile privitoare 
la locuințe și chirii 

în contextul 
intereselor generale

a Fabrica de motoare electrice — Pite

șantierul Uzinei de autoturisme Pi
tești. Aici, constructorii raportează 
conducătorilor de partid și de stat 
că au depășit graficele de execu
ție, îndeplinind încă din această 
lună planul anual la construcții- 
montaj. Acum ei lucrează intens 
pentru pregătirea frontului de 
lucru în timpul iernii la hala 
monobloc. La Uzina de piese auto 
Colibași, aflată în apropiere, oaspe
ților le sînt înfățișate lucrările ce 
se fac pentru extinderea întreprin
derii : secția roți dințate, cea pen

tru cutiile de viteză ale autoturis
melor și secția segmenți. La rezul
tatele bune obținute de muncitorii 
uzinei în primele 9 luni ale anului 
se adaugă îndeplinirea încă de acum 
a planului pe 1967 la lucrările de 
investiții.

Ajunși la Rîmnicu Vîlcea, oaspe
ții sînt informați asupra mersului 
lucrărilor la viitorul combinat chi
mic de aici, vizitează șantierele uzi
nei clorosodice, halei de cristalizare 
a sodei, fabricii de policlorură de 
vinii și alte obiective. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a dat aprecieri 
pozitive activității desfășurate pe 
șantierele vizitate ale obiectivelor 
industriei chimice, subliniind, tot
odată, necesitatea ca uzinele con
structoare de mașini să facă efor
turi pentru a respecta termenele de 
livrare a utilajelor tehnologice des
tinate viitoarelor întreprinderi chi
mice, în concordanță cu graficele 
de montaj și cu datele de punere în 
funcțiune. S-a accentuat necesitatea 
de a se pregăti din timp cadrele ce 
vor lucra în noile uzine.

A fost vizitată zona industrială 
Găvana din Pitești unde se con
struiesc mai multe întreprinderi 
producătoare de bunuri de con
sum : o fabrică de articole tehnice 
din cauciuc, fabrica de stofe „Ar- 
geșana", o fabrică de încălțăminte, 
precum și una de bere, una de pîine 
și centre pentru depozitarea vinului. 
Era de față ministrul industriei 
construcțiilor, D. Mosora. Apreciind 
buna comasare a întreprinderilor 

din această zonă, tovarășul'Nicolae 
Ceaușescu relevă, totodată, posibili
tățile existente pentru a se scurta 
termenele de construire și de dare 
în funcțiune a acestora.

La Pitești a fost vizitat șantierul 
de construcții de locuințe din par
tea de nord a orașului, unde se vor 
clădi^peste 1 820 apartamente, pre
cum și noul cartier din sud. în par
tea de vest a orașului a fost exami
nat locul' unde se va amenaja un 
microraion de circa 2 300 aparta
mente. Reprezentanții organelor lo
cale de partid și de stat au înfăți
șat proiectele de amplasare a viitoa
relor cvartale de locuințe proprie
tate personală și de stat ce se vor 
construi în Pitești. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a atras aten
ția asupra necesității de a se asi
gura vo densitate mai mare a su
prafețelor construite în cartiere, 
de a se amplasa în mod rațional 
blocurile mari și zonele pentru 
construcții de locuințe proprietate 
■personală, în scopul dezvoltării 
armonioase a orașului, potrivit 
normelor de sistematizare. Totoda
tă, au fost examinate variantele 
de sistematizare a centrului ora
șului, făcîndu-se sugestii pentru 
adoptarea celei mai raționale so
luții.

Pretutindeni, constructorii de pe 
șantiere, muncitorii și tehnicienii 
întreprinderilor, cetățenii localități
lor vizitate au făcut o caldă pri
mire conducătorilor de partid și de 
stat.

Sosirea în Capitală 
a președintelui Republicii Islamice 

Pakistan, feldmaresalul
7 5

Mohammad Ayub Khan
La invitația președintelui Con

siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Chivu Stoica, vi
neri după-amiază a sosit la Bucu
rești într-o vizită oficială feldma- 
reșalul Mohammad Ayub Khan, 
președintele Republicii Islamice 
Pakistan.

împreună cu Excelența Sa preșe
dintele Pakistanului au sosit doam
na Miangul Aurangzeb, fiica pre
ședintelui, Syed Sharifuddin Pir- 
zada, ministrul afacerilor externe 
al Pakistanului, cu soția, Jamsheed 
K. A. Marker, ambasadorul Pakis
tanului în Republica Socialistă Ro
mânia, prințul Miangul Aurangzeb, 
deputat în Adunarea Națională, 
S. Fida Hassan, secretarul princi
pal al președintelui, cu soția, Altaf 
Gauhar, secretarul Ministerului In
formațiilor și Radiodifuziunii, și 
alte persoane oficiale.

La coborîrea din avion, preșe
dintele Pakistanului a fost salutat 
cu cordialitate de președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Chivu Stoica, cu 
soția, și de președintele Consiliului 
de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer.

Erau de față Ilie Murgulescu. 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, cu soția, Grigore Geamănu. 
secretarul Consiliului de Stat, An
ton Breitenhofer. Ion Cosma, Lu
dovic Takacs, general de armată 
Iacob Teclu, membri ai Consiliului 
de Stat, genenal-colonel Ion Ioniță, 
Gheorghe Cioară, Bujor Almășan 
Adrian Dimitriu, Emil Drăgănescu. 
Ion Baicu, Ion Marinescu, miniștri, 
George Macovescu, prim-adjunct al 
ministrului afacerilor externe, Mi
hai Magheru, ambasadorul Româ
niei în Pakistan, conducători ai u- 
nor instituții centrale, generali și 
ofițeri superiori, funcționari supe
riori din Ministerul Afacerilor Ex
terne, ziariști români și corespon
denți ai presei străine.

Au fost prezențj Șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la București 
și membrii ambasadei Pakistanului 
în România.

Pe aeroportul Băneasa, pavoazat 
cu drapelele de stat ale României 
și Pakistanului, se aflau numeroși 
oameni ai muncii din Capitală, ve- 
niți să salute pe înaltul oaspete 
pakistanez.

în timp ce comandantul gărzii 
militare de onoare prezintă rapor
tul, în văzduh evoluează o forma
ție de avioane cu reacție care au 
escortat avionul prezidențial.

Se intonează imnurile de stat ale 
celor două țări. în semn de salut 
au fost trase 21 salve de tun.

Președintele Pakistanului și pre
ședintele Consiliului de Stat al Ro
mâniei trec în revistă garda de o- 
noare. înaltului oaspete îi sînt pre
zentate persoanele oficiale române 
aflate pe aeroport și membrii 
corpului diplomatic.

Pionierii au oferit oaspeților bu-

Vizită 
protocolară

în după-amiaza zilei de vineri, 
președintele Pakistanului, Moha
mmad Ayub Khan, a făcut o vizită 
protocolară președintelui Consiliu
lui de Stat, Chivu Stoica. A avut 
loc o convorbire cordială, la care 
au luat parte persoane oficiale ro
mâne și pakistaneze. (Agerpres) 

chete de flori. Cei prezenți pe aero
port, precum și numeroși locuitori 
ai Capitalei, aflați pe traseu, au 
făcut feldmareșalului Mohammad 
Ayub Khan și celorlalți oaspeți 
pakistanezi o călduroasă primire.

*
Președintele Republicii Islamice 

Pakistan, feldmareșalul Mohammad 
Ayub Khan, și persoanele oficiale 
care îl însoțesc în vizita sa în Ro
mânia au depus vineri după-amiază 
o coroană de flori la Monumentul 
eroilor luptei pentru libertatea 
poporului și a paitriei, pentru so
cialism.

La solemnitate au fost prezenți 
Ilie Murgulescu, vicepreședinte al

La sosire, pe aeroportul Băneasa
Foto : Gh. VințUI

Dineu oferit de președintele 

Consiliului de Stat
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
Chivu Stoica, împreună cu soția, au 
oferit vineri seara un dineu în sa
loanele palatului Consiliului de 
Stat, în onoarea președintelui Re
publicii Islamice Pakistan, feld
mareșalul Mohammad Ayub Khan.

Au luat parte Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului de 
Miniștri, Ștefan Voitec, președintele 
Marii Adunări Naționale, Constanța 
Crăciun și Ilie Murgulescu, vice
președinți ai Consiliului de Stat, 
Grigore Geamănu, secretarul Con
siliului de Stat, Anton Breitenhofer, 
Ion Cosma, Athanase Joja, Gheor
ghe Stoica, general de armată Ia
cob Teclu, membri ai Consiliului 
de Stat, Bujor Almășan, Ștefan Bă
lan, Ion Baicu, Gheorghe Cioară, 
Adrian Dimitriu, general-colonel Ion 
Ioniță, Aurel Moga, Aurel Vijoli, 
miniștri, George Macovescu, prim- 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Mihai Magheru, ambasado
rul României în Pakistan, reprezen

Consiliului de Stat, Anton Brei
tenhofer, Ion Cosma și general de 
armată Iacob Teclu, membri a* 
Consiliului de Stat, general colonel 
Ion Gheorghe, prim-adjunct a' 
ministrului forțelor armate, Miha. 
Marin, adjunct al ministrului aface
rilor externe, Mihai Magheru, am
basadorul României in Pakistan 
generali și ofițeri superiori și alte 
persoane oficiale.

O gardă militară era aliniată î; 
fața monumentului. Fanfara a in 
tonat imnurile de stat ale Românie 
și Pakistanului,

Președintele Pakistanului și cele 
lalte persoane prezente au păstra' 
un moment de reculegere.

(Agerpres

tanți ai conducerii unor instituții 
centrale, generali, oameni de cultu
ră și artă, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe.

Au luat parte, de asemenea, 
doamna Miangul Aurangzeb, fiica 
președintelui, Syed Sharifuddin 
Pirzada, ministrul afacerilor exter
ne al Pakistanului, Jamsheed 
K. A. Marker, ambasadorul Pa
kistanului în Republica Socialistă 
România, prințul Miangul Aurang
zeb, deputat în Adunarea Națio
nală, S. Fida Hassan, secretarul 
principal al președintelui, Altaf 
Gauhar, secretarul Ministeru
lui Informațiilor și Radiodifuziunii, 
și alte persoane oficiale pakista
neze.

Dineul s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România și 
președintele Republicii Islamice 
Pakistan au rostit toasturi.

(Agerpres)
Locuința, alături de hrană si îm

brăcăminte, constituie una dintre ne
cesitățile de bază ale omului. în ca
drul locuinței se desfășoară viața de 
familie, se nasc și cresc copiii, au 
loc o serie de activități legate de 
satisfacerea unor nevoi vitale ale 
ființei umane, precum și de ordin 
spiritual, educativ, recreativ, casnic. 
De aceea. în asigurarea unor con
diții civilizate de locuit este intere
sat direct fiecare cetățean.

Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. 
din 5—6 octombrie 1967 cu privire 
la dezvoltarea construcției de lo
cuințe, îmbunătățirea administrării 
*i întreținerii fondului locativ și 
noul regim al chiriilor reprezintă un 
ansamblu de măsuri a căror înfăp
tuire va asigura ridicarea pe o 
treaptă superioară a condițiilor de 
locuit ale populației, influentînd po
zitiv nivelul ei de trai.

După cum se știe, fondul locativ 
moștenit de la regimul burghezo-mo- 
șieresc era insuficient ca suprafață, 
necorespunzător ca structură a con
strucțiilor și cu un grad avansat de 
uzură. Din totalul suprafeței locui
bile existente în mediul urban în 
anul 1948. circa 40 la sută era for
mat din clădiri construite din ma
teriale inferioare (paiantă, chirpici 
etc.). Statul socialist a făcut impor
tante eforturi financiare și a inițiat 
un amplu program pentru dezvolta
rea fondului de locuințe. în anii 
1951—1966 s-au construit la orașe, 
din fondurile statului și ale popu
lației, jumătate milion de locuințe, 
cu o suprafață locuibilă de aproape 
15 milioane mp. Aceasta înseamnă 
că circa un sfert din populația oră
șenească trăiește în locuințe noi. 
moderne, cu confort ridicat.

în contextul creșterii generale a 
bunăstării populației, al sporirii nu
merice a acesteia, statul nostru so
cialist, așa cum se subliniază în 
Hotărîre. acordă. în continuare, o 
mare însemnătate îmbunătățirii con
dițiilor de locuit.

Hotărîrea plenarei pune un accent 
deosebit pe stimularea si extinderea 
construcției de locuințe proprietate

personală cu sprijinul statului, prin 
acordarea de credite pe termen lung 
și atribuirea de terenuri. Această 
măsură va contribui la dezvoltarea 
construcțiilor de locuințe prin apor
tul direct al populației, mărindu-se 
astfel resursele financiare destinate 
acestui scop. De asemenea, sînt ho- 
tărîte măsuri pentru vînzarea către 
populație, pe bază de credite pe 
termen lung, a unor' clădiri din fon
dul locativ existent al statului sau 
din locuințele ce se vor construi. 
Sprijinul acordat de stat pentru con
strucția de locuințe proprietate per
sonală va directiona eforturile fami
liilor de oameni ai muncii spre do
meniile cele mai utile vieții lor, spre 
acele priorități hotărîtoare pentru a- 
sigurarea unui trai civilizat, care de
termină și condiționează întărirea si 
dezvoltarea familiei.

Creînd condițiile necesare, prin 
măsurile stabilite, pentru dezvolta
rea construcției de locuințe și îm
bunătățirea administrării fondului 
locativ. Hotărîrea cuprinde, totodată, 
măsuri pentru modificarea actualu
lui regim al chiriilor, în sensul a- 
șezării lor pe principii economice, 
care să asigure acoperirea cheltu
ielilor pentru amortizarea. întreți
nerea și administrarea fondului lo
cativ. Ce anume a determinat a- 
ceste măsuri ?

Este dovedit că orice activitate e- 
conomică, indiferent în ce domeniu 
s-ar desfășura, trebuie să corespun
dă unor nevoi reale, să asigure re
cuperarea cheltuielilor efectuate, să 
fie rentabilă. Construcția și admi
nistrarea locuințelor, pentru care se 
investesc anual miliarde de lei. nu 
pot fi exceptate de la această lege a 
activității economice : s-ar crea 
cîmp larg risipei, ceea ce ar dăuna, 
în cele din urmă, acțiunii de creș
tere continuă a nivelului de trai.

Marinache VASILESCU
director adjunct al Centrului de 
cercetări sociologice al Academiei

(Continuare în pag. a Il-a)

Amplitudinea memoriei

Istoria este conștiința de 
sine a poporului, memoria 
existenjei sale milenare. Ea 
cuprinde o uriașă experiență 
umană condensată, înțelep
ciunea tuturor luptelor, înfrîn- 
gerilor și victoriilor prin care 
au trecut generațiile. Trecu
tul este — alături de prezent 
și viitor — una din laturile 
triunghiului noțiunii de 
patrie. Fără amintirea nesfîr- 
șitei cohorte a eroilor neamu
lui, fără respectul pentru ose
mintele străbunilor ce au înăl- 
bit pămîntul, fără venerația 
fată de necropola sutelor de 
mii căzufi pentru libertatea a- 
cestei glii, sentimentul patrio
tismului își pierde mult din so 
lemnitate. Fără conștiința da
toriilor fată de înaintași, răs
punderea față de patrie își di
minuează în mare măsură con
ținutul. Istoria ne leagă prin 
secole de pămîntul natal și de 
cei care l-au desțelenit și l-au

opinii
făcut să rodească. In istorie 
se sintetizează viziunea ori
ginală a poporului asupra lu
mii și viefii, nota distinctă a 
individualității lui în marea 
colectivitate universală.

Ne mîndrim cu trecutul 
poporului român — frumos, 
bogat, eroic, dominat de pa
tosul libertății și al creației. 
Ne mîndrim că trăim de atîta 
vreme în conclavul umanității, 
că sîntem o entitate națională 
străveche, bine distinctă, că 
ne-am dat obolul la civilizația 
lumii, că am dat omenirii gîn- 
ditori, luptători și creatori de 
seamă. Nu avem de ce să 
ne rușinăm cu trecutul 
nostru. Nu am rîvnit la bu
nurile altora, n-am obijduit pe 
nimeni. Ne-am apărat neamul 
și nevoile și i-am apărat și 
pe alfii cu pieptul nostru.

Evocarea acestei istorii ne 
sporește forfa demnității și 
încrederii în noi — indispen

sabile oricărui popor care se 
vrea respectat și prețuit, care 
aspiră la un loc de cinste pe 
această planetă. Dacă cei 
vechi nu pregetau să închine 
tot ce aveau mai bun, viata 
însăși, acestei țări, cînd ea se 
afla la bunul plac al dregăto
rilor hapsîni și hrăpăreți, al 
boierimii trădătoare și al străi
nilor — cum să nu o punem 
noi astăzi mai presus de 
orice în inimă, cînd e a noa
stră fără rezerve și sîntem 
ai ei nemijlocit, cînd toate 
avuțiile sale ne aparțin inte
gral, cînd pe fruntea ei stră
lucește laurul slobozeniei și 
al neatîrnării. în aceasta rezi
dă sensul superior al senti
mentului dragostei de tară al 
contemporanilor, esența pa
triotismului socialist care a 
ridicat întregul popor la marea 
ctitorie socială a prezentului.

A-ți cunoaște și stima po
porul nu este numai un impe
rativ de ordin social. Este o

nevoie spirituală intimă, o 
componentă a respectului de 
sine al fiecărui individ. înain
te de a se mîndri cu sine, 
omul se mîndrește cu prede
cesorii săi. Descendenta o- 
nesfă dă individului echilibru 
moral, un simt sporit de res
ponsabilitate civică, mai multă 
gravitate socială. Secolele în
depărtate exaltau cultul pen
tru vechime și noblețea spe
tei, urmărind-o pînă în a- 
dîncurile istoriei. Oamenii își 
împodobeau pereții cu portre
tele marilor străbuni prin pri
virile cărora se exercita jude
cata trecutului. Sentimente si
milare generează apartenența 
națională. Oamenii care se 
nasc în mijlocul popoarelor 
ce au adus și aduc un aport 
de seamă la civilizație, intră 
în viafă cu un plus de sobrie
tate și autoexigență. Simt me
reu peste umăr o umbră invi
zibilă care le amintește de

măreția patriei ca de o mi
siune sacră.

Emofia care te cuprinde 
cînd vorbești de poporul tău, 
de trecutul lui, înglobează 
recunoștința fată de genera
țiile ce au trudit, au suferit 
și sîngerat, murind fără să 
păteze drapelul tării, fără să 
pîngărească sanctuarul virtuți
lor strămoșești. Jumătate din 
această emoție se traduce însă 
prin angajamentul intim de a 
nu-i dezminți, de a nu-i trăda, 
de a trudi cu aceeași rîvnă. 
De a te așeza cu seninătate 
alături de ei, în străvechiul 
pămînt al patriei, pentru a 
privi cu aceeași gravitate spre 
cei de mîine, dîndu-le ace
lași prilej de mîndrie și de 
emofie patriotică.

Dacă unui om i se întune
că memoria, redevine copil. 
Dacă un popor își uită trecu
tul, devine orfan. Dar istoria 
se transmite, ca și folclorul, 
pe cale orală, din generație în 
generație, din tată în fiu, o 
dată cu basmele și cîntecele 
vechi, cu zicalele și povesti
rile din bătrîni. Prinlr-un nefe
ricit concurs de împrejurări 
patologice un om poate să-și 
piardă memoria. Un popor 
însă nu. Ea nu se poate pier
de pentru că e păstrată în mi
lioane de sipeturi, pe care ni
meni nu le poate distruge 
decît o dată cu milioanele de 
fiinfe care le fin în păstrare

Dumitru POPESCU

(Continuare în pag. a Il-a)
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Se publică toasturile 
rostite la dineu

IN ziarul DE AZI:

li
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• Adunarea publică 
din Capitală cu pri
lejul „Zilei interna
ționale a Vietnamu
lui" • Brâncuși la el 
acasă • Preocupări 
și perspective în 
„calculul automat" 
(ancheta internațională a
„Scinteii")
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Pe la Începutul anului ne-a I 
sosit de la uzina mecanică din I 
Cugir o mașină universală de ■ 
frezat. Abia o așteptam. Ne-a I 
fost livrată însă incompletă, fără | 
capul divizor, fapt care o face 
de neutilizat. Nu e vorba doar I 
de o simplă întîmplare. La U.M. I 
Cugir se pare că neglijența și-a I 
făcut cuib călduț. I.I.L. Focșani > 
a primit și ea, acum 3 ani, o I 
astfel de mașină, tot așa incom- | 
pletă, pe care o ține de atunci 
nefolosită. La fel I s-a intimplat I 
și școlii profesionale din Focșani. I 
Să fi fost produse oare aceste • 
mașini doar pentru decor ?

Ing. M. MAZILU
director >
întreprinderea industrială
de vinuri ți băuturi alcoolice I 
Focșani ■

Sfatul popular raional 1 Mai * 
a hotărît anul trecut să efec- I 
tueze la imobilul din str. Cho- I 
pin nr. 15 o seamă de reparații I 
strict necesare. S-au alocat fon- ■ 
duri și s-a contractat lucrarea I 
cu I.R.C.R. pentru primul tri- | 
mestru al anului acesta. A fost 
de ajuns că s-au alocat banii. I 
Lucrătorii I.R.C.R. (diriginte de I 
șantier ing. Crăciun, de la grupul I 
III) au muncit cînd au vrut, cît > 
au vrut și cum au vrut. Unii I 
dintre el s-au dedat la acte de | 
necinste, luind bani de la looatari 
pentru lucrări care erau prevă- I 
zute in deviz, deci plătite o dată, I 
șl pe care erau obligați să le I 
execute. De mai mult timp lu- ■ 
orările au fost lăsate baltă, ne- I 
terminate ; la demisol a inceput | 
să se infiltreze apa în pereții 
unor încăperi. Iată cum se iro- I 
seso banii statului, eum se de- I 
gradează un imobil. Am sesizat 1 
oonduoerea I.R.C.R. și ni s-a răs- I 
puns, In luna mai a.c., că „re- I 
parațiile vor fi terminate „in I 
cadrul trimestrului contractual** . 
(adică trimestrul întîi t). Acum I 
ne aflăm in al patrulea trimes- I 
tru, ultimul al anului, și nici 
vorbă de terminare. Ce părere I 
aveți, tovarășe director Petre I 
Șerbănescu, de la I.R.C.R. T

Gheorghe CRIVE1
str. Chopin 15
Raionul 1 Mai .
Loco

Elevului Jalbă Dorin din 
Brăila, strada Dorobanți 264, ii 
aducem o veste bună. Tatăl său, 
prof. Nioolae Jalbă, a fost găsit; 
locuiește flotant în comuna Pa- 
rava, raionul Bacău, unde este 
profesor. Minorul a cerut spri
jin redacției pentru aflarea do
miciliului tatălui său, care l-a
părăsit de 7 ani, și tot de a- 
tunoi îșl schimbă continuu adre
sa pentru a se sustrage de la 
plata pensiei de Întreținere. Ce 
părere aveți, tovarășe profesor ? 
Vi s-a părut prea mare infima 
sumă de 150 lei lunar pensie 
de întreținere pentru copil fixată 
de tribunal, de ați dat, de atîta 
vreme, bir cu fuglții ? Copilul 
dv. dorește să vă vadă, să vă 
țină locul la o oră de dirigen- 
ție ; bineînțeles, dirigintele fiind 
el, iar elevul fiind dv. Accep
tați 7 Sau n-aveți curajul și vă 
schimbați din nou domiciliul T

Dacă aveți sănătate, timp 
și bani de pierdut, mutați-vă in 
locul nostru, in imobilul din str. 
Radiodifuziunii nr. 15, raionul 
30 Decembrie. Facem schimb de 
locuință cu oricine dorește. Iată 
motivele noastre : Din 1956 și 
pină acum am fost acționați in 
justiție de 37 de ori de către co
locatarele noastre Ecaterina 
Basno și Elena Ermorache, de 
profesie fără. Faceți socoteala 
de oițe ori am bătut scările tri
bunalului și cît timp am pierdut 
acolo : 37 de procese, fiecare a 
cite 4, 5, 6 termene de judecată. 
Acum se află în curs de judecată 
alte cinci procese. Motivele ? Fel 
de fel, oare mai de care mai 
năstrușnice. E și asta o pasiune, 
sau mai bine zis o patimă bol
năvicioasă. Am ajuns Ia capătul 
răbdării. Sîntem oameni ai mun
cii, avem copii de educat (pină 
și el au fost dați în judecată de 
aceste procesomane invetera
te). Foarte bine că legea dă drey- 
tul oricui să se adreseze justiției 
în felurite probleme. Dar nu 
există nici o lege care să con
damne procesomania ?

Paraschiva ți Gheorghe 
POPESCU
Str. Radiodifuziunii 15 
Raionul 30 Decembrie 
Loco

Miez de noapte la Corabia. 
Pe peronul gării — vreo 20 de 
călători de toate vîrstele, abia 
coborîți din tren. Unii din Do- 
brogea, alții de la Brașov, eu de 
la Iași ș.a.m.d. Afară suflă vîn- 
tul, plouă și e frig. Ne îndrep
tăm cu toții spre sala de aștep
tare. Dar aceasta e zăvorită. „E 
în reparație** — ni se spune. O 
sală alăturată, gata reparată, e 
închisă și ea. „N-a fost recep
ționată" — ni se explică. Și uite 
așa am fost nevoiți să așteptăm 
cu toții în frig, pe peron, 6 ore 
în șir pină la sosirea trenului. 
Un adevărat chin. Pentru cei să
nătoși și rezistenți, ca mine, să 
zicem că mai merge. Dar cum 
s-au chinuit bieții bătrîni și fe
meile care se aflau în gară ! 
Numai grijă față de călători 
nu au ceferiștii din gara Cora
bia.

M. TONEGARU 
Șos. Voinești 26 
lași

Toamna
Foto : S. Cristian

MĂSURI PRIVITOARE 
LA LOCUINȚE Șl CHIRII
(Urmare din pag. I)

Clădirile de locuit proprietate de 
stat, în care trăiesc sute de mii de 
familii, reprezintă o importanță par
te a avuției naționale. O trăsătură 
caracteristică a acestor fonduri fixe 
o constituie faptul că ele se află în 
folosința exclusivă a populației, ceea 
ce impune ca la buna gospodărire, 
conservare si dezvoltare a fondului 
de locuințe să participe . nu numai 
statiil, ci și cei care beneficiază de 
aceste locuințe. Această participare 
a locatarului se concretizează. în 
primul rînd, în plata unei chirii al 
cărei cuantum trebuie să asigure în
treținerea șl conservarea locuinței. 
Or, nivelul scăzut al chiriilor plăti
te potrivit actualului tarif nu numai 
că nu acoperă cheltuielile legate de 
administrarea și conservarea fondu
lui locativ (fără să mai vorbim de 
amortizarea cheltuielilor de construc
ție), dar a dus la situația ca statul 
să fie nevoit să repartizeze de la 
buget sume importante pentru în
treținerea și repararea fondului de 
locuințe. In anul 1966, de exemplu, 
cheltuielile pentru fondul locativ au 
fost de 3,43 lei de fiecare mp, su
prafață locativă, în timp ce tariful 
de bază al chiriei a fost de 1,20—1,50 
lei mp. Consecința directă — dimi
nuarea posibilităților pentru con
struirea unui număr mai mare de 
locuințe. Numai în perioada 1960— 
1966, statul a suportat pierderi de 
administrare și întreținere a fondu
lui locativ care echivalează cu cos
tul a aproape 50 000 de apartamente 
noi. Rezultă că, pe lîngă marele e- 
fort material pentru dezvoltarea 
construcției de locuințe, statul a fost 
nevoit să cheltuiască suplimentar 
bani pe care era îndreptățit să-i în
caseze de la cei care folosesc lo
cuințele. iar cu fondurile respective 
să fi construit, așa cum cer intere
sele generale ale societății noastre, 
alte locuințe.

După cum se știe, actualul tarif de 
bază al chiriilor a fost stabilit în 
1953. Atunci s-a ținut seama de ni
velul salariului mediu din acea 
perioadă, care era de 447 lei. 
Plătind chirie 40—50 lei pentru 
un apartament de două camere, 
cînd cîștiga 400—600 de lei (adică 
circa 11 la sută din salariul mediu) 
nimeni nu considera că chiria era 
împovărătoare deși oamenii muncii 
își amintesc că în acea perioadă 
greutățile nu erau mici. Dar, în cei 
14 ani care au trecut de atunci, si
tuația s-a schimbat radical. Venitu
rile populației, îndeosebi cele pro
venind din salarii, pensii etc., au în
registrat o creștere importantă : în 
1960, salariul mediu a fost de 854 de 
lei, iar în prezent este de 1244 lei. 
Dacă se ține seama că în această pe
rioadă numărul salariaților a sporit 
cu aproape 1 250 000 de persoane, în
seamnă că fondul total de salarii a 
crescut de 1,9 ori, asigurînd popu
lației posibilitatea de a-și acoperi tot 
mai deplin necesitățile de trai.

Ținînd seama de faptul că statul 
suportă anual pierderi la capitolul 
■fond locativ, în timp ce ponderea 
chiriei a scăzut de la circa 11 la 
sută la numai 4,7 la sută din sala
riul mediu (ne referim la același a- 
partament de două camere luat în 
calculul de mai sus), apare evident 
că actualul regim al chiriilor este, 
pe de-o parte, păgubitor pentru e- 
conomia țării, iar pe de altă parte 
oferă anumite avantaje nejustificate 
unei părți a populației.

Dar nu numai atît. Actualul regim 
al chiriilor reprezintă neajunsuri 
chiar și din punctul de vedere al 
echității principiilor sale. Este cu
noscut că gradul de confort al unei 
locuințe depinde în mare măsură de 
înzestrarea acesteia cu dependințele 
necesare, de dimensiunea și calitatea 
constructivă a acestora. Or, în con
dițiile actualului regim al chiriilor, 
pentru două locuințe cu aceeași su
prafață locativă se plătește aceeași 
chirie, deși una poate avea toate 
dependințele necesare — deci un grad 

ridicat de confort — iar cealaltă 
poate fi lipsită complet de aoestea. 
Calcularea chiriilor, ținîndu-se sea
ma de suprafața dependințelor, gra
dul de confort și zona de amplasare 
a locuințelor în cadrul orașului, ca și 
aplicarea unor majorări diferențiate 
după mărimea suprafețelor exceden
tare reprezintă un act de echitate.

Tot un act de echitate este și faptul 
că nopl regim al chiriilor prevede 
stabilirea unui tarif Unic pe întreg 
cuprinsul țării, indiferent de proprie
tar (stat, organizație cooperatistă, 
obștească, persoană particulară), dar 
în funcție de nivelul veniturilor 
chiriașilor.

Grija permanentă a partidului și 
statului nostru socialist pentru ridi
carea continuă a bunăstării popu
lației este pregnant oglindită șl de 
faptul că aplicarea noului regim al 
chiriilor se va face în condițiile în 
care, în perioada 1968—1969, se va 
proceda la majorarea salariilor. Pînă 
la majorarea salariilor se va acorda 
unor categorii de salariati titulari de 
contracte de închiriere o indemniza
ție neimpozabilă. La stabilirea noului 
regim al chiriilor s-a avut în vedere 
ca, prin toate măsurile ce se vor lua 
pentru creșterea nivelului de trai al 
populației, să se realizeze, în 1970, 
sarcina de creștere a salariului real 
cu circa 25 la sută fată de 1965. De 
altfel, trebuie arătat că creșterea 
salariului real, luind drept bază 100 
în anul 1950, a reprezentat în 1955 
— 125 la sută, în 1960 — 185 la sută, 
iar în 1970 — va fi de 283 la sută. 
Rezultă că, în două decenii, în Româ
nia socialistă salariul real înregis
trează o creștere de peste 2,8 ori. 
Așadar, întreg acest complex de mă
suri este menit să asigure în conti
nuare condiții de viață tot mai ridi-

(Urmare din pag. I)

Se poate nimici amintirea istorică a unui 
popor numai suprimînd poporul însuși. 
Dar și atunci istoria lui rămîne în me
moria celorlalte popoare, în marea 
carte de istorie a umanităfii, unde fie
care națiune a intrat pentru totdeauna 
prin luptele și victoriile sale, prin ideile 
și operele ei.

S-au auzit și la noi, cu ani în urmă, 
voci care încercau să ne convingă să 
uităm multe, să renunțăm la mulți din 
marii domnitori, patrioți, cărturari și ar
tiști din trecut, să-i blamăm pe toți cei

Amplitudinea memoriei
care s-au născut și au trăit într-o socie
tate nedreaptă sau care au văzut lumina 
zilei în sînul unor clase compromise. 
Trebuia, pasămite, să punem pe fot 
acest trecut pecetea răului. Dar flacăra 
luptei pentru progres, pentru dreptate 
și libertate a fost aprinsă pe aceste me
leaguri, ca pretutindeni, de cînd omul 
a devenit conștient de sine. Dintot- 
deauna masele au aspirat ia mai bine, 
alegîndu-și conducători pe cei care le 
înțelegeau năzuințele și voiau să lupte 
pentru ele. Mulți erau din rîndurile lor, 
dar au fost și din cei care părăsiseră 
taberele adverse. Individul nu poate fi 
confundat automat cu clasa, nimeni nu 
e predestinat prin naștere să fie retro
grad. Concomitent cu reacționarii și tră
dătorii de neam, din clasele de sus ale 
trecutului s-au ridicat și oameni legați 
de țară, bărbați animați de idealuri pa
triotice. După cum e știut, burghezia a 
intrat pe arena vieții sociale ca o clasă 
progresistă și pînă și-a epuizat manda
tul revoluționar, transformîndu-se într-o 
frînă a evoluției societății, ea a gene-

Interlocutorul nostru: dl. Leon 
SCHWARTZ, directorul alimenta
ției la un hotel din Tarrytown, 
statul New-York. Discuția are loc la 
hotelul „Nord" din București, unde 
se află acest specialist pentru a îm
părtăși experiența sa în ceea ce pri
vește organizarea și raționalizarea 
deservirii clientelei, la nivelul de ci
vilizație șl eficiență economică, prac
ticat în alte țări.

I înainte de a aborda aspectele 
concrete, de ordin practic, vă 
rugăm să ne spuneți care sînt 
obiectivele de ansamblu pe care 
doriți să le realizați în cadrul 
unei asemenea acțiuni 7

— Aș răspunde printr-o frază pe 
care am auzit-o nu o dată rostită de 
cînd mă aflu aici: „buna organizare 
trebuie să ducă la scăderea continuă 
a cheltuielilor de circulație**. Această 
însemnează în primul rînd ca fiecare 
om să dea randamentul maxim. Per
sonalul din restaurant și hotel să a- 
sigure un serviciu prompt, ireproșa
bil. încît clientul să se simtă ca un 
oaspete căruia i se acordă întreaga a- 
tenție. în ceea ce privește persona
lul auxiliar, e nevoie să se proce
deze la o sporire substanțială a ran
damentului actual. în ambele ca
zuri, aceasta se poate obține prin in
troducerea unui sistem de evidență 
și control mai strict, ceea ce va a- 
vea drept rezultat evitarea oricăror 
incorectitudini intenționate sau nein
tenționate. De asemenea, acest sis
tem va contribui la o mai bună în
treținere și păstrare a inventarului 
(mai ales la hotel), la prelungirea 
vieții acestuia. Se va ajunge tot
odată la o simplificare substanțială 
a formularisticli, cît și a schemei de 
organizare...

1$i acum să concretizăm la si
tuația de la complexul „Nord", 
cu activitatea căruia, în decurs 
de cîteva luni, v-ati familiari

zat...
— Mai întîi cîteva cuvinte despre 

construcție șl amenajări. Unitatea 
„Nord", și nu exagerez de loc cînd 
o afirm, ar putea face o bună im
presie și în orașe cu „dever" 
turistic mare ca Parisul sau New- 
York-ul. Poate că sala restaurantu
lui e prea întinsă și ar necesita o 
operație de „compartimentare", ca 
să capete un aspect mai primitor. 
Dar să mă refer, cum m-ați rugat, 
la aspectele practice ale organizării. 
Aici, neglijarea unui amănunt 
poate afecta serios randamentul 
muncii, cum ar fi de pildă ampla
sarea neratională a unor oficii. Fap
tul că bucătăria restaurantului e 
prea întinsă, drumul fiecărui chelner 
se prelungește cu 10—15 metri. Da
torită acestui fapt, numai pentru e- 
fectuarea unor servicii mărunte 
se irosea pe fiecare schimb, pe 
fiecare chelner, cel puțin o oră 
și jumătate. De asemenea, pentru 
facerea cafelelor nu era nevoie de 
două femei. întrucît ele nu erau so
licitate decît la anumite ore. De a- 
ceea am considerat ca fiind mai ra
țional ca prepararea cafelelor să fie 
„comasată" la bufet, iar acesta să fie 
mutat mal în apropierea sălii res
taurantului. De asemenea, se soldea
ză cu pierderi inutile de timp obiș
nuința unor ospătari de a face 
„drumuri neproductive", prin aceea 
că vin cu mîna goală din restaurant 
în bucătărie, în vreme ce vesela stă 
pe mese, murdară. Debarasarea tre
buie efectuată ritmic, ceea ce are 
drept rezultat spălarea ritmică a ve
selei, evitîndu-se aglomerarea în o- 
rele de vîrf. Pentru asemenea ope
rații, care cer o calificare mai re
dusă, ca și pentru aducerea mîncă- 
rii, să fie utilizați în special picolii ; 
chelnerii să stea în raion, să se o- 
cupe de clientelă.

Vreau să vă dau un alt exemplu 
care demonstrează influenta organi
zării judicioase asupra randamentu
lui muncii. La hotelul „Nord", o fe

Vedere din Cluj

rat idei luminoase, a mers paralel cu 
aspirațiile maselor. Una din marile lo
zinci revoluționare care au însuflețit 
poporul și oamenii de inimă din toate 
clasele, inclusiv din rîndul domnitori
lor, a fost neatîrnarea, apărarea inde
pendenței, salvarea ființei naționale, 
Mulți din vechii cărturari au fost recep
tivi la mișcările sociale înaintate ale 
vremii, inclusiv la mișcarea proletaria
tului, pe care au promovat-o în socie
tatea românească. Clasa muncitoare, co
muniștii au preluat făclia idealurilor de 
progres și au dus-o mai departe în 
noile condiții sociale. Meritul lor nepie-

ritor este de a fi înfăptuit marile visuri 
ale trecutului, depășindu-le, de a fi îm
plinit comandamentul istoriei României, 
dîndu-le cea mai nesperată satisfacție 
tuturor celor care au visat și au luptat.

Congresul al IX-lea, documentele ul
terioare ale partidului, în special expu
nerile și cuvîntările secretarului general 
al Comitetului Central, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, au clarificat concepția noas
tră cu privire la trecutul progresist ai 
poporului român, la locul istoriei na
ționale în conștiința socialistă. Ne-am 
dat cu toții seama cît de periculoasă era 
tendința de negare a trecutului, încer
carea de a săpa prăpăstii între gene
rațiile de azi și cele de ieri. S-a văzut 
cît de naivă era opinia potrivit' căreia 
istoria poporului român a început o dată 
cu noi, iar societatea de azi nu a ieșit 
din nimic și nu are nici un antecedent 
în lunga petrecere a secolelor. Parti
dul a reabilitat istoria noastră națională, 
a curățit-o de zgura subiectivismului 
idealist burghez și a trivializării prolet
cultiste, redînd-o poporului în toată 

meie de serviciu curăță în medie 9 
camere pe zi (dacă se are în vedere 
că la flecare etaj mai vine cîte o 
femeie și după-amiază — sînt de 
fapt numai 6 camere). Dar e posibil, 
așa cum demonstrează experiența 
companiei noastre, efectuarea cu
rățeniei în 12 și chiar 13 camere zil
nic.

ILa același nivel de mecani
zare a acestei munci ?

— Da. în ambele cazuri se folo
sește aspiratorul. Ceea ce diferă este 
modul de organizare. La hotelul 
„Nord" se folosește sistemul „servi

CONVORBIRE CU UN SPECIALISE 
AL UNEI MARI COMPANII HOEELIERE

DESPRE
AFACERI
Șl SPIRIT 
COMERCIAL

ciului pe etaj". Or, experiența ara
tă că fluctuația clienților pe etaje 
nu este uniformă. în consecință, 
timpul de muncă al femeilor de ser
viciu nu e utilizat integral. Pe cînd 
sistemul în care repartizarea femei
lor se .face prin intermediul unui 
dispecer, pe măsură ce se eliberea
ză camerele din întregul hotel — 
este mult mai productiv. Cînd a ter
minat curățenia, femeia anunță 
„recepția" șl camera e dată în 
exploatare. Dacă observă o de
fecțiune oarecare, anunță, prin 
scris, atelierul de întreținere (o 
copie a acestui act se trimite la 
direcțiune). în acest caz, cel care a 
efectuat reparația anunță cînd ca
mera e „liberă**. în felul acesta se 
creează o înlănțuire simplă și lo
gică ce permite utilizarea cu mare 
randament a timpului de lucru, in
trarea în exploatare a camerelor 
fără pierderi de timp inutile.

I V-ați referit mai înainte la 
posibilitatea de simplificare a 
„formularișticii". Ce aspecte
concretă âfi avut in vedere ?

— Se utilizează prea multe for
malități și registre, începînd chiar 
de la „recepție**. Pasagerul e „înre
gistrat", „înscris în cartea de imo
bil", în repertoar, în jurnal, iar la 
plecare primește o factură și o chi
tanță. Din toate acestea, doar două 
sînt absolut necesare — fișa de în

splendoarea sa, restituindu-i funcția de 
mare avu(ie spirituală a națiunii. El 
a dezvoltat ideea continuității în timp 
a aspirațiilor și luptei pentru progres și 
civilizație a locuitorilor acestor pămîn- 
turi, demonstrînd că epoca modernă — 
epoca revoluției proletare și a construc
ției socialiste — este urmarea firească 
a proceselor sociale și politice care au 
avut loc în România în decursul timpu
lui, a mișcării pentru eliberare naționa
lă și socială, pentru unitate, pentru pro
pășirea patriei.

Desigur, în concepția marxistă a 
partidului nostru asupra istoriei, exami-

narea și aprecierea critică a valorilor 
trecutului este o axiomă. Acesta e, de 
altfel, principiul care dă istoriei va
loare de știință. Abordarea materia- 
list-dialectică a istoriei ne oferă cheia 
resorturilor materiale și spirituale ale 
marilor evenimente și acte ale trecutu
lui. Viața nu a fost niciodată lineară, 
faptele și oamenii nu se pot sorta ca 
obiectele. Realitatea e alambicată și 
contradictorie ; același personaj, același 
grup social, aceeași epocă întrunesc 
cîteodată, laolaltă, binele și răul, 
vederi înaintate într-o direcție și retro
grade într-alta, acțiuni progresiste și, 
paralel, cramponări reacționare. Defi
nițiile unilaterale, simpliste, mania ver
dictelor, umbresc și mai mult adevărul, 
cultivă eroarea. Exagerarea tendențioa
să a faptelor, indiferent în ce sens — noi 
am încercat în trecut ambele va
riante ale acestei practici neștiințifice 
— împiedică cristalizarea unei viziuni 
obiective, mature și stabile asupra 
cursului evenimentelor. In știință, cu 
atît mai mult în știința istoriei, subiec

registrare și factura — care servește 
totodată și de chitanță. E recoman
dabil ca pe masa recepției să nu e- 
xiste nici un aparat telefonic, în
trucît vizitatorii obișnuiesc să-l uti
lizeze, stingherind activitatea func
ționarilor de aici. De altfel, ei sînt 
aglomerați de apeluri inutile, întru
cît telefonista de la centrală nu cu
noaște camerele în care stau clien- 
țil căutați de afară. Ea trimite mal 
întîi pe solicitant la recepție, ca a- 
cesta să afle „interiorul". Or, în ca
zul unei organizări raționale, există 
la fiecare fișă de înregistrare a pa
sagerului un cupon pe care se înscrie 

numele lui și camera pe care o ocu
pă. Acest cupon e detașat, trimis la 
telefonistă, care îl introduce într-un 
tambur alfabetic si la prima solici
tare poate da direct legătura.

ICare este, în urma celor ce 
ați constatat, deficienta cea mai 
gravă în activitatea unității co
merciale „Hotel Nord** ?

— Faptul că evidentele, deși sînt 
foarte complicate și greoaie, sînt ine
ficiente. Ele nu sînt în stare să stă
vilească incorectitudinile personalu
lui. Or, e nevoie să existe un ase
menea sistem de evidență și un ase
menea control care să alcătuiască o 
adevărată înlănțuire, fără nici o fi
sură, care să apere produsele de să- 
vîrsirea unor nereguli pe întregul 
parcurs de la recepție și pînă la con
sumator.

Iîn ce constau incorectitudinile 
la care vă referiți ? Ce anume 
facilitează apariția lorv

— E vorba în special de crearea 
unor venituri suplimentare, prin mij
loace ca : valorificarea surplusurilor 
(care rămîn după consumație și pe 
care clientul le-a plătit), comercia
lizarea porțiilor rezultate în plus (în 
ciuda stabiiirii stricte a gramajului), 
aducerea unor produse de la ali
mentara (băuturi) pentru a le vinde 
la preț de restaurant, luarea unor 

tivismul este catastrofal. Concepțiile și 
actele unei personalități, ale unui grup 
sau ale unei clase se cer apreciate în 
raport cu epoca respectivă, cu necesi
tățile de dezvoltare ale societății 
vremii cu gradul pe care-l atinsese 
atunci cunoașterea — și nu în raport 
cu nivelul de înțelegere actual și cu 
atît mai puțin cu interesele politice 
de moment. Așezarea gîndirii istorice 
pe un asemenea teren o face extrem 
de labilă și nesigură, impune revizuirea 
ei neîncetată în ritm cu modificarea in
tereselor și concepțiilor politice. In 
locul unei științe unitare, omogene, so
lide, istoria devine o suită infinită de 
versiuni subiective care se contrazic 
între ele.

Cercetarea istorică presupune discu
ție, înfruntare de păreri și informație, 
confruntarea unor interpretări diferite ale 
faptelor și, mai ales, pe cît se poate, 
ascultarea martorilor oculari, a relată
rilor directe, făcute din cît mai multe 
unghiuri de vedere. Aceasta este in
dispensabil pentru cunoașterea com
plexă a ansamblului unei probleme, 
pentru epuizarea întregului material al 
epocii date, pentru evitarea concluziilor 
pripite, unilaterale. (Cît de bine ar fi 
ca martorii oculari — mai ales cei in
timi — ai grandioasei epoci revolu
ționare a României postbelice să-și 
aștearnă pe hîrtie memoriile ; ele vor fi 
căutate cu nespusă aviditate de genera
țiile viitoare, vor fi vitale pentru istori
cii de mîine). Istoria are nevoie de ade
văruri stabile, temeinic verificate, care 
să poată fi consacrate în tratate și ma
nuale, așezate la locurile ce li se cuvin 
în pantheonul națiunii.

Partidul ne atrage atenția să nu în
fățișăm istoria nici mai frumoasă, nici 
mai urîfă decît a fost. Nici să nu o 
idealizăm, nici să nu o blamăm, ci 
să respectăm cu sfințenie adevărul 
faptelor, nuditatea strictă a realității, 
străduindu-ne să o explicăm de pe po
zițiile filozofiei comuniste, în perspecti
va evoluției societății omenești.

(Partea a doua a articolului va apărea 
in numărul următor). 

alimente acasă, etc. După părerea 
mea, aceste incorectitudini sînt posi
bile datorită faptului că în siste
mul actual chelnerii nu întocmesc 
note de plată cu specificarea produ
selor și a prețului. Iată de ce utili
zarea notei de plată constituie o con
diție importantă pentru introducerea 
ordinii si a posibilității de control. 
Procedeul acesta aduce si o rațio
nalizare a muncii chelnerului, scu- 
tlndu-1 de eforturi. E nevoie doar 
ca nota de plată să fie compusă din 
trei exemplare, care se întocmesc 
printr-o singură scriere. Clientul ob
ține socoteala imediat, fără să aștepte, 
chelnerul doar trage o linie și face 
adunarea, Prin aplicarea acestui pro
cedeu, chelnerii nu vor mai trebui 
să stea ore întregi după închidere 
ca să facă socoteala zilei $i să pre
dea banii. Ei vor preda banii la casă 
ritmic, pe măsura încasărilor, iar 
la cinci minute după închidere, pot 
pleca acasă. Concomitent cu primi
rea banilor, casierul întocmește și 
un desfășurător în care înscrie : nu
mărul clienților intrați, numărul de 
porții vîndute, banii încasați, remiza 
cuvenită chelnerilor și picolilor...

Iîn felul acesta realizați evi
denta operativă la nivel de uni
tate...

— întocmai. Desfășurătoare ase
mănătoare se întocmesc la recepție 
și în alte locuri cu gestiune, cum ar 
fi, la hotelul unde lucrez eu, sala de 
banchete. Datele sînt centralizate la 
contabilitate de către un funcționar. 
Astfel încît în fiecare zi avem si
tuația, pe unitate, în ceea ce 
privește încasările generale, costul 
mîncării, al băuturilor, costul admi
nistrației, amortizarea, veniturile și 
cheltuielile. Toate acestea sînt com
parate cu realizările din luna tre
cută și din aceeași lună a anului 
trecut. Situația se transmite în ace
eași zi la direcția generală. Dacă ob
servăm vreo dereglare — de pildă 
scumpirea costului mîncării — ne 
sesizăm imediat. Ce s-a întîmplat ? 
Marfa cumpărată s-a stricat ? Mîn- 
cărurile pregătite nu s-au vîndut ? 
Dacă fenomenul se repetă pe o pe
rioadă mai lungă se sesizează di
recțiunea și anchetează cazul prin 
funcționarii ei.

I Calculați rentabilitatea pe 
fiecare subunitate: bar, bufet, 
restaurant 7

— Fără îndoială. Și ceea ce nu 
este rentabil închidem. Eficienta e- 
conomică este criteriul esențial după 
care ne ghidăm.

(Care sînt efectele acestui sis
tem de evidentă asupra nivelu
lui de deservire

— Mai întîi se elimină eforturile 
Inutile pentru tinerea scriptelor. E- 
xistă o singură gestiune de care răs
punde bucătarul șef. Datorită fap
tului că toate produsele care sînt 
vîndute se înregistrează pe baza no
telor de plată, nu se mai pot produ
ce incorectitudini. Conform siste
mului existent la „Nord", e nevoie 
de patru gestiuni, fiecare cu cîte un 
responsabil, care primește marfă pe 
bază de bon. Cu fiecare din acești 
gestionari, chelnerii trebuie să-și 
confrunte socotelile la sfîrșitul zi
lei. Nu mai e nevoie de asemenea 
formalități și nici de borderoul de 
vînzărl individuale. Prin urmare, a- 
bundenta de formalități inutile se e- 
limină în avantajul muncii Produc
tive. în al doilea rfnd. sistemul de 
evidentă ce-1 propun cointeresează 
pe chelner la buna deservire a clien
tului. Neavînd posibilitatea de a rea
liza cîștiguri prin procedee incorec
te, el se va strădui să sporească vîn- 
zarea prin modul de prezentare a 
mîncăiii și a băuturii, prin iscu
sința Iul comercială, prin atitudine 
politicoasă și amabilă.

I Puteți să vă concretizați a- 
firmația ?

— Cu plăcere. Cred că restaurato
rii și chelnerii ar realiza mai mult 
dacă s-ar adapta cu suplețe speci
ficului activității turistice. Turistul e 
un consumator de un gen aparte. El 
aleargă toată ziua să vadă cît mai 
multe, mănîncă pe apucate. Masa lui 
principală este seara. Noaptea e dor
nic să petreacă, neavînd obligația de 
a merge a doua zi în zori la mun
că. El trebuie servit în funcție de 
aceste preferințe. Vinul, de pildă, 
băutură cu care el nu este obișnuit, 
ca un consumator autohton, trebuie 
să-i fie servit „într-un cadru mai 
festiv". Să nu fie adus de picolo, ci 
de chelner și prezentat cu explica
ții, oferit spre degustare conform u- 
nui „ceremonial". Alt exemplu care 
dovedește importanta comercială a 
unei simple întrebări. Cînd se adre
sează clientului, chelnerul nu trebuie 
să întrebe..doriți un cocteil ?“ ci : 
„care e cocteilul dvs. preferat ?“. în 
primul caz, clientul poate răspunde 
„da sau nu", în cazul al doilea, el e 
pus oarecum „în fața faptului împli
nit". Or, dacă numai o asemenea în
trebare, repetată în aceeași seară, 
ajută unui chelner să vîndă 10 coctei
luri mai mult, remiza cumulată pe 
lună se ridică la o sumă importantă.

— Ce alte posibilități de raționa
lizare a organizării ar putea fi 
puse în valoare ?

Aș vrea să mă refer și la alcătuirea 
schemelor de funcțiuni. Personalul 
administrativ este prea încărcat. E- 
xistă la unitate : director de com
plex, director de hotel, director de 
restaurant, fiecare avînd în subor
dine „un asistent", plus recepțio- 
neri, casieri, șefi de sală. Fapt cu
rios e că atunci cînd cauți pe cine
va din conducere, nu-1 găsești. Deși 
au la dispoziție birouri somptuos 
mobilate, acești directori nu le uti
lizează. Tot timpul sînt „undeva pe 
teren".

între unitate și direcția generală 
se mai interpune o verigă : între
prinderea, avînd de asemenea un 
personal numeros. Acest fel de or
ganizare îngreunează operativitatea, 
mărește cheltuielile. Un director de 
complex nu poate dispune repara
rea unui scaun, de pildă, pînă nu 
face ranort si nu nrimeste aprobare 
de la întreprindere. La hotelul „Nord", 
jumătate din becuri nu ard. dar nu 
pot fi înlocuite căci cumpărăturile 
trebuie efectuate tot prin între
prindere. Compania noastră, care are 
hoteluri răspîndite în toată lumea 
și o mare rețea de restaurante, 
conduce întreaga activitate de la di
recția generală, unitățile avînd o 
largă autonomie în privința adminis
trării lor. Acest fel de organizare 
ni se paTe mal rațional, mal ieftin,

în concluzie I
— Vă rog să menționați — și de

clar asta cu toată tăria și convinge
rea — că prin efectuarea simplifi
cărilor si raționalizărilor arătate, 
prin aplicarea unui sistem de evi
dentă mai riguros și mai eficient, 
există posibilități ca randamentul la 
complexul „Nord" să crească cu 40 
la sută. Acest lucru e posibil și la 
unitățile a căror situație se aseamă
nă cu cea descrisă mai sus. Conco
mitent cu sporirea eficienței econo
mice, există și premisele unei îm
bunătățiri a serviciului.

Vasile NICOROVia
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UTILAJE NOI
Climatul

fără investiții suplimentare
cinstei

OMOLOGATE ÎNSEMNĂRI PRIVIND APĂRAREA AVU

într-o telegramă de la Combina
tul de îngrășăminte cu azot din 
Piatra Neamț se spune : „obținem 
mari sporuri de producție cu ace
leași capacități, grație intervenției 
măsurilor de organizare științifică 
a producției și a muncii". La Pia
tra Neamț am cules noi date, care 
ilustrează efectele studiilor și ana
lizelor întreprinse pînă acum. Sin
tetizate pe 9 luni, ele arată în felul 
următor. La valoarea planificată a 
producției marfă realizările supli
mentare se cifrează la 14 milioane 
lei, iar sarcina productivității mun
cii a fost depășită cu 6,3 la sută. S-au 
obținut economii Ia prețul de cost 
(numai în opt luni) de 4,7 milioane 
lei și beneficii peste plan de 3,4 mi
lioane Iei. Producția fizică supli
mentară însumează 9 200 tone azo
tat de amoniu, 3 300 tone de amo
niac și 530 tone uree. Este perioada 
cînd s-au înregistrat cei mai înalți 
indici de utilizare a instalațiilor. 
Discutăm cu tov. Ilarion Botez, di
rectorul general al combinatului :

— Acest important spor de pro
ducție a fost realizat pe baza orga
nizării științifice a producției și a 
muncii, fără să se mai facă vreo 
investiție suplimentară. De pildă, 
la fabrica de amoniac s-au studiat 
posibilitățile de îmbunătățire a in
dicilor de utilizare a instalațiilor 
prin extinderea fazei de conversie. 
Calculele economice, pe baza va
riantei optime, arată că în acest 
mod se va depăși în continuare ac
tualul nivel al producției cu circa 
5 000 tone amoniac pe an. Merită 
amintite, de asemenea, studiile și 
soluțiile privind transformarea ga
zelor reziduale de la fabrica de 
amoniac în noi produse, utile indus
triei, perfecționarea tehnologiei de 
fabricație la instalația de uree în 
vederea obținerii melșminei și a 
altor produse rentabile.

Măsurile nu se opresc aci. Colec
tivul și specialiștii combinatului, 
punînd accentul pe îmbunătățirea 
sistematică a tehnologiilor de fa
bricație, la nivelul celor practicate 
pe plan mondial, au perfecționat și 
procedeele tehnologice la unele 
instalații de la fabrica de acid azo
tic, obținîndu-se în acest an o pro
ducție ce depășește cu 20 la sută 
capacitatea proiectată. în continua
re, prin corelarea capacității reali
zate aici cu cea a fabricii de azotat 
de amoniu, la care principalii pa
rametri au fost îmbunătățiți, se va 
obține pînă la sfirșitul anului o 
producție suplimentară de îngrășă
minte de 40 000 tone.

Studiile, experimentările și con
fruntările de soluții au vizat, tot
odată, mai buna utilizare a forței 
de muncă de care dispune combi
natul. De pildă, s-au automatizat 
unele faze ale procesului tehnolo
gic, cum ar fi cea de sinteză a a- 
moniacului și spălarea gazului de 
bioxid de carbon cu apă, de la fa
brica de amoniac, faza de neutrali
zare de la secția îngrășăminte și 
altele. în acest mod, volumul de

lucrări respectiv va putea fi execu
tat cu 60 de muncitori mai puțin, 
aceștia urmînd să fie repartizați în 
alte sectoare de activitate. S-a ur
mărit, totodată, și îmbunătățirea 
gradului de folosire a personalului 
tehnico-administrativ. Referindu-se 
la acest aspect, economistul Iliodor 
Rusu, șeful serviciului organizarea 
muncii, ne-a spus :

— A fost întocmită organograma 
de structură a serviciilor tehnice și

reducerea consumului de gaz me
tan. Prin modificarea sistemului de 
zidărie refractară, la convertizoare, 
se economisesc acum 87 mc de gaz 
pe tona de amoniac, ceea ce în
seamnă, la producția anuală de 
amoniac a combinatului, o econo
mie de 650 000 lei.

Firește, acestea nu sînt singurele 
măsuri întreprinse în acțiunea de 
organizare științifică a producției și 
a muncii. S-ar putea aminti și per-

tribuna experienței înaintate

fecționarea comenzilor și a scheme
lor de lucru, mecanizarea unor ope
rații contabile. Directorul general 
al combinatului ne spunea că majo
ritatea celor 48 de studii întreprin
se în prima etapă a organizării 
științifice a producției și a muncii 
și-au găsit aplicarea imediată în 
producție. Acum, chimiștii, ingine
rii și economiștii combinatului sînt 
angrenați în rezolvarea altor pro
bleme. referitoare la valorificarea

gazelor reziduale de la fabricarea 
amoniacului, la oportunitatea mon
tării celui de-al cincilea turbocom- 
presor de aer pentru creșterea ca
pacității fabricii de acid azotic, la 
mecanizarea transportului intern și 
a operațiunilor de manipulare. 
Specialiștii din grupa economică a 
comisiei pentru organizarea știin
țifică a producției și a muncii au 
în vedere, în primul rînd, utiliza
rea deplină și cît mai eficientă a 
forței de muncă și a fondului de 
timp. în acest scop, ei studiază în 
prezent modul în care este folosit 
timpul de lucru de către munci
torii din echipele de întreținere și 
reparații.

Rezultatele obținute pînă acum, 
preocuparea susținută a întregului 
colectiv din acest combinat pentru 
ridicarea calitativă a activității 
productive, pe baza organizării 
științifice a producției și a muncii, 
constituie garanția sigură a obține
rii și în perioadele ce urmează a 
unor sporuri însemnate de îngră
șăminte chimice destinate agricul
turii noastre.

O nouă realizare a colectivu
lui Fabricii de mașini-unelte și 
agregate din București : mașina 
orizontală de alezat și frezat cu 
diametrul de 150 mm, destinată 
prelucrării carcaselor pentru 
motoare și altor piese grele. Co
menzile mașinii permit deservi
rea comodă, pornirea și oprirea 
putînd fi efectuate de la un pa
nou suspendat. Mașina este pre
văzută cu dispozitive optice de 
citire pentru deplasările trans
versale și verticale, necesare în 
timpul procesului tehnologic.

Alte mașini noi omologate re
cent în vederea fabricării în se
rie sînt : grebla rotativă, reali
zată de constructorii de mașini 
agricole de la uzinele „7 Noiem
brie" din Craiova, și mașina de 
împușcat miezuri pentru secțiile 
de turnătorie, creație a colecti
vului uzinelor „Independența" 
din Sibiu.

Noile utilaje au o tehnicitate 
superioară mașinilor similare 
realizate pînă acum, comportîn- 
du-se în exploatare la nivelul 
celor mai bune agregate de a- 
cest fel fabricate în alte țări.

(Agerpres)

TULUI OBȘTESC IN COOPERATIVELE

AGRICOLE DOBROGENE

unor opera- 
consumă un 
necalificată, 
materializa

muncii ne-

combinatu- 
fructificării

administrative, în perspectivă ime
diată. Se prevăd, printre altele, 
comasarea unor servicii, cumularea 
funcțiilor, centralizarea anumitor 
atribuții, în scopul eliminării para
lelismelor, a risipei de timp și de 
muncă. De pildă, acum evidența 
tehnico-operativă se realizează în 
combinat cu 10 oameni mai puțin, 
iar în perioada imediat următoare 
numărul personalului tehnico-admi
nistrativ se va reduce cu încă 26 
oameni. De asemenea, au fost efec
tuate studii cu privire la mecani
zarea și automatizarea 
ții, pentru care se mai 
mare volum de muncă 
Concluziile lor se vor
cît mai curînd, întrucît nu mai pu
tem admite ca randamentul înalt, 
obținut în secțiile productive ale 
combinatului, să fie atrofiat de 
ponderea încă mare a 
calificate.

E bine că conducerea 
lui s-a orientat asupra
cu înaltă productivitate a potenția
lului uman de care dispune. A- 
ceasta îi va permite să obțină 
ruri esențiale de producție, 
cum s-a procedat în ceea ce 
vește creșterea rentabilității 
ducției, a productivității muncii ? 
în acest sens, o serie de studii s-au 
referit la reducerea perseverentă a 
consumurilor specifice de materii 
prime și materiale. S-a constatat că 
din cauza unor defecțiuni de ordin 
tehnic și organizatoric, consumurile 
specifice la amoniac și gaz metan 
se depășeau în mod curent. Odată 
depistate aceste carențe, s-a trecut 
neîntîrziat la măsuri. Astfel, ve
chiul scruber neutralizator pentru 
gazele de distilare de la uree a fost 
înlocuit cu altul de construcție îm
bunătățită și cu un randament mai 
mare de absorbție. în felul acesta, 
consumul specific de amoniac a 
fost redus cu 3 kilograme pe tona 
de azotat de amoniu. La prima ve
dere pare puțin, dar un calcul fă
cut de specialiștii combinatului a- 
rată că aceasta înseamnă o econo
mie anuală de 682 tone amoniac, 
adică tot atîta materie primă cît 
este necesară pentru realizarea unei 
cantități de 310 tone îngrășăminte. 
Asemănător s-a procedat și pentru

Gheorghe BALTĂ 
corespondentul „Scînteii

spo-

Marca întreprinderii „Electrotehnica“-București a fost aplicatâ recent pe un nou produs : instalația de redresare 
pentru asperizarea foliilor de aluminiu (în fotografie). Ea este folosită de Fabrica de piese radio și semicondensa- 
toare Băneasa la realizarea condensatorilor electrolitici. Instalația realizată în tară are un nivel tehnic superior 
celor existente, aduse din import, asigurînd îmbunătățirea calității produselor și creșterea productivității muncii
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Fizionomia satului contemporan nu 
se reduce doar la imaginea edilita
ră. Ea are valențe multiple. Satul so
cialist reprezintă, înainte de toate, un 
nou mod de viață, o reflectare pe 
plan social a noilor realități econo
mice. Există o conștiință socialistă și 
o opinie publică colectivă. Proprieta
tea a căpătat și ea sensuri noi. Știrbi
rea avutului obștesc este un act care 
lovește în interesul tuturor. Iată de 
ce sancționarea promptă, severă a 
celor ce „ciupesc" din averea tuturor 
găsește întotdeauna adeziunea gene
rală a cooperatorilor.

Stăm de vorbă cu Nicolae Fudulea, 
procuror șef al raionului Hîrșova, des
pre ceea ce un cărturar spunea: 
„Niciodată țăranul n-a apărat decît 
ceea ce este al lui". Și, totuși, în 
ceva mai mult de două decenii a a- 
vut loc un întreg proces de transfor
mare pe planul conștiinței de la „al 
meu" la „al nostru".

Ne relatează apoi un caz. Filele do
sarului 510/67 răsfoite în minte, pro
iectează faptele ca pe un adevărat e- 
cran. în lumina lui îl vedem pe 
Gheorghe Giuglea, fost brigadier la 
cooperativa agricolă Casimcea, omul 
care a sfidat creditul moral cu care 
fusese investit. Fostul brigadier a fost 
deferit justiției și condamnat la 3 luni 
închisoare corecțională pentru însuși
rea de grîu.

— Ce l-a îndemnat să fure ? în
trebarea o adresăm ing. Gh. Ciurea, 
președintele cooperativei din Casim
cea, care pare vădit surprins.

— Știu și eu ? I Lăcomia. Giuglea 
avea o casă îndestulată.

— Cu trei ani în urmă l-ați prins 
cu animale neînregistrate în sectorul 
zootehnic. Puteați să intuiți intenția, 
s-o preveniți.

— Nu era 
mai fura pe

Răspunsul 
alți doi cooperatori, din aceeași uni
tate, au suferit condamnări pentru 
fapte asemănătoare. Cine altcineva 
decît consiliul de conducere ar fi 
trebuit să tragă concluziile care se 
impun ? Ar fi trebuit... în realitate, 
„blîndețea" a înlesnit alte fraude. Sub 
nasul președintelui și contabilului șef, 
alți doi brigadieri — Gh. Goșman și 
Ștefan Cergheț — împreună cu ma
gazinerul Constantin Bucur, se „îm
prumută’ din magazia cooperativei 
cu grîu, scot din gestiunea brigăzilor 
păsări, înscriu sacrificări și pierderi 
fictive de animale.

— Acestea n-au fost cunoscute ?
— Din relatările oamenilor, știam 

cîte ceva. Dar mi-am zis că avem 
pentru asta o comisie de revizie. Noi, 
în orice caz, am recuperat pagubele, 
le-am reținut contravaloarea produse
lor și i-am înlocuit.

Referindu-se la acest mod de a pro
ceda, un bătrîn cooperator, Ion Dră- 
gan, ne spune: „Indulgența aceasta 
nu se împacă cu opinia cooperato
rilor și cu ceea ce noi înțelegem prin 
democrația cooperatistă, prin demni
tatea și onoarea noastră".

singurul care fura. Se 
atunei.
ne uimește. Aflăm că

Folosirea judicioasă, cu 
maximă eficiență, a mate
riilor prime și materialelor, 
reducerea sistematică a con
sumurilor pe unitatea de 
produs — fără a leza cîtuși 
de puțin nivelul calitativ al 
producției — constituie un 
obiectiv de bază al activi
tății întreprinderilor indus
triale. Așa stînd lucrurile, 
orice abatere de la acest im
perativ pune unitatea eco
nomică respectivă în situații 
în care risipa devine de ne
înlăturat. Dar, tot la fel de 
dăunătoare este și tendința 
reducerii cu orice preț a 
consumurilor specifice, în 
defavoarea calității produ
selor rezultate. Prin urmare, 
simbioza consum specific 
minim-calitate superioară 
este ecuația a cărei rezol
vare trebuie găsită, oricît de 
mari ar fi eforturile și în 
oricare întreprindere, indi
ferent de specificul ei.

— Asemenea eforturi s-au 
semnalat în întreprinderile 
orădene și înainte de ple
nara C.C. al P.C.R. din de
cembrie 1966 — ne-a rela
tat tov. Petre Chivari, șeful 
secției economice a Comi
tetului orășenesc Oradea al 
P.C.R. După plenară, însă, 
„voltajul" acțiunii de gospo
dărire a materiilor prime și 
materialelor a crescut foarte 
mult, iar rezultatele nu au 
întîrziat să apară. „înfrăți
rea" — Oradea, întreprin
derea de echipamente me
talice pentru binale, Fabri
ca de blănuri s-au înscris, 
prin eforturi și rezultatele 
dobîndite în primele rinduri 
ale acestei acțiuni. Nu pu
tem trece cu vederea însă 
unitățile în care sarcinile 
precise stabilite de a reduce

consumurile specifice au 
fost considerate... facultati
ve, rezultatele fiind minime 
și necorespunzătoare. „Me
talica", „Sinteza" sau fa
brica de vopsele „Transilva
nia" fac parte din întreprin
derile ce se mențin la peri
feria acțiunii impetuoase de 
economisire a materiilor 
prime și a materialelor.

„Demarăm" deci, de la 
uzina de mașini-unelte „în
frățirea" — Oradea. Perfec
ționările constructive sau 
cele tehnologice, de prelu
crare la cald și la rece, ela
borate în cadrul serviciilor 
tehnologice și constructor- 
șef au stabilit că numai în 
anul 1967, la cele 13 pro
duse ce se fabrică, vor pu
tea fi economisite 56,5 tone 
de metal. Tov. Constantin 
Pitaru, secretarul comitetu
lui de partid din uzină, ne 
asigură că „angajamentele 
inițiale vor fi depășite cu 
mult pînă la sfîrșitul anului. 
Numai pe primele 9 luni am 
realizat o economie de 81 
tone de metal". Realitatea 
confirmă această apreciere. 
De exemplu, la mașina de 
găurit G-25, față de norma 
de consum realizată în anul 
1966, s-a prevăzut o redu
cere de 13 kg metal pe pro
dus, pe opt luni obținîn- 
du-se însă o economie de 
52 kg. Pentru o fundamen
tare cît mai reală a consu
murilor de metal, în uzină 
s-a întocmit un studiu com
parativ al produselor proprii 
cu cele similare din alte 
țări. Răsfoim acest studiu. 
Deși comparațiile sub as
pectul greutății sînt relative, 
concluzia e clară : la majo
ritatea produselor, la perfor
manțe asemănătoare, greu-

tatea celor fabricate la „în
frățirea" e mai redusă. Și, 
totuși...

— La „înfrățirea", ne 
spunea tov. Petre Chivari, 
se pare că rezultatele înre
gistrate în reducerea con
sumurilor specifice — deși 
meritorii — nu sînt pe mă
sura posibilităților existente 
în secțiile uzinei.

Ce spun faptele ? De 
pildă, ciocanul pneumatic

marcat după trecerea a nouă 
luni, o cifră încă ridicată : 
1 005 863 de lei. Toate aces
tea nu au rolul de a mini
maliza cumva eforturile co
lectivului de la această uzi
nă, ci au menirea să trase
ze „căile de atac" ale ac
țiunilor imediate ce trebuie 
întreprinse de specialiștii și 
conducerea tehnico-adminis- 
trativă 1

Trecem strada și ne aflăm

cărora, în ceea ce privește 
consumurile specifice, nu li 
„s-au mișcat un fir de păr", 
în această situație se află, 
de pildă, polizorul manual 
de banc, la ale cărui 21 de 
repere consumurile au ră
mas neschimbate. La fel, din 
cele 65 de repere, ce 
compun reșoul de gătit cu 
2 ochiuri, „s-a umblat" nu
mai la 4 repere, deși era 
strict necesar să sa între

șoara. La unele produse fa
bricate de această întreprin
dere, coeficientul de utili
zare a lemnului e deplora
bil. Bunăoară, la scaunul 
pliant model 18/2, indicele 
de utilizare a cherestelei de 
fag este de numai 0,284.

— Ca să nu stea produc
ția, ne spune șefa serviciu
lui tehnologic, ing. Despina 
Hurloi, mai „închidem 
ochii" la recepție și primim

ÎN ÎNTREPRINDERILE ORĂDENE

Moduri diferite de a privi 
economisirea materialelor
de 63 kg. Față de 1966, s-a 
hotărît reducerea consumu
lui specific de metal cu 37 
kg. Rezultatul n-a constituit 
însă un succes : plus 6 kg, 
comparativ cu anul trecut. 
Depășire față de norma pla
nificată s-a înregistrat și la 
„shaping“-ul de 425 mm. în 
plus, la această mașină, așa 
cum ne spunea ing. Eva 
Vereș, reducerea consumu
lui de metal-laminate s-a 
făcut prin... creșterea con
sumului țevilor de construc
ții și al barelor trase. E 
drept, curba rebuturilor a 
înregistrat o scădere sensi
bilă. Totuși, volumul lor a

la „Metalica" — Oradea. 
Răsfoind scriptele care ar 
putea evidenția preocuparea 
sau delăsarea în reducerea 
consumurilor specifice. De 
această dată e delăsare.

— La dv. nu au ajuns in
dicațiile și sarcinile privind 
economisirea materiilor pri
me și materialelor ?

— Ba da, ne spune tov. 
Ludovic Șahi, responsabilul 
cu normele de consum din 
întreprindere. Am făcut și 
noi ce am putut.

Să examinăm ce înseamnă 
acest „ce am putut". Din 
cele 21 de produse fabricate 
de întreprindere, sînt unele

prindă intervenții energice. 
Rezultatele consemnate în 
opt luni sînt timide : s-a 
preconizat obținerea unei e- 
conomii anuale de oțel de 
34 tone, dar la sfîrșitul lunii 
august se obținuseră numai 
12,8 tone. îmbrățișarea po
ziției „la noi nu se poate 
mai mult deoarece specifi
cul etc..." trădează tolerarea 
unei concepții de împăcare 
cu risipa.

Sub altă etichetă, folosi
rea necorespunzătoare a ma
terialelor — în acest caz a 
lemnului — am întîlnit-o și 
la „Tehnolemn" — Timi

0

și cherestea de fag scurtă 
și subscurtă care, la unele 
dintre produsele noastre, nu 
poate fi folosită cu randa
ment ridicat. Rabatul de la 
exigență se „răzbună", deci, 
cu toate că, așa cum ne asi
gura tov. Rafael Bădescu, 
șeful-contabil al unității, 
„noi stăm bine la toți indi
catorii de plan". Numai că 
realizarea oricum a tuturor 
indicatorilor nu mai poate 
satisface. Contează mult 
gradul de economicitate a 
lemnului, ceea ce la „Teh
nolemn" Timișoara se află 
pe un plan secundar.

La „Solidaritatea" — fa

brică de încălțăminte din 
Oradea, numai în al doilea 
trimestru al acestui an, prin 
măsurile hotărîte întreprinse 
pentru reducerea consumu
rilor specifice, s-au obținut 
economii de 2 221 mp piele 
fețe, adică aproape tot atît 
cît în tot anul 1966. Nici 
aici însă nu s-au epuizat 
toate posibilitățile interne. E 
destul să amintim faptul că 
în luna august consumul 
specific de piele fețe la 100 
de perechi pantofi femei IL 
a depășit cu 1,31 mp norma 
stabilită, iar la talpă piele cu 
0,014 kg, pentru a ne con
vinge că „sacul cu resurse" 
al acestei unități economice 
mai e încă doldora.

— în fabrică, ne spunea 
tov. Ladislau Dallos, șeful 
serviciului prețuri, reduce
rea consumurilor specifice 
de materii prime și materia
le nu poate acționa în toată 
plenitudinea, datorită dese
lor modificări de sortimente 
și modele determinate de 
schimbarea modei. „Moda" 
aceasta capricioasă ne „o- 
moară" consumul specific 
mediu.

Oare așa să fie ? Pentru 
a găsi totuși răspuns Ia a- 
ceastă întrebare, transferăm 
investigațiile la fabrica de 
blănuri „1 Mai" — Oradea. 
Și aici moda face „ravagii" 
în consumul specific. Și, 
totuși...

— A „împăca" aceste 
două noțiuni : consumul 
specific și modă, nu e de
loc ușor, ne relata tov. Ioan 
Man, inginerul-șef al între
prinderii. Noi ne putem 
mîndri însă că reușim, în 
mod fericit, acest „mariaj". 
Cum procedăm ? Posibilită
țile sînt multiple, însă folo
sirea tiparelor de croire a-

decvate fiecărei bucăți de 
piele, croirea combinată a 
hainelor cu produse mai 
mici — căciulițe, gulere — 
și recompensarea substan
țială a muncitorilor (numai 
în acest an s-au plătit 
premii însumînd peste 
300 000 de lei) pentru eco
nomiile de materiale, sînt 
principalele căi prin care 
căutăm să reducem consu
murile specifice. Rezultatele 
atestă că mergem pe un 
drum bun : numai în primul 
semestru am economisit ma
teriale în valoare de 654 000 
de lei.

Deci, se poate I „Solidari
tatea" are rezerve tot la fel 
de mari ca și fabrica de blă
nuri la care — nici aici — 
încă nu s-a făcut totul. Pen
tru că există pericolul unei 
„liniștiri", risc ce trebuie de 
urgență îndepărtat. Tov. 
Petre Chivari ne spunea că 
în ultimul timp se observă 
o oarecare slăbire a inten
sității eforturilor în dome
niul economisirii materiale
lor.

Rezultatele meritorii obți
nute de majoritatea între
prinderilor orădene nu tre
buie să fie decît un început 
din șirul altor succese în 
scopul reducerii consumuri
lor specifice de materii pri
me și materiale. Aceasta, 
deoarece diminuarea norme
lor de consum nu trebuie 
privită ca o campanie, ci 
numai și numai ca o acțiune 
continuă, susținută, în care 
ceea ce s-a obținut ieri, as
tăzi trebuie consolidat, iar 
mîine ridicat pe o treaptă 
superioară.

Dan MATEESCU
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Aceasta este opinia sănătoasă a c 
lor pentru care cinstea este mai pi 
sus de orice. Din păcate însă, nep 
sarea nu este singura sursă ce a.’ 
mentează climatul prielnic al furtul 
din avutul obștesc. O revizie de fon1 
efectuată de uniunea raională la coi 
perativa Saraiu a adus în actualita 
un vechi proverb care spune că „pe 
tele de la cap se strică". Spicui, 
din procesul verbal încheiat cu t 
cest prilej (act căruia pînă acum n 
i s-a dat nici un curs) fapte care di 
vedesc abuzuri în lanț. La 13 mart 
a. c., Gheorghe Flaud, președintei 
cooperativei agricole amintite, cred, 
tat pînă acum ca bun gospodar, al< 
ge 9 purcei, de cîte 4 luni, fără șt 
rea brigadierului și magazinerului, c 
și cum s-ar fi aflat în propria lui c 
gradă, dă o dispoziție de plată p 
numele fratelui său din Agigea, c 
suma de 1 332 lei, pe care tot el 
reduce la numai 586 lei. Acest pre 
ședințe a socotit că are dreptul să îș 
asigure și alte avantaje. Un coopera 
tor — Ion Chiac — a fost trimis să- 
construiască un porumbar, pe cheltu 
iala cooperativei, președintele retri 
buindu-1 apoi cu un mare număr d< 
zile-muncă.

—■ Ce efecte au avut toate aces
tea ?

Contabilul șef, Vintilă Zamfir, st 
uită la noi ca și cum ar afla abis 
acum ce se petrece în gestiunea de 
care răspunde juridic, cu toate că, îi 
procesul verbal al reviziei de fond se 
află și semnătura lui. Cităm din a-4 
celași dosar: „Lipsa evidenței pri
mare și a controlului preventiv au 
permis și altora o condamnabilă ati
tudine față de muncă și avutul ob
ștesc*. Luînd exemplul președintelui 
„generos", brigadierul îon Bogdan, 
împreună cu alți cooperatori, „vin
de" cooperativei furaje și tot el sem
nează de primire. Brigadierul Gh. 
Bucheanu face un „dar" de 19 zile- 
muncă finei sale Aneta Mărășel, sub 
pretextul că a lucrat la cîntărirea pro
duselor. Dărnicia aceasta n-a mirat pe 
nimeni din consiliul de conducere.

Aceste probleme, care nu pot fi 
trecute cu vederea, n-au făcut obiec
tul unei analize din partea uniunii 
cooperatiste raionale. Or, acest lucru 
se impune cu atît mai mult cu cît se 
întîlnesc nereguli și în alte unități. 
La cooperativele agricole Ciobanu, 
Dăieni, paznicii stau mai mult prin 
birturi, dar sesizarea făcută este 
socotită o chestiune măruntă. Nu în- 
tîmplător, cei care au fost prinși luînd 
cereale de pe cîmp (cazul lui Gheor
ghe Huluban, din cooperativa Cio
banu), erau, deseori, văzuți împreună 
cu paznicii.

Asemenea fapte intolerabile au im
plicații mult mai largi. Furtul tole
rat, chiar și atunci cînd este vorba 
de lucruri mici, nu numai că dimi
nuează efortul colectiv, dar viciază, 
în același timp, climatul în care creș
te viitoarea generație, scade entu
ziasmul și slăbește încrederea celor 
încă deprinși cu arma intransigenței. 
Se spune în popor : „Există ac pen
tru fiece cojoc". Interesele majore ale 
tuturor celor care muncesc cinstit, 
devotat, cer să fie prevenită cu toată 
răspunderea apariția unor asemenea 
practici reprobabile.

— Evident — ne spune ing. Vic
tor Negoiță, vicepreședinte al uniunii 
regionale a cooperativelor agricole — 
asemenea practici trebuie serios com
bătute, în primul rind de către adu
nările generale ale țăranilor coopera
tori. Acestea vor trebui să exercite un 
control mai serios asupra activității de 
zi cu zi, să intervină energic, ori de 
cîte ori sesizează abuzuri, să tragă la 
răspundere cu severitate pe toți cei 
care atentează la integritatea proprie
tății cooperatiste, să creeze un climat 
nefavorabil pentru „activitatea" ace
lora care mai obișnuiesc „să pună 
mîna" pe lucruri care nu le aparțin. 
Sarcini importante în această direc
ție ne revin însă și nouă, uniunilor 
cooperatiste. Va trebui să-i ajutăm pe 
cooperatori să asigure o evidență 
primară corectă, un control pre
ventiv, periodic, pe care să-l 
facă, deopotrivă, atît contabilul, cît 
și inginerul, să înlăture negli
jențele, abuzurile și atmosfera de fa- 
miliuță. Un interes deosebit ar tre
bui acordat pregătirii viitorilor ab
solvenți ai școlilor de contabili. Pro
grama analitică a acestor școli este 
depășită, iar cadrele de profesori nu 
mai sînt la curent cu noutățile de e- 
vidență, intrate în practica cooperati
velor. Absolvenții acestora, abia la co
operativă învață meseria de contabil.

Considerăm că înainte de toate se 
impune ca organele în drept să ve
gheze la respectarea strictă a norme
lor prevăzute în statutul cooperative
lor agricole. în puține unități se apli
că sancțiunile prevăzute în acest act 
juridic și în tot atît de puține sînt 
convocate adunările pe brigăzi ale 
cooperativelor agricole de producție. 
Realitățile noi ale satului contempo
ran creează cîmp larg de manifestare a 
spiritului de exigență, de onoare și 
cinste care caracterizează masa largă 
a cooperatorilor.

Vasile MIHAI 
Zamfir PETRESCU
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PREMISELE CERCETĂRII

Filarmonica „Mol
dova" din lași 
sărbătorește 25 
de ani de activi
tate. In fotogra
fie: aspect din 
„Concertul lau- 
reafilor” ieșeni la 
Concursul inter
național „George 
Enescu“, concert 
dirijat de George 
Pascu. La vioară 
— Mariana Sîrbu
Foto : Gh. Vințilă

• Teatrul de stat
• Teatrul Național 
Castiliana — 19.30.

• Opera română : Boema — 19,30 
de operetă : Ana Lugojana — 19,30 
„I. L. Caragiale" (sala Comedia) :
(sala Studio) : Domnii Glembay — 19,30 • Teatrul de 
Comedie : Rinocerii — 20 • Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra* (sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : 
Cazul Oppenheimer — 20, (sala din str. Al. Sahia nr. 
76 A) : Sftntnl Mitică Blajlnu — 20 e Teatrul „C. I. 
Nottara" (sala Magheru) : Lovitura — 19,30, (sala
Studio) : Scaunele — 20 • Teatrul Ciulești (în sala 
Teatrului evreiesc de stat) : Martorii se suprimă
— 19,30 • Teatrul „Barbu Delavrancea” : Morlșca
— 20 • Teatrul Mic (în sala Victoria a Teatrului 

Teatrul
Teatrul 
satiric- 
revlstel

— 19,30 • Circul de stat: Internațional circus pro
gram — 19,30.

satlric-muzical „C. Tfinase-) : Tango — 20 • 
„Ion Creangă" : Nota zero la purtare — 9,30 e 
„Țăndărică" : Ileana Sinzlana — 17 e Teatrul 
muzical _,C. Tănase" (sala Savoy) : Parada

ȘTIINȚIFICE
A FOLCLORULUI MUZICAL

In condițiile culturii contemporane, 
activitatea etnomuzicologilor români 
rre o importantă deosebită în acțiunea 
te educație etico-esteticâ a maselor. 
Tezaurul artistic national, făurit de po- 
>or de-a lungul frămîntatei sale istorii 
- și pe care etnomuzicologii II des
coperă treptat, II depozitează și îl stu- 
iiază cu interes șl pasiune — pus la 
ndemîna oamenilor de artă, muzicieni, 
>oeți, scriitori devine „izvorul pururea

1
CADRE
DIDACTICE
TINERE
PE

Orchestra de Stu
dio a Conservato
rului a prezentat un 
concert simfonic mar- 
cînd ostiei deschide
rea seriilor de ma- 
nifestări muzicale ale 
Studioului. Începutul 
ni s-a părut de 
augur.

bun 
_____ dat fiind en
tuziasmul dublat de 
tinerețea interpreților. 
calități cu care au fost 
înfruntate în mod e- 
chitabil dificultățile ți
nui program destul de 
pretențios.

Prima parte a cu
prins Uvertura la ope
ra „Maeștrii cîntă- 
reți din Niirnberg" și 
Concertul nr. 1 pentru 
pian și orchestră de 
Prokofiev — interpre
tat de asistenta Lavi- 
nia Tomulescu-Coman. 
Avînd certe calități, 
șolista s-a remarcat 
printr-o redare adec
vată a stilului proko- 
fievian, chiar dacă pe 
alocuri s-au întrezărit 
unele deficiente teh
nice care au diminuat 
strălucirea și clarita
tea pasajelor de vir
tuozitate. Cel de-al 
doilea bis — Clar de 
lună de Debussy — 
ne-a dezvăluit poten
tele de colorist ale in
terpretei, precum și o 
frazare discretă, sen
sibilă.

De la pupitrul diri
joral, un alt tînăr mu
zician — asistentul So
rin Vulcu — s-a stră
duit să coordoneze și 
să animeze aparatul 
orchestral vădind ap
titudini promițătoare. 
Dacă în prima parte 
au dominat emoțiile 
(îndeosebi la Uvertu
ră), inerente, de altfel, 
unui tînăr debutant, 
finalul a fost realizat 
mai degajat, (în ciuda 
unor inconsecvențe a- 
gogice) obținîndu-se 
momente reușite 
vederea atmosferei 
roico-dramatice 
Simfoniei a IV-a 
Schubert.

O notă bună se 
vine Orchestrei 
Studio, care a răspuns 
prompt și cu maleabi- 
litate intențiilor diri
jorului (cu excepția 
cîtorva atacuri timide 
și impurități la suflă
tori) dînd uneori chiar 
impresia unei execuții 
autonome. De remar
cat omogenitatea cor
zilor, îndeosebi in par
tea lirică a simfoniei, 
precum și însuflețirea 
cu care întregul colec
tiv și-a unit forțele în 
vederea susținerii u- 
nui concert dificil.

în 
e- 
a 

de

cu- 
de

Maria SAVU

Romanele unui
mare

în noua serie a „Bi
bliotecii pentru totl" au 
apărut, sub îngrijirea lui 
Theodor Vîrgolici (care a 
publicat de curînd 
monografie despre 
tor), romanele lui 
Galaction : Roxana, 
pucii Iul Mahmud și

scriitor

reîntlneritor*, sursă prețioasă de inspi
rație. Rezultatele științifice au o sem
nificație „larg umană' (unul din scopu
rile etnomuzicologiei fiind „apropierea 
și înțelegerea popoarelor", sublinia C. 
Brăiloiu într-o conferință) și o valoare 
multilaterală pentru muzicologie („prin 
descoperirea elementelor comune, uni
versale, se va ajunge într-o zi la de
gajarea bazelor universale ale muzi- 

observă E. Ansermet), pentru teo-

Concerte
de o înaltă ținută

artistică
Ca și la teatru, în

tr-un concert de alea
să calitate există un 
anume moment de la 
care interpreta, trans
figurați de partitură, 
par a se desprinde de 
spectatorul care-i ur
mărește. dîndu-i iluzia 
că fac artă pentru 
propria lor plăcere. 
Paradoxal, participa
rea spectatorului de
vine totală abia după 
ce el a fost abandonat 
ca martor al actului 
creator, pentru care 
virtuozitatea, efuziu
nile de mai înainte își 
pierd funcțiunea de e- 
fecte și devin mijloa
cele unei comunicări 
mai profunde

Școala interpretativă 
germană se distinge în 
mod deosebit prin a- 
ceastă calitate, numi
tă îndeobște discreție. 
Orchestra de cameră a 
Radiodifuziunii din 
Leipzig nu face excep
ție. în cele două con
certe oferite la Ate
neu, acest transfer de 
interes s-a produs în
că de la primele acor
duri. Muzica preexista, 
noi ascultătorii n-am 
făcut decît să-i in
terferăm curgerea și 
să ne lăsăm .purtați 
de vrăjite ei.

Numai o înțelegere 
adîncă. echilibrată, cu
minte și virtuoasă a 
sensurilor partiturii 
poate produce aseme
nea impresie — impre
sia artei 
Interpreta 
orchestre 
din orașul
pus înainte 
plăcerea de a face mu
zică, de a se dărui ei, 
de a-i recompune fru
musețile. $i astfel, ei 
au dezvăluit 
mai autentic 
marelui lor 
țean. Pentru
mul concert a fost de
dicat exclusiv muzicii 
lui Bach și acest tînăr

adevărate. 
admirabilei 
de cameră 
lui Bach au 

de toate

în cel 
stil arta 
concetă- 
că pri-

ansamblu cameral 
(creat în 1955) ne-a o- 
ferit nu mai puțin de
cît cinci capodopere, 
într-o execuție ce s-a 
remarcat prin finețe și 
deplină muzicalitate : 
Suita în si minor, 
Concertul pentru vioa
ră și orchestră în Mi 
major. Concertul pen
tru trei viori și Con
certele brandenbur- 
gheze 3 si 5. Soliștii 
concertelor, Helga R6s- 
cher, Gyiirgy Garay, 
Cari Taschke (vioară), 
ca și Helmut Rucker 
(flaut) și Hans Otto 
(clavecin) au cîntat cu 
pasiunea reținută a u- 
nor muzicieni de cla
să. îndrăgostiți de lu
mea pură a sunetului.

Cel de-al 
gram ne-a 
— în afară 
simfonia 
de Mozart, 
simplă" de 
Divertismentul de Be
ta Bartok, demonstrînd 
că o solidă pregătire 
clasică este o condiție 
esențiali pentru in
terpretarea măiestrită 
a oricărui alt stil și, 
bineînțeles, a contem
poranilor. Incîntarea 
pe care o produce mu
zica artiștilor ger
mani vine de la un 
perfect acordaj, de la 
sonoritățile atent stu
diate, lipsite de efecte 
superficiale, de la pro
porția exactă a tem- 
pilor și nuanțelor, ca
re alcătuiesc împreu
nă acel climat de ten
siune și de noutate 
perpetuă ce aparțin 
marilor interpretări.

Concertele Orches
trei din Leipzig, pro
gramate curînd după 
cele ale Festivalului 
„George Enescu". au 
continuat la același ni
vel artistic marile lui 
manifestări, într-o sta
giune ce ne apare ast
fel plină de promi
siuni.

doilea pro- 
prezentat 

de Bach — 
..Salzburg* 
„Simfonia 

Britten și

Mircea SIMIONESCU
h

Emilia COMIȘEL

rla muzicii, pedagogie, sociologie etc. 
De aici decurge necesitatea de a ex
tinde cercetările peste limitele unei 
țări, la popoarele apropiate sau mai 
depărtate, pentru a determina, în mod 
științific, care sînt trăsăturile specifice 
unei culturi naționale — reflectare a 
sensibilității și însușirilor psihice ale 
poporului respectiv, a unei concepții 
proprii etico-estetice, dovada originali
tății și continuității sale peste veacuri 
— și care sînt împrumuturile, influențele 
survenite în procesul evoluției. Așadar, 
cercetările comparate au impus o lăr
gire a cîmpului de investigație, o nouă 
atitudine față de creația artistică a 
turor popoarelor, o dezvoltare și o 
vizuire a metodelor și tehnicilor 
lucru.

Etnomuzicologia românească 
creată și dezvoltată de C. Brăiloiu, 
care a înființat, în 1928, Arhiva de Fol
clor — datorită condițiilor optime de 
lucru oferite de regimul nostru (un 
mare număr de aparate moderne de 
înregistrat, cadre noi de muzicieni, 
sume mari pentru deplasări etc., etc.) 
a obținut cîteva frumoase realizări în 
ultimele decenii, îndeosebi In ceea ce 
privește strîngerea documentelor so
nore, după o metodă îmbogățită șl a- 
daptată la noile condiții de muncă. 
Arhiva Institutului de etnografie și 
folclor deține astăzi un impresionant 
număr de materiale (circa 80 000 de

puncte
de vedere

tu
re- 
de

melodii, manuscrise, benzi de magne
tofon și cilindri de fonograf), la care 
se adaugă zeci de mii de date infor
mative, fotografii, filme etc. Au fost 
publicate circa 20 volume antologice, 
cuprinzînd creația artistică a unei re
giuni sau a unui singur gen, cîteva 
studii despre folclorul 
despre cîntecele 
luționare, despre 
popular.

Dar analizînd 
seama că sînt destul de slabe față de 
condițiile de lucru, față de numărul 
mare al specialiștilor, fată de capaci
tatea și experiența 
institut.

Care este cauza ? 
fectuoasă a muncii, 
seama de pregătirea cadrelor, lipsa de 
exigență din partea celor care răspund 
de efectuarea planului, o râmînere în 
urmă în ce privește documentarea și 
lipsa unor instrumente de lucru indis
pensabile unei activități științifice, pen
dularea fără rost a unor cadre care, 
după cîțiva ani de activitate, au pă
răsit institutul. Toate acestea au dus, 
după părerea mea, la slăbirea activi
tății.

în orice știință, elaborarea studiilor 
are nevoie de cîteva lucrări prelimi
nare, dintre care de o mare importanță 
este sistematizarea materialelor. Pentru 
etnomuzicolog această etapă însă este 
anticipată de o muncă migăloasă, care 
cere mult timp, pricepere, răbdare și 
mai cu seamă pasiune șl dăruire : tran
scrierea pe note a documentelor so
nore care zac închise în benzile de 
magnetofon. De aceea, extraordinar de 
bogata arhivă a institutului nu poate 
fi utilizată decît partial tocmai de etno
muzicologii care au creat-o. Paradoxal. 
Care este situația în institut ? Cu toate 
că s-a luat hotârîrea, în sfîrșit, de a se

contemporan, 
muncitorești și revo- 
morfologia cîntecului

rezultatele, ne dăm

unor cadre din

O planificare do
care nu a ținut

• Prostănacul — cinemascop : Patria (completare Nlcolae Klrculescu)
— 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,20, București (completare Găteala

................................................. - - -- -------- - - 9 ;
LU.AU , 12,45 ;
18,45 ; 21 (la

________ _ _______  , . _ _____ " i bilete 
2118 — orele 17 30 și seria 2132 — orele 20,30), Republica (comple- 

-"__ '■______________ —v 3; n . 13 . 15 . 17 . 19 . 21,15.
w___________ T.___ __ _____ _  Luceafărul (completare Nlcolae Klr-
culcscu) — 9 ; 11 ; 13 ; 16,15 ; 18,15 ; 20,30, Grivița (completare Orizont 
științific nr. 8/1967) — 16 ; 18,15 ; 20,45, Arta (completare Permanențe)
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Cenușă și diamant : Central (completare Pictorițele din Uzdinsk)
— 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 20,45.
• Bigamul : Cinemateca — 10 ; 12 ; 14.
• Pasărea Phonix — cinemascop : Capitol — 8,45 ; 11,30 ; 14,30 ;
17.30 ; 20,30, Aurora — 8,45 ; 11,30 ; 14,30 ; 17.30 ; 20,30.
• Spartacus — cinemascop (ambele serii) : Festival — 9 ; 12,30 ;
16.30 ; 20. x „ .
• povestea țarului Saltan : Victoria (completare Expresul de 
noapte) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
a Marele restaurant — cinemascop : Lumina (completare Costumul 
de ceremonie românesc) — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
• Program pentru copil : Doina — 9 ; 10.
• Bunicul, Kylijan șl eu s Doina — 11,30.

— y ; , ___ _ , ____  ________________,_____ _
capului) — 8,45 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15. Feroviar 
11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15, Excelsior — 8 ; 10,15 ;
15,15 ; 17,45 ; 20,15, Modern — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,30 ; IZ,IZ , 
toate completarea Expresul de noapte).
• Un idiot la Paris — cinemascop : Sala Palatului (seria de
£_Z_ __2__ .1---  2___
tare Perfecțiunea e rotundă) — 9
• Cine călărește un tigru ? : Luc

considera transcrierea materialului ca 
muncă de bază, cu toate că fără a- 
ceastă operație nu se poate merge 
mai departe, sînt încă discuții dacă 
este sau nu necesară, dacă melodiile 
trebuie transcrise toate la același grad 
de adîncime — ceea ce ar necesita 
multe zeci de ani, dintr-o exigență rău 
înțeleasă etc. Date fiind numărul mare 
al melodiilor înregistrate, urgența acți
unii și dificultățile transcrierii, opinăm 
pentru transcrierea minuțioasă numai a 
tipurilor melodice și notarea sumară 
(însă corectă și însoțită de date auxi
liare despre stil, interpretare etc.). 
Această operație impune însă copierea 
în mai multe exemplare a melodiilor 
existente : manuscrise și transcrieri, 
clasificarea lor provizorie, după o me
todă modernă, multiplicarea internă a 
tipurilor melodice și audierea documen
telor pentru fixarea pieselor care tre
buie transcrise. Ne întrebăm: de ce, 
cînd majoritatea materialelor din in
stitut au fost culese de etnomuzicologi, 
au trebuit să aștepte atît de mult pînă 
la hotărîrea de a începe transcrierea 
și sistematizarea lor 7 De ce materialul 
literar a fost clasificat și s-au găsit 
mijloace materiale pentru publicarea 
unor instrumente de lucru utile folclo
riștilor din secția literară 7 De ce multe 
din acțiunile începute de C. Brăiloiu, 
indispensabile pentru etnomuzicologi, 
au fost părăsite, dacă nu chiar descon
siderate 7 Mă refer la sistematizarea 
unor materiale informative despre obi
ceiuri, a fișelor de „informatori*, la in
dicarea pe hartă a tuturor localităților 
unde s-au făcut investigații (astfel ca 
situația culegerilor să fie cunoscută cu 
mai multă ușurință), la editarea Anto
logiilor sonore regionale și pe genuri, 
ca și copierea melodiilor reprezenta
tive, de pe matrițele realizate cu ani 
în urmă și care reprezintă pentru țară 
o mare valoare.

Dar problema cea mal grea după 
transcriere, clasificarea, nu poate fi 
efectuată decît după o prealabilă infor
mare asupra situației din alte țări. A 
fost Inițiată clasificarea muzicii popu
lare europene cu ajutorul unui creier 
electronic. Ce fac etnomuzicologii ro
mâni 7 Au reușit să găsească o metodă 
adecvată specificului muzicii noastre 7

Se pare că etnomuzlcologia noastră 
a ajuns Intr-un Impas. Nu cumva, anali- 
zînd bine lucrurile, este nevoie de o 
reorganizare a activității 7 Ceea ce ar 
însemna nu numai îmbunătățirea stilu
lui de muncă, nu numai înnoirea tehni
cilor și metodelor, documentarea la nivel 
mondial — prin participarea susținută 
la congresele internaționale de muzico
logie și etnomuzicologie, schimburi de 
experiență cu specialiștii altor țări, cu
noașterea realizărilor științifice din lu
me, a studiilor și colecțiilor apărute, 
a volumelor de referate susținute la 
diferite congrese.

Ne Invîrtim într-un cerc vicios : lipsa 
transcrierilor duce la păstrarea haotică 
a materialului, la imposibilitatea reali
zării unor studii de sinteză și a publi
cațiilor. Avînd însă baza materială asi
gurată, cadre cu o serioasă pregătire, 
adăugîndu-se o bună organizare a 
muncii, obținem toate premisele pentru 
efectuarea 
loare, care 
dezvoltare 
noastră.

unor lucrări de înaltă va
nă corespundă nivelului de 
al altor științe din patria

și o 
au- 

Gala 
Pa- 

Doc- 
torul Taifun, prilej de re
flecție cu privire la una 
dintre cele mai interesan
te cariere artistice din li
teratura română.

începînd să scrie 
începutul veacului 
tru, într-o perioadă de a- 
prigă confruntare dintre 
tradiționalism și moder
nism, dintre militantism 
literar și estetism. Gala 
Galaction ține, literar vor
bind, de tendințele mai 
vechi, statornicite de cla
sicii veacului trecut, stră
bătute de ldeea că actul 
artistic constituie un mij
loc de înnobilare a con
științelor. Scopul litera
turii sta în cunoașterea 
omului în vederea instrui
rii lui morale și nu în de
lectarea pură a intelec
tului, preconizată de mo
derniști. Interesul litera
turii lui Galaction, finali
tatea ei, pedagogic-mo- 
ralizatoare, se integrează 
în coordonatele umaniste 
ale întregii _ activități 
autorului, 
teologica, 
vie la seismele 
(a frecventat, în tinerețe, 
cercurile socialiste, a că
ror ideologie l-a influen
țat profund), precum și 
temperamentul său de 
luptător i-au întreținut un 
permanent interes pentru 
problematica și destinul 
ființei umane. Dacă ar fi 
să-l încadrăm într-o se
rie literară, să-i găsim 
deci antecedente șl emuli, 
firește Galaction ar tre
bui citat alături de Sla
vici (pentru care a nutrit 
o adevărată venerație) și 
Ion Agîrbiceanu, contem
poranul șl colegul său 
ecleziastic și literar. 
Conștiința unei arte mili
tante în scopuri în primul 
rînd morale, oroarea de 
purismul estetic caracte
rizează acest grup de 
scriitori. In prefața la ro
manul Doctorul Taifun, 
Galaction se exprimă în 
tonul său, decisiv, de tot
deauna : „funcția socială 
a artei ne apare ca un 
splendid răsărit de soare. 
Arta pentru artă este o 
iluzie și o deșartă fanfa
ronadă' O asemenea de
clarație, care nu e prima 
și nici cea din urmă, 
bligă la descifrarea cu 
precădere a conținutului 
de idei, la stabilirea te
zelor fundamentale pe 
care se sprijină gîndirea 
scriitorului. Ca un fir sub
teran străbate întreaga 
creație a lui Gala Galac
tion năzuința fierbinte a 
scriitorului de a-și călă
uzi semenii pe drumurile 
binelui, dreptății și ade
vărului. Omul, reflectă 
scriitorul, are dreptul și 
datoria de a-și clădi pro
pria-! fericire, atît mate
rială cît și morală și el 
luptă, conștient sau nu, 
spre a o dobîndi. Această 
înțelegere, lucidă și ome
nească, a fericirii l-a în
dreptat pe Galaction pe 
calea luptei sociale, sin-

la 
nos-

a
Formația sa 
receptivitatea 

sociale

o-

Teatrul Țăndărică a pre
zentat în premieră „Ilea
na Sînziana" de Viniciu 
Gafifa și Al. Popovici, Re
gia : Margareta Niculescu. 
în fotografie : scenă din 

spectacol

• French-cancan : Doina (completare Examenul) — 
18,30 ; 20,45.
• Sus mțlnlle, domnilor polițiști I: Union (completare 
universului) — 15,30 ; 20,30, Munca (completare Albina 
— Apls Melifica Carpatina) — 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Filme de animație : Union — 18.

13,45 ; 16 ;

Arhitectura 
românească

cinema
• Parisul vesel — Joje — Filoxera — Congresul lingviștilor) : 
Timpuri Noi — 9—21 în continuare.
SSurcout, tigrul celor 7 mări — cinemascop : Gluleștl (completare 

omanțe) — 10 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, Lira (completare Cancerul meta
lelor) — 15,30 ; 18 ; 20,30, Drumul Sării — 17,30 ; 20.
• Cum să furi un milion — cinemascop : înfrățirea între popoare 
(completare Tînjeaua din Hotenii Maramureșului) — 15 ; 17,30 ; 20 
Viitorul (completare Triptic de artă populară) — 15,15 ; 18 ; 20,45.

gura în stare să asigure 
egalitatea între indivizi.

Volumul de articole O 
lume nouă, din 1919, este 
prima adeziune notorie a 
unui scriitor român la în
făptuirile revoluției so
cialiste, ce începuse cu 
doi ani înainte : „O lume 
nouă se ridică uriașă și 
temeinică, mai bună și 
mai dreaptă, din profun
zimile sociale... O aștep
tăm, o chemăm, sperăm 
în așezările ei mai echi
tabile și predicăm entu
ziasmul salutar*. Adeziu
nea deplină la realizările 
socialismului după 23 
August 1944 se înțelege 
mai ușor după confrun
tarea cu asemenea opi
nii. Ca și caracterul so
cial al unora dintre scrie
rile sale, cum este Lingă 
apa Vodislaveî. Galac
tion este creatorul unei 
literaturi cu caracter mo
ralist. De aici derivă 1- 
deea fundamentală a ce
lei mai însemnate părți a

Gala Galaction
în „Biblioteca
pentru toți“

creației lui Galaction: 
înfruntarea dintre virtute 
și tentație, ceea ce-i con
feră caracterul unei dez
bateri etice deosebit de 
dramatice mai întotdeau
na. în acest sens, am pu
tea considera că 
tura lui Galaction 
cinde din Moara 
roc a lui Slavici, 
lustrează, pentru 
dată la noi, cu o 
țională forță, tragedia o- 
mului căzut pradă tenta
ției îmbogățirii pe care o 
confundă, un moment, cu 
adevărata fericire. Une
ori oamenii reușesc, da
torită puterii volitive, 
să-și domine înclinațiile 
și pornirile nocive, să în- 
genunche dorințele („le
gea trupului*, ar zice A- 
gîrbiceanu), cum se în- 
tîmplă în De la noi la 
Cladova, în romanul Ro
xana sau în povestirea 
Trandafirii. De multe ori, 
însă, ispita, fie a îmbo
gățirii, fie cea erotică, nu 
poate fi zăgăzuită și bi
ruința ei dezlănțuie dra
me zguduitoare, așa cum 
se întîmplă în Moara Iul 
Călifar, Gloria Constan
tini ș.a. Mentalitatea di
dacticistă, moralizatoare, 
a scriitorului nu poate fi 
negată și nici concepția 
teologică a dualității an
tagonice dintre spirit (do
nație divină) și materie 
(posesiune a diavolului). 
A restrînge însă conținu
tul literaturii lui Galac
tion la simpla adeziune 
la o concepție sau alta 
înseamnă a-i îngusta 
semnificațiile. Căci, dacă 
ne gîndim bine, înfrun
tarea dintre virtute și ten
tație este o permanență a 
firii umane, ea s-a mani
festat de la primele sem
ne ale existenței omului, 
continuă în societățile e- 
voluate. Voința stăpînirii, 
dominarea de sine, pute-

litera- 
des- 

cu no- 
care i- 

prima 
excep-

rea de a ne lnfrîna lrita- 
bilitatea și impulsivitatea 
propriei noastre firi, efor
tul depășirii subiectivis
mului și nestatorniciei, 
aspirația către cumpăt și 
obiectivitate, către „acti
vitatea impersonală', ca
racterizează totdeauna 
pe omul superior în ra
porturile sale cu ceilalți, 
dar și în raport cu sine 
însuși.

Recunoscînd sensurile 
și valorile generale ale 
prozei lui Galaction, nu o 
dată exegeții au rămas 
descumpăniți, pe conside
rentul incompatibilității 
dintre semnificațiile ge
nerale și cele confesiona
le și nu o dată s-a adop
tat soluția comodă a pre
supuselor „contradicții* 
din gîndirea scriitorului. 
Credem însă că Galac
tion era o personalitate 
unitară și consecventă cu 
sine însuși. Judecată ast
fel, literatura lui Galac
tion nu-și poate pierde 
nicicînd actualitatea. Cu 
atît mal mult cu cît con
ținutul ei mereu viu este 
servit de o vocație artis
tică impunătoare, ale că
rei principale laturi sînt 
dramatismul psihologic și 
culoarea stilistică. (Fireș
te, paginile ce urmăresc 
îndoctrinarea fastidioasă 
a cititorului ca dogme 
religioase, prezente une
ori, se exclud din această 
apreciere, ca orice pro
ducție tezistă).

De aceea, 
romanelor lui 
într-un tiraj 
este oportună, 
se știe, Galaction rămî- 
ne, în primul rînd, un 
remarcabil povestitor, ro
manele nu reprezintă par
tea cea mai rezistentă a 
operei sale. Dar Roxana, 
Doctorul Taifun și, mai 
ales, Papucii lui Mahmud 
conțin atîtea pagini zgu
duitoare, sînt pătrunse de 
un mesaj umanist așa de 
înalt și sînt propulsate de 
un temperament artistic 
atît de puternic, încît lec
tura lor emoționează de 
fiecare dată. Fiecare din
tre cele trei cărți este a- 
xată pe o idee nobilă, de 
adîncă semnificație u- 
mană. Tînărul teolog din 
Roxana, Abel Pavel, vrea 
să 
că,

reeditarea
Galaction 

de masă
Așa cum

• Recompensa — cinemascop ; Dacia (completare Maxim Gasparln)
— 7,45—21 în continuare, Popular (completare Se răresc norii —
15.30 ; 18 ; 20,30.
• Șeful sectorului suflete — cinemascop : Buzești (completare 
Apartamentul) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Singur pe lume : Volga (completare De unde vin copiii) —
15.30 ; 18 ; 20,30.
• Fantomas contra Scotland Yard — cinemascop : Bucegi (com
pletare Congresul lingviștilor) — 10,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, Tomis 
(completare Expresul de noapte) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15, 
Floreasca (completare Găteala capului) — 9,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
• Testamentul incașului — cinemascop : Gloria — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16 ; 18,15 ; 20,30. Melodia - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,15 ; 18,30 ;
21 (la ambele completarea Nlcolae Klrculescu), Flacăra (completare 
23 August 1967) — 15.30 ; 18 ; 20,30.
• Castelanii : Vitan (completare Mărășești 1917—1967) — 15,30 ;
18 ; 20,30, Moșilor (completare 1001 de desene) — 16 ; 18,15 ; 20,30, 
Pacea (completare 23 August 1967) — 16 ; 18 ; 20.
• Faraonul — cinemascop (ambele serii) : Miorița — 15,30 ; 19,30, 
Flamura — 8,45 ; 12,30 ; 16,15 ; 20.
• Secerișul roșu : Colentina — 15,45 ; 18 ; 20,15.
• Prostănacul — cinemascop Patria( completare Nicolae Klrculescu)
• Cine voia s-o ucidă pe Jessie ? — cinemascop : Unirea (com
pletare Orizont științific nr. 8/1967) — 15,45 ; 18 : 20,15.

t V

zidească o biseri- 
înțeleasă, de fapt, 

ca un fel de adăpost 
pentru cei năpăstuiți de 
soarta 
cația sacerdotală a erou
lui se convertește în cea 
de militant social, firește, 
la modul utopic, ceea ce 
nu scade cu nimic din 
fondul său de o sublimă 
puritate morală. Eșecul 
planurilor sale se explică 
prin viciile și imperfec
țiunile unei orînduiri în 
care naufraglau toate 
principiile generoase. 
Fondul social al romanu
lui, cu evidente implicații 
satirice, luminează mai 
bine zbaterile din con
știința eroului, care vrea 
să-și apere, imaculată, 
candoarea inițială. Doc
torul Taifun este axat pe 
ldeea eliberării femeii de 
servitutile unui mecanism 
social inuman, care fac 
din ea o victimă, iar Pa
pucii lui Mahmud consti
tuie o emoționantă ple
doarie pentru principiul 
toleranței. Romanul exaltă 
ldeea egalității funciare a 
tuturor oamenilor, corn- 
bătînd implicit fanatismul 
religios.

Temperament pasionat, 
înzestrat cu o puternică 
vocație artistică, Galac
tion a sîngerat la suferin
țele semenilor săi și a 
militat, cu ardoare, pen
tru vremurile fericite ce 
aveau să vină. Paginile 
cărților sale vibrează de 
suflul ideilor înaripate ale 
autorului. A-i aprecia o- 
pera literară după crite
rii strict estetiste (ceea ce 
nu o dată s-a făcut) ar 
însemna să întreprindem 
o operație procustiană. 
Lirismul și fervoarea idei
lor nu pot fi niciodată iz
gonite din artă decît cu 
prețul sterilizării el. în 
acest sens, lectura pagi
nilor lui Galaction repre
zintă mai mult decît o 
lecție.

Pompiliu MARCEA

nemiloasă. Vo-

18,00 — Pentru noi, femeile I
18,30 — Pentru copii : Filmul : „Greierele și furnica-.
18,40 — Pentru tineretul școlar : Noile aventuri ale 

echipajului Val-Vîrtej : .,A sosit o farfurie 
zburătoare'*.

— Telejurnalul de seară.
— Călătorind prin U.R.S.S. : Tallin — reportaj 

filmat de Constantin Berteanu.
— Teleenciclopedla.
— Emoții în premieră : Muzică populară.
— Film serial : „Evadatul”.
— Congresul dansului : Spectacol de estradă 

pe film.
22,50 — Telejurnalul de noapte.
23.00 — Telesport.

19,30
19,50

20,00 
21,00 
21,30
22,20
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Itinerar omagial 
de Paul ANGHEL

Ou prilejul zilelor Brâncuși, desfășurate la noi, 
In Franța și în toată lumea, ne-am reîntors în Gor- 
jul lui natal, la Tîrgu-Jiu, lîngă pietre șl lîngă fier, 
lîngă adevărurile elementare și sublime ale artei 
lui, cu sentimentul redescoperirii unei obîrșii 
de gînd, cu sentimentul redescoperirii unei țări 
scufundate pe care arta lui a reîntors-o spre noi, 
smulgînd-o neființei, așezînd-o aievea în lumină, 
punînd-o în centrul de foc al inimii noastre. E uni
versalitatea întruchipată a unui gînd românesc.

Ne-am deplasat Ia Hobița. Consătenii lui Brâncuși 
trăiau la rîndu-le febra sărbătoririi, nițel surprinși, 
nițel uimiți, nițel nedumeriți pentru faptul că atîta 
cinste strînsă de pe toate continentele apasă azi 
pe umerii lor. întrucît o meritau ?

în urmă cu numai cîțlva ani Brâncuși era ex
clusiv al celor ce purtau acest nume, adică al fami
liei, al celor cîteva rubedenii din Hobița și Pești- 
șani care-1 serbau cu o mîndrie mută, confiden
țială aproape, cunoscînd din zvon mai mult decît 
prin dovadă că solul lor în lumea cea mare e un 
ales, II știau bine, cunoscîndu-1 îndeaproape, în în
toarcerile lui scurte și surprinzătoare acasă, cîțlva 
nepoți, cumnațl, colegi de școală, unii consăteni mai 
în vîrstă, astăzi mutați în marginea satului, sub 
cruci. Frații și surorile s-au strămutat acolo mai 
demult. Dintre foarte numeroșii strănepoți numai 
cîțiva se simțeau direct legați de acel unchi ciudat 
de pe Sena, știut fiind că numele Brâncuși s-a răs- 
pîndit si a odrăslit in cîteva sate.

Apoi au apărut prin sat, din timp în timp, fel de 
fel de oameni de la București, interesîndu-se despre 
acest dispărut, a cărui memorie aproape se pierduse. 
La ce vor fi servind aceste informații disparate, bi
zare, răspîndite pe cuprinderea a aproape un secol ? 
Au sosit învățați din America, Italia sau Franța, au 
sosit numeroși fotoreporteri, interesați nu atît de 
noutățile edilitare ale comunei Peștișani, cît de co
coșii de pe case, de stîlpii cerdacurilor, de lingu
rile sau furcile de tors, de pietroaiele din pîrîul Bis
trița, de crucile din cimitir. Cei care-1 cunoșteau 
pe Brâncuși copilul, cum a fost moș Vasile Trifu 
Blendea, colegul lui de bancă, nu vedeau nici o 
legătură între Costache a lui Brâncuși cel din urmă 
cu nouăzeci de ani și între aceste lemne sau pietre 
vechi, iscodite cu atîta interes sau fotografiate de 
noii veniți.

Apoi valurile admirației, de departe în tot mal 
aproape, au început a încercui Munții Gorjului, 
coborînd spre Hobița și oprindu-se la pragul con
sătenilor lui Brâncuși. Hobițenii, rubedenii cu artis
tul sau numai consăteni, se simt acum datori să 
răspundă acestei cinstiri, să caute, să explice, să 
înțeleagă mai exact locul pe care satul lor îl ocupă 
pe harta artistică a lumii. Cît și ce anume deține 
Hobița din faima lui Brâncuși ? Ce zestre nemăr
turisită sau neștiută i-a dat artistului 7 ...Consătenii, 
în primul rînd, vor să știe. Prin osîrdia unui profe
sor băștinaș, Gh. Sprîncenatu, a fost redactată chiar 
și o monografie a comunei, lucrare temeinică, de
pășind nevoile administrației locale, în care vizi
tatorul sau amatorul poate găsi informații de primă 
mînă cu privire la așezarea care l-a dăruit lumii pe 
Brâncuși. Un alt profesor, Petre Ceaureanu, pregă
tește un amplu studiu despre „izvoarele sau rădă
cinile folclorice ale artei lui Brâncuși*. După cum 
ne asigură monografia citată, comuna Peștișani — 
deci și Hobița, cătunul în care s-a născut Brâncuși 
— se află la 45 grade latitudine nordică și la 23,3 
grade longitudine răsăriteană. Dar ce pot spune 
niște coordonate de geografie pură 7

Pe globul terestru am putea fixa, cu mult mai 
exact, același punct, printr-o pasăre măiastră.
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L-am întrebat pe un hobițean ;
— Cum se prăznuiește la dv. amintirea unui dis

părut 7
Ilie Nicolcioiu : Ca peste tot, printr-o cruce 

sau printr-o fîntînă. Aproape de' Peștișani, lîngă 
Bălești, se afla pînă mai ieri și fîntîna lui Coșbuc, 
făcută de poet în amintirea unui fecior al lui care 
a murit într-un accident de automobil. A fost con
struită în vremea cînd poetul stătea la Tismana. 
Acum fîntîna e astupată, iar crucea s-a distrus...

— Cînd a apărut în Gorj moda monumentelor 7 
Ilie Nicolcioiu : După primul război mondial.

Căzuseră prea mulți pe cîmpul de luptă și fiecare 
sat avea ambiția să construiască un monument în 
cinstea eroilor lui. Chiar noi, la Peștișani, consti- 
tuiserăm un comitet de construcție și strînsesem 
o sumă bunicică de bani...

Construcția ansamblului monumental de la Tg. 
Jiu, datorat iul Brâncuși, se plasează istoric într-un 
puterhic curent de opinie publică izvorît din do
rința unanimă de a celebra memoria celor căzuți 
pentru făurirea unității teritoriale și naționale a 
României. Consătenii lui Brâncuși ne-au povestit 
despre luptele la care ei sau părinții lor au luat 
parte, în munții Gorjului, pe apa Tismanei, a Jale- 
șului sau a Bistriței, despre cei care au căzut în 
hotarul satului sau în alte zări, în Dobrogea, în 
Moldova, în Ardeal. Sentimentul recunoștinței a 
izbucnit în epocă, spontan și firesc. Acestui senti
ment i-ar fi răspuns, desigur, cu mult mai bine 
crucile străvechi sau fîntînlle de pomenire a mor- 
țllor, la fel de străvechi. Dar o megalomanie pa- 
;riotardă. neavînd nimic comun nici cu sentimen
tul pietății față de eroi, nici cu arta adevărată, a 
transformat dorința populară, — prin mijlocirea 
misiților electorali — într-o industrie a chetei pu
blice. Răspîntiile de drumuri, piețele publice, 
cimitirele, marginile de sat s-au umplut în scurt 
timp de „monumente". Cum arătau ele se știe. Miile 
de clienți n-aveau nici o vină, important este să 
considerăm, deocamdată, pietatea lor. Prăznuirea 
eroilor devenise o datorie de familie de vreme ce 
cununa de lauri a victoriei adăuga lîngă fiecare 
stîlp de poartă un semn de doliu și arată, lîngă 
fiecare vatră, locul unui dispărut.

La toate acestea se gîndiseră și oamenii din Pești
șani. Dar spre deosebire de alții, hobițenii aveau 
sculptorul lor. Faima celui plecat pe Sena, ridicînd 
acolo la strălucire un nume românesc, revenise la 
Hobița și, cu prilejul unei întoarceri acasă, 1937, 
consătenii îi propun lui Brâncuși construcția unui 
monument al eroilor, chiar în satul natal. Acest 
moment ni l-a evocat preotul Vasile Brâncuși, nepot 
al artistului, care își probează rudenia, la 82 de ani, 
printr-o izbitoare asemănare cu moșul : scund, vîn- 
jos, barbă albă, ochi negri și vioi, nas acvilin, fizio
nomie faunească sau dacică, amintindu-ni-1 pe Brân
cuși din ultimele lui portrete.

— îi semănați I remarcăm.
Vasile Br&ncuși : Ar fi fost bine să-i fi semă

nat și altfel. Mulți din neam îi seamănă, dar numai 
la chip...

— Cînd și unde ați discutat cu artistul despre 
monumentul la care se gîndeau hobițenii 7

Vasile Brâncuși : ...Era prin 1937 și Brâncuși 
venise în sat, pe neașteptate, ca de obicei, cu o 
trăsură din Tg. Jiu. Sosise de la Paris... A stat în 
gazdă la Maria, nepoata lui, soția lui Ilie Nicolcioiu, 
care ținea pe atunci și circiumă. La puțină vreme, 
ne-am strîns în jurul lui mai toate rubedeniile, 
cum și cîțiva consăteni care-1 cunoșteam. Ne-au 
mișcat vorbele lui : „Săraci v-am lăsat, săraci vă 
găsesc". Vorbea cu tristețe, cu mare amărăciune. 
„Trebuie să faci ceva pentru noi", i-am spus. „Tre
buie să faci ceva pentru satul din care ai pornit..." 
Nu l-au surprins vorbele noastre. Ne spunea că se 
gîndise să facă ceva, un monument care să atragă 
lumea : „O să vină turiști aici, o să construiți ho
teluri și restaurante, satul o să se ridice..."

— I-ați spus ce plănuiserăți ?
Vasile Brâncuși : I-am spus că și noi plănui- 

serăm construcția unui monument închinat eroilor, 
un monument cum se făceau atîtea altele, din piatră, 
cu un vultur în pisc. Ideea noastră l-a nemulțumit. 
„Toată România, ne-a spus el, e plină de ciori. Mă 
gîndesc să vă fac altceva". Eram curioși să știm la 
ce s-a gîndlt, iar cînd ne-a mărturisit că vrea să 
facă o poartă, o simplă poartă, am fost descumpă
niți. Ba încă fratele lui, Ion, a și rîs : „Auzi, pă
rinte, fratele ăsta al meu s-a cam sucit ; porți ne 
trebuie nouă 7 !“ Eram. într-adevăr, cam săraci, și 
o poartă în plus lîngă porțile noastre gorjenești nu 
ni se părea mare lucru. Cîte porți cioplite frumos în 
bardă nu făcuseră cei din neamul lui Brâncuși. și 
nu se mirase nimeni 1

— Ce s-a hotărît atunci, în această întîlnire 7
Vasile Brâncuși ; Trebuie să mărturisim, cu 

tristețe, că pe atunci, concetățenii lui Brâncuși 
n-au înțeles pe deplin valoarea ideii monumentului 
pe care artistul îl propunea, faptul că această idee 
venea din vechimea unui cult românesc...

— De ce s-a renunțat, pînă la urmă, la construcția 
unui monument făurit de Brâncuși la Hobița 7

Vasile Brâncuși : Artistul ne ceruse să-i 
procurăm două vagoane de piatră de Albești. Numai 
la atît se reducea pretenția lui materială. Discu
tasem împreună chiar și amplasarea monumentului 
care, într-o primă variantă, ar fi urmat să fie con
struit chiar la Hobița, în fața casei părintești, iar 
în alta — cea preferată de artist — la șosea, unde se 
află acum centrul comunei. Dar, între timp, artistul 
a început lucrul la ansamblul său de la Tg. Jiu.

... .... . ■

Revenim la Tg. Jiu, pentru a contempla omagial 
această via sacra, drumul sfînt al eroilor, consacrat 
de Brâncuși neamului său de strămoși.

Despre semnificația ansamblului monumental s-a 
scris și s-a vorbit mult, el va sugera cercetătorului 
de mîine multiple și fertile ipoteze. Rămîne cert că 
Brâncuși a dăruit României cel mai impunător 
ansamblu din întreaga lui operă, pe care l-a con
sacrat țării veșnice a eroilor, strămoșilor săi din 
veac. Cîteva fapte, cîteva mărturii, legate de naște
rea ideii monumentului vin să lumineze mai exact 
sentimentele artistului. Le transcriem, rînduindu-le 
în ordinea lor istorică.

Ne-am adresat, în primul rînd, sculptoriței Milița 
Pătrașcu, desemnată inițial să realizeze acest an
samblu monumental consacrat eroilor căzuți în 
lupteje de la Tg. Jiu.

— Cînd s-a născut ideea de a se propune lui 
Brâncuși realizarea acestui ansamblu monumental 7

Milița Pătrașcu : ..Construisem, la Tg. Jiu, 
în piața centrală a orașului, un monument consa
crat Ecaterinei Teodoroiu. Monumentul, cioplit în 
travertin italian, a fost realizat din inițiativa și 
cu fondurile Ligii naționale a femeilor gorjene a 
cărei președinte era doamna Aretia Tă- 
tărăscu. D-sa mi-a propus. încă în vara anului 
1936, să concep un grandios ansamblu monumental 
care să celebreze jertfa eroilor de pe Jiu. I-am 
mărturisit, chiar cînd mi-a făcut propunerea, că 
ideea mă depășește. O asemenea idee se cuvenea 
sugerată, spre înfăptuire, celui mai mare sculptor 
român de faimă universală, lui Constantin Brâncuși. 
I-am și scris lui Brâncuși, la Paris, iar scrisoarea 
lui de răspuns se află azi la Academie, printre pu
tinele documente care ne parvin de la el. Primin- 
du-se consimțămîntul de principiu al artistului, 
discuțiile s-au purtat în continuare, prin corespon
dență.

Ni s-a spus că încă din corespondență — nume
roase scrisori, din păcate pierdute — Brâncuși a 
cerut și și-a impus o libertate desăvîrșltă în conce
perea și înfăptuirea ansamblului monumental, re- 
fuzînd pentru realizarea operei orice onorariu, sub 
orice formă. Toate cheltuielile legate de construcția 
monumentului, de plata celorlalți meșteri, de cum
părarea terenurilor pe care s-a trasat via sacra au 
fost susținute din fondurile Ligii.

Din episodul popasului la Poiana, Sanda Tătă- 
răscu, martoră a acelor momente, reține ca sem
nificativ primul dialog pe care Brâncuși l-a anga
jat aici cu pietrele Gorjului. Aici, aproape de 
Rovinari, lîngă lunca Jiului, meditînd la Coloana 
infinită, artistul a construit o primă masă a tăcerii, 
din bolovani de rîu.

Am bănuit că nu este vorba despre o masă 
cioplită ci despre o construcție sculpturală obți
nută prin rînduirea unor pietre cioplite de natură.

Artistului îi plăcea locul, era doar Gorjul lui, 
stătea ceasuri întregi cu fața spre Paring, medi
tînd și fumînd, ceea ce pentru el era totuna. 
Poate că din nevoia de a materializa această li
niște de la Poiana s-a născut această masă. O 
așezare pe peluza verde, lîngă vilă, față în față cu 
un semicerc decorativ de coloane, între care se afla 
și un capitel de la Sarmizegetusa...

Poate că cele două pietre, cea sculptată în epoca 
romană și cea rotunjită de apele Jiului meditau 
asupra vechimii...

Oricum, asupra lor medita Brâncuși. Era prima 
lui reîntîlnire cu pietrele Gorjului.

O masă similară a construit, după cum ni se 
spune și în grădina Casei Bălănescu, de la Tg. Jiu, 
în perioada cît artistul a locuit și a lucrat acolo. 
Din păcate, amîndouă aceste opere, izvorîte din 
fantezia lui Brâncuși, s-au risipit. Au fost socotite, 
probabil, opere ale naturii.

Dar despre felul cum a lucrat aici, la Poiana, la 
Tg. Jiu, ca și la Petroșeni, cele mai interesante 
mărturii le dețin meșterii...

Ideea Coloanei, ca și a celorlalte elemente, a 
rămas ermetică pentru ochiul superficial, la fel de 
încifrată ca și oul lui Brâncuși. Artistul nu-și ex
plica opera, priza vizuală cu ea era singurul certi
ficat al asimilării senzitive și cerebrale, proba 
inițierii în secretul ei simplu și rafinat. Prietenii 
apropiați au scris și au povestit că ochii lui Brân
cuși străluceau, că artistul devenea glumeț, cald, 
volubil, numai atunci cînd avea pe deplin sentimen
tul că interlocutorul îl înțelege, că sensibilitatea și 
inteligența acestuia din urmă devin o vibrantă cutie 
de rezonanță care răspunde muzical. Neînțelegerea 
face dialogul de prisos. In asemenea cazuri, Brân
cuși se retrăgea în sine, rupînd punțile, rămînînd 
mut ca și oul de piatră, cînd nu trîmbița, cu glasul 
ascuțit ca un ferăstrău. Acelorași legi li s-au supus 
relațiile lui cu meșterii, iar mărturiile acestora o 
confirmă.

Fiindcă prima piesă din ansamblul monumental 
a fost Coloana infinită, gîndul lui Brâncuși s-a în
truchipat întîia oară în robustețea metalului, ne-a 
introdus spre vechii meșteri, ing. St. Georgescu- 
Gorgan, prieten al artistului, pe atunci inginer la 
Atelierele centrale din Petroșeni.

— Știm, din mărturiile încredințate tiparului, că 
ați fost unul dintre apropiații lui Brâncuși, pre
lungind astfel vechea prietenie care l-a legat pe 
tatăl dv. de artist, încă din anii cînd fiul Hobiței 
era ucenic la Craiova. Ați avut mai apoi șansa să 
conlucrați cu Brâncuși. de astă dată ca inginer, 
la realizarea coloanei.

St. Georgescu-Gorgan : Construcția Coloanei 
infinite a început la Petroșeni. Spre sfîrșitul lui 
iulie 1937 după ce mă întîlnisem cu Brâncuși la
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Tg. Jiu și parcurseserăm împreună axa viitorului an
samblu, ne-am îndreptat, prin defileul aceluiași 
Jiu, spre Cetatea Cărbunelui. I-am oferit artistului, 
în locuința mea din str. Cloșca nr. 2, camera de 
oaspeți, dar el a preferat să doarmă pe un divan 
în „camera de zi" — o odaie simplu mobilată, în 
care se găsea o masă mare, pe care se puteau în
tinde uriașe coli de hîrtie de desen sau calc, decu
pate din suluri. Bine-nțeles, chiar de a doua zi, 
rosturile casei mele de burlac erau complet răs
turnate : intrase în vigoare convenția potrivit 
căreia, pe tot timpul cît avea să-mi fie musafir, 
Brâncuși prelua rolul de conducător exclusiv al 
gospodăriei. Aceasta privea totul, de la răspunderile 
femeii de serviciu, pînă la introducerea în dormi
tor a „mezinului", un frumos cățel .,spitz", ridicat 
subit la rangul de favorit al sculptorului...

— Iși conturase artistul ideea. în clipa sosirii la 
Petroșeni ?

St. Georgescu-Gorgan : Desigur, o purta pro
babil de multă vreme în suflet. Practic, primele 
zile ale lunii august au fost ocupate cu o serie de 
încercări de stabilire a dimensiunilor Coloanei, 
pornind de la un anumit „modul" — sau dimensiune 
de bază — a elementului. Brâncuși folosea pentru 
element și denumirea sugestivă de „mărgea".

— Marea invenție ni se pare, în cazul Coloanei, 
ideea artistică. Nu socotiți că în rest, rezolvarea 
propriu-zisă a frumosului a hotărît-o ingineria ?

St. Georgescu-Gorgan : Este, într-adevăr, un 
caz rar de întîlnire a frumosului cu calculul rece, 
a unei idei artistice cu matematica și aplicațiile ei 
industriale. Frumusețea inefabilă a Coloanei infi
nite a fost calculată... S-ar părea, poate, exagerat 
că au fost necesare atîtea zile pînă ce Brâncuși a 
stabilit dimensiunile Coloanei infinite. In realitate 
însă formula estetică a elementului Coloanei 
(1:2:4), la o anumită valoare a modulului (1), trebuia 
combinată cu un număr anumit de elemente, 
deoarece numai printr-o îmbinare fericită a formu
lei estetice cu numărul de elemente a putut Brân
cuși să dea Coloanei de la Tg. Jiu frumusețea ei 
inefabilă.

— Este în ea, mi se pare, un inanalizabil caro 
este însuși frumosul...

St. Georgescu-Gorgan : Un inanalizabil con
ceput deliberat, și obținut cu precizie matematică. 
Calculul propriu-zis de rezistență, schemele șl de
senele tehnice au fost executate de cîțiva specia
liști de la ateliere, de ing. Nicolae Hasnaș și de 
proiectantul Gavrilă Somlo.

In biroul ing. șef al actualei uzine, prin bună
voința ing. Alex. Tolvai, am admirat schema rece a 
Coloanei infinite, desfășurată pe cîțiva metri pă- 
trați de hîrtie de calc. în urmă cu 30 de ani, ing. 
Tolvai, care ocupă acest birou, era simplu lăcătuș, 
și a lucrat, după cum ne mărturisește, la partea 
de asamblare a Coloanei. Discutăm „obiectul" în 
termenii producției industriale (31,800 m lungime, 
circa 860 kg o mărgică, 29 tone construcția metalică 
etc.). Dedusă din cifre, redusă la scară, descompusă 
în elemente, Coloana nu sare din pagină decît vă
zută cu ochii unui Brâncuși. Frumusețea și farmecul 
aparte ale acestui episod al construcției este că 
meșterii din această uzină nici n-au socotit-o altfel 
Coloana decît ca pe un ciudat produs industrial, 
unul dintre multele produse ciudate ale metalur
giei, care își capătă valoare abia după ce se inte
grează unui rost funcțional. Rostul funcțional al Co
loanei infinite este să fie contemplată, așa cum ros
tul unei roți dințate, invizibilă într-un agregat me
canic, este să pună în mișcare agregatul. Și mește
rii au executat-o cu acuratețea și probitatea profe
sională care face onoare adevăraților meșteri. Un 
meșter era și Brâncuși.

Despre el, proiectantul Gavrilă Șomlo, pe care 
l-am regăsit neobosit la planșetă, deși a trecut 
creasta celor 70 de ani, ne-a spus următoarele :

Gavrilă Somlo : Pe domnul Brâncuși l-au inte
resat în primul rînd forma și ideea monumentului. 
De detaliile tehnice ne-am ocupat noi... El este cel 
care a fixat înălțimea coloanei și numărul de ele
mente, după ce ne-a arătat mai întîi o schiță, de
senată chiar de el.

— Ați înțeles că este vorba despre un monu
ment 7

Gavrilă Somlo : Am înțeles ce vrea. Nu era 
lucru complicat. M-am apucat să fac calculul de re
zistență, apoi desenele pentru turnătorie și pentru 
fundația Coloanei... O dată la două zile venea și el 
pe la birou, fuma, urmărea cum lucrăm, făcea cîte 
o observație.

— Coloana era totuși, din punctul dv. de vedere, 
un prototip industrial...

Gavrilă Somlo : Prototipul era primul ele
ment. El s-a și comportat ca atare, a dat dificultăți 
la turnătorie, a crăpat. încolo, celelalte au mers 
șnur...

Pline de pitoresc sînt amintirile celorlalți meș
teri de la Petroșeni, în majoritate pensionari, oa
meni mai apropiați de arta lui Brîncuși, lucrînd 
de-a dreptul cu materia informă, cu lemnul și cu 
fierul.

Pe maistrul Carol Flisek, fostul conducător al ate
lierului de modele, nu l-am găsit în Petroșeni, s-a 
retras hăt departe, pe drumul Hațegului, în comuna 
Baru Mare, unde are o căsuță, înfășurată în corzi de 
viță, lîngă gara forestieră. Nu-1 surprinde interesul 
față de Brâncuși — „mi-am dat seama ce om e, din- 
tr-o ochire !“ — dar e mirat că dintre toate „obiec
tele" industriale folosite de el, în aproape jumă
tate de veac de meserie, pasiunea publică a scos 
din anonimat numai stîlpul acesta răsucit. Ca să 
ne probeze meseria, meșterul — care este într-ade
văr un strălucit meșter — ne istorisește performan
ța turnării unei roți de funicular care, în vremea răz
boiului, ar fi trebuit comandată tocmai în Germa
nia. Din punctul de vedere al meseriei stricte, mai 
importantă — și deci mai demnă de admirație pu
blică — este, desigur, această roată de funicular pe 
care, mehenghi cum era, Brâncuși ar fi admirat-o 
sincer, apreciind-o profesional, dar pe care lumea 
din păcate, o ignoră. Discutăm împreună, cu multă 
tristețe, despre anonimatul produsului industrial, 
ciocnind bere, meșterul bucurîndu-se pînă la urmă 
din inimă de cariera spectaculoasă pe care a făcut-o 
unul din obiectele făurite la Petroșeni. această 
Coloană infinită.

— Să revenim la Brâncuși, ce fel de meșter era 7
Carol-baci : No că sucit, meșter, domne !... într-o 

zi, prin august să fi fost, '37, mă cheamă la telefon 
intern domnul inginer Georgescu. Mă duc, în birou 
sînt prezentat unei persoane, zis domnu Brâncuși. 
necunoscut de mine „Flisek, să dai un dulgher 
— și i-a spus pe nume pe care să-1 dau (eu am dat 

altul, ăla era bun, dar bețiv 1) — și un loc, o earner 
unde să lucreze — șl unde nu va intra nimeni stră 
in de această lucrare — materiale, scule, etc"... Zi 
și făcut — ordin sever șl execuția precisă I O 
Doamne, ce-o fi și asta ?-— mă întreb eu pe mine. 
Trece o zi, trec două — lucru nimic I Trec și m. 
multe zile, cînd intru în cameră îl întreb pe du 
gher : „Ce faci. Oancea 7“ „Ascut la bardă și-1 ajt 
pe domnu’...". „Dar nu știi ce vrea să facă' 
„Nu știu, nu-mi spune, tot alta spune, mă pune f 
verific dacă taie barda...". „Oancea, e ceva în nt 
regulă", spun. Nu termin, intră cel cu barbă. ,,Me' 
terul e supărat, zice Oancea, că nu mere lucru". Ci 
cu barbă spune : „Stai, e lucru secret." Peste cît 
va zile, domnu' inginer Georgescu mă cheamă și m 
face de două parale, că nu mă interesez, etc. 
Domnu inginer, în fiecare zi dau pe-acolo de dov 
trei ori și văd că nu se mișcă nimic. Dar nici n 
știu ce vrea să facă domnu’ Brâncuși. Cică-i lucr 
secret. Eu nu știu, Oancea nu știe, dar, pe cum vă 
eu, nici domnu’ Brâncuși nu știe ce vrea să facă.

— Ce v-a spus domnu’ inginer 7
Carol-baci : Flisek, i-al din scurt I... M-am lămll 

rit eu pînă la urmă că domnu’ Brâncuși pregăte 
schița la fața locului. Lucra altfel, n-ascuțea de pe 
mană barda. în fine, cînd am avut în palmă schi 
ța clară, tulai-doamne, am zburat în birou la min 
și totul a mers rapid. Cu roata de funicular însă.

Carol-baci e cumnat cu Ion Romoșan, un alt meș 
ter coautor al coloanei, și el pensionar, locuind 1 
Petroșeni, deci ne-am reîntors pe același drum a 
Hațegului, în Cetatea Cărbunelui. Aceeași casă pri 
mitoare, de meșter veteran, de astă dată, pe masă - 
palincă. Drumul lui Ion Romoșan către meserie ■ 
într-un fel paralel cu drumul meșterului din Hobița 
amîndoi plecați de copii la oraș, amîndoi apucîm 
cu nădejde munca, amîndoi ajunși la capătul uno 
profesii diferite, servite cinstit. („Am auzit că dom 
nu’ Brâncuși or murit...”). Cestălalt meșter a ieșit 1. 
pensie, în 1960, după 50 de ani și opt luni de munci

— Anume cînd ați început lucru la partea de re 
gistență 7

Ion Romoșan : Am primit ordin de la domni 
inginer Georgescu, care lucra cu domnu’ Brân 
cuși în problema Coloanei. Domnu’ Brâncuși 
drept a fost și el pe la noi, la atelier, purta bărbi 
o barbă mare, neagră, după cît am înțeles t 
dădea directivele...

Coborînd înlăuntrul procesului industrial, pre 
zența lui Brâncuși se estompează. Partea de rezis 
tență metalică la care a lucrat meșterul Ion Ro 
moșan, împreună cu oa menii lui, nu-1 mal prive 
direct pe artist, deloc dezinteresat de desăvirșire. 
operei, dar treeîndu-și competența specialiștiloi 
printre care numele ing. Georgescu este pe drep 
pomenit. Ion Romoșan ne-a povestit cu minuțioast 
detalii, desenîndu-ne pe carnet, tot ceea ce nu s 
vede contemplînd Coloana infinită, adică miezul e 
de metal, adevăratul pivot, coarda pătrată de oțel 
sudată din trei bucăți, care face ca admirabilul obe
lisc să stea neclintit în vînt. Cu și mai multe de
talii, simțind interesul artistic, meșterul ne povestea 
despre o altă operație, finisarea „mărgelelor".

Ion Romoșan : După turnare — ați aflat că prims 
mărgică a crăpat, v-a povestit Carol 1, s-a trecut Îs 
strunjirea capetelor fiecărui element, apoi la cu
rățare. Mai întîi s-a făcut o curățare a metalu
lui cu grăunțe de cvarț (Ce frumoasă această o- 
perație, prin care s-a repetat, industrial, polizarea 
sahariană a sfinxului !), după care s-a dat un prim 
strat de protecție, astuparea porilor cu plumb. A 
urmat metalizarea cu alamă. La metalizare a lu
crat Ciulă Maxim, sub supravegherea lui Borodi 
Victor...

— Unde lucrează acum Borodi Victor 7
Ion Romoșan : E șl el pensionar. Locuiește, dacă 

nu mă înșel, la Petrila...
Drumul la Petrila. Din pensionar în pensionar, 

nimerim la casa lui Borodi Victor, chiar pe strada 
principală, găsindu-1 pe meșter între nepoți.

— Ați lucrat la Coloana infinită 7
Borodi Victor : Am lucrat multe piese în viața 

mea. (Și el are peste 50 de ani de meserie I) ...Dacă 
e vorba de Coloana lui Brâncuși, știu. A fost o lu
crare frumoasă. Au făcut-o meșterii noștri de la 
Petroșeni. De unde știți că am lucrat sudura 7 (zîm- 
bește cu mîndrie). V-a spus Flisek sau Romoșan 7 
(Meșterii sînt flatați cînd își recunosc meritele unul 
celuilalt).

— Se pare că meșterul Brâncuși a fost foarte 
mulțumit...

Borodi Victor ; N-are importanță, ne-am făcut > 
meseria (cu alt ton) : Să știți că lucrarea n-a fost 
ușoară, v-a povestit Flisek. (Remarc o mai mare 
încredere în Flisek decît în omul cu barbă). V-a 
spus cum am transportat-o prin defileu, pe drumul 
de acum 30 de ani, cum am aranjat-o la Tg. Jiu — 
am văzut la televizor că s-a făcut parc 1, cum am 
ridicat-o sus, mărgică cu mărgică și am sudat-o...

— Povestiți-mi dv. meștere !
Borodi Victor : Ce să vă povestesc, nu v-au 

spus Flisek, Romoșan, maiștrii turnători Adalbert și 
Szabo și Anastasia, sau cei de la fundație, frații 
Perini 7

— Unii dintre ei nu mal trăiesc. I-am căutat. 
Alții sînt risipiți prin țară.

Borodi Victor : Dar Coloana trăiește. Asta va 
trăi...

O ultimă amintire am culfes-o de la cel mai tînăr 
muncitor de la Coloană, turnătorul Lae Căprar. 
L-am regăsit la uzină, s-a rupt cîteva clipe de lîngă 
văpaia oțelului, a venit într-un birou.

— Sînteți fratele lui Lae Căprar 7
Lae Căprar : Sînt chiar eu. De ce 7

— Cîți ani ați avut cînd ați lucrat la Coloană 7 
Lae Căprar: Exact 14 ani. Eram ucenic.
Lae Căprar și-a păstrat intactă vîrsta, scund, 

blond, ochi albaștri, puf auriu pe obraji, un zîmbet 
senin de adolescent, deși are azi 46 de ani.

— L-ați cunoscut pe Brâncuși 7
Lae Căprar : Știam că se lucrează la ceva spe

cial, eu lucram ca ucenic formator, și am fost foar
te curios să-1 văd, cînd a venit la noi în secție. 
L-am văzut. Semăna cu Arghezi.

Ne-am exprimat nedumerirea. Simpla asemă
nare dintre cei doi era exclusă. Lae Căprar însă a 
insistat:

Lae Căprar : Nu știu cum să spun, pe Arghezi 
l-am văzut cu mult mal tîrziu, dar în mintea mea 
Brâncuși s-a întîlnit ca figură cu Arghezi, erau 
parcă din același neam de oameni...

Ne-am reîntors în Gorj prin defileul Jiului, cu 
sentimentul încă o dată întărit că descoperisem de o 
parte și de alta a muntelui aceeași spiță de bărbați.

Ne oprim în fața Porții sărutului cuminte ca • 
pline, adîncă, amețitor de adîncă, deschisă spre 
adîncuri de timp ca și o fîntînă, primitoare ca o 
poartă de țară. Aud dalta meșterului. Mă răsu
cesc spre liniștea din jur șl aud glasul de oțel al 
tăișului cioplind pîinea pietrei. Brâncuși o con
templa. O contempla de departe. Dalta era pur
tată de altă mînă, de mîna unui tînăr, care se 
lăsa îndrumată de gîndul meșterului ce apăsa și 
retrăgea oțelul, în scînteierl de clipă.

Rețin din amintirile meșterului pietrar Ion 
Alexandrescu, colaborator al lui Brâncuși la ciopli
rea Porții sărutului, cîteva mărturii care îl pun pe 
Brâncuși în dialog cu motivele timpului stră
vechi, cu motivele fundamentale ale artei neamu
lui său.

Ion Alexandrescu : Ml-a spus, cînd l-am cu
noscut : „Nu mă Interesează cu cine ai mai lucrat 
Acum lucrezi cu mine, cu totul altceva..." Mi-a dat 
apoi să văd cîteva fotografii. Erau fotografii după 
sculpturile lui. Eu care cioplisem mult piatra șl 
lucrasem cu fel de fel de meșteri nu mai întîl
nisem așa ceva. O astfel de sculptură simplă și 
stilizată — vîrsta mea. de 27 de ani. nu mai 
văzusem.

— NU mai văzuse nimeni o asemenea artă pînă 
la Brâncuși, întărim la rîndu-ne, consemnînd sur
priza tînărului pietrar de odinioară.

Ion Alexandrescu : I-am și mărturisit, că așa 
ceva n-am mai lucrat niciodată. „Ei bine, tinere, 
mi-a răspuns, de azi încolo vei lucra pentru mine, 
și vei face numai ce-ți spun eu. Restul timpului 
vom vedea ce vom face. Dacă mă asculți poți 
rămîne pînă la finisarea completă a lucrărilor. 
Repet: să faci ce-ți spun eu, și să nu mă întrebi 
nimic. Să știi să stăpînești dalta, și voi fi mulțu
mit cu asta...”

Nu era vorba de taciturnia lui Brâncuși, ci de 
un altfel de dialog, angajat prin mijlocirea instru-

(Continuare în pag. a Vl-a)
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Preocupări și perspective în ;
Concomitent cu lucră

rile de creare și perfec

ționare a diverselor ti

puri de calculatoare, oa

menii de știință și spe

cialiștii din industrie 

dezbat pe larg, amplele 

implicații ale utilizării a- 

cestor noi mașini pentru 

activitatea și viața omu

lui. In ce fel vom lucra 

cu ele ? Cum vom comu

nica anume ? Cît de de

parte se va ajunge în 

utilizarea lor și, mai a- 

les, cît de complexe vor 

fi operațiile pe care le 

vor putea efectua ?

La Colocviul de teh

nică de calcul și calcu

latoare, organizat recent 

în țara noastră, au parti

cipat, alături de re

prezentanții științei ro

mânești, și savanți și 

cercetători de peste ho

tare, în special matema

ticieni și ingineri preo

cupați de aspectele teh

nicilor calculului auto

mat. Publicăm mai jos 

colaborările unor repu- 

tați oameni de știință, 

specialiști în calculul 

automat.

„CALCULUL:
AUTOMAT":

vom asista și la consultări între me
dici și calculatoare. După ce ne va 
examina. doctorul se va așeza la 
masă, va „dactilografia" pe o clavia
tură datele bolii noastre și va primi 
instantaneu, prin fir, de la un calcu
lator sugestii prețioase privind diag
nosticul...

Toate aceste dezvoltări sînt posi
bile mulțumită unui nou sistem la 
care lucrez și eu și alți specialiști, 
grație căruia un calculator poate fi 
folosit concomitent de cîteva zeci de 
solicitanți. Noi, la Cambridge, am ob
ținut rezultate interesante în această 
direcție. La Massachusetts Institute 
of Technology din S.U.A. s-a reali
zat un contact simultan cu 30 de abo
nați, iar în viitor cifra se va ridica 
la 200. Și lucrurile nu se vor opri 
aci.

prof. dr. ing. 
Walter AMELING

Institutul politehnic din Aachen 
Republica Federală a Germaniei

SFATURILE CREIEREIOR 

ELECTRONICE?

prof. A. W. WILKES
Universitatea din Cambridge 

Anglia

pînă în prezent omul era separat 
de calculator. Dacă o persoană avea 
nevoie să recurgă la serviciile unui 
calculator, își redacta întrebările, se 
ducea în încăperea unde lucra ma
șina, „stătea la rînd“, introducea în
trebările și aștepta răbdătoare răs
punsul.

Perfecționările tehnice fac posibil 
ca accesul la calculatoare să se ge
neralizeze într-o măsură nebănuită. 
Pentru aceasta vom avea nevoie doar 
de un fel de mașină de scris cu o 
claviatură de un tip deosebit și de o 
legătură telefonică cu centrul de 
calcul, care se află poate la 100 km 
sau 1 000 km de utilizator. Cu alte 
cuvinte din laboratorul de cercetare, 
de la pupitrul de comandă al unei 
mari uzine metalurgice, de la ghișeul 
unei bănci sau de la biroul de conta
bilitate al unei mari companii, poți 
intra direct în legătură cu un calcu
lator supraputernic nevăzut, căruia 
să-i adresezi o întrebare, oricît de 
insolită, și la care să capeți răspun
sul pe loc.

Să ne închipuim că o întreprin
dere se preocupă de problema depo
zitării produselor sale în cele mai 
bune condițiuni și că a intervenit o 
„gîtuire". Care este cauza ? Șeful de
pozitului se așează la masa de lucru, 
„bate la mașină" întrebarea, și, în
tr-o secundă, capătă o informare 
completă asupra situației mărfurilor 
din depozit, asupra modului în car* 
se „scurg" ele spre distribuitori, asu
pra perspectivelor etc.

Sau să luăm un biolog care stu
diază fiziologia plantelor și cercetea
ză difuzarea oxigenului de către o 
anumită plantă. Analiza cu adevărat 
științifică a acestei probleme apa
rent simple necesită serioase cuno
ștințe de matematică. soluționarea 
unor ecuații diferențiale complicate 
care ar răpi cercetătorului mult timp 
Dar dacă el este „abonat" la un cal
culator, își va trimite singur, tele- 
fonjc, întrebarea și va căpăta pe loc 
răspuns.

Același sistem poate fi folosit de 
un radioastronom sau de un directoi 
de bancă. Să luăm, de pildă, balanța 
importurilor și exporturilor unei țări 
Ea este desigur cunoscută în lini’ 
mari dar nu se poate sti. în Decar' 
moment care este situația reală. A 
celași lucru este valabil pentru bu
getul unei țări, pentru dinamica in
vestițiilor etc.

într-un viitor nu Drea apropiat, 
dar totuși în decursul vieții noastre.

Din noianul de utilizări diverse ce 
se întrevăd mașinilor electronice de 
calcul aș dori să mă refer doar la 
controlul circulației în marile (si nu 
numai marile) orașe.

Problema este de o excepțională 
importanță, dacă ne gîndim că este 
vorba de drămuirea timpului a mi
lioane de oameni. Să spunem că din 
cauza deficientelor de circulație o 
persoană pierde inutil pe zi 10—15 
minute (pentru un mare oraș cifra 
nu e deloc exagerată). înmulțiți 15 
minute cu. să spunem, cinci sute de 
mii de oameni (cifră de asemenea 
rezonabilă pentru un oraș mare) și 
apoi înmulțiți rezultatul cu 30 sau 
365 de zile și veți ajunge la rezultate 
cu adevărat astronomice. în care se 
materializează timpul pierdut, fără 
folos, într-un anumit interval de 
timp, de societate în întregul ei. 
Apoi, intervin și considerente de 
securitate, necesitatea de a se evita 
accidentele, printr-o cît mai bună or
ganizare a circulației — fapt de care, 
de asemenea, trebuie ținut seama.

Agenții de circulație fac, desigur, 
ce pot. dar traficul urban creste în
tr-un ritm tot mai amețitor. Apoi 
un agent postat la un punct de inter
secție ignoră ce se petrece la doi 
kilometri distanță. E adevărat, el 
poate comunica cu colegii săi prin 
aparate de radio portative, dar me
toda este destul de greoaie și. de 
altfel, lipsită de eficientă : pur și 
simplu, creierul omenesc este inca
pabil să rezolve o problemă cu sute 
de mii de necunoscute, căci, de fapt, 
fiecare pieton sau mașină, cu traseul 
și viteza ei variabile, reprezintă o 
necunoscută...

în prezent, în unele mari orașe 
ale lumii se experimentează deja 
calculatoarele „agent de circulație**, 
pentru a dirija accesul pe marile

trasee, la marile intersecții. Soluția 
nu e totuși cea mai fericită din punct 
de vedere economic. Am văzut mari 
calculatoare afectate acestui scop, 
dintre care unele costau milioane 
de dolari, dar s-a constatat că 95 la 
sută din informațiile ce le căpătau 
nu prezentau de fapt utilitate di
rectă pentru dirijarea circulației. Un 
alt aspect: nu e suficient ca o ma
șină electronică centrală să dirijeze 
circulația pe baza unui program • ri
gid, ci este mult mai rațional ca ea 
să-și construiască singură un pro
gram în funcție de situația concretă 
și schimbătoare de la fiecare inter
secție. Dar pentru aceasta nu este 
neapărată nevoie de un creier elec
tronic central.

Iată deci ce ne-a determinat, la 
Politehnica din Aachen, să alegem o 
altă soluție. Noi am proiectat o serie 
de unități „liliput** (întreaga instala
ție electronică încape în cîte două 
cutii ușor transportabile), care se am
plasează la fiecare intersecție mai 
importantă. Este vorba, de fapt, de 
instalații relativ ieftine și lesne de 
manevrat. „Operatorul" este însuși 
agentul de circulație, care comunică 
mașinii un anumit program de func
ționare. Dacă programul nu este ju
dicios, ea îl respinge.

Dacă se întîmplă o defecțiune în
tr-un anumit punct al rețelei de 
calculatoare interconectate, sau dacă, 
dintr-un motiv sau altul, nu li se 
mai comunică datele necesare, fie
care instalație electronică portativă 
își elaborează singură un program 
„de forță majoră**, care asigură o 
circulație neîntreruptă prin inter
secția respectivă, luînd în considera
re lățimea străzii, numărul pietoni
lor, viteza vehiculelor etc.

Noul sistem pe care-1 punem la 
punct la Aachen va face posibil ca 
și orașele mici să recurgă la contro
lul electronic al circulației, veghind 
astfel la securitatea cetățenilor și la 
buna gospodărire a celui mai prețios 
bun al omului modern : timpul.

TTNĂRA GENERAȚIE IN-

VAȚA 0 NOUA „LIMBA

STRĂINĂ"-AIG Ol

dr. Peter NAUR
Danemarca

Cu cît lucrăm mai mult cu calcu
latoarele, cu cît le perfecționăm mai 
mult, cu atît avem motive să ne mîn- 
drim mai mult de........calculatorul"
cu care ne-a înzestrat natura.

Pentru a beneficia însă de avanta
jele oferite de calculatorul creat de 
noi trebuie să-i putem da instrucțiuni
le necesare. Or, aceasta n-o putem face 
decît adresîndu-i-ne în „limba" sau 
mai bine zis în „limbile" pe care el 
le cunoaște. Problema limbajelor

programelor de calcul este mult mai 
complicată decît pare la prima ve
dere. Ea preocupă de mulți ani pe 
savanți și în primul rînd pe mate
maticieni. S-au elaborat de pe 
acum cîteva asemenea limbaje uni
versale, pentru automatizarea progra
mării. Astfel, în 1960, un comitet for
mat din 13 specialiști din S.U.A. și din 
mai multe țări europene au pus la 
punct așa-numitul limbaj ALGOL, 
care cunoaște în prezent o largă răs- 
pîndire. Secretarul acestui comitet a 
fost chiar semnatarul acestor rînduri 
și tot el a redactat și raportul final. 
Alături de ALGOL, se mai pot cita 
și alte asemenea limbaje : FORTRAN 
(folosit în S.U.A. de firma I.B.M), 
COBOL (utilizat mai mult în scopuri 
de evidență comercială), limbajul 
PL 1 etc. Fiecare dintre ele își are a- 
vantajele și dezavantajele sale. 
ALGOL-u) (ca de altfel și FOR- 
TRAN-ul) este relativ simplu și foar
te intuitiv : utilizează, de pildă, ci
frele arabe, literele alfabetului en
glez, precum și un număr de 22 cu
vinte din engleză: („dacă", „atunci", 
„pentru" „început" etc), fiindu-i de 
asemenea proprii, operațiile aritme
tice obișnuite, paranteze, semne de 
punctuație 1... Așadar, un limbaj re
lativ apropiat de cel curent, sau, mai 
bine zis, apropiat de limbajul mate
matic obișnuit. Capacitatea noastră 
de a produce calculatoare crește și 
ea neîncetat. Dar toate acestea nu-și 
ating scopul dacă nu avem și oame
nii care să le mînuiască și. ca primă 
etapă indispensabilă, care să știe să 
li se adreseze pe „limba lor".

Cred că. în primul rînd, tineretul, 
cei care vor trăi mai mult decît ge
nerațiile vîrstnice actuale în „era 
calculatorului", trebuie să-și îndrepte 
tot mai susținut atenția în această di
recție. în fond, cred că va veni o 
vreme cînd chiar dacă vei putea trăi 
și fără a ști să conduci mașina, în 
unele munci nu te vei putea descurca 
fără să cunoști „limba" calculatoare
lor.

La noi, în Danemarca, ALGOL se 
învață încă de pe acum în licee, 
el putînd fi înțeles și însușit chiar de 
copiii de 12—15 ani. Desigur, sînt ne
cesare pentru aceasta unele cunoș
tințe de matematică elementară, ac
cesibile unui elev de liceu. Deocam
dată, învățămîntul programării cal
culatoarelor în învătămîntul mediu 
se desfășoară pe baze experimentale, 
însă, după părerea mea. cu deplin 
succes.

De altfel, predarea unui limbaj de 
tipul ALGOL-ului nu-și propune nu
mai un scop strict utilitarist. ci își 
poate dovedi eficienta chiar făcînd 
totală abstracție de calculatoare. In 
adevăr, pe această cale putem educa 
gîndirea, putem obișnui pe tînăr să 
„formalizeze" procese diverse, să le 
descrie într-o formă cît mai logică 
și mai coerentă, înveșmîntîndu-le în 
„straie matematice".

Găsirea de profesori, pentru a pre
da bazele programării și tehnicii cal
culatoarelor nu este o problemă u- 
șoară. Adeseori, noi recurgem la in
gineri, la specialiști care, direct din 
producție, trec la catedră și vorbesc 
elevilor despre noua știintă. Realita
tea este că. în prezent, avem mai 
mulți elevi doritori și capabili să o 
studieze, decît profesori care să sa
tisfacă această cerință. Și, totuși, 
trebuie să depunem eforturi ca să 
înaintăm pe front larg, să înflăcărăm 
și să mobilizăm energiile tinerei ge
nerații. să dezvoltăm învățămîntul la 
toate nivelurile (și nu numai la cel 
academic). Și începutul trebuie să-1 
facem cu „limbajul" calculatoarelor. 
O dată acesta însușit, misterul calcu
latoarelor dispare și mașina se pre
face într-un simplu instrument.

DE PRETUTINDENI
TEZAUR ANTIC

Un locuitor din satul 
Karavelovo a găsit, în 
unor lucrări agricole, un 
cuprinzînd 41 de monede Acestea
sînt în majoritate tetradrahme 
din Tasos și Atena și dinari din 
secolele 1 și II î.e.n

bulgar 
cursul 
tezaur

„RASISMUL FALSIFICĂ 

BIOLOGIA UMANĂ"

U.N.E.S.C.O a dat publicității 
o declarație în problema rasismu
lui și prejudecăților rasiale, care 
cuprinde concluziile unei ample 
analize făcute timp de o lună de 
18 experți din 16 țări Experții au 
ajuns la concluzia că „Rasismul 
falsifică grosolan cunoștințele re
feritoare la biologia umană" și că 
„problemele umane pe care le ri
dică relațiile numite „rasiale" au 
o origine mai mult socială, decît 
biologică" Această declarație este 
rezultatul unei analize a prohle-

mei făcute din punct de vedere 
biologic, dar ea ține seama și de 
factori sociologi și morali Decla
rația insistă totodată „asupra 
instrumentelor de progres" în 
luptă contra rasismului: școala, 
mijloacele de informare și dreptul.

ULTIMA CĂLĂTORIE

A LUI „QUEEN MART"

Transatlanticul „Queen Mary" 
și-a încheiat cea din urmă cursă 
sub pavilion britanic, sosind joi 
în portul Southampton Peste 
1 600 de persoane au insoțit cele
bra navă în această „călătorie de 
despărțire" „Queen Mary", care 
a fost vindută nu demult de com
pania engleză „Cunard" munici
palității din Long Beach iCalifor- 
nia), va părăsi definitiv Anglia 
la 31 octombrie, cînd va porni în 
larg pentru a întreprinde, de data 
aceasta sub auspiciile noilor pro
prietari, ultima sa croazieră de 39 
de zile

TROFEU CINEGETIC

In masivul Risniak, din regiu
nea Gorski Kotar, a fost împuș
cat un cerb considerat a poseda 
unul dintre cele mai frumoase 
trofee vînate in Iugoslavia. Coar
nele cerbului au forma unui poli
gon neregulat cu 14 laturi și 
cîntăresc peste șapte kilograme.

RADIOTELESCOP

GIGANT

inter- 
și te
la In

in cadrul unui simpozion 
național de radiotelescoape 
lescoape radar, care are loc 
stitutul de tehnologie din Massa
chusetts s-a anunțat că in Anglia 
se va instala un radiotelescop cu 
un diametru de 122 metri, a cărui 
construcție va dura intre 3 și 5 
ani.

Telescopul, a cărei amplasare 
nu a fost încă hotărită, va fi în 
legătură cu observatorul Jodrell 
Bank printr-un sistem de micro
unde.

- A-- **"* -' 'ft:. : 't- -'l

acasă
(Urmare din pag. a V-a)

mentelor, de la meșter la meșter. înțelegerea 
spontană, francă, inteligentă, făcea cuvîntul inutil.

— Ce urma să faceți în timpul liber ? — în
trebăm.

Ion Alexandrescu : Cred că în timpul liber Brân- 
cuși se gîndea tot la lucrul lui. Locuia la Hotel Regal. 
Eu stăteam la „Mielul Alb". Camera lui era la 
parter, izolată de celelalte, cu geam la stradă; 
avea o suprafață de circa 3x4 m, și era foarte 
simplu mobilată : o dormeză, o masă mică, un 
lavoar în colț, un șifonier de tip popular, cu două 
uși, un scaun cu spătar pe care am văzut mereu 
haina lui, și două scaune de bucătărie. In loc de 
covor, pe jos era întinsă hîrtia pe care desena 
acele motive ce trebuiau transpuse pe portal : 
schitele erau făcute în cărbune aproape la scara 
1/1. Pe parcurs mi-am dat seama că dînsul lucra 
și noaptea, sau devreme, în zori, deoarece la ora 
la care veneam eu (9 dimineața), avea schițele cu 
motive noi, hîrtii rupte și aruncate într-un colț, 
resturi de cărbune folosit. După cum îmi spusese. 
nu-1 întrebam niciodată nimic. Apoi lua schița, 
o tăia cu foarfecă, restul îl făcea sul și-1 punea în 
geamantan, iar partea tăiată, o punea pe dormeză. 
Pe urmă se spăla pe mîini, lua plicul cu fotografii, 
se uita la unele dintre ele, iar pe mine mă trime
tea să-i cumpăr țigări : un pachet de 100 de „Na
ționale". (Fuma foarte mult, țigară de la țigară). 
La înapoierea mea, era îmbrăcat, cu schița de pe 
dormeză făcută sul. Mă întreba : „Ai toate uneltele 
necesare la tine 7“ Le aveam. „Haide să mergem". 
In șifonier avea mere, își lua cîteva în buzunar 
și plecam la fața locului, la Portal.

— Cum se purta în timpul lucrului ?
Ion Alexandrescu : Ne urcam pe schelă, eu 

măsurăm distanța după cum îmi spunea dînsul, iar 
dînsul desena cu cărbune, după schița în mărime 
naturală ce o adusese ; și, față de dînsul, începeam 
să sculptez, adică să adîncesc liniile desenate în 
cărbune, (cu tăietura în formă de V). Sculptam un 
motiv pînă ce îi convenea adîncimea și lățimea. Pe 
urmă se da jos, stătea pe o bancă așezată la dis
tanța pe care o ceruse, și mă conducea de jos 
spunîndu-mi dacă era cazul să mai adîncesc sau 
nu. După ce primul motiv era bun și aprobat de 
dînsul, eu continuam, iar dînsul stătea în conti
nuare pe bancă, dar în timpul acesta își curăța 
merele, mînca și iar fuma, circa 2—3 ore, pînă 
cînd terminam tot ce era desenat. îmi spunea : 
„Pentru azi, numai atît. Vom vedea mîine ce vom 
mai face".

Se observă și aici, în munca la Portal, ca și din
colo, la Petroșeni, în lucru la Coloana infinită, 
același proces de calmă elaborare a ideii, prin 
chiar reprezentarea ei. Viziunile abstracte ale ar
tistului cereau materia. Ca și în restul operei, și 
în acest ansamblu monumental de la Tg. Jiu, ideea 
se afla încorporată în materia ei brută, iar artistul 
o degaja treptat, pipăind structura lemnului, a me
talului, a pietrei. Astfel bănuim că se explică 
exercițiile de construcție a mesei de la Poiana și 
de la Casa Bălănescu din Tg. Jiu, astfel ne apar 
meditațiile artistului în fața modulului Coloanei in
finite, la Petroșani (scenele cu Oancea), acest sens 
îl capătă elaborarea motivelor Portalului, prin dia
logul nocturn sau solar cu piatra.

Mărturiile lui Ion Alexandrescu par să ne con
firme :

Ion Alexandrescu : Se uita ce fac pietrarii fără 
să le spună nimic. (Mai erau doi. și îi pusese să 
lucreze bănci, dar a fost nevoit să-i concedieze 
după o lună, căci se contraziceau cu dînsul). Privea 
Portalul din toate părțile. Se ducea pe alee pînă-n 
fund la Jiu, unde era masa cu cele 12 scaune. Pe 
parcurs, se oprea sau în stînga, sau în dreapta, se 
plimba în întinsul parcului sau pe digul Jiului, și 
pleca, revenind spre seară, făcînd același drum și 
aceleași popasuri. Mie mi-a spus, după cîteva zile, 
să mă ocup de cei doi cioplitori, să nu cioplească 
fin piatra (adică băncile), ci să cioplească așa cum 
cioplește țăranul lemnul pentru stîlpii de la poartă. 
„Să rămînă urme de daltă, neregulate, adică să se 
vadă că e cioplită de mînă de om, nu turnată".

Cel puțin aici, în Gorj, la el asasă, — ca de altfel 
și-n Impasse Ronsin, la Paris — Brâncușj cultiva o 
anume ambianță stimulatoare plină de sugestii, 
legată direct sau indirect de motivele fundamentale 
ale creației lui, ca un savant ce nu se poate nicicînd 
sustrage preocupărilor lui cardinale, purtînd cu sine 
sau căutînd apropierea liniștitoare a bibliotecii. La 
Paris martorii ne povestesc, iar în acest sens reți
nem amintirile ing. St. Georgescu-Gorjan — Brân- 
cuși asculta muzică, o anume muzică folclorică, a 
cărei simplitate rafinată, al cărui ritm, ale cărei 
modulații (distorsionate la patefonul său de o con
strucție specială), se întîlneau într-un punct ideal 
al esențelor cu muzica Gorjului său.

Revenim la amintirile ing. St. Georgescu-Gorjan :
Șt. Georgescu-Gorjan : Artistul avea o sumă 

de discuri de muzică folclorică din insulele Pacifi
cului. Mai întîi le-am ascultat în reproducere nor
mală. Dar fiecare disc mai avea, pe lîngă gaura 
centrală de prindere în pivotul platoului și o alta, 
excentrică, sfredelită de Brâncuși. Prinzînd discul 
pe platou, în gaura excentrică, ritmul normal al 
melodiei suferea neașteptate transformări, deoarece 
viteza se modifica mereu. în cursul fiecărei ro
tații... Prin inversarea melodiei — relatează ing. 
Șt. Georgescu-Gorjan — și continua variație a rit
mului se obțineau efecte dintre cele mai bizare, 
dintre cele mai neașteptate, cu atît mai bizare cu 
cît melodiile erau și așa destul de neobișnuite, prin 
exotismul lor. Experiențele acestea, combinate din 
cînd în cînd și cu modificări bruște ale vitezei de 
rotație a platoului, au fost repetate și cu discuri de 
muzică populară românească, foarte cunoscute. E- 
fectele sonore erau parcă și mai impresionante de
oarece transformările melodice obținute dădeau cu 
totul altceva decît cîntecele cu care eram obiș- 
nuiți .

Cu totul altceva decît eram obișnuiți au dat și 
motivele reinterpretate, esențializate și ridicate la 
supremă de gîndul și mîna lui Brâncuși. Artistul 
le gîndea, le căuta, nu se putea sustrage sugestiei 
lor. El căuta perpetuu această sugestie, o fabrica 
atunci cînd n-o găsea în atmosferă, el a regăsit-o 
însă în Gorjul natal. Meșterul Ion Alexandrescu a 
observat acest proces :

Ion Alexandrescu : Uneori, după ce încheiam 
2—3 ore de lucru îmi spunea : „Tinere, dacă nu ai 
nici un program, vino cu mine". Discuta cu mine 
despre lucrurile cioplite în lemn de țărani. O dată 
mi-a spus că pregătește o lucrare în India, pentru 
un prinț, un cavou în formă de măr, și că m-ar 
lua cu dînsul la Paris, apoi în India... Alte
ori, mă chema la hotel, își lua un aparat de foto
grafiat, și mie îmi dădea unul de filmat, care era 
mai greu, și mergeam la tîrgul săptămînal undese 
adunau țăranii din jur cu diferite lucruri de vîn- 
zare, ca : farfurii, linguri de lemn cu diferite cres
tături, bastoane frumos crestate, preșuri, covoare de 
lină, scoarțe, cămăși pentru femei, țesături, lucruri 
la care maestrul se uita cu multă atenție ; pe unele 
le lua în mînă studiindu-le amănunțit, pe altele le 
fotografia, și întreba țăranii din ce comună sînt și 
vorbea cu ei.

Reținem ca semnificativ faptul că pe Brâncuși îl 
interesa nu numai tehnica artizanală, știința țăra
nului de a înțelege și prelucra lemnul, inul, cînepa, 
lutul, dar și ambianța, atmosfera populară, și, cu 
precădere, ritualul muncii. Pietrarul colaborator 
la Portal o mărturisește :

Ion Alexandrescu : Filma sau fotografia felul 
cum muncesc țăranii, cum stau la umbra carului, 
cum prînzesc sau se odihnesc. Sau cum spală ru

fele cîte o femeie, la Jiu, bătînd cu un mai de 
lemn cămăși de cînepă. îi plăcea, de asemenea, să 
se plimbe prin grîu, și mai ales pe acolo unde erau 
foarte multe flori, din care rupea cîteva...

Ne mai întrebăm ce i-a dăruit artistului acest 
Gorj pe care l-a omagiat prin suprema sa operă 7

în aceeași perioadă a lucrului la Tg. Jiu, Brân
cuși se întorcea acasă, la Hobița, la ai săi, iar 
această întoarcere, cu toate cele ce se petrec aici, 
nu apare ca o revenire la mituri. Am refăcut acest 
drum prin martori, prin ultimii martori.

Ilie Nicolcioiu ; S-a întors, ca de Obicei, cu 
trăsura lui Peșchir, un birjar din Tg. Jiu (mi se 
pare c-a murit și el) și a tras la mine. Prima oară 
cînd a venit în sat, n-a vrut să rămînă noaptea la 
noi, mi-a cerut trăsura să se ducă acasă, la soră-sa. 
„Vreau să dorm pe rogojină, ca atunci cînd eram 
copil". A venit de-acasă a doua zi, pe la prînzișor. 
I-am spus neveste-mi să pregătească o sticluță cu 
țuică gorjenească și trei păhăruțe. îi pregătisem și 
o surpriză, varză albă, murată la putină, cu boia 
de ardei. A stat, a mîncat, s-a odihnit, apoi a ple
cat la Boroșteni să se întîlnească cu prietenii de 
școală. La întoarcere s-a întîlnit cu părintele, și a 
trimis după Vasile Blendea-Trifu, colegul lui de 
bancă, a stat de vorbă cu ei. A fost și la cimitir, 
la părinți...

Ne-am dus la cimitirul Hobiței, în lunca Bistri
ței, într-o după-amiază de aur, cînd, așa cum se 
spune, cei plecați se împacă iarăși cu lumea, re- 
vărsînd asupra ei o lumină de eden. Cele mai 
multe cruci sînt scufundate în pămînt, răstignite 
într-o rînă, înnegrite de anotimpuri. Cu dificultăți, 
am aflat și crucile părinților — una aproape risi
pită, cealaltă cu numele aproape șters. Un B stră
lucea ca o hieroglifă scrijelată în fibra de lemn, 
în culoarea stinsă a lacrimii de ștejar. Mi-am 
amintit că G. V. Paleolog deține de la Brâncuși o 
dorință testamentară privind crucea care ar fi tre
buit consacrată mamei artistului. Pe lemn ar fi 
urmat să se scrie doar atît : Maria — mama Ini 
Brâncuși. Nu s-ar putea oare împlini această do
rință ? Hobițenii, și mai ales rubedeniile, purtă
toare ale aceluiași nume, n-ar putea oare afla în 
pădurile Gorjului un stejar care să străjuiască 
amintirea acestei mame, nu mai puțin anonimă și 
celebră, ca și Smaranda lui Creangă 7

Am trecut pe lîngă „pragul" casei părintești. O 
bătătură goală, dominată de piatra'memorială plan
tată în această primăvară, la aniversarea nașterii 
artistului. Un corcoduș, martor probabil al copilă
riei, groapa unei fîntîni în care Costache se va fi 
privit cîndva. Ne întrebăm iarăși : n-am putea oare 
scoate apă proaspătă din această fîntînă a lui Brân
cuși ? Nu i-am putea consacra tocmai lui, o fîn
tînă, o fîntînă simplă cu ghizduri de lemn, prăz- 
nuindu-1 după o străveche tradiție, o tradiție pe 
care artistul atîta a iubit-o ? Ar trebui ca prăz- 
nuirea lui Brâncuși la Hobița să fie strict popu
lară, etnografică în cel mai ales sens, iar propu
nerea organizării unui muzeu etnografic în satul 
natal este cea mai nimerită idee. Cînd se va or
ganiza ?... Ni se atrage atenția că undeva, la șosea, 
în Peștișani, în bătătura casei învățătorului pen
sionar Ion Dăneț, s-ar afla un nuc răsădit de 
Brâncuși. Mă opresc lîngă nuc.

Falnicul arbore este cel puțin octogenar, deci 
amintirea e plauzibilă. cu rădăcini adevărate. 
Nucul lui Brâncuși ne dăruiește nuci, încă verzi, 
cu coaja amară și cu miez dulce. Elena Dăneț, 
nepoată a artistului, ne povestește îmbiindu-ne cu 
must în ulcele de lut :

Elena Dăneț : îmi amintesc de unchiu, îl țin 
minte, cum să nu, deși eram micuță. Ii sînt nepoată 
de frate, ca și Maria lui Ilie Nicolcioiu ; tata și cu 
nenea Costache au răsădit nucul ăsta. (Nenea 
Costache e Brâncuși I) ...Era un om vesel, fără 
astîmpăr, nu stătea o clipă locului, te iscodea cu 
vorba și cu ochii. II iubeam. Ne-am înțeles chiar 
și cu artista aceea irlandeză care a venit cu el la 
Hobița ca să-i cunoască satul.

— Cînd s-a întîmplat asta ?
Elena Dăneț : Mai înainte de a începe lucrul la 

Tg. Jiu, cred că prin '927 sau prin '32. Irlandeza 
dormea într-o odaie la Lache Tabacu, iar el era 
găzduit în altă parte. O plimba peste tot, să-i 
arate satul, colinele, oamenii, iar noi o îndrăgisem 
deși nu știa o boabă românește.

Regăsim aceeași căutare a atmosferei motivelor, 
prietena și admiratoarea lui Brâncuși fusese desi
gur invitată într-o călătorie de inițiere.

Elena Dăneț: La plecare, unchiul a pus-o 
pe sora Maria să tocmească în sat, la cea mal 
meșteră femeie, un costum de-al nostru, gorjenesc, 
pentru străina aceea subțirică și bălană. Fotă, ie, 
bete, ilie, maramă. Le-a lucrat Cireșoanea, așa-i 
spuneam, știți care, numa Chivei, soacra lui 
Sîrboiu, ea le-a țesut și le-a cusut pe toate.

— După cum se pare unchiul era foarte legat 
de sat, de ai lui...

Elena Dăneț : Cum să nu 1... Păi nu l-a trimi» 
bani și sorei Maria să-și ridice casă nouă, (chiar o 
și rugase să-i îngrijească o odaie, care să fie 
numai a lui), ba înainte de plecare, ne spunea că 
vi ea să-și întemeieze o casă, făcută cu mîna lui, aici 
la Hobița.

— Unde ?
Elena Dăneț : Unde ? 1 Ne-am mirat șl noi... 

Colo, pe creasta dealului (ne arată cu mîna), în 
afara satului, de unde se vede bine lunca Bistriței, și 
se văd și munții... N-a mai apucat s-o mai facă. 
Ultima petrecere cu el a fost parcă de rămas bun...

Ne-a interesat această petrecere hobițeană cu ru
bedeniile, răspunzînd — în concepția lui Brâncuși 
— unui ritual al familiei la care artistul s-a con
format, cu aceeași smerenie ca în toate actele lui 
fundamentale. într-un fel această masă vie a fami
liei a fost tot un act de artă.

Despre ea, despre această masă cu rubedeniile, 
ne-a vorbit tot Ilie Nicolcioiu, care păstrează cele 
mai proaspete amintiri.

— Unde a avut loc masa familiei ?
Ilie Nicolcioiu : Nu în sat, ci pe deal, la 

Cioaca, lîngă castanii părintești. Am pregătit din 
vreme tot ce trebuia, am dus acolo ce știam noi 
că-i place lui. Am chemat și doi lăutari. Nenea 
Costache mi-a zis însă să-1 chem sus și pe moș 
Slabu, un scripcar bătrîn căruia îi dăruise el, cînd 
a plecat din țară, o vioară. Moș Slabu a venit cu 
vioara aceea, dar din vioară a cîntat Brâncuși...

— Unde este vioara ?
Ilie Nicolcioiu : Cine mai știe... Si moș Slabu 

a murit, și vioara s-a pierdut...
S-a pierdut acea vioară, dar sunetele ei, pe 

dealul Cioaca, lîngă castanii părintești, au rămas 
parcă în văzduhul acestei toamne care îl celebrează 
pe Brâncuși.

A rămas intactă atmosfera motivelor. La plecare, 
unul dintre intelectualii satului, prof. Gh. Ceau- 
reanu, un inițiat al tainelor lui Brâncuși și, mai 
ales, al tainelor spiritului popular, ml-a spus :

— Știți că Hobița e patria doinelor cu hăulit, 
că oamenii noștri cîntă de cînd se nasc și pînă 
mor, că se strigă unii pe alții din deal în deal 
hăulind într-un anume fel, că modulațiile acestea 
(ne amintim de distorsiunile sonore practicate 
de Brâncuși 1) poartă la noi numele de hnhurezit ?.„ 
Mai sînt și alte taine de care trebuie să ne apro
piem încet și cu grijă.

Ce anume deține Hobița din taina lui Brâncuși 7 
Ce zestre neștiută, nemărturisită sau indescifrabilă 
i-a dat ?

Intr-un provizoriu „armistițiu" al gîndului, am 
convenit că această Hobiță i-a dăruit artistului o 
zestre magică.
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TOASTUL l’ltfȘLDIATELUI CONSILIULUI 
DE STAT Al BLPUBLICII SOCIALISTE

Președintele Consiliului de Stat, CHIVU STOICA, a 
adresat înaltului oaspete și celorlalte personalități pa
kistaneze, în numele poporului român, al Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România și al său perso
nal, un salut călduros de bun venit în țara noastră.

Adresîndu-se feldmareșalului Mohammad Ayub 
Khan, vorbitorul a spus:

Noi considerăm vizita Excelenței Voastre ca un ca
pitol important al istoriei relațiilor româno-pakista- 
neze. Deși șederea dv. în România este scurtă, vă veți 
putea convinge de sentimentele de prietenie și sim
patie ale poporului român față de poporul pakistanez 
și conducătorii săi. în același timp, veți avea prilejul 
să luați cunoștință de unele din rezultatele activității 
creatoare a poporului nostru, angajat în marea operă 
de făurire a unei societăți noi, socialiste.

în continuare, subliniind că intensei activități con
structive a țării noastre îi corespunde atașamentul ei 
profund pentru cauza păcii, președintele Consiliului de 
Stat a arătat că prețuirea pe care poporul român o 
da dreptului său, atît de greu cîștigat, de a fi liber și 
deplin stăpîn la el acasă, se traduce în domeniul rela
țiilor^ interstatale ale țării noastre prin promovarea 
-neabătută a principiilor independenței și suveranității 
naționale, neamestecului în treburile interne, egalității 
în drepturi și avantajului reciproc.

Proclamînd dreptul absolut al fiecărui popor de a 
fi stăpînul propriului său destin, ca de altfel și al 
resurselor țării sale, noi promovăm o politică de 
colaborare și cooperare cu toate statele, indiferent 
de sistemul lor social. In epoca noastră, cînd știința 
și tehnica se dezvoltă într-un ritm vertiginos, schim
burile largi și permanente în toate domeniile, coope
rarea economică, industrială și științifică au devenit o 
condiție indispensabilă a progresului fiecărei țări în 
parte, ca și a civilizației mondiale în ansamblu. 
Considerentele politice impun la rîndul lor lărgirea 
colaborării internaționale. în fața pericolelor prin 
care trece pacea lumii este necesară normalizarea și 
întărirea relațiilor interstatale, creșterea răspunderii 
și inițiativei tuturor țărilor, participarea lor directă 
la soluționarea marilor probleme care confruntă ome
nirea.

Arătând că România duce o politică de largă 
colaborare internațională, intensifică schimburile sale 
cu celelalte state în toate domeniile, întreprinde 
inițiative menite să contribuie la reducerea încor
dării, la întărirea încrederii dintre țări, în Europa 
și în alte părți ale lumii, vorbitorul a spus: O 
atenție deosebită acordăm dezvoltării relațiilor cu 
țările din Asia și Africa, numeroase din ele fiind 
state care și-au cîștigat recent independența. Mani
festând înțelegere și atenție față de înfăptuirea idea- 
lurik ' de progres social și național al acestor popoa
re, >mânia le acordă un sprijin ferm în lupta pe 
care »le o duc împotriva acțiunilor agresive ale impe
riali# nului, pentru înlăturarea reziduurilor și conse
cințelor dominației coloniale.

Constatăm cu satisfacție că în ultimii ani s-au dez
voltat considerabil relațiile României cu țările din zona 
Oceanului Indian și a Golfului Persic. Noi prețuim 
faptul că printre aceste țări prietene se află și Pakis
tanul, al cărui popor este atît de aproape de sufletul 
poporului român. Președintele Consiliului de Stat a 
amintit că atît poporul român cît și cel pakistanez 
au dus o luptă grea pentru afirmarea ființei și perso
nalității lor naționale, pentru a putea deveni stăpîne 
în patria lor. Ne sînt bine cunoscute eforturile depuse 
de poporul pakistanez în vederea lichidării dificilei 
moșteniri coloniale, precum și munca lui neobosită 
consacrată transformării patriei sale într-un stat cu 
o economie modernă și de sine stătătoare.

Relevînd că relațiile prietenești dintre România și 
Pakistan înregistrează în prezent o evoluție favorabilă, 
vorbitorul a subliniat importanța contribuției pe care 
contactele directe stabilite între oamenii de stat ai celor 
două țări le aduc la întărirea raporturilor de prietenie, 
la statornicirea unui climat mutual de încredere. 
Aceste contacte, printre care ocupă un loc de frunte 
actuala vizită a Excelenței Voastre, sînt deosebit de 
rodnice pentru dezvoltarea relațiilor româno-pakista- 
neze. In această ordine de idei, îmi este plăcut să relev 
mer ui ascendent al schimburilor economice, precum și 
f-10 1 că România și Pakistanul se întâlnesc în eforturi
și acțiuni comune, pentru promovarea colaborării dintre 
toate statele în spiritul păcii și prieteniei între popoare.

în continuare, președintele Consiliului de Stat, Chivu 
Stoica, a spus :

Abordînd în cadrul discuțiilor noastre ansamblul 
situației internaționale, pe fondul căreia se desfășoară 
și relațiile noastre bilaterale, va trebui să constatăm 
că, din nefericire, mai există în lume o serie de fo
care de război și de tensiune, care constituie nu nu
mai surse de înveninare a atmosferei internaționale, 
dar și permanente pericole potențiale pentru pacea 
întregii omeniri. Printre factorii determinanți ai si
tuațiilor nesatisfăcătoare din diferite regiuni ale glo
bului, factori complecși și multipli, am dori să men
ționăm unul pe care-1 considerăm în momentul de 
față ca fiind cel mai grav. Ne referim la rezistența 
unor forțe reacționare față de procesul emancipării 
națiunilor, la încercarea de a se folosi presiuni eco
nomice, politice și militare pentru amestec în trebu
rile interne ale altor țări. Noi considerăm că, față de 
orice încălcare a principiilor relațiilor dintre state, co
munitatea mondială a națiunilor poate și trebuie să 
ia poziție fermă. Iată rațiunile pentru care noi apre
ciem că toate țările răspund individual și solidar pen
tru soarta lumii și deci ele trebuie să depună eforturi 
conjugate pentru respectarea legalității în relațiile 
interstatale, ceea ce duce la însănătoșirea climatului 
internațional.

Subliniind că o altă mare primejdie care confruntă 
omenirea provine din cursa înarmărilor, președintele 
Consiliului de Stat a menționat că singura cale pentru 
a garanta pacea și liniștea popoarelor este realizarea 
dezarmării generale și în primul rînd a dezarmării nu
cleare, încetarea fabricării de arme și focoa
se nucleare, de mijloace pentru transportarea lor la 
țintă, distrugerea stocurilor existente. Noi sprijinim și 
măsurile parțiale care converg către același scop, ca de 
pildă încheierea unui tratat de nediseminare a armelor 
nucleare, conceput ca o parte integrantă a unui sistem 
de măsuri menite să ducă la eliminarea armelor nu
cleare ; care trebuie să realizeze un echilibru reciproc 
acceptabil al îndatoririlor și responsabilităților ; care 
să ofere garanții reale pentru securitatea tuturor sta
telor. Un asemenea tratat trebuie să permită tuturor 
țărilor folosirea energiei nucleare în scopuri pașnice, 
fără nici o discriminare, și totodată să instituie un 
control echitabil, în concordanță cu principiul suve
ranității și egalității statelor.

Doresc să relev cu satisfacție faptul că spiritul de 
colaborare care caracterizează relațiile româno—pa
kistaneze își găsește expresia și în activitatea repre
zentanților țărilor noastre participante la diferite or
ganisme internaționale, în specia] la lucrările Orga
nizației Națiunilor Unite, căreia noi îi conferim o 
mare importanță, pronunțîndu-ne cu consecvență pen
tru întărirea rolului și eficacității ei.

Ne exprimăm convingerea că vizita Excelenței 
Voastre, convorbirile și întâlnirile pe care le aștep
tăm cu mult interes ne vor permite să explorăm noi 
domenii de colaborare care să contribuie la intensifi
carea continuă a relațiilor prietenești dintre România 
și Pakistan în interesul popoarelor noastre, al păcii și 
colaborării internaționale.

Președintele Consiliului de Stat a toastat în sănăta
tea feldmareșalului Mohammad Ayub Khan, a celor
lalte personalități pakistaneze prezente, pentru pros
peritatea poporului pakistanez și înflorirea patriei 
sale, pentru continua dezvoltare a prieteniei româno- 
pakistaneze, pentru pace în lume.

AYUB KHAN
TOASTUL PREȘEDINTELUI 

REPUBLICII ISLAMICE PAKISTAN
Președintele AYUB KHAN, după ce a mulțumit pen

tru primirea călduroasă, ospitalieră, a spus : Aștep
tam cu nerăbdare să cunosc încîntătorul dv. popor și 
țara dv. progresistă, care a realizat importanți pași 
înainte în domeniile agriculturii și industriei, sub 
conducerea ei dinamică.

Nu mă îndoiesc că întrevederile mele cu Excelența 
dv. și cu distinșii dv. colegi ne vor ajuta să înțelegem 
punctele noastre de vedere în probleme de interes in
ternațional și bilateral. Este o mare satisfacție pentru 
noi faptul că relațiile dintre România și Pakistan s-au 
dezvoltat necontenit într-un spirit de colaborare și în 
acest spirit ne-am strîns cu tărie, prietenește, mîinile. 
înțelegerea noastră reciprocă se bazează pe conștiința 
că împărtășim o experiență comună și un punct de 
vedere comun. Noi, în Pakistan, nutrim un puternic 
sentiment de stimă față de principiile înalte care că
lăuzesc România în relațiile sale cu alte țări. Vorbi
torul a subliniat că alegerea unanimă a ministrului de 
externe al României în funcția de președinte al Adu
nării Generale a O.N.U., primul reprezentant al unei 
țări socialiste care ocupă această funcție, este o dova
dă a înaltei stime pe care întreaga lume o nutrește 
față de România.

Am avut plăcerea — a spus în continuare vorbitorul 
— să primim în 1964 pe Excelența sa dl. Maurer. In 
cursul acestui an, dl. Mănescu a fost la noi ca răs
puns la vizita ministrului nostru de externe. Aceste 
vizite au contribuit la prietenia noastră. Ne vom 
strădui să depunem eforturi pentru ca această priete
nie să devină mai profundă și mai largă. Dispunem 
de mijloace pentru îndeplinirea acestui obiectiv. Un 
protocol comercial, care va spori substanțial relațiile 
noastre comerciale, a fost semnat la începutul lunii 
octombrie și în curînd se va semna un acord cultural. 
Sper că vom încheia, de asemenea, un acord de coope
rare economică și tehnică pe termen lung.

Pakistanul, ca și România, este angajat într-o poli
tică de stabilire a unor relații pașnice cu toate țările 
lumii. Credem că deosebirile de sisteme sociale nu 
trebuie să stea în calea relațiilor prietenești dintre 
state. Noi credem în principiul respectului deplin față 
de suveranitatea și independența tuturor țărilor și în 
principiul neamestecului în treburile lor interne. Pu
nem un accent deosebit pe dezvoltarea relațiilor de 
bună vecinătate pe o bază bilaterală.

Știm că aceste obiective sînt scumpe, aproape și de 
inima voastră. Toate țările trebuie să colaboreze reci
proc în promovarea cauzei păcii și stabilității interna
ționale. Actuala situație internațională instabilă este 
un obiect de profundă îngrijorare pentru toate țările 
care și-au dobîndit recent independența după domi
nația eolonială. Există pe toate continentele zone de 
tensiune și conflict și acestea continuă să reprezinte o 
amenințare constantă pentru pacea mondială. Eveni
mente recente au arătat în modul cel mai limpede cu 
putință că națiunile nu pot considera pacea ca ceva de 
la sine înțeles. Este, de aceea, de primă importanță ca 
toate statele iubitoare de pace să se unească pentru a 
elimina focarele de încordare și să contribuie la rezol
varea disputelor potrivit angajamentelor internaționale 
și în conformitate cu principiile echității și dreptății. 
A ignora aceste principii înseamnă a ne primejdui pe 
noi înșine. Tocmai în concordanță cu aceste principii 
dorim noi să rezolvăm disputa cu India referitoare la 
Jammu și Kashmir și să stabilim o pace trainică în 
subcontinent.

Intr-o altă regiune a lumii, Orientul Apropiat, care 
nu este departe de noi, am văzut nu de mult apărînd 
o situație gravă. Este în interesul comunității mondiale 
ca această serioasă amenințare care continuă la adresa 
păcii să fie eliminată fără întîrziere. Credem în mod 
ferm că retragerea imediată a Izraelului din teritoriile 
ocupate rămîne o condiție esențială pentru revenirea 
acestei regiuni la o situație normală.

în continuare vorbitorul a arătat: Sîntem și noi 
foarte îngrijorați de continuarea războiului din Viet
nam. Nu credem că poporului vietnamez i se poate 
impune o'soluție militară și sîntem convinși că se va 
putea găsi o soluție numai dacă poporului vietnamez 
i se va îngădui să decidă asupra propriului său viitor 
fără amestec din afară.

După ce a mulțumit din nou președintelui Consi
liului de Stat pentru cuvintele amabile rostite și pentru 
primirea generoasă, feldmareșalul Ayub Khan a toastat 
în sănătatea secretarului general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, Nicolae Ceaușescu, 
a președintelui Consiliului de Stat, Chivu Stoica, a 
președintelui Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer, în sănătatea celor prezenți, pentru progresul 
continuu și prosperitatea Republicii Socialiste Româ
nia, pentru prietenia trainică între Pakistan și Ro
mânia, pentru pacea mondială.

IJEUGAIIEI MMIIHALE A ll.li.S.S.
J

Vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri, Gheorghe Rădulescu, a 
oferit vineri seara în saloanele ho
telului Athenee Palace un dineu în 
cinstea delegației guvernamentale a 
Uniunii Sovietice, condusă de V. A. 
Kirillin, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., care se 
află în țara noastră pentru a parti
cipa la deschiderea expoziției 
mercial-industriale a Uniunii 
vietice.

Au participat Vasile Sandru, 
junct al ministrului afacerilor
teme, Victor Ionescu, președintele

co-
So-

ad- 
ex-

DUPĂ VIZITA ÎN ȚARA NOASTRĂ

A PRIMULUI MINISTRU INDIRA GANDHI

CONVORBIRILE
Camerei de Comerț, Horia Hulu
bei, vicepreședinte al Consiliului 
Național al Cercetării Științifice, 
membri ai conducerii unor minis
tere și organizații economice.

Au luat parte, de asemenea, A. V. 
Basov, ambasadorul Uniunii Sovie
tice la București, membri ai am
basadei, precum și specialiști so
vietici care se află în țara noastră 
cu prilejul expoziției.

Dineul s-a desfășurat într-o at
mosferă prietenească.

(Agerpres)

SIMPOZIONUL: „LUCRĂRILE CELUI DE-AL V-LEA 
CONGRES INTERNATIONAL DE CIBERNETICĂ «

Vineri după-amiază în aula Aca
demiei de studii economice din Ca
pitală a avut loc un simpozion cu 
tema „Lucrările celui de-al V-lea 
Congres internațional de ciberne
tică", organizat de Centrul de cal
cul economic și cibernetică econo
mică București.

Au participat economiști, mate
maticieni, ingineri și alți specialiști 
din întreprinderi și unități econo
mice, institute de învățămînt supe
rior și de cercetări științifice. Cu
vîntul de deschidere a fost rostit de 
acad. Grigore Moisil.

Prof. Manea Mănescu, membru

H

corespondent al Academiei, preșe
dintele Centrului de calcul econo
mic și cibernetică economică, a pre
zentat un referat privind orientări 
și tendințe în cibernetica econo
mică. In continuare, prof. Edmond 
Nicolau, dr. Dragoș Vaida, dr. ing. 
Mariana Beliș, dr. Sergiu Rudeanu 
și dr. Constantin Bălăceanu au 
prezentat comunicări privind : as
pecte noi în cibernetică, informa
tică și decizie; mașinile seman
tice ; probleme matematice ale ci
berneticii și probleme privind bio- 
cibernetica.

(Agerpres)

TOVARĂȘUL ROMAN MOLDOVAN
s-a Întors din r. p. bulgaria

Vineri seara s-a înapoiat în Ca
pitală tovarășul Roman Moldovan, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, președinte al Consiliului 
Național al Cercetării Științifice, 
care, în fruntea unei delegații, a

făcut o vizită în Republica Popu
lară Bulgară, la invitația Comitetu
lui de Stat pentru 
greș Tehnic.

Știință și Pro-

(Agerpres)

ADUNAREA PUBLICĂ 
DIN CAPITALĂ

„Ziua internațională a Vietnamu
lui". proclamată de Conferința mon
dială asupra Vietnamului, care a a- 
vut loc anul acesta la Stockholm, a 
fost marcată în Capitală printr-o a- 
dunare publică organizată, vineri 
după-amiază. de Comitetul național 
pentru apărarea păcii și Comitetul 
national de solidaritate cu lupta po
porului vietnamez. La Casa de cul
tură a raionului 1 Mai. unde a avut 
loc adunarea, erau prezenți nume
roși oameni ai muncii din întreprin
derile si instituțiile bucureștene. oa
meni de știință și cultură, reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor Ex
terne, ziariști. Au luat parte Hoang 
Tu. ambasadorul R. D. Vietnam la 
București, și membri ai ambasadei.

Adunarea a fost deschisă de prof, 
dr. docent Stanciu Stoian. A luat 
apoi cuvîntul prof. univ. Tudor Io- 
nescu, președintele Comitetului na
țional pentru apărarea păcii și al 
" ........... ..............solidaritate

vietnamez. 
Vietnamu- 

altele, vor- 
în țara 

lu-

ROMÂNO-INDIENE

Cronic
A 60-a aniversare a 

prof. univ. Dimitrie Ma- 
crea, membru corespon
dent al Academiei, a fost 
sărbătorită, vineri seara, 
printr-o reuniune orga
nizată de Prezidiul Aca
demiei Republicii Socia
liste România, la Casa U- 
niversitarilor din Bucu
rești. ★

Acad. Alexandru Roset- 
ti, directorul Centrului de 
cercetări fonetice și dia
lectale al Academiei, a 
părăsit vineri Capitala în- 
dreptîndu-se spre Italia. 
Omul de știință român va 
reprezenta țara noastră 
la Colocviul internațional 
de geografie lingvistică 
de la Roma, unde va pre
zenta comunicarea intitu
lată „Contribuția lingviș
tilor români în geografia 
lingvistică". ★

Prof. dr. Ioan Stoia, di
rectorul Centrului de reu-

a zilei
matologie, a luat parte, ca 
delegat al Uniunii Societă
ților de Științe Medicale, 
ia lucrările ceiui de-al VI- 
lea Congres european de 
reumatologie desfășurat la 
Lisabona.

In semn de apreciere a 
școlii medicale românești 
de reumatologie, profeso
rului român i s-a confe
rit diploma de membru 
de onoare al Institutului 
portughez de reumatolo
gie. ★

Conducerea Direcției 
Centrale de Statistică a o- 
ferit vineri un dejun în 
saloanele hotelului Athe- 
nee Palace în cinstea dele
gației de economiști fran
cezi, condusă de Jean Ri- 
pert, director general al 
Institutului Național de 
Statistică și Studii Econo
mice din Franța, care face 
o vizită în țara noastră. 
D.upă-amiază, dl. Jean Ri- 
pert a părăsit Capitala.

Comitetului national de 
cu lupta poporului 
„Ziua internațională a 
lui" — a spus, printre 
bitorul — prilejuiește 
noastră, ca și în întreaga 
me, o largă manifestare de condam
nare a războiului dus de S.U.A. în 
Vietnam, de mobilizare a opiniei pu
blice mondiale pentru a determina 
curmarea acestei agresiuni. Con- 
damnînd acțiunile pe care imperia
liștii le întreprind în intenția lor de 
a îngenunchea bravul popor vietna
mez. vorbitorul a relevat voința ne
strămutată. eroismul cu care acesta 
luptă pentru apărarea patriei și fiin
ței naționale, pentru I. 
și suveranitate. El a amintit, . _
semenea, amploarea crescîndă a ac
țiunii de protest pe plan internațio
nal. în care se înrolează tot mai 
multe personalități de înaltă autori
tate, organizații și mișcări de masă.

Partidul Comunist Român, guver
nul Republicii Socialiste România, 
întregul nostru popor — a spus în 
continuare vorbitorul — au condam
nat cu hotărîre agresiunea america
nă în Vietnam, și-au afirmat con
secvent solidaritatea fierbinte cu 
lupta dreaptă a poporului vietna
mez. Poporul român i-a acordat și 
continuă să-i acorde în permanență 
ajutor material, politic și moral, 
conștient că astfel își îndeplinește 
o datorie internaționalistă de prim 
ordin.

Vorbitorul a relevat i__
gativă pe care agresiunea ______
nă în Vietnam o exercită asupra 
întregii evoluții internaționale, pri
mejdia de război pe care ea o ge
nerează, obstacolele pe care le ri
dică în calea soluționării probleme
lor internaționale. în încheiere, el 
a spus : Poporul român cere cu 
fermitate să se pună capăt războiu
lui dus de S.U.A. în Vietnam, să 
înceteze definitiv și necondiționat 
bombardamentele asupra R. D. Viet
nam, să fie retrase toate trupele a- 
mericane și ale sateliților din Viet
namul de sud și să fie respectate 
drepturile poporului vietnamez de a 
fi stăpînul propriilor sale destine.

în numele colectivului uzinelor 
„Autobuzul" din Capitală a luat apoi 
cuvîntul mecanicul Iordache Dobre. 
Ne alăturăm glasul de protest celor 
care, pe toate meridianele globului, 
se ridică cu fermitate în apărarea 
cauzei sfinte a Vietnamului, a spus el. 
Susținînd cu toată hotărîrea poziția 
partidului și guvernului nostru, ne 
reafirmăm sprijinul ferm față de 
lupta plină de eroism a poporului din 
Vietnam.

în numele studenților din centrul 
universitar București a luat cuvîntul 
Vasile Neagu, student la Facultatea 
de științe juridice. împreună cu în
tregul popor român, a spus el, sîn
tem hotărîți să sprijinim pînă la vic
toria finală cauza dreaptă a poporu-

lui vietnamez în lupta sa plină de 
eroism împotriva agresiunii imperia
liste. O expresie a dragostei noastre 
frățești față de eroicul popor vietna
mez o constituie calda și sincera 
prietenie cu care înconjurăm pe ti
nerii studenți vietnamezi, care în
vață în universitățile noastre și că
rora le vom acorda și în viitor între
gul nostru sprijin.

în încheierea adunării, participanții 
au adoptat o moțiune în care se spune 
printre altele : Opinia publică din 
țara noastră cere încetarea imediată 
și necondiționată a bombardamentelor 
americane asupra orașelor și satelor 
R. D. Vietnam — sarcină majoră 
fără de care nu se poate concepe 
crearea unor premise favorabile re
glementării problemei vietnameze — 
retragerea trupelor intervențloniste 
americane și a tuturor celorlalte 
trupe străine din Vietnamul de sud. 
Poporul vietnamez să fie lăsat să-și 
rezolve singur, fără nici un amestec 
din afară, problemele vieții sale in
terne, problemele unității și construc
ției sale noi, potrivit intereselor și 
năzuințelor sale naționale. Susținem 
pe deplin poziția R. D. Vietnam și a 
Frontului Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud, singurul repre
zentant autentic al populației sud- 
vietnameze.

(Agerpres)

O manifestare a sentimentelor prie
tenești pe care și le nutresc reciproc 
popoarele român și indian, a strânselor 
relații de colaborare dintre România 
și India — astfel ar putea fi carac
terizată sintetic vizita 
țara noastră de primul 
Indiei, Indira Gandhi, 
ca o verigă importantă 
întrevederi oficiale din ultimii ani, 
dintre conducătorii celor două state, 
vizita înaltului oaspete indian a adău
gat antecedentelor de bun augur pen
tru legăturile bilaterale elemente noi, 
de natură să fertilizeze relațiile dintre 
cele două țări.

Programul vizitei, bogat în conți
nut și variat ca activități, a permis 
oaspeților să ia cunoștință direct de 
înfăptuirile și preocupările poporului 
nostru, angajat într-o vastă operă de 
dezvoltare multilaterală a României. 
Pretutindeni — la București sau în 
regiunea Ploiești, în întreprinderi in
dustriale, instituții culturale sau ar
tistice — oaspeții s-au putut convinge, 
prin primirea călduroasă ce li s-a fă
cut, de înalta prețuire pe care o nu
trește poporul român față de India și 
poporul ei, de admirația sa față de 
uriașa bogăție de valori spirituale pe 
care acesta le-a făurit din cele mai 
vechi timpuri și pînă în zilele noastre.

Vizita a prilejuit, totodată, nume
roase contacte și întâlniri. In timpul 
șederii în România, primul ministru 
indian a fost primit de secretarul ge
neral al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, Nicolae 
Ceaușescu, de președintele Consiliului 
de Stat, Chivu Stoica. De asemenea, 
președintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, și primul mi
nistru al Indiei au avut convorbiri ofi
ciale. Contactele și convorbirile dis
tinsului oaspete, desfășurate într-o at
mosferă de înțelegere reciprocă și cor
dialitate, au ocazionat un larg schimb 
de păreri asupra evoluției relațiilor 
româno-indiene, cît și în legătură cu 
unele probleme internaționale. Primul 
ministru al Republicii India a adresat 
secretarului general al C.C. al P.C.R., 
Nicolae Ceaușescu, și soției sale invi
tația de a vizita India. In scopul con
tinuării contactelor între cei doi șefi 
de guverne, o invitație similară a fost 
făcută președintelui Consiliului de 
Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, și so
ției sale. Invitațiile au fost 
cu plăcere.

Prietenia româno-indiană 
lațiile dintre cele două țări 
moașă tradiție. In cei aproape 20 de 
ani care au trecut de la stabilirea re
lațiilor diplomatice dintre România și 
India, colaborarea dintre ele a urmat 
un curs ascendent. An de an au cres
cut și s-au diversificat schimburile 
comerciale , iar cooperarea economică 
bilaterală și-a găsit o întruchipare în 
construirea primei rafinării din secto
rul de stat al Indiei, cea de la Gau- 
hati, cu colaborarea României. După 
cum se știe, chiar în zilele care au 
precedat vizita premierului indian în 
România, a fost semnat un nou acord 
de cooperare între cele două țări 
pentru construirea unei alte rafinării, 
mai mari, la Haldia. în ce privește 
schimburile culturale, este semnifica
tiv că în luna mai a acestui an a fost 
semnat un nou program de schimburi 
culturale și științifice bilaterale.

Evidențiind starea pozitivă a rela
țiilor dintre România și India, convor
birile de la București au reliefat că 
progresele obținute de către cele 
două țări în dezvoltarea lor economică 
și culturală creează posibilități spo
rite pentru extinderea și diversifica
rea relațiilor bilaterale în toate do
meniile. Așa cum subliniază și Comu
nicatul comun cu privire la vizită, 
„există condiții favorabile pentru lăr
girea sferei cooperării economice, cul
turale și tehnico-științifice reciproc 
avantajoase între România și India“.

efectuată în 
ministru al 
Inscriindu-se 
în seria de

acceptate

ca și re- 
au o fru-

Convorbirile au relevat, totodată, că 
în abordarea problemelor internaționa
le cele două țări ale noastre au o serie 
de puncte de vedere comune sau a- 
propiate. Ele au scos în evidență pre
ocuparea comună a guvernelor am
belor state de a asigura menținerea 
păcii și înfăptuirea securității interna
ționale ; datoria tuturor statelor de a 
depune eforturi susținute pentru reali
zarea unui climat de destindere și în
țelegere internațională, de a-și aduce 
contribuția la rezolvarea problemelor 
litigioase. în concepția celor două 
părți, la baza relațiilor dintre toate 
statele, indiferent de orânduirea lor 
politică și socială, trebuie să se afle 
principiile imuabile ale respectării su
veranității și independenței naționale, 
egalității în drepturi, neamestecului în 
treburile interne și avantajului reci
proc. Evoluția favorabilă a relațiilor 
româno-indiene, în interesul celor două 
țări, constituie o ilustrare practică și în 
același timp un exemplu al posibilită
ții și necesității colaborării bazate pe 
aceste principii, care de altfel întru
nesc o recunoaștere tot mai largă pe 
arena internațională.

Exprimîndu-și profunda îngrijorare 
față de pericolul pe care îl reprezintă 
pentru pacea mondială intensificarea 
războiului din Vietnam, cele două 
părți au fost de acord că încetarea ne
condiționată a bombardamentelor asu
pra R. D. Vietnam constituie o pre
misă în vederea reglementării trainice 
a problemei vietnameze. Această pro
blemă — se arată în Comunicatul co
mun — „trebuie soluționată pe baza 
respectării dreptului inalienabil al 
poporului vietnamez de a-și hotărî sin
gur soarta, fără amestec din afară, în 
conformitate cu prevederile acorduri
lor de la Geneva din 1954”. în legă
tură cu situația din Orientul Apro
piat s-a subliniat necesitatea rezolvă
rii pașnice a crizei actuale pe baza 
respectării aspirațiilor legitime ale po
poarelor și a suveranității și integri
tății teritoriale a tuturor statelor din 
respectiva regiune geografică.

România și India fac parte din Co
mitetul celor 18 pentru dezarmare. 
Așa cum s-a constatat cu satisfacție în 
timpul vizitei, pozițiile delegațiilor ce
lor două țări la Geneva sînt foarte a- 
propiate ; ele se consultă reciproc și au 
schimburi utile de păreri. Convorbiri
le dintre cei doi șefi de guverne au 
relevat astfel că un tratat de nedise
minare a armelor nucleare trebuie con
ceput ca parte a unui sistem de mă
suri menite să ducă la eliminarea aces
tor arme. Pentru a fi cu adevărat 
eficace, un atare tratat trebuie să se 
bazeze pe un echilibru de obligații re
ciproc acceptabile, să ofere garanții 
reale pentru securitatea tuturor state
lor, nucleare sau nenucleare, și să a- 
sigure tuturor națiunilor, pe bază de 
egalitate și fără nici o discriminare, 
drepturi nelimitate de a folosi și dez
volta energia nucleară în scopuri paș
nice. Subliniind rolul și importanța 
contribuției pe care O.N.U. o poate 
aduce la menținerea păcii, cele două 
părți s-au pronunțat în favoarea creș
terii eficacității acestei organizații prin 
aplicarea consecventă a principiilor 
Cartei și asigurarea universalității 
sale.

Vizita primului ministru al Indiei în 
România a reliefat încă o dată utili
tatea contactelor personale între con
ducătorii statelor, ca un mijloc deose
bit de util pentru o mai bună cunoaș
tere reciprocă, pentru crearea unui 
climat de înțelegere în lume. Prin în
treaga sa desfășurare, ea a prilejuit o 
nouă afirmare a relațiilor de prietenie 
statornicite între cele două țări, a con
stituit o contribuție la dezvoltarea și 
intensificarea lor continuă, în interesul 
popoarelor român și indian, al cauzei 
păcii și colaborării internaționale.

Radu BOGDAN

jatriei si fiin- H 
independență I 
nlntit, de a- 1

I
I
I
I
I

influența ne- I 
nea america- I

I
I
I
I
I
I
I
I

SPORT
SORTII AU DECIS

«2P

Steaua
Ieri după-amiază, la Madrid, Comisia U.E.F.A. a stabilit prin tra

gere la sorți optimile de finală ale „Cupei campionilor europeni" și 
ale „Cupei cupelor" la fotbal. Iată ce au decis sorții:

„Cupa campionilor europeni": Hvidovre (Danemarca) — Real Madrid 
(Spania); Dinamo Kiev (U.R.S.S.) — Gornik Zabrze (Polonia); Rapid 
Viena (Austria) — Eintracht Braunschweig (R.F.G.); Benfica Lisabona 
(Portugalia) — St. Etienne (Franța); Sarajevo (Iugoslavia) — Manchester 
United (Anglia); Vasas Budapesta (Ungaria) — Valur Reykjavik (Islan
da); Sparta Praga (Cehoslovacia) — Anderlecht (Belgia); Juventus To
rino (Italia) — Rapid București.

„Cupa cupelor": Standard Liege (Belgia) — Aberdeen (Scoția); Tor
pedo Moscova (U.R.S.S.) — Spartak Trnava (Cehoslovacia); Bayern 
Miinchen (R.F.G.) — Vitoria Setubal (Portugalia); N.A.C. Breda (Olanda) 
— Cardiff City (Țara Galilor); Olympique Lyon (Franța) — Tottenham 
Hotspur (Anglia); Vasas Gyor (Ungaria) ' ............. .
Cracovia (Polonia)
Steaua București.

A. C. Milan (Italia); Wisla
— Hamburg S.V. (R.F.G.); Valencia (Spania) —

Liverpool... 
la ochi", de 
campionilor

lată că 
care de- 
europeni,

Real, Inter, 
„zeița legată 
pinde soarta 
i-a pus în fața Rapidului un adver
sar nu mai prejos decît au avut de 
înfruntat în anii trecuți Dinamo sau 
Petrolul. Numele lui are suficientă 
rezonanță în lumea fotbalistică : Ju
ventus din Torino, „bătrîna doamnă" 
cum i se spune în Italia, cea mai bă
trână echipă din întregul calcio 
(1897), cu cele mai multe titluri de 
campion al peninsulei (13 față de 
cele 10 ale lui Inter!).

Revenind la supremația fotbalului 
italian după șapte ani de întrerupe
re, Juventus datorează 
ceasta performanță nu

pare-se a- 
numai unui

lot valoros (cum dispun însă și alte 
echipe), ci și unuia dintre cei mai 
bine cotați tehnicieni, peruvianul 
Heriberto Herrera, H. H. 2, teoreti
cian si practician al unui joc de 
mare siguranță în apărare, completat 
cu așa-numitul „moviemento", o 
mișcare continuă în vîrtej, la care 
participă obligatoriu și fundașii. O 
mostră din această idee tactică a pu
tut-o sesiza publicul bucureștean și 
în meciul România—Italia, la fun
dașul dreapta Gori. deseori plecat la 
contraatac ajungînd pînă chiar pe a- 
ripa... stingă l De altfel, la recenta 
calificare a lui Juventus în dauna 
lui Olympiakos (0—0 la Pireu, 2—0 
la Torino), Gori a fost semipărtaș la

ambele goluri, unul înscris de Zi- 
goni (altă cunoștință a noastră din 
iunie), celălalt de extrema stingă, 
Menichelli.

In afara lui Zigoni si Gori, din lot 
fac parte și alți internaționali 
„azzurri" : portarul Anzolin, funda
șul Leoncini, mijlocașii Bercellino I, 
Sarti și Salvadore, atacanții Meni- 
chelli și De Paoli, ultimul jucînd îm
potriva României în meciul de la 
Napoli. Dar „piesele grele" ale tori- 
nezilor pot fi considerați spaniolul 
Del Sol și brazilianul Sidney Cunha 
(ambii de cîte 32 de ani) — ultimul 
binecunoscut sub porecla de „Cine- 
sinho". Ași ai tehnicii, cu o mare ru
tină, capabili de un volum însemnat 
de activitate în teren, cei doi au un 
rol decisiv 
ului.

Juventus 
etape, pe ___  ...
mentul italian : cu șase puncte, două 
victorii, două partide egale, golave
raj 6—1 (la egalitate cu A. C. Milan 
și Bologna).

Acesta a fost deci norocul Rapi
dului.

In ce o privește pe Steaua, sorții 
n-au fost nici prea răi, nici prea 
buni. Nici prea răi, pentru că de 
Tottenham are parte Lyon, iar de 
A. C. Milan... Vasas din Gyor. Dar 
nici prea buni, pentru că Valencia 
— deși acum, după cinci etape, se 
află abia pe locul al nouălea în cla
sament (5—2—0—3—8:6) — rămîne o 
veritabilă reprezentantă a fotbalului 
spaniol. Să nu se uite nici faptul că 
Valencia a cucerit de două ori con
secutiv, în 1962 și în 1963, „Cupa o- 
rașelor tîrguri" ! In concluzie, și sar
cina Stelei ni se pare dificilă și ne
cesită pregătirea temeinică cu care 
a început să ne obișnuiască echipa 
militară.

Ambele formații românești, așa 
cum au stabilit sorții, vor juca mai 
întîi la Torino și la Valencia, ceea 
ce, în anumite condiții, poate fi un 
avantaj pentru ele. Cele două manșe 
trebuie să se dispute pînă la 15 de
cembrie. Uf! Ce mult ni se pare pînă 
atunci!

în aplicarea moviemento-

se află acum, după patru 
locul al II-lea în clasa-

Valeric MIRONESCU



viața internațională
Un apel patetic pentru Vizita delegației

încetarea bombardamentelor
C.C. al P.C R. în Suedia

„Incalificabilele bom
bardamente asupra Viet
namului se multiplică, 
întreg aparatul unei gi
gantice armate moder
ne este folosit pentru a 
zdrobi un popor mic 
care își apără dreptul 
de a trăi liber pe pă- 
mîntul său. După na
palm, au apărut bom-

lități elvețiene din cele 
mai marcante : oameni 
politici ca Andre Cha- 
vanne, consilier de stat, 
savanți 
Piaget,
Henri Guillemin, 
meni de artă ca repu
tatul dirijor Emest An- 
sermet, actori, medici, 
profesori universitari ca

ca prof. Jean 
scriitori ca 

oa-

CORESPONDENTĂ DIN GENEVA 
DE LA HORI A LIMAN

bele incendiare, gazele 
toxice, agresorul încear
că
lația distrugînd recolte
le prin împrăștierea 
produselor chimice-to- 
xice. Credincioasă tra
dițiilor sale, Centrala 
Sanitară Elvețiană va 
continua să sprijine pe 
plan medical acest po
por curajos care de 20 
de ani luptă pentru in
dependența sa. Ajuta- 
ți-ne să realizăm acest 
proiect".

Apelul acesta patetic 
poartă semnătura unui 
număr mare de persona-

oxice, agr<____ _____
ă să înfometeze popu- 

rugînd recolte-

Jean Ziegler, cunoscut 
publicist și sociolog, 
totodată președinte al 
Comitetului de ajutora
re a Vietnamului, sec
țiune a Centralei Sani
tare Elvețiene.

Creată în 1937, în 
timpul războiului civil 
din Spania, Centrala 
Sanitară Elvețiană a 
îndeplinit — în cele 
trei decenii de existen
ță — misiuni importan
te în sprijinirea mișcă
rii antifasciste.

Comitetul național 
de ajutorare a Vietna
mului de pe lîngă Cen-

trala Sanitară Elvețiană 
a cîștigat, într-un timp 
destul de scurt, adeziu
nea unor cercuri foar
te largi de donatori. 
Comitete locale au luat 
ființă în numeroase o- 
rașe din toate regiunile 
Elveției. în fruntea lor 
se află oameni politici, 
intelectuali, muncitori. 
Apelului lansat în ve
derea trimiterii de aju
toare medicale în R. D. 
Vietnam și Frontului 
Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud 
i-au răspuns un mare 
număr de persoane din 
toate straturile sociale. 
Astfel, , a fost posibilă 
trimiterea de truse me
dicale pentru Frontul 
Național de Eliberare, 
după cum în R. D. 
Vietnam s-au trimis 
importante cantități de 
medicamente, iar în zi
lele următoare vor fi 
expediate un camion cu 
aparataj pentru depis
tarea maladiilor pulmo
nare, o instalație de 
radiologie și instru
mente chirurgicale.

Asemenea acțiuni au 
fost inițiate și în alte 
țări — printre care An
glia, Franța, Belgia.

STOCKHOLM 20 (Agerpres). — 
Continuîndu-și vizita pe care o 
face în Suedia la invitația Parti
dului de stînga — comuniștii — 
delegația C.C. al Partidului Comu
nist Român, condusă de tovarășul 
Mihai Dalea, secretar al C.C. a) 
P.C.R., s-a întîlnit joi cu Knut Ols
son, membru al colegiului Consi
liului municipal Stockholm, și cu 
alți membri ai Consiliului capita
lei Suediei. în aceeași zi, delegația 
s-a întîlnit cu Lars Sandstrom, pre
ședintele comitetului Sindicatului 
muncitorilor betoniști, Oile Caris, 
președintele comitetului Sindicatu-

lui muncitorilor zidari, și cu alți 
reprezentanți ai conducerii celor 
două sindicate.

Seara, tovarășul Mihai Dalea a 
oferit o masă la care au participat 
C. H. Hermansson, președintele 
Partidului de stînga — comuniștii 
—, Urban Karlson, membru al Co
mitetului Executiv, secretar al Co
mitetului Central, Gunnel Granlid, 
membru al Comitetului Executiv, 
Gbsta Johansson, membru al Comi
tetului Central. A participat, de a- 
semenea, Eduard Mezincescu, am
basadorul României la Stockholm.

Comunicat
franco - pakistanez

PARIS 20 (Agerpres). — La -Pa
ris a fost dat publicității comuni
catul comun cu privire la vizita fă
cută în Franța de președintele Pa
kistanului, Mohammad Ayub Khan, 
în comunicat se arată că atît pre
ședintele de Gaulle, cît și oaspetele 
pakistanez consideră că echilibrul 
și pacea în lume nu pot fi asigu
rate decît prin „respectarea drep
turilor popoarelor de a dispune de 
soarta lor, a angajamentelor inter
naționale, a independenței statelor

în

>1

pentru război!

Nici un fel de recruți

• NEW YORK. — Manifestațiile 
împotriva războiului american din 
Vietnam, începute luni în Statele 
Unite și care urmează să se încheie 
azi cu o demonstrație de masă, ur
mată de un miting la Washington 
și printr-o manifestație în fața Pen
tagonului, au continuat joi în nume
roase orașe, printre care New 
York, Chicago, Portland, Madison, 
Philadelphia și Oakland.

La New York, 60 de studenți ai 
Colegiului Brooklyn au fost arestați 
ca urmare a demonstrațiilor de 
protest împotriva prezenței în in
cinta universității a unei echipe de 
recrutare în marina S.U.A. Poliția 
a folosit bastoane de cauciue pen
tru a împrăștia sutele de studenți
care purtau pancarte cu inscrip
țiile : „Nici un fel de recruți pentru 
război", „Militarii afară din uni
versitatea noastră". în orașul Ma
dison, 1500 de studenți au declarat 
grevă, anunțînd că refuză să se 
prezinte la cursuri în semn de pro
test împotriva exmatriculării a 13 
colegi acuzați de a fi participat la 
demonstrațiile împotriva războiului 
din Vietnam. Asociația națională 
a studenților din S.U.A. a anunțat 
la Washington că sprijină pe stu
denții Universității din Wisconsin 
și a cerut deschiderea unei acțiuni 
judiciare împotriva conducerii uni
versității, care a chemat poliția 
pentru a împrăștia pe manifestanți. 
La Oakland (California), peste 1000 
de persoane au manifestat pentru a 
patra zi consecutiv în fața centrului 
orășenesc de recrutare în forțele 
armate. Ei scandau : „Nu vom pleca 
în Vietnam".

în Vietnam agresorii americani primesc riposta cuvenită. Fotografia în
fățișează tinere fete din provincia Thanh Hoa pregătindu-se să respingă un 

nou atac

și a principiului neamestecului 
treburile interne".

Referitor la situația din Orientul 
Apropiat, cei doi oameni de stat au 
arătat că sînt preocupați de „pe
ricolul pe care-1 prezintă pentru 
toate popoarele lumii prelungirea 
situației actuale". Ei și-au exprimat 
dorința de a vedea întrunite cît 
mai curînd posibil condițiile care 
să permită trecerea la o reglemen
tare durabilă.

De asemenea, în comunicat se 
exprimă „îngrijorarea profundă" a 
celor doi șefi de state față de si
tuația care domnește în Vietnam, 
precum și convingerea acestora că 
„singura soluție posibilă este reve
nirea la acordurile de la Geneva 
din 1954 și, înainte de toate, exer
citarea de către poporul vietnamez 
a dreptului de a dispune singur de 
soarta lui, fără vreun amestec 
străin". In problema Kașmirului, 
comunicatul consideră că „trebuie 
continuate eforturile în sensul gă
sirii unei soluționări pașnice și 
echitabile".

Pe planul relațiilor bilaterale se 
precizează că legăturile dintre cele 
două țări se vor intensifica, în spe
cial, printr-o participare mai mare 
a Franței la acțiunile întreprinse 
de Pakistan pentru dezvoltarea sa. 
Cele două părți au subliniat impor
tanța unei „reglementări a comer
țului internațional care să asigure 
stabilitatea prețurilor produselor de 
bază la niveluri rezonabile, precum 
și crearea unor condiții mai bune 
pentru exportul produselor manu
facturiere ale țărilor în curs de 
dezvoltare".

Președintele de Gaulle a accep
tat invitația de a face o vizită ofi
cială în Pakistan.

DEZBATERI
In comitetele o.n.u.

Intervenții ale reprezentanților români

NEW YORK 20. — Trimisul spe
cial Agerpres, Romulus Căplescu, 
transmite : Luînd cuvîntul joi în Co
mitetul politic, ambasadorul Gheor- 
ghe Diaconescu, reprezentant per
manent la O.N.U. al României, a re
marcat că actualele discuții din co
mitet în legătură cu cooperarea in
ternațională privind folosirea spa
țiului extraatmosferic în scopuri paș
nice coincide cu zece ani de la inau
gurarea erei cosmice. Activitatea și 
cercetările spațiale de pînă acum, a 
spus vorbitorul, pun în evidență 
perspectivele largi pe care le oferă 
folosirea spațiului extraatmosferic ca 
un nou mijloc de accelerare a pro
gresului economic și social în lume, 
de extindere a cooperării și de apro
piere între state.

El a exprimat părerea că este ne
cesar ca Adunarea Generală să ceară 
Comitetului pentru folosirea pașnică 
a spațiului cosmic să continue efor
turile în direcția elaborării unei de
finiții a spațiului extraatmosferic, 
care să asigure în același timp res
pectarea suveranității statelor asupra 
spațiului lor aerian și accesul liber 
al acestora la spațiul extraatmosfe
ric pentru explorarea și folosirea lui 
în scopuri pașnice.

Delegatul țării noastre a arătat 
apoi că România caută să-și aducă 
contribuția la eforturile comunității 
internaționale consacrate explorării 
spațiului extraatmosferic și folosirii 
acestuia în interesul întregii ome
niri. Majoritatea acestor cercetări 
au fost efectuate în cadrul u- 
nor colaborări bilaterale, regio
nale sau internaționale. Româ
nia participă, de asemenea, la pro
gramul de cooperare al țărilor so
cialiste pentru cercetarea și folosirea 
în scopuri pașnice a spațiului cos
mic.

în încheiere, el a scos în relief 
importanța primei conferințe inter
naționale cu privire la explorarea și 
folosirea‘spațiului extraatmosferic în 
scopuri pașnice, care se va desfășura 
în 1968 la Viena, și în vederea că
reia România, ca și alte state, se 
pregătește cti convingerea că din 
discuțiile care vor avea loc cu acest 
prilej se vor degaja idei, păreri și 
experiențe utile în vederea aplicării 
pe scară cît mai largă a tehnologiei 
spațiale, pentru satisfacerea unor ce
rințe actuale ale dezvoltării econo
mice și sociale. El a adresat felici
tări delegației sovietice cu prilejul 
succesului obținut prin aterizarea li
nă pe planeta Venus a stației auto
mate „Venus-4“.

în Comitetul nr. 6 al Adunării Ge
nerale a O.N.U. (Comitetul pentru 
problemele juridice) se dezbate în 
prezent punctul intitulat „dreptul 
tratatelor", avînd drept scop pregă
tirea conferinței diplomatice care se 
va întruni la Viena în vederea a- 
doptării unei convenții pentru codi
ficarea normelor de drept în acest 
domeniu.

Luînd cuvîntul vineri în cadrul a- 
cestor dezbateri, reprezentantul țării 
noastre, Gheorghe Secarin, a subli
niat importanța și dinamismul rela
țiilor interstatale, într-o lume cu in

terconexiuni avansate în care toate 
statele sînt vecine și care impun 
dezvoltarea relațiilor dintre toate sta
tele, mari sau mici, ca o cerință o- 
biectivă a progresului uman.

Instituțiile dreptului internațional, 
a arătat vorbitorul, sînt chemate să 
servească dezvoltării pașnice a rela
țiilor dintre state, ele trebuie să re
flecte realitățile vieții internaționale, 
în bogăția și diversitatea lor, tendin
țele proceselor profunde care o carac
terizează. Pentru a contura ca
drul etic și juridic care trebuie să 
călăuzească conduita statelor, delega
ția română socotește că preambulul 
convenției trebuie să consacre, în 
formă sintetică, principiile chemate 
să guverneze relațiile internaționale 
și care, în esență, postulează respec
tarea dreptului fiecărui popor de a-și 
hotărî singur soarta, neamestecul în 
treburile interne ale altora, egalita
tea în drepturi a statelor, promovarea 
principiilor independenței și suvera
nității naționale. Va trebui, de ase
menea, să se acorde o atenție deo
sebită respectării principiului univer
salității în codificarea dreptului tra
tatelor.

în încheiere vorbitorul a arătat că 
delegația română vede în codificarea 
dreptului internațional unul din mij
loacele de prim rang menite să con
tribuie la instaurarea primatului 
dreptului în relațiile internaționale, 
la întărirea poziției suverane a state
lor, la promovarea egalității lor în 
drepturi, a cooperării multilaterale 
între națiuni.

Premierul Greciei 
nemulțumit de 

atitudinea țărilor 

scandinave
ATENA 20 (Agerpres). — într-o 

declarație făcută joi unui grup de 
ziariști americani, primul ministru 
al Greciei, Constantin Kolias, ne
mulțumit de atitudinea țărilor scan
dinave față de noul guvern militar 
grec, a afirmat că în cazul în care 
ele își vor menține actuala poziție 
„Grecia nu va ezita să rupă relațiile 
comerciale cu aceste țări".

După cum se știe, țările scandi
nave au cerut Comisiei europene a 
drepturilor omului să analizeze si
tuația creată în Grecia după lovi
tura militară de la 21 aprilie a.c., 
subliniind că în această țară sînt 
încălcate cele mai elementare drep
turi și libertăți democratice.

întrebat cînd vor avea loc alege
rile parlamentare promise, el nu a 
precizat nici o dată sigură.

★
COPENHAGA 20 (Agerpres). — 

Referindu-se la declarația făcută 
de premierul grec, primul ministru 
al Danemarcei, Jens Otto Krag, a 
subliniat că dacă Grecia va îm
piedica sau va rupe relațiile comer
ciale cu Danemarca, aceasta va fi 
o încălcare a obligațiilor ce îi re
vin în calitate de membru al 
G.A.T.T. și O.E.C.D. Krag a adăugat 
că „de acum înainte ambasada da
neză de la Atena va fi condusă de 
un însărcinat cu afaceri, și nu de 
un ambasador".

Declarația M.A.E. al R.P.D. Coreene
PHENIAN 20 (Agerpres). — Mi

nisterul Afacerilor Externe al R.P.D. 
Coreene a dat publicității o decla
rație în legătură cu eventualitatea 
înscrierii „problemei coreene" pe 
agenda actualei sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U. Declarația sub
liniază necesitatea participării la 
dezbateri a unui reprezentant al 
R.P.D. Coreene, ca parte interesată 
în discutarea acestei probleme. Se 
subliniază că sînt rezonabile și, ca 
atare, se bucură de sprijinul gu
vernului R.P.D. Coreene propune
rea țărilor socialiste cu privire la 
examinarea problemei retragerii

trupelor americane și a tuturor ce
lorlalte trupe străine din Coreea 
de sud, precum și propunerea refe
ritoare la dizolvarea Comisiei 
O.N.U. pentru reunificarea Cypei, 
făcută de Cambodgia, Congo, ^az- 
zaville) și Yemen. în ceea i, .• pri
vește „proiectul de rezoluție1 ’ pre
zentat de S.U.A., care se opune par
ticipării vreunui reprezentant al 
R.P.D. Coreene la dezbaterea pro
blemei coreene, declarația îl con
sideră drept o nouă încercare a Sta
telor Unite de a se amesteca în tre
burile interne ale poporului co
reean.

agențiile de presă
• ROMA. Cel de-al 111-lea Con

gres mondial al laicilor catolici a 
adoptat o rezoluție „asupra păcii 
în Vietnam". Delegații la congres 
— se spune în rezoluția cu privire 
la Vietnam — condamnă bombar
damentele și masacrarea populației 
civile, cer încetarea imediată a 
bombardamentelor asupra teritoriu
lui Republicii Democrate Vietnam 
și inițierea de negocieri pe baza 
Acordurilor de la Geneva, negocieri 
care să fie urmate de retragerea 
rapidă a tuturor trupelor străine 
aflate in Vietnam.

I
I
I
I
I
I
I

ANIVERSAREA ELIBERĂRII BELGRADULUI
BELGRAD 21). — Corespondentul 

Agerpres, N. Plopeanu, transmite: 
Cu prilejul împlinirii a 23 de ani 
de la eliberarea Belgradului de sub 
ocupația fascistă, la 20 octombrie, 
în capitala iugoslavă au avut loc o 
serie de manifestări cultural-artis- 
tice. Astfel, au fost inaugurate doua 
expoziții — una de pictură și alta 
de fotografii — și noua sală de con
certe a filarmonicii din Belgrad.

La monumentele și mormintele 
celor căzuți în luptele pentru elibe
rarea Belgradului au fost depuse 
coroane de flori.

In anii de după eliberare, capi
tala Republicii Socialiste Fede- 

cuhoscut o 
Astăzi, nu-

rative Iugoslavia a 
intensă dezvoltare, 
mai cartierul Noul Belgrad are 
100 000 de. locuitori, urmînd ca la 
încheierea lucrărilor de construcție 
să numere 250 000 de locuitori. 
Uzine și fabrici ca ,,Ivo Lola 
Ribar", „Zmaj“, ,,Mihailo Pu- 
pin“, șantierul naval, fabrica de rul
menți și altele au fost construite în 
anii de după eliberare. Producția 
industrială a orașului a crescut de 
zece ori față de perioada antebelică.

în aceste zile din preajma 
aniversării Semicentenarului Re
voluției din Octombrie, știrile care 
parvin din toate colțurile Uniunii 
Sovietice vestesc noi succese ale 
constructorilor comunismului: sînt 
date în funcțiune întreprinderi 
și secții industriale, centrale elec
trice, mine, se anunță realizări în 
dezvoltarea agriculturii, ca și stră
lucite înfăptuiri pe tărîmul științei 
și tehnicii. Toate acestea — rod al 
capacității creatoare a oamenilor 
sovietici — contribuie la întărirea 
continuă a potențialului economic 
al U.R.S.S.

Paralel cu dezvoltarea industriei 
și agriculturii, ca un corolar al a- 
cestui proces, crește continuu ni
velul de trai material și cultural 
al poporului sovietic, obiectiv că
ruia partidul și guvernul îi acordă 
o neslăbită atenție. O expresie a 
acestei preocupări sînt obiectivele 
trasate în acest sens de Congresul 
al XXIII-lea al P.C.U.S., ca și re
centa hotărîre adoptată de C.C. al 
P.C.U.S. și de Consiliul de Miniștri 
al U.R.S.S., cuprinzînd măsuri pen
tru ridicarea în continuare a bună
stării poporului sovietic.

Potrivit datelor existente, în pri
mii doi ani ai actualului cincinal, 
1966 și 1967, media anuală a creș
terii veniturilor reale ale popu
lației este de 5,9 la sută față de 
3,6 la sută in perioada 1961—1965. 
Anul trecut, veniturile bănești au 
depășit prevederile Directivelor 
congresului cu 5 miliarde ruble, 
iar anul acesta vor fi mai mari cu 
circa 6,5 miliarde.

In primii doi ani ai cincinalului 
au fost majorate salariile unui nu
măr de 4,5 milioane lucrători din 
industriile forestieră, ușoară și ali
mentară, precum și ale mecanizato
rilor din colhozuri. In general, sa
lariul mediu al muncitorilor și 
funcționarilor crește în acești doi

ani cu peste 7 la sută, iar venitu
rile în bani și în produse ale col
hoznicilor — cu circa 20 la sută. 
Recenta hotărîre prevede ridicarea 
de la 1 ianuarie 1968 a salariilor 
lunare minime pînă la 60—70 de 
ruble. Totodată, în primul semes
tru al anului viitor salariile tarifare 
ale muncitorilor din întreprinderile 
constructoare de mașini și de pre
lucrare a metalelor, care lucrează 
la strung sau la alte mașini-unelte,

cincinal el va crește cu 20,5 la sută, 
reprezentând 115,2 ruble în anul 
1970. Veniturile bănești și în pro
duse ale colhoznicilor vor crește în 
cincinal cu 38 la sută. Vor spori de 
asemenea pensiile, ajutoarele. Ve
niturile bănești totale ale populației 
vor crește anul viitor cu 13 miliar
de ruble, simțitor mai mult decît 
prevedeau Directivele Congresului 
al XXIII-lea al P.C.U.S.

Grafitul ascendent 

al nivelului de trai
CORESPONDENTA DIN MOSCOVA
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vor crește în medie cu 15 la sută. 
Hotărirea prevede, de asemenea, 
introducerea unor coeficienți de 
majorare a salariilor pentru cei ce 
lucrează în regiunile Extremului 
Nord și Orientului îndepărtat, spo
rirea zilelor de concediu pentru 
unele categorii de muncitori și 
funcționari, reducerea sau desfiin
țarea impozitelor pe salariile mici, 
reducerea virstei de pensionare 
pentru unele profesii.

Anul viitor salariul mediu lunar 
va fi de 108,6 ruble, ceea ce în
seamnă o creștere de 6 la sută față 
de anul în curs, iar pe întregul

Continuă într-un ritm intens con
strucția de locuințe. Anul acesta 
sînt date în folosință case de lo
cuit cu o suprafață totală de circa 
84 milioane metri pătrați, totalul 
pe primii doi ani ai cincinalului 
insumînd 165 milioane metri pă
trați ; aceasta înseamnă că în răs
timpul arătat 20 de milioane de 
oameni primesc apartamente noi 
sau își îmbunătățesc condițiile de 
locuit. Planul pe anul viitor pre
vede construirea unei suprafețe lo
cative de aproape 95 milioane me
tri pătrați, adică cu 13 la sută 
mai mare decît anul acesta In

cursul cincinalului se vor construi
— din toate sursele de finanțare
— locuințe cu o suprafață totală 
de 466 milioane metri pătrați. în 
afară de aceasta, la sate se vor ri
dica, cu mijloacele colhoznicilor, 
circa 2,4 milioane de case. Volu
mul construcției de locuințe la sate 
crește în actualul cincinal cu a- 
proape 50 la sută în comparație cu 
perioada anterioară de cinci ani.

încă un indiciu al ridicării nive
lului de trai este volumul desface
rii de mărfuri prin rețeaua comer
cială de stat și cooperatistă. In 
primii doi ani ai cincinalului el 
sporește cu circa 18 la sută, iar a- 
nul viitor va crește cu 7,8 la sută 
față de nivelul anului în curs. In 
1970, desfacerea de mărfuri cu a- 
mănuntul va fi cu 44 la sută mai 
mare față de 1965. O pondere tot 
mai mare o au în cadrul desfacerii 
bunurilor de consum obiectele de 
uz îndelungat, cum sînt frigiderele, 

j televizoarele, mașinile de spălat, 
• aspiratoarele de praf, aparatele de 

fotografiat și alte mărfuri.
Nu de mult, C.C. al P.C.U.S. și 

guvernul sovietic au adoptat o ho
tărîre cu privire la creșterea vo
lumului și extinderea gamei de 
servicii către populație. Potrivit a- 
cesteia, volumul serviciilor va spori 
în cursul anului viitor cu 20 la 
sută față de anul acesta. O creș
tere deosebită a rețelei de unități 
de deservire este prevăzută în spe
cial la sate. Pînă în 1969 vor lua 
ființă complexe de deservire în 
toate centrele raionale și în comu
nele mari; paralel, se vor lua mă
suri de îmbunătățire a calității lu
crărilor efectuate de centrele și a- 
telierele de deservire a populației.

Toate aceste măsuri conturează 
un grafic continuu ascendent al 
nivelului de trai al oamenilor so
vietici, ale căror eforturi creatoare 
dau roade tot mai bogate.

întrevederi 
ale președintelui 

Adunării Generale
NEW YORK 20.— Trimisul special 

Agerpres, R. Căplescu, transmite: 
Președintele celei de-a XXII-a se
siuni a Adunării Generale O.N.U., 
Corneliu Mănescu, a participat joi 
seara la un dineu oferit în cinstea 
sa de George Ignatieff, șeful dele
gației Canadei, reprezentant perma
nent la O.N.U. ★

Vineri, președintele Adunării Ge
nerale l-a primit în cabinetul său de 
lucru pe secretarul general al Parti
dului Democrat Creștin din Italia, 
Mariano Rumor, cu care a avut o 
convorbire cordială, în cursul căreia 
au fost abordate o serie de probleme 
legate de desfășurarea actualei se
siuni. Interlocutorii și-au exprimat, 
totodată, satisfacția pentru evoluția 
pozitivă a relațiilor româno-italiene. 
în aceeași zi, Corneliu Mănescu a mai 
primit vizita lui Assad Khandji, am
basador, secretar general în Ministe
rul Afacerilor Externe al Siriei, și a 
lui Anton Vratușa, șeful delegației 
iugoslave, reprezentant permanent la 
O.N.U., cu care a discutat probleme 
ce stau în fața sesiunii.★

In cursul zilei de vineri, Mircea 
Malița, șeful delegației române la 
sesiunea Adunării Generale a O.N.U., 
a avut întrevederi cu Alfonso Garcia 
Robles, șeful delegației mexicane, 
Max Jakobson, reprezentantul perma
nent la O.N.U. al Finlandei, și En- 
dalkachen Makonnen, reprezentantul 
permanent al Etiopiei.

transmit:
Cereri pentru elibera

rea deținuților politici 
din Paraguay. într-o decla
rație a Ligii argentinene pentru 
apărarea drepturilor omului sînt 
condamnate condițiile inumane în 
care sînt tratați deținuții politici 
din închisorile paraguayene. Acti
viști de frunte ai P.C. din Para
guay, ca Antonio Maidana, Al
fredo Alcosta și Julio Rojas, care 
se află în închisoare de peste 9 
ani, sînt lipsiți de dreptul ele
mentar de apărare. Liga a adresat 
un apel tuturor forțelor progre
siste din Argentina pentru solida
ritatea cu deținuții politici din 
Paraguay și pentru imediata lor 
eliberare.

La Concertul de închidere 
al Festivalului unional al 
artiștilor amatori sovietici 
consacrat celei de-a 50-a aniversări a 
Marii Revoluții, au asistat Leonid Brej- 
nev și alți conducători de partid și de 
stat sovietici. In sală se aflau, de ase
menea, oaspeți din străinătate sosiți la 
invitația Ministerului Culturii al 
U.R.S.S. Din Republica Socialistă 
România a participat Cornelia Filipaș, 
secretar al Consiliului așezămintelor 
culturale din cadrul Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă. Spectacolul 
s-a bucurat de un deosebit succes.

Kenya pe drumul progresului In fotografie : un spital care se construiește 
în momentul de fafă în orașul Kisumu

• Apel în sprijinul eli
berării deținuților po

litici paraguayeni *

• Sentința in proces* 

ducesei de Medina 

Sidonia

întrevederi anglo-egip- 
tene. Trimisul guvernului britanic la 
Cairo, Harold Beeley, a avut vineri 
întrevederi cu Aii Sabry și Zakaria 
Mohieddin, vicepreședinți ai Consiliu
lui de Miniștri al R.A.U. Referindu-se 
la contactele stabilite pînă acum de 
Beeley, agenția M.E.N. menționează 
că „trimisul guvernului britanic și-a 
manifestat satisfacția în legătură cu 
rezultatele obținute în cursul discu
țiilor de la Cairo, mai ales în proble
ma reluării relațiilor între R.A.U. și 
Marea Britanie".

Vineri a sosit la Pekin 
într-o vizită oficială, la invitația pire- 
mierului Ciu En-lai, președintele Re
publicii Mauritania, Moktar Ould 
Daddah.

Intre societatea italiană 
„S.N.I.A. Viscosa" și în
treprinderea Tehnoimport 
din Bulgaria a fost semnat un 
contract care prevede furnizarea de 
către firma italiană a unei importante 
instalații pentru producerea de sulfura 
de carbon cu o capacitate de 20 000 
de tone anual. Uzina va funcționa pe 
bază de metan, utilizînd un proces 
de producție pe care S.N.I.A. l-a a- 
plicat la o uzină din Pavia, precum 
și la o uzină cu o capacitate de 
65 000 de tone anual, care se livrează 
Uniunii Sovietice.

In procesul ducesei Luisa 
Isabel de Medina Sidonia, 
acuzată de a fi organizat la 17 ianua
rie o manifestație al cărei caracter a 
fost considerat „antistatal", Tribunalul 
ordinii publice din Madrid a pronunțat 
sentința, condamnînd-o la un an în
chisoare și la o amendă de 10000 de 
pesetas. Corespondentul de la Madrid ' 
al agenției U.P.I. relatează că ducesa 
Luisa Isabel a făcut recurs.

Viitoarea conferință afri
cană la nivel înalt va avea 
loc la Alger. Președintele Consi
liului Național al Revoluției din Alge
ria, Houari Boumedienne, a anunțat 
această hotărîre secretarului general al 
O.U.A.. Diallo Telli.
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