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REA ACTIVITĂȚII ECO-

In întreprinderi, pe mari șantiere, 
în ministere și instituții au loc în a- 
ceste zile adunări ale activului de 
partid, în cadrul cărora sînt dezbătu
te documentele adoptate de Plenara 
C.C. al P.C.R. din 5—6 octombrie a.c. 
La adunarea activului de partid al 
organizației P.C.R. de la Uzina „Stea
gul roșu“ din Brașov, consacrată dez
baterii documentelor, au luat 
parte, alături de constructorii de au
tocamioane, cadre de conducere din 
întreprinderile colaboratoare din lo
calitate, cercetători științifici de la 
Institutul de cercetări și proiectări 
pentru autovehicule și tractoare, de 
ia Institutul politehnic, alți specialiști. 
Adunarea a fost deschisă de tov. 
Constantin Cîrțînă, prim-secretar al 
comitetului orășenesc de partid, care 
a făcut o amplă expunere asupra im
portanței pe care o prezintă docu
mentele aprobate de recenta plenară.

în cuvîntul lor, mulți participant 
la dezbateri s-au referit Ia măsurile 
cuprinse în proiectul de Directive cu 
privire la perfecționarea conducerii și 
planificării economiei naționale. Ei 
s-au oprit pe larg îndeosebi la pre
vederile în legătură cu apropierea 
conducerii de producție. S-a subliniat 
că în etapa actuală, caracterizată prin 
dezvoltarea impetuoasă a forțelor de 
producție, apropierea conducerii in
dustriei de unitățile productive 
este o condiție primordială pentru 
fundamentarea temeinică a soluțiilor 
și deciziilor economice, pentru apli
carea lor operativă, cu eficiență spo
rită în întreprinderi. „Crearea cen
tralelor industriale corespunde etapei 
actuale de dezvoltare a industriei 
noastre și ea va oferi condiții propice 
pentru fructificarea avantajelor coor
donării unitare și concentrării rațio
nale a producției, precum și pentru 
creșterea operativității în activitatea 
economică curentă — a spus ingine
rul Sergiu Șerbănescu, directorul teh
nic al uzinei. Noi vedem în centrala 
industrială nu un organ coordonator, 
ci un organ care să răspundă nemijlo
cit, împreună cu unitățile care o com
pun, de îndeplinirea exemplară a sar
cinilor ce le revin din planul de stat, 
în exercitarea rolului lor, centralele 
se vor ocupa direct sau vor acorda 
un sprijin substanțial întreprinderilor 
în domenii largi de activitate : elabo
rarea și fundamentarea riguroasă a 
planului economic și financiar, orga
nizarea cooperării interuzinale, intro
ducerea progresului tehnic, aprovizio
narea tehnico-materială, comerciali
zarea produselor și investiții". Vor
bitorul a propus să fie studiată pro
blema ca întreprinderile, a căror pro
ducție este destinată cooperării în 
proporție de peste 50 la sută, să apar
țină centralei căreia îi furnizează pie
se și subansamble, chiar dacă in mo-

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii"

Cred că nu există 
cetățean care să nu fi 
citit cu un interes de
osebit proiectul adop
tat de plenara C.C. al 
P.C.R. din 5—6 oc
tombrie cu privire la 
îmbunătățirea organi
zării administrativ- 
teritoriale a României 
și sistematizarea loca
lităților rurale. Fac a- 
ceastă afirmație întru- 
cît îmi dau seama că 
se urmăresc lucruri 
deosebit de importan
te, și anume, adapta
rea organizării admi
nistrative la condiții
le noi de dezvoltare a 
țării noastre. Ca și 
consătenii mei din 
Miercurea-Niraj, salut 
măsurile preconizate, 
văzînd în ele un in
strument important 
pentru mai buna va
lorificare a resurselor

naturale și de muncă, 
pentru dezvoltarea ar
monioasă a tuturor lo
calităților, pentru a- 
propierea treptată a 
condițiilor de viață 
de la sate de cele din 
mediul urban.

Cele trei unități ad
ministrative funda
mentale preconizate 
de proiect — județul, 
orașul, comuna — ca 
și înlăturarea forme
lor depășite de viață 
a verigilor interme
diare inutile, vor avea, 
fără doar și poate, e 
fecte pozitive în viața 
fiecărei localități și a 
întregii țari.

Comuna Miercurea- 
Niraj, în a cărei coo
perativă agricolă de 
producție lucrez ea 
tehnician, este astăzi 
un puternic centru a- 
gricol, dispunînd de

bune condiții de dez
voltare. Cum agricul
tura modernă impune 
specializare, concen
trare și repartizare te
ritorială rațională a 
producției — căci nu
mai așa se poate asi
gura cîmp larg pentru 
introducerea tehnicii și 
tehnologiei avansate, 
pentru specializarea 
forței de muncă, pen
tru creșterea produc
ției și a productivită
ții muncii — și la noi 
s-au întocmit studii pe 
astfel de probleme, 
trasînd jaloanele acti-

Elisabeta KiBEDI 
tehnician agricol 
C.A.P Miercurea-Niraj 
regiunea Mureș- 
Autonomă Maghiară

(Continuare 
în pag. a III-a)

Orașul — centru industrial, 
comercial și social-cultural 
cu funcții complexe

(Continuare în pag. a III-a)

Proiectul privind îmbunătățirea or
ganizării administrativ-teritoriale a 
României și sistematizarea localităților 
rurale, adoptat la recenta Plenară a 
C.C. al P.C.R., izvorăște din necesita
tea sporirii eficienței întregii activități 
economice și a dezvoltării armonioase 
a tuturor localităților patriei noastre, 
din necesitatea perfecționării organi
zării administrative corespunzător, sta
diului actual de dezvoltare.

Brăila se numără printre orașele cu 
vechi tradiții administrativ-economice 
și social-culturale. Totuși, în ultimul 
timp, ritmul dezvoltării sale nu a ți
nut pas cu necesitățile și potențele de 
care dispune. O cauză este și faptul 
că actuala organizare administrativă, 
așa cum se arată și în proiect, inter
pune verigi intermediare, creează 
paralelisme și suprapuneri în condu
cerea activității, deci îngreunează re
zolvarea treburilor locale.

Paralelismul și suprapunerea compe
tențelor organelor regionale și locale 
sînt puternic resimțite în conducerea 
întreprinderilor de industrie locală și 
gospodărie comunală. în actualele con
diții, comitetul executiv al sfatului 
popular orășenesc răspunde de îndru
marea activității acestor întreprinderi, 
fără a avea însă dreptul de a elabora 
sau modifica sarcinile de plan și nici 
ppsibilitatea de a le ajuta concret în 
rezolvarea operativă a unor probleme 
legate de organizare, tehnologie, sala
rizare. O situație similară există și în 
comerț. Tripla subordonare, practicată 
acum, fața de Ministerul Comerțului 
Interioi, organele regionale și orășe
nești întîrzie rezolvarea unor probleme 
privind dezvoltarea rețelei comerciale,

aprovizionarea, desfacerea, pregătirea 
cadrelor.

Se impune, după părerea mea, sim
plificarea relațiilor dintre forurile o- 
rășenești și unele instituții subordo-

Ion Gh. PĂUN
președintele Comitetului executiv 
al Sfatului popular 
al orașului Brăila

(Continuare in pag. a III-a)

Telegramă
La telegrama de felicitare adresată cu prilejul numirii sale 

din nou în funcția de prim-mmistru ai Iranului, Amir Abbas 
Hoveida a trimis următorul răspuns :

Excelenței sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicti Socialiste România 

BUCUREȘTI
Felicitările pe care Excelența Voastră a binevoit să mi le adreseze 

m-au mișcat profund Mulțumindu-vâ sincer, vă urez sănătate și fericire 
personală, precum și prosperitate pentru poporul prieten al României.

AMIR ABBAS HOVEIDA 
Primul ministru al Iranului

în orașul lași se află în construcție un modern complex de morărit și panificație. Moara, intrată recent în probe 
tehnologice, are o capacitate de 220 tone grîu în 24 de ore ; fabrica de pîine va da o producție de 60 tone 
pe zi, fabrica de paste făinoase și cea de biscuiți cîte 30 tone pe zi. în fotografie : aspect de ansamblu al 

complexului Foto : Gh. Vințllă

La Valea Uzului 

a Început 
TURNAREA 
BARAJULUI

BACĂU (corespondentul 
„Scînteii"). — Constructorii de 
pe șantierul complexului hi
drotehnic de la Valea Uzului 
au început ieri turnarea bara
jului cu 6 luni mai devreme 
față de prevederile graficului, 
în corpul acestui stăvilar, care 
va avea o înălțime de 84 me
tri și o lungime la coronament 
de 520 metri, se vor tuma cir
ca 850 000 mc de beton. în spa
tele barajului se va forma un 
lac de acumulare lung de 12 
km, cu un volum de peste 100 
milioane metri cubi de apă, 
care va fi folosită la alimenta
rea localităților de pe Valea 
Trotușului și a termocentralei 
Borzești. Pentru începerea be- 
tonării, constructorii au execu
tat o serie de lucrări pregăti
toare : au fost excavați peste 
600 000 mc de pămînt și 80 000 
ml foraje pentru injecție de ci
ment în vederea îmbunătățirii 
etanșeității în talpa barajului. 
A fost dată în exploatare și o 
fabrică de betoane prevăzută 
cu o stație de sortare, spălare 
și concasare a agregatelor. Pe 
șantier au fost luate măsuri 
ca turnarea să se facă și pe 
timp friguros. în acest scop, 
spațiile de betonare vor fi în
călzite cu abur, iar depozitele 
de agregate cu aer cald.

ÎNTRECERE5'

PE LOC
Dumneata ai fost vreodată pe velo

drom, cititorule ? Spectatorii au în 
față tabloul clasic: pe linia de 
plecare, plutonul de cicliști așteaptă. 
Mușchii și nervii sînt încordați la 
maximum. Și iată că se dă semnalul. 
Plutonul țîșnește ca din praștie. Un 
minut, două... Din pachetul alergăto
rilor se desprinde cineva. Cursa de
vine. amețitoare. Unul dintre cicliști 
se ambiționează. Evadatul e prins și 
depășii... Mulțimea freamătă, e cap
tivată...

Ceea ce am descris mai sus se nu
mește întrecere. Acum să ne ima
ginăm un alt tablou. Pe același 
velodrom, la linia de plecare e un 
singur ciclist. Se dă semnalul... Ne
îndoielnic, cursa n-are nici un far
mec ! Alergătorul se mișcă alene, 
parcă toropit de. căldură. îi lipsește 
stimuleiittil, țJărfeneruf de' întrecere.

Am ■ făcut această introducere 
pentru a demonstra cît de nimerită 
ni s-a părut inițiativa industriei de 
a organiza, alături de rețeaua comer
cială clasică, propriile ei unități de 
desfacere. Pe arena comercială a 
Capitalei, dar și a unor orașe din 
tară, au apărut și continuă să apară 
„magazinele de prezentare și desfa
cere", ai căror administratori nu sînt 
organizațiile comerciale, ci înșiși pro
ducătorii bunurilor de consum.

Iată, așadar, comerțul pus în si
tuația de a fi angajat într-o compe
tiție pe piața de deșfacere, de a-și 
măsura forțele cu industria. Care 
este însă raportul dintre aceste 
forțe ?

Avantajele industriei : 1) magazi
nele producătorilor pot fi aprovizio
nate foarte ritmic și pe drumul cel 
mai scurt — fabrică-raft — fără 
I.C.R.A., I.C.R.T.I., O.C.L. și alți in
termediari ; 2) dispariția verigilor in
termediare dintre fabrică și magazin 
creează cîmp larg de acțiune prin
cipiului responsabilității directe asu
pra calității mărfii puse în vînzare ; 
3) fiind puține la număr, magazinele 
industriei pot fi ușor controlate și 
îndrumate. Și, în consecință, apro
vizionate foarte bine, organizate ju
dicios. într-un astfel de magazin, 
marfa poate fi prezentată ingenios, 
cumpărătorul servit ireproșabil. Cu

alte cuvinte, magazinul de prezen
tare, prin condițiile speciale in care 
funcționează, poate reprezenta un 
model pentru întreaga rețea comer
cială. în mod firesc, el poate crea, 
printre partenerii lui de activitate, 
acel spirit de ambiționare, de emula
ție care să ducă la măsurarea forțe
lor, la competiții.

Avantajele comerțului: 1) expe
riența sa îndelungată în a face co
merț ; 2) posibilitatea de a aprovi-

EMULAȚIA INTRE MA

GAZINELE COMERȚULUI 

Șl INDUSTRIEI

ziona magazinele și cu o gamă largă, 
variată de mărfuri ș.a.m.d.

— Vă întreceți cu magazinele co
merțului ? am întrebat cu 5—6 luni în 
urmă pe cîțiva responsabili de ma
gazine „de prezentare1'.

— De ce să ne întrecem, cum să ne 
întrecem acum ? mi-au răspuns ei 
oarecum contrariați de întrebare. Ne 
vom măsura forțele, dar mai încolo, 
mai tîrziu. Acum abia am luat ființă.

Au trecut lunile și iatâ-ne pe ve
chile urme : magazinul de prezentare 
și desfacere al Fabricii de produse 
lactate — București (fost „Delta Du
nării"). încăperea e mare, luminoasă, 
o adevărată împărăție a brînzeturi- 
lor. Totuși, mai lipsește cîte ceva, 
într-un magazin aprovizionat de în
treaga industrie a laptelui lipsește... 
telemeaua. E aproape de neconceput. 
Magazinul specializat în desfacerea 
produselor lactate oferă un singur, 
ați citit bine, un singur sortiment de 
pateu cu brînză I

— Sînt calde pateurile T o întreb 
pe vînzătoare.

Pe moment nu răspunde nimic. Se 
uită la mine parcă m-ar fi văzut 
înghițind săbii. Apoi mă repede :

— De unde să știu eu dacă sînt 
calde ? Mă vezi pe mine mîncînd 
pateuri ?

Mulțumesc pentru explicația pre
cisă și amabilă, apoi privesc în vi
trină și... ce să vezi ? Printre 
produsele etalate, unde scrie în
ghețată sînt prezentate cutii de 
cașcaval ; în schimb la raionul 
de brînzeturi se zăresc batoane 
de înghețată. Și e unicul magazin 
de prezentare din țară. Plasat în 
inima Bucureștiului, la întretăierea 
celor mai mari bulevarde. Stau cu 
ochii pe această unitate Minis
terul Industriei Alimentare — forul 
direct tutelar — și, bineînțeles, fa
brica de produse lactate ! Cum ar 
putea oare acest magazin să creeze 
acea emulație între el și unitățile 
comerciale propriu-zise, cînd el în
suși nu se află la înălțime 1

...Magazinul alimentar general de 
pe str. Beldiman (for tutelar tot 
M.I.A.). Unitatea este bine aprovizio
nată, dar cu exact aceleași produse 
pe care le oferă magazinele comer-

Gh. GRAURE

(Continuare în pag. a Il-a)

Autenticitatea portretului
■'—. . 1 opinii ...

Sentimentele și-au do- 
bîndit, cu timpul, expresii 
particulare, bine distincte. 
Fericirea, pentru care omul 
s-a crezut întotdeauna pre
destinat, pentru care a 
trăit, a luptat și a murit, 
are prin excelență o ex
presie luminoasă. Din pă
cate, s-a conturat și o 
nuanță vulgară și indecen
tă a bucuriei, aparținînd 
mai degrabă familiei egois
mului. Căci de multe ori 
omul s-a bucurat numai 
pentru sine. Și-a clădit fe
ricirea alături, și chiar pe 
seama nefericirii altora. 
Bucuria a pus din această 
cauză pe unele chipuri pe
cetea cruzimii și a rapaci
tății.

Mulțumirea celui ce cre
de că numai el a fost năs
cut pentru bucurie, e min
cinoasă și șubredă. Rîsul 
trebuie să înghețe pe buze 
cînd întîlnește plînsui. 
Gustul plăcerii trebuie să 
devină rînced lîngă durere. 
Fericirea se împuținează, 
poate, astfel, dar atît cit 
rămîne, e autentică. Abia 
atunci încetează să mai 
crispeze, să mai schimono
sească în riduri dizgrațioa
se chipul omului.

Ceea ce urîțește cel mai 
mult obrazul este insă du
rerea. Efigia teatrului an
tic este o mască cu gura

diformă și cu ochii dilatați 
și goi. Unii au spus că 
masca tragică este expresia 
cea mal plenară și mai de
finitorie a naturii umane, 
însăși emblema destinului 
omenesc. Dar cît poate fi 
de uman sentimentul care 
ne desfigurează ? Fără în
doială că viitorul va elibe
ra chipul omului de masca 
monstruoasă a suferinței, 
va îndepărta pentru tot
deauna de pe obrazul său 
emblema acestui tragic 
destin.

Expresia suprem umană 
cred că este aceea a înțe
legerii. Omul devine cu a- 
devărat zeu cînd este stră
luminat dinăuntru de scln- 
teia inspirației, de fulgerul 
cunoașterii. Chipul omului 
are uneori strania, misteri
oasa proprietate de a ilu
mina. Cine n-a văzut chi
puri, iradiind o seninătate 
de cer însorit, care te fac 
să surîzi fără voie ? Frunți 
pe care plutește o strălu
cire de la care nu poți 
să-ți lei ochii ? Zîmbete 
care topesc orice gheață ?

Omul este o ipostază în 
ampla metamorfoză a na
turii. Această mare vrăji
toare poartă nenumărate 
obrăzare. Se preschimbă 
în piatră, în rîu, în pasăre, 
în floare, în pulbere, în 
nori, în copaci. Și în om.

Fiecare din aceste măști 
ale naturii are farmecul 
și vraja ei — și toate în
frumusețează și îmbogă
țesc universul. Dar masca 
cea mai desăvîrșită, expre
sia apogeului atins de na
tură în miraculoasele ei 
procese intime este omul 
— singurul punct al uni
versului conștient de sine 
și de o bună parte din rest. 
El este soarele care stră
punge materia, dinăuntru, 
cu raza înțelepciunii.

Jocul cel mai natural, 
mobilitatea cea mai spon
tană și mai firească a ex
presiilor le oferă copiii. Ei 
nu-și cenzurează sentimen
tele, nu le filtrează, nu-și 
înăbușă reacțiile psihice. 
Cu timpul apare însă ceea 
ce adultul numește ,,stă- 
pînirea de sine“. Omului 
începe să i se pară impu
dic să-și arate tot zbuciu
mul sufletesc — și cred că 
în mod îndreptățit. Indivi
dul învestit cu o anumită 
funcție publică este obligat 
să-și stăpînească tumultul 
vieții interioare, oricît ar 
fi acesta de dezlănțuit, să 
zăvorască sentimentele ce 
îl stăpînesc, oricît ar fi 
acestea de puternice, să-și 
uite amărăciunea, tristețea 
sau bucuria și să devină 
așa cum îl cer convenien
țele : calm, obiectiv, con

centrat, deferent, receptiv. 
Un instrument social desă
vârșit. Toate acestea nu 
mai contrariază pe nimeni; 
ele sînt obolul pe care 
omul trebuie să-l plăteas
că civilizației.

Sînt însă și oameni care 
conviețuiesc vreme înde
lungată, îndeplinesc laolal
tă aceleași atribuții sociale 
ani și ani, vin în contact 
în mod diurn și totuși nu 
reușesc să cunoască unii 
despre alții — și aceasta 
în cel mai bun caz — decît 
potențialul și calitatea for
ței lor de muncă. Se con
sideră unii pe alții resor
turi practice, necesități ale 
angrenajului organizatoric 
în care sînt integrați, faci
lități ale societății. își mă
soară punctualitatea, pre
cizia și viteza în elabora
rea soluțiilor, competența 
deciziilor. productivitatea 
— atribute vitale ale orică
rui resort social — și fără 
să-și dea seama fac din ele 
un portret, o fizionomie, o 
mască de servici. Oare 
cauza acestei schematizări 
a reprezentării ființei ome
nești este exclusiv graba, 
ritmul pe care îl impune 
viata socială ? Este, în-

Dumitru POPESCU

(Continuare în pag. a Il-a)

0 NOUĂ SECȚIE
MODERNĂ

IA UZINA „1 MA1“- 
PLOIESTI

*

Intrată de curînd In produc
ție, noua secție pentru .con
fecționarea de scule, dispozi
tive și verificatoare de la 
Uzina „1 Mai“-Ploiești a reali
zat toți indicatorii de produc
ție prevăzuți în proiect pentru 
anul în curs. Secția — avînd o 
suprafață de peste 3 600 mp. 
dotată cu mașini și utilaje au
tomate de mare precizie — asi
gură uzinei, din producția pro
prie, întregul volum de 
S.D.V.-uri. Noua sculărie cen
trală va dispune în anul viitor 
de un sector de tratamente ter
mice, un laborator și apa
rate universale de măsură și 
control din cele mai moderne, 
care vor permite livrarea de 
produse și altor uzine construc
toare de utilaj petrolier.

(Agerpres)

Ener
getica 
sovietică

IMP RESH DIN VIZITA Șl SCHIMBUL DE EXPERIENȚĂ 
A DELEGAȚIEI DE ACTIVIȘTI Al P.C.R. IN UNIUNEA SOVIETICĂ

Mihail FLORESCU
membru al C.C. al P.C.R.

Vizitele în Uniunea Sovietică a de
legațiilor de activiști ai Partidului 
Comunist Român se înscriu pe linia 
relațiilor de colaborare dintre parti
dele noastre comuniste, care permit 
o mai bună cunoaștere a experienței 
muncii de partid în diferite domenii 
de activitate și contribuie la întărirea 
prieteniei frățești dintre țările și par
tidele noastre.

Recent, în articolul publicat 
în „Pravda", tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Comi
tetului Central al P.C.R., aprecia că 
....progresul continuu al țărilor noas
tre oferă largi posibilități pentru in
tensificarea colaborării multilaterale 
și întărirea raporturilor de prietenie 
dintre Republica Socialistă România 
și Uniunea Republicilor Sovietice So
cialiste, dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice, în interesul ambelor po
poare, al cauzei socialismului și 
păcii".

Programul delegației noastre a fost 
bogat. S-au purtat discuții la Secția 
construcții de mașini a C.C. al 
P.C.U.S., la Ministerul Energeticii și 
Electrificării al U.R.S.S., la Comitetul 
orășenesc de partid Bratsk, la Comi
tetele regionale de partid Irkutsk, 
Sverdlovsk, Harkov, precum și la co
mitetele de partid din întreprinderile 
vizitate : dispeceratul Direcției ener
getice Moscova, centralele electrice 
Konakovo din regiunea Kalinin, Zi- 
niev din regiunea Harkov și Sverd
lovsk. hidrocentralele de la Bratsk șl 
Irkutsk, centrala atomoelectrică de la 
Beloiarsk.

Sînt proaspete încă în memoria 
noastră impresiile produse de contac
tul cu activitatea rodnică a harnicilor 
constructori ai comunismului. Pretu
tindeni am întîlnit oameni entuziaști,

îndrăgostiți de munca pe care o efec
tuează, dornici să împărtășească din 
bogata experiență pe care au acu
mulat-o. Am fost oaspeții tării so
vietelor în preajma aniversării semi
centenarului Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie. N-a fost nevoie 
de nici o explicație ca să înțelegem 
că darul cel mai de preț pe care oa
menii sovietici îl fac patriei lor la cel 
cincizeci de ani de socialism sînt roa
dele muncii pline de abnegație, acti
vitatea creatoare în atingerea unor 
teluri mereu mai mari.

Am luat contact cu activitatea co
muniștilor sovietici în unul din cela 
mal importante sectoare ale activită
ții economioe — energetica, ale cărei 
baze au fost puse de la primii pași 
ai revoluției socialiste, prin cunoscu
tul plan de electrificare a Rusiei 
(GOELRO), pe care Lenin îl aprecia 
drept ai doilea program al partidu
lui. Orientați de politica Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice expri
mată de-a lungul planurilor cincinale 
cu privire la electrificare — consi
derată pivot al construirii economiei 
societății comuniste, cu rol hotărîtor 
în dezvoltarea tuturor ramurilor e- 
conomiei naționale și în realizarea 
progresului tehnic — energeticienil 
sovietici au obținut succese remarca
bile în crearea bazei tehnlco-materla- 
le a energeticii. Uniunea Sovietică 
produce azi 600 miliarde kilowați-ore 
față de 2 miliarde kilowați-ore în 
anul 1917. Uniunea Sovietică a deve
nit de mulți ani a doua țară produ
cătoare de energie electrică în lume.

Industria energetică sovietică se 
dezvoltă în ritm accelerat șl se ca
racterizează prin concepții moderne^

(Continuare în pag. a Vil-a)
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Sinteză
etnografică

Bănuia oare munteanul anonim 
din Șurdești (Lăpuș) că modesta 
lui casă va călători, peste secole, 
spre Capitală ? Au trăit în ea șase 
generații. O casă numai din lemn, 
pe temelie de piatră naturală, cu 
acoperișul de patru ori mai înalt 
decît pereții, caracteristică zonei 
etnografice Lăpuș. O achizițio
nează Muzeul satului. O echipă 
de cercetători științifici se află la 
fața locului, s-o transporte spre 
București. A construit-o unul și o 
moștenim cu toții.

Prezicere
Pitia, oracolul de la Delfi 

era parese, o începătoare. Pa- 
raschiva din comuna Fărcașa 
(Tg. Neamț) este oracolul ora
colelor, ghicind în bobi. Taxa : 
20—25—30 lei, după greutatea 
cauzei. Prezice viitorul apro
piat, îndepărtat și mijlociu ; 
face și desface batistele cu mă
runțiș și legătura de la ochi a 
celor ce o vizitează. Mai di
rect spus, îi păcălește. Păstra- 
ți-ne rînd la prezicătoare Să 
aflăm de la ea anul, luna și 
ziua în care va fi vizitată de 
autorități.

Bucuria
unui om

Un învățător, H. Motovelea din 
Movileni (Tecuci) ne scrie : „Simt 
nevoia să-mi strig bucuria. De 16 
ani tovarășa mea de viată suferea 
de teribila „boală a lui Parkinson' 
(tremurul mîinilor și rigiditatea 
corpului). Numai o minune o mai 
putea salva. Și minunea s-a petre
cut". Cum ? Un colectiv de la cli
nica de neurochirurgie a Spitalului 
9-București a făcut o operație ma
gistrală (pe creier), redîndu-i femeii 
sănătatea într-o jumătate de corp. 
Ea așteaptă acum nerăbdătoare și 
cu încredere luna martie 1963 
cîndl printr-o altă operafie, medi
cii o vor însănătoși deplin. O mi
nune cu bisturiul.

La noroc?
Un automobil I.M.S. al I.R.I.C.- 

Craiova a fost oprit de un agent 
de circulație care observase o de
fecțiune la sistemul de frînare. 
Cum era firesc, șoferului Victor 
Cîlțan i s-a ridicat certificatul de 
înmatriculare a autovehiculului și 
i s-a scris în foaia de parcurs că 
nu are voie să circule decît pînă 
la garaj, pentru remedierea defec
țiunii. Ignorînd aceste indicații, 
șoferul Victor Cîlțan și-a conti
nuat drumul în comuna Bîrca. 
De aici a plecat spre Craiova 
încărcat : 10 persoane, 11 dami
gene, mai mulți saci cu legume 
etc. La întoarcere, pe panta Po
dari, fără frînă, autovehiculul s-a 
răsturnat : un pasager a murit, alți 
doi — inclusiv șoferul — sînt în 
spital, grav accidentați. Povestea 
cu ulciorul...

Pin si nas
1 ♦

S-a dus finul, Gheorghe Oprea 
(str. Lipova 39 București) la na
șul său. Constantin Pită (str. 
Cobălcescu 43 A) : „Nașule, m-ai 
ajutat cind m-am Însurat, aju- 
tă-mă și acum. Sînt in proces cu 
vecina. Ne judecăm pentru... Te 
Iau ca martor. Nu trebuie să 
spui decit ce te învăț eu". Nașul, 
înțelegător, nu și-a lăsat finul de 
izbeliște. La tribunal, ca „mar
tor ocular", nașul a deschis gura 
și a trîntit o minciună. Dar nu 
a-a prins. Fiind judecat pentru 
mărturie mincinoasă, C. Pită a 
fost condamnat la 4 luni închi
soare. De data asta, finul i-a 
fost naș 1

Notă
de plată

Cinci cheflii (T. Țăranu, 
Blegescu, C. Smărăndanu, 
Vancea și C. Băltățescu), din Co- 
mănești, au organizat o „Mare 
petrecere-mare“ la restaurantul 
„Trotuș“ din localitate. De la o 
vreme, devenind sensibili și con- 
flictuali și-au schimbat progra
mul. Au distrus bunuri ale loca
lului, au bătut pe cei care au 
vrut să-i cheme la ordine și, la 
plecare, au aruncat cu pietre în 
casele învecinate. Deși consuma
ția a fost în comun, totuși nota 
de plată s-a întocmit individual: 
de la doi ani, la doi și jumătate 
fiecare. După... contribuție.

C. 
St.

de :Rubrică redactată
Ștefan ZIDARIȚA 
Ștefan DINICA 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

RANDAMENTUL
organizării moderne

Așa cum se întîmplă întotdeauna 
cînd se încearcă Investigarea unei 
activități complexe — cum e și acti
vitatea administrativă — se ivesc, 
pe parcurs, aspecte noi, ca o con
secință a confruntării cu diversitatea 
realității. Dintre acestea ne propu
nem a dezbate astăzi cîteva pe care 
le socotim mai importante, pentru 
că scot în evidență, prin frecvența 
lor, atitudini mai generale, ori se 
referă la chestiuni de prim ordin 
în ceea ce privește desfășurarea 
acțiunii de perfecționare și moder
nizare a muncii administrative.

Ne referim, mai întîl de toate, la 
înțelegerea exactă a însăși noțiunii 
atît de des folosită în discuțiile 
purtate pe această temă. E vorba 
de : „eficiența organizării adminis
trative". Dacă în principiu toată 
lumea e de acord cu privire la avan
tajele unei administrații rațional 
organizate, în practică însă nu puțini 
interlocutori manifestă o inexplica
bilă subapreciere a mijloacelor con
crete prin care această raționalizare 
se poate înfăptui. „Sînt cadre din 
conducerea întreprinderilor, cele cu 
pregătire tehnică mai ales, care trec 
pe al doilea plan problema «adminis
trării»", ne spune și ing. DINU ANAS- 
TASIU de la Direcția de construcție 
și montaj din Capitală. Asemenea 
atitudine o putem întîlni, din păcate, 
și la unii conducători de la forurile 
centrale. Preocuparea lor esențială : 
să realizeze procesele tehnologice și 
tehnice în bune condiții. Felul cum 
decurge munca administrativă — 
dacă documentația e prea încărcată, 
dacă circuitul informațional funcțio
nează simplu și operativ — sînt 
preocupări care, după părerea lor, 
nu privesc munca de conducere. Dar 
iată că, datorită acestei optici, 
rezultă acele neconcordanțe, întîr- 
zieri, repetări inutile — nu o dată 
semnalate în investigațiile noastre 
anterioare — care diminuează calita
tea deciziilor și implicit randamen
tul întreprinderii sau al instituției 
respective.

E drept că observații critice și 
proteste la adresa „avalanșei de 
adrese" ne-a fost dat să auzim ade
seori. Ni s-au citat exemple de para
lelisme, date referitoare la numărul 
mare de scrisori primite sau expe
diate. Ca și cum ar fi fost vorba 
„de o fatalitate". Facem această 
considerație fiindcă foarte rar ni 
s-a vorbit despre soluții de îndrep
tare sau despre hotărîrea de a se

trece de la simpla constatare la 
acțiune. Desigur că o seamă de 
simplificări depind de măsuri ce 
trebuie luate pe plan central ; e 
nevoie de o acțiune sistematică în
treprinsă de un organ competent. 
Dar sînt și multe măsuri care depind 
de competenta și autoritatea fiecărei 
instituții și întreprinderi. In cuprin
sul anchetelor noastre au fost sem
nalate multe operațiuni și formali
tăți inutile. Oare nu era firesc ca 
asemenea anacronisme, ca și altele 
de acest gen, identificate pe baza 
unui studiu sistematic, să fie elimi
nate cu consecventă, deoarece dato
rită unor astfel de anomalii se mun

ne referim la un domeniu mai special, 
nu constituie un scop în sine. Nu 
reducem numărul hîrtiilor, chiar 
dacă nu e nevoie, numai pentru a 
specifica într-un raport o „simplifi
care a formularisticii" cu atît la sută. 
Fiindcă trunchierea informației are, 
ca și umflarea ei peste măsură, con
secințe la fel de nefaste. Ceea ce 
interesează în primul rînd, ne-au 
atras atenția specialiștii, este ca 
raționalizările acestea să aibă con
secințe asupra muncii, proceselor 
economice, a realității însăși.

In acest caz raționalizarea e cu 
adevărat eficientă, utilă, economi
coasă. Astfel, de pildă, în țările avan

însemnări despre raționali
zarea muncii administrative
cește inutil, solicitanții pierd timp 
cu așteptatul ?

întrebarea aceasta are un sens mai 
general și se adresează tuturor celor 
care coordonează activități adminis
trative (președinți și secretari de 
sfaturi populare, directori de insti
tuții și întreprinderi) : de ce nu 
treceți efectiv la simplificarea for- 
mularisticii și a circulației ei de la 
un serviciu la altul, de la aceste 
servicii la organismele din subordi- 
nea lor ? De ce nu imprimați, prin- 
tr-o bună organizare, prin regula
mente de ordine interioară, prin 
control sistematic, un stil de muncă 
operativ, care să excludă „îndruma
rea", „impulsionarea" măruntă, chiți
bușară, prin intermediul hîrtiilor ?

O discuție cu specialiști de forma
ție tehnică și economică din Direcția 
Centrală de Statistică (ing. N. COS- 
TAKE, VASILE BIȚĂ, directori 
adjuncți în cadrul Centrului de 
calcul) ne-a elucidat tocmai asupra 
faptului că în însăși optimizarea 
organizării se găsesc numeroase 
rezerve de sporire a eficienței, a 
randamentului. Cu condiția ca această 
acțiune să fie înțeleasă în toată 
complexitatea ei, corespunzînd unor 
obiective majore și vitale. Raționali
zarea administrației, de pildă, ca să

Vremea rece din aceste zile nu împiedică pe numeroși vizitatori să facă 
baie în bazinul cu apă termală de la Băile Felix

Foto : Gh. Vințilă
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tr-adevăr, acesta întotdeauna atît de 
vertiginos, de amețitor ? Nu e mai 
degrabă vorba de ignorarea laturii 
umane a raporturilor dintre noi 1 De 
indiferență față de tot ce nu se tra
duce în acte administrative, în ope
rațiuni tehnice, în rezolvări organi
zatorice ? ,

Societatea capitalistă modernă a 
înălțat, față în față, doi munți gi
gantici — producția și consumul. 
Prinși în prăpastia dintre ei, oa
menii nu mai văd nimic. Sînt 
prizonierii lor de la naștere și 
pînă la moarte ; învîrtindu-se în
tre acești pereți care le blochează 
tot orizontul, ajung să creadă că nu 
mai există pe lume nimic altceva 
decît „banda Taylor" și „magazinul 
cu frigidere". Pe măsură ce orga
nizarea producției și desfacerea 
bunurilor materiale devin mai ample 
și mai perfecte — existența umană 
își diluează substanța, aria ei de so
licitări se restrînge, individul • este 
redus la două caracteristici : acelea 
de producător și de consumator. Se 
creează un cerc vicios — pmul nu 
mai produce decît pentru a consuma 
și nu mai consumă decît pentru a-și 
reproduce forța de producție. Func
țiile biologice elementare ale mate
riei vii — asimilarea și reproducerea 
—devin astfel unicele funcții ale so
cietății însăși.

Noi sîntem departe de acest climat 
nu numai prin stadiul dezvoltării 
economice în care ne găsim — 
în fond și noi tindem spre același 
grad de perfecționare a producției și 
consumului — ci în primul rînd prin 
natura filozofiei. Umanismul socia
list ne va feri să devenim victimele 
forțelor de producție pe care noi 
înșine le creăm, robii dezumanizați 
ai consumului pe care sîntem hotă- 
rîți să-1 amplificăm pînă la extrem. 
Funcția socială a fiecăruia va fi 
potențată de funcția lui umană — 
incomparabil superioară încă celei 
dintîi, mult mal valoroasă și mai 
subtilă. Un contabil, un linotipist, un 
vînzător trebuie să fie mai înainte de 
orice, și deasupra a orice, oameni. 
Un individ este contabil opt ore din- 
tr-o zi, dar om trebuie să fie două
zeci și patru. Și chiar în aceste opt 
ore — în ce raporturi intră între ei 
indivizii care s-au nimerit să fie con
tabili ? Contabilul nu este o specie 
aparte, o încrengătură biologică des
prinsă din om, o ființă adaptată unui 
anumit mediu — ca în romanele 
științifico-fantastice. Este un om care 
timp de opt ore prestează muncă 
pentru ceilalți, lucrează pentru ne
voile societății. Umanismul nostru 
va trebui să lichideze reprezentările 
schematice, acel portret simplificat 
la care este redusă ființa umană în 
raporturile de serviciu. Căci purtînd 
asemenea măști, oamenii trec unii pe

lîngă alții, muncesc și trăiesc alături 
— ignorînd tocmai ceea ce au mal de 
preț, calitatea esenței lor umane. 
Privindu-se din acest unghi mort, 
care le face invizibilă o mare parte a 
existenței, care le ascunde bucuriile 
și suferințele, entuziasmul și decep
țiile, aspirațiile și experiența lor de 
viață — oamenii nu-și mai pot împru
muta înțelepciunea, nu-și pot întinde 
mîna atunci cînd au nevoie de sprijin, 
nu-și pot extinde solidaritatea — a- 
ceastă uriașă armă a umanității. Ur
mărind numai pecetea funcției so
ciale, ei nu mai văd pe obraz sem
nalizările trimise din vastul labora
tor a] sufletului și al minții în care 
se încearcă probe din toate substan
țele universului.

Mulți se stăpînesc însă și își cen
zurează sentimentele pentru că nu 
vor să se trădeze. într-o formă eVo-

sate, unele întreprinderi au reușit 
ca, prin perfecționarea și moderni
zarea organizării, să aducă la limita 
minimă stocurile tampon între ate
liere și chiar în relațiile cu furni
zorii externi. De aici a rezultat, cum 
e firesc, o substanțială îmbunătățire 
a randamentului economic. în genere, 
se poate afirma că din două între
prinderi — la fel de bine dotate 
cu utilaj modern, avînd lucrători și 
personal tehnic de calificare asemă
nătoare — va obține rezultate econo
mice superioare întreprinderea mai 
judicios și mai rațional organizată.

Iată acum și o altă situație nefi
rească, din păcate însă cu o destul 
de mare frecvență. Se subapreciază 
de unele cadre cu munci de condu
cere chiar însușirea principiilor 
organizării moderne, a bazei știin
țifice care le fundamentează. Or, în 
ultimii ani, datorită dezvoltării 
rapide a mijloacelor de calcul, știința 
organizării a evoluat în mod struc
tural, necesitînd o adevărată „schim
bare de orizont" în activitatea tutu
ror cadrelor, nemaivorbind de cele 
care au atribuții de conducere. „Nu, 
tovarășe, la noi nu se pune încă 
problema «sistemului informațional», 
întreprinderea sau instituția noastră 
e prea mică..." Așa obișnuiesc să-ți 
răspundă cîte unii pentru a motiva 
moleșeala care-i caracterizează în 
privința introducerii unor perfecțio
nări în domeniul administrației. Alții, 
dimpotrivă, iau o mină competentă 
și te asigură : „La noi în adminis
trație se utilizează, din păcate, încă 
multă muncă manuală. Dar cînd o 
să intervină mecanizarea, mașinile 
de calcul, atunci o să ne putem și 
noi perfecționa..."

In fond, însă, ambele atitudini, 
Indiferent de argumente, se întîl- 
nesc într-o reacție ‘coriiună, de 
pasivitate. In primul caz uimeș
te „natura" scuzei Pasă-mi-te, de 
ce să-mi bat capul cu „sistemul 
informațional" dacă lucrez — să 
zicem — în industria locală. E 
ca și cum ai spune că poți 
fi bun tehnician ignorînd „prin
cipiile moderne ale automatizării", 
în al doilea rînd trebuie spus că 
întreprinderea sau instituția respec
tivă, oricît ar fi de mică, dacă ela
borează documentații, tine o conta
bilitate, comunică date statistice, are 
implicit și un „sistem informațional" 
(sistem care, așa cum am arătat cu 
alt prilej, se compune din : documen
tație, contabilitate, statistică). Prin 
urmare cunoașterea principiilor de 
informatică e necesară nu numai 
pentru „cultură generală", dar efectiv

pentru introducerea unor măsuri 
concrete de raționalizare a adminis
trației.

în fond noțiunea de „informație" 
are o sferă foarte largă. Chiar și 
sunetul sirenei e o „informație codi
ficată", vestind pe muncitori cînd 
trebuie, de pildă, să înceapă și să 
sfîrșească pauza de prînz. Informație 
e și cererea prezentată Ia ghișeu, 
trebuind să străbată — pînă la co
municarea soluției de rezolvare — 
un anume „circuit", care poate fi 
rațional așezat sau, dimpotrivă, în 
mod inutil complicat. Iată exemple 
care vădesc larga sferă de aplicație, 
în domeniul muncii productive sau 
administrative, a „teoriei informa
ției". Aceasta pledează pentru 
cunoașterea noilor discipline ale 
organizării sau cel puțin pentru 
familiarizarea cu noțiunile lor de 
bază, de către întregul aparat admi
nistrativ, așa cum acest aparat e 
familiarizat în momentul de față cu 
noțiunile economice elementare : 
„preț de cost", „productivitate", „in
vestiție", „amortizare" etc. Pentru 
că — așa cum ne-au declarat diferiți 
experți și specialiști — raționalizarea, 
chiar dacă e concepută de organiza
tori calificați, trebuie să fie apli
cată în mod corect de întregul aparat 
administrativ, care trebuie să fie 
cointeresat și să înțeleagă rostul 
major, la nivel de instituție și de 
întreprindere, cit și la scară națio
nală, a acestei acțiuni.

Și anume că măsurile ce se preco
nizează, prin raționalizarea volumu
lui de informație, prin simplificarea 
circuitelor, prin optimizarea statelor 
de funcțiuni, vor avea drept conse
cință o înviorare a vieții economice, 
prin creșterea randamentelor în în
treprinderi, o mai bună și mai 
promptă satisfacere a cererii popu
lației în rețeaua de comerț, de ser
vicii, la ghișeele instituțiilor publice.

Vasile NICOROVICI

Lista de cîștiguri
la depunerile pe libretele de economii 

pentru construirea de locuințe
TRAGEREA LA SORȚI PENTRU 

TRIMESTRUL III 1967

N
um
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ul

 
îșt

ig
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ilo
r

Numărul libre
tului cîștlgător

Valoarea cîș- 
tigurilor

pa
rți

al
ă

to
ta

lă
1 831-106-40 40 000 40 000
1 815-1-215 30 000 30 000
1 859-1-528 25 000 25 000
1 850-1-244 15 000
1 859-1-1288 15 000
1 817-1-347 15 000
1 861-205-257 15 000
1 860-201-79 15 000
1 809-1-502 15 000
1 809-1-496 15 000
1 841-1-114 15 000
1 822-306-1 15 000
1 864-1-122 15 000
1 864-1-285 15 000 165 000

14 | TOTAL : |260 000

Plata cîștlgurilor se face de către 
casele raionale (orășenești) de econo
mii, prin virarea în contul contractu
lui pentru construirea de locuințe, 
prin depunerea pe instrumente de e- 
conomisire C.E.C. sau în numerar, la 
cererea titularului libretului.

și îți arată admirație, sau care te 
asigură de stima sa și te denigrează 
în public. Ei sînt desigur victimele 
străvechilor pervertiri ale societății, 
dar aceasta nu-i face mai puțin dez
gustători și nici mai puțin periculoși 
pentru societatea de astăzi.

Perverșii cei mai dăunători din 
punct de vedere social sînt cei care 
afișează convingeri pe care nu le au. 
Pentru că nu fac nimic din suflet, 
cu sinceritate si interes, singurul 
mijloc de a-și dovedi devotamentul 
ce le lipsește este de a supralicita 
pe planul convingerilor. Oricît e 
de paradoxal, se impun contestind 
convingerile altora, lovlndu-i pe cei 
care, tocmai pentru că Ie au, își 
permit să le disece. Victimele lor 
sînt oamenii destul de sinceri pentru 
a nu fi calculați, destul de siguri pe 
opiniile lor pentru a fi degajați în

mistifica, de a-și falsifica sentimen
tele ? Perfecționîndu-și instrumente
le stăpînirii de sine nu își va face 
cumva obrazul și mal opac, și mai 
impenetrabil ? Sperăm din tot su
fletul că elevația spirituală spre care 
tinde va da obrazului său plasticita
tea autentică. Relațiile sociale noi, 
despovărate de o mare parte a ser
vitutilor materiale, de dependența 
brutală șl exclusivă a omului față de 
om, ne permit să redevenim noi în
șine. Dar utilitatea măștii nu a dis
părut cu desăvîrșire, și mai ales nu 
a dispărut cu totul deprinderea de a 
o purta. De aceea, deocamdată, 
este încă nevoie să ciulim mai bine 
urechea la timbrul rîsului unora — 
pentru a vedea dacă e veritabil sau 
artificial, să privim mai atent grimasa 
durerii lor — pentru a vedea dacă nu 
e schimonoseală a minciunii. Să sur
prindem dacă zîmbetul angelic nu

Autenticitatea portretului
luată a ipocriziei, omul începe să con
fecționeze expresii ale chipului care 
nu au nici un corespondent cu viața 
sa psihică. In lipsa sentimentelor, a 
învățat să producă învelișul lor ex
terior. Dexteritatea de mim are la 
bază o îndelungă și atentă obser
vație socială. Un om mimează uneori 
ceea ce crede că ar trebui să simtă 
dacă nu ar fi atît de insensibil, de 
indiferent, de sterp. El încearcă să 
simuleze ceea ce ar fi normal să se 
petreacă în cugetul său într-o anu
mită împrejurare. Unii se întreabă 
de ce fotografiile vechi spun atît de 
puțin despre firea oamenilor pe 
care-i înfățișează. Pentru că de cele 
mai multe ori pozele conțin expresii 
artificiale, iar timpul le dezvăluie, 
le pune în cea mai crudă lumină. 
Alții sînt mirați că obrazul morților 
poate simula viața. Dar morții tre
buie să adopte una din expresiile 
vieții, marele act final obligîndu-i 
pe oameni să fie, pentru un moment, 
ei inșiși. In ultima clipă, fățărnicia 
devine neputincioasă. Oricît ar părea 
de straniu, moartea cere adevărul 
vieții.

Cea mai murdară prostituare a 
obrazului este ștergerea urmelor 
propriilor sentimente șl gînduri și 
înlocuirea lor cu expresiile unor sen
timente și gînduri opuse, dictate 
de interese egoiste, de intenția de 
a înșela. Este cazul celor care se 
pregătesc să te prade și îți oferă 
expresia celor mai calde sentimente 
de dragoste. Al celui care te detestă

raționamente. Asemenea perverși 
au ceva din bruma ce cade 
peste straturile de flori — ard 
prospețimea, scorojesc, sting culorile 
și aromele, transformă un lujer în
tr-un băț. Ceilalți îi simt ca pe un 
bulgăre de piatră acră în gură ; le 
strică tot gustul avîntului, toată sa
voarea muncii și a victoriilor. Ei urcă 
pentru că nu-și pierd niciodată capul, 
pentru că nu riscă salturile — atît 
de impresionante, dar și atît de peri
culoase — ale entuziasmului. Nu se 
încălzesc la nimic, nu vibrează pen
tru nimic ; au grijă să nu facă decît 
ceea ce corespunde pe deplin măștii 
pe care și-au arborat-o. Rămîn mereu 
în picioare, dar tot ce le iese din 
mină poartă, în mod fatidic, pecetea 
mediocrității. înainte de a o trans
mite, seacă de originalitate orice idee 
nouă ; înainte de a o aplica, ajustează 
orice măsură care li se pare prea te- 
temerară. Sînt plaga epocilor de 
avînt, ghiulea la picioarele unei socie
tăți ce vrea și poate să zboare. Cu 
toate că nu sînt mai puțin dăunători, 
fanaticii din convingere le sînt totuși 
superiori, pentru că își ard pînă la 
cenușă ființa sub chipul ei adevărat. 
Dar orice meșteșug, oricît ar fi de 
perfect, orice joc, oricît ar fi de abil, 
are și fisuri, puncte vulnerabile. 
Orice Achile are un călcîi deschis. 
Descoperirea lui este indispensabilă, 
cu toate că sapă adînc la temelia 
încrederii dintre oameni.

Cînd va renunța omul de tot la 
dexteritatea de a se ascunde, de a

are forma rînjetului ; dacă sub surî- 
sul bunătății nu se întrezărește cru
zimea ; dacă mirarea admirativă a 
sprîncenelor nu ascunde sclipirea 
ipocrită a ochilor. Pe măsură ce în
vățăm să-i cunoaștem pe oameni mai 
bine, manipularea măștilor ne înșea
lă din ce în ce mai puțin. Ne ghidăm 
acum mai exact după sunetul din 
adînc și mai ales după sonoritatea 
faptelor. Pe cei care încearcă să 
trișeze îl prindem astfel mai ușor.

Cum procedăm însă cu noi înșine ? 
Atunci cînd ne surprindem exersînd 
această caligrafie a chipului, scrisă 
cu cerneală simpatică ? Cînd batem 
din ochi acest fals alfabet Morse al 
sentimentelor 1 Cînd prea des dinții 
se dezvelesc de la sine și din gîtlej 
țîșnește acel gîlgîit mecanic al rîsu
lui contrafăcut ? Cînd ne trezim cu 
trăsăturile alungite de o „devoran
tă" curiozitate la auzul banalităților 
arhicunoscute ? Cînd plecăm pleoa
pele cucernic în timp ce pofte păcă
toase ne mistuie ? Cînd semnalizăm 
respect în timp ce simțim dispreț, 
iubire în timp ce ne stăpînește ura, 
supunere în timp ce încercăm răz
vrătire, acordul în timp ce am vrea 
să ne împotrivim ? Atunci este semn 
că sub piele ne-au crescut pigmenții 
ipocriziei. Dacă nu acționăm drastic, 
după un timp nu mai știm cînd 
sîntem noi înșine și cînd nu — și 
pînă la urmă nu mai sîntem deloc 
noi înșine.

In lumea veche, ipocrizia se întin
dea atît de mult incit societatea in-

Toamnă

întrecere...

(Urmare din pag. I)

I o c
țului. Deservirea ? L-am vizitat zile 
în șir. Tot timpul, la raionul de me
zeluri e coadă. Mașini de tăiat me
zeluri nu există. Mijlocul principal 
de manipulat marfa pe tejghea e 
mîna, indiferent dacă e vorba de 
salată de pește, de brînză sau 
pîine. Lipsesc cele mai mărunte 
ustensile. De ce toate acestea ? Ce 
noutate prezintă pentru cumpărător 
un astfel de magazin ?

— Cum vă aprovizionați — l-am 
întrebat pe responsabil.

— Foarte simplu. Vedem ce mărfuri 
ne lipsesc din magazin și facem nota 
de comandă la întreprinderea noas
tră. „Comercialul" ia legătura cu 
furnizorii. Furnizorii trimit marfa 
întreprinderii noastre...

L-am întrerupt : cum, magazinul 
dumneavoastră nu e coordonat di
rect de minister ? Mai aveți și o în
treprindere care vă coordonează 1

— Da, între noi și minister e în
treprinderea de prezentare a M.I.A.

— Si cîte magazine coordonează ?
— 3._  J 7

< — Da, trei. Unul în provincie șl 
două la București.

Va să zică acum, cînd se fac eforturi 
pentru a se găsi căile cele mai sim
ple și directe de conducere și orga
nizare a comerțului, magazinelor in
dustriei li se creează foruri tutelare 
intermediare. La trei magazine, o în
treprindere I Din surse neoficiale, 
aflăm că la M.I.A. se preconizează 
pentru viitor înființarea altor între
prinderi tutelare.

Nici magazinul de încălțăminte al 
fabricii „Dîmbovița" „n-a aruncat 
mănușa". Am zice că, dimpotrivă, 
aspectul lui general, modul în care 
este servit aici cumpărătorul situează 
această unitate pe undeva pe la 
coada clasamentului (dacă acest cla

sași consuma o uriașă energie pentru 
a se arăta mai bună decît era în 
realitate. Dar sub masca surîzătoare 
cu care își acoperea obrazul, rănile 
putrezeau. Marx spunea că întocmai 
cum un individ nu poate fi judecat 
după ceea ce gîndește despre sine, o 
epocă nu poate fi judecată prin pris
ma conștiinței sale. Toată „preistoria 
societății omenești1' confirmă aceas
tă axiomă. Cît se sulemenește și azi 
bătrîna societate burgheză I Este 
acum foarte bogată dar și plină de 
vicii, versată în perversiuni. Obra
zul ei flasc, ridat, purtînd urmele 
unei vieți destrăbălate, necinstite, îi 
trădează răutatea și cruzimea. Ea 
crede că poate înșela atîrnîndu-și 
bijuterii scumpe, blănuri rare, strîn- 
gîndu-și protuberantele în corset, 
împărțind cu dărnicie surîsurlle dan
turii ei false. Vrea să mai vadă ti
neret în jurul ei. Dar tineretul o cu
noaște și o detestă. Simțindu-se înti
nat de atingerea ei, de zîmbetele și 
privirile ei impudice, o disprețuieș
te. Sînt însă și din cei care fără a-i 
prețui „farmecele", își oferă tinere
țea pentru banii ei.

Societatea noastră e tînără. Nu 
atît de experimentată, mai puțin e- 
legantă, fără atîtea biiuterii, dar 
proaspătă, viguroasă. Are obrazul ru
men, ochii limpezi, trupul zvelt și ar
monios. Este fructul unui vis. Rodul 
dragostei pătimașe a oamenilor pen
tru dreptate și adevăr. Are desigur 
imperfecțiuni. Dar ce ființă omeneas
că, ce element al naturii, ce formă 
a vieții sociale au fost vreodată per
fecte ? Ea este născută din suferință 
și din sacrificiu — s-a smuls dintr-o 
societate bolnavă, dintr-o lume schi- 
loadă și rea. Nu toate efectele aces
tei eredități au putut fi înlăturate. 
Dar socialismul a apărut, de aseme
nea. din speranță ; pe chipul său flu
tură toate marile aspirații și tot en
tuziasmul omenirii. Oricît de simplu 
i-ar fi, deocamdată, vestmîntul, dacă-1 
înțelegi nu poți să nu-1 iubești, să 
nu crezi în el. să nu 1 te dăruiești 
cu tot sufletul. Nu avem de ce să-1 
acoperim cu podoabe false, și mai 
ales de ce să-i machiem chipul. Ii 
stă bine așa cum e, natural.

Orice bărbat își iubește femeia pen
tru ceea ce e sub fard, pentru ceea 
ce rămîne seara, după demachiere, 
în intimitatea lor veche si sinceră, în 
totala lor nuditate umană. Tăinuirea 
imperfecțiunilor, simulacrul calități
lor absente, obținerea unor efecte 
favorabile prin mijloace artificiale 
sînt, pînă la urmă, adevăratul izvor 
al decepțiilor. Pentru a se respecta și 
îndrăgi cu adevărat, oamenii trebuie 
să se cunoască. Aceeași este și legă
tura de suflet între om și colectivi
tatea în care s-a născut, în care tră
iește și în care va muri. O legătură 
intimă, sinceră, fără ascunzișuri. Nu
mai cunoscîndu-se așa cum sînt se 
pot înțelege și iubi, se pot devota 
unul altuia.

sament al magazinelor ar exista). în 
mijlocul unității tronează, agățat cu 
niște căpătîle de sfoară, un arhaic șl 
prea des vizitat de muște „nomen
clator al defecțiunilor" 1 Preșurile 
sînt murdare, perdelele la fel, iar 
magazinul n-are o oglindă ca lumea.

— Aveți pantofi nr. 35 ? — întreabă 
o femeie.

— Nu.
— Dar ce număr aveți ?
— Piciorul nr. 35 nu intră în 

pantoful nr. 34 (!)
O altă persoană întreabă de ghete. 

„Ghete ? face vînzătorul. Păi, la noi 
cînd vin, vin numai din cele de 380 
lei".

Adică : o astfel de marfă nu e 
pentru nasul dumitale. Caută și 
vezi-ți de drum.

— De ce procedează așa vînzătorii 
dv. ? Sînt supărați ? Li s-a întîmplat 
ceva ?

Responsabila mi-a spus că nu știe 
ce au. Si doar îi învață în fiecare zi. 
De învățat sîntem convinși că îi în
vață. întrebarea e de ce nu găsește 
vreun mijloc de a-i dezvăța... ?

Dar ceea ce este absolut de neîn
țeles rămîn tot defecțiunile în apro
vizionare Nu putem să găsim o ex
plicație plauzibilă : cum poate fi atît 
de dezasortat un magazin de prezen
tare ? Are el puterea de a evada din 
plutonul celorlalte magazine, de a 
crea acea emulație pe arena comer
cială ? Fără îndoială că nu. De fapt, 
creatorii acestor magazine nici nu se 
prea gîndesc să se întreacă cu orga
nizațiile comerciale. Rolul unităților 
de prezentare e înțeles de fiecare 
în felul lui. Unii responsabili au im
presia că aceste magazine au luat 
ființă pentru a vinde marfa refuzată 
de comerț. Alții sînt încredințați că 
magazinele lor sînt niște expoziții 
permanente. De emulație — nici 
vorbă.

In finalul Investigațiilor noastre, 
am avut o convorbire cu tov. Mihat 
Constantinescu, adjunct al ministrului 
industriei alimentare.

Tov. Mihai Constantinescu : „Prin
cipalul rol al magazinelor noastre 
este, desigur, crearea spiritului com
petitiv între industrie și comerț. Dar, 
în afară de aceasta, noi folosim ma
gazinele și în scopul de a sonda 
opinia publică, de a „încerca" unele 
mărfuri, de a le face reclamă. în
trecerea dintre noi șl comerț trebuie 
așezată pe niște baze reale".

Și alți reprezentanți cu funcții de 
răspundere din ministere și unitățile 
producătoare ne-au relatat — dacă 
mai era nevoie — că emulația dintre 
magazinele comerțului și ale indus
triei ar fi... un act comercial foarte 
bine venit. Dar dacă există o aseme
nea convingere, de ce nu semnează 
acest act 1 Cum și de ce sînt tolerate 
aspecte anticomerciale oa acelea des
crise mai sus ? Este, credem, lesne de 
înțeles : unitățile industriei, exerci- 
tîndu-și activitatea sub firma „ma
gazin de prezentare" trebuie să se 
prezinte din toate punctele de vedere 
la un nivel foarte înalt. Să dea o pil
dă de ceea ce înseamnă comerț mo
dern, civilizat. Ele au posibilitatea — 
în condițiile speciale de care dispun 
— să declanșeze emulația. Dar cum 
am observat... totul pare a se ascun
de în spatele unei complicate ecuații.

Cum gîndesc că vor rezolva aceas
tă prea simplă ecuație unitățile in
dustriale ? Dar comerțul ? Vor între
prinde ceva ? Și noi și cititorii sîntem 
interesați să aflăm un răspuns.

PRODUSE 
DE MOBILIER

întreprinderea industrială 
raională din Sibiu produce și 
livrează pe bază de comenzi, 
diverse articole de mobilier. 
Printre altele, produce saltele 
umplute cu scame de lînă, 
lungi de 190 cm, late de 90 cm 
și perne umplute cu soame de 
lînă.

întreprinderea sibiană mai 
realizează și unele piese de 
mobilier și diferite alte obiec
te : scaune fixe sau pliante cu 
ramă metalică și umplutură 
din bandă țesută din fire 
p.v.c., mese și umbrele plian
te, șezlonguri metalice bas
culante, împrejmuiri din pla
să, cu sau fără montanți. In
formații suplimentare se pot 
obține la sediul întreprinderii 
din Sibiu, str. Abatorului 2, 
telefon 1 37 97.
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■K In condițiile consolidării continue a cooperativelor agricole, amplificării și diversificării substanțiale a acti- 
““ vității lor productive, devin tot mai necesare perfectionarea metodelor de conducere a acestor unități, 
dirijarea competentă și operativă a proceselor economice. Un rol de primă importanță în această privință re
vine contabililor. Aceste cadre sînt chemate nu numai să înregistreze corect și la timp diversele fenomene econo
mice, să cunoască în orice moment situația economică și financiară a cooperativelor agricole. Activitatea lor 
trebuie să devină și un Instrument puternic de control și conducere, care să asigure, cu operativitate, prevenirea și 
înlăturarea abaterilor de ia disciplina de plan și financiară, să furnizeze, la timpul potrivit, soluții practice, efi
cace pentru ridicarea activității productive pe o treaptă cît mai înaltă. Cum se prezintă situația, din acest punct 
de vedere, în cooperativele agricole din regiunea Argeș ?

ANCHETĂ ÎN COOPERATIVELE 
AGRICOLE DIN REGIUNEA ARGEȘ

Cînd activitatea conta
bililor se rezumă la 
simpla înregistrare a 
cifrelor

Anul acesta, în cele mai multe 
cooperative agricole din regiune s-au 
înregistrat progrese vizibile în organi
zarea evidenței contabile. Din cele 
constatate în unități .și din discuțiile 
purtate cu lucrători ai uniunilor co
operatiste rezultă că evidența muncii, 
a producției și a fondurilor bănești 
este ținută la zi, oglindește cu mai 
multă fidelitate procesele și fenome
nele economice din cooperative. A- 
ceasta asigură premisele necesare 
pentru cunoașterea amănunțită, în tot 
cursul anului, a activității economice 
a cooperativelor agricole, pentru spo
rirea contribuției contabililor la ri
dicarea eficienței conducerii treburilor 
obștești. La aceasta se adaugă faptul 
că, în numeroase cooperative, cadrele 
contabile au dobîndit asemenea cunoș
tințe profesionale care le ajută să in
terpreteze datele oferite de evidență 
și,_ pe această bază, să sugereze consi- 

i eficace de 
diferitelor

ESTE EVIDENȚA 
CONTABILĂ

UN INSTRUMENT
EFICIENT DE
ORIENTARE

liilor de conducere măsuri 
îmbunătățire 
sectoare.

— huiinle 
de recoltare 
MILITARU,

a activității

de începerea 
— ne relata

. secretar al comitetului 
de partid de la cooperativa agricolă 
Căteasca, raionul Pitești — contabilul 
șef a atras atenția consiliului de con
ducere că situația financiară a coope
rativei nu mai permite să se facă unele 
cheltuieli prevăzute în planul de pro
ducție, legate de strînsul și transpor
tul produselor. El a propus să se re
vizuiască prevederile planului, iar 
banii să fie eheltuiți numai pe lucru
rile strict necesare. Astfel, s-a con
siderat că problema transportării griu
lui poate fi rezolvată în bune condiții 
fără să se mai cumpere saci noi, așa 
cum era prevăzut. Reparîndu-se sacii 
vechi, eriistenți în cooperativă, s-au 
economisit circa 30 000 lei.

Desigur, pot fi făcute multe exem
plificări în legătură eu activitatea rod
nică. desfășurată de către cadrele de 
contabili din numeroase cooperative 
agricole din regiune. Totuși, în an
samblu, situația este încă nesatisfă
cătoare. Sînt destule unități în care 
contabilii își înțeleg în mod îngust 
misiunea, limitîndu-se doar la orga
nizarea evidenței. Implicațiile acestui 
mod de a privi lucrurile sînt nume
roase. Unii contabili șefi se rezumă 
să prezinte consiliilor de conducere 
informări extrem de succinte, în care 
situația financiară din trimestrul res
pectiv, și mai rar din luna în curs, 
este ilustrată exclusiv prin intermediul 
cifrelor. Or, cîți dintre cooperatori, și 
chiar dintre membrii consiliilor de 
conducere, știu să interpreteze datele 
respective, să intuiască ce se ascunde 
în spartele lor ? Alte cadre nu anali
zează profund procesele care au loc în 
diferite sectoare, eficiența economică 
a cheltuielilor materiale și îndeosebi 
a investițiilor, nu fac acest lucru ope
rativ, atunci cînd cifrele contabile 
arată o situație financiară nesatisfă
cătoare. Ei lipsesc astfel consiliile 
de conducere și pe cooperatori de un 
ajutor calificat, oportun, ceea ce de 
multe ori aduce mari prejudicii finan
ciare unităților respective, determină 
perpetuarea mult prea mult timp a 
unor stări de lucruri anormale. Exem
plul cooperativei din Cireșu, raionul 
Costești, este concludent în această 
privință. In 1965, la recomandarea or
ganelor raionale, cooperatorii din a- 
ceastă unitate au început să constru
iască două bazine pentru depozitarea 
borhotului de prune și struguri ; în 
final, ele au costat circa 110 000 lei, 
la care se adaugă valoarea manoperei. 
a fost o măsură neeconomică, pripită, 
care pune sub semnul întrebării com
petența și spiritul gospodăresc ale 
acelora ce au făcut asemenea recoman
dări. De ce ? Fiindcă cooperatorii s-au 
întins mai mult decît îi cuprinde pla
puma. Cele două bazine, care însu
mează o capacitate de 40 de vagoane, 
vor putea fi utilizate integral abia 
în momentul intrării pe rod a tuturoi 
plantațiilor de pruni și vie, adică 
prin 1971. Pînă atunci, în bazine se 
pun, anual, abia vreo 4 vagoane de 
borhot. Inoportunitatea unui efort fi
nanciar inițial atît de mare — deo
camdată lipsit aproape în totalitate de 
eficiență, dar care a înglodat coope
rativa în datorii — este evidentă. To
varășul MARIN S. MARIN, contabilul 
cooperativei, subscrie la această con
cluzie. „Nu trebuia să ne întindem 
atît de mult" — ne spunea.

Bine ar fi fost însă ca, pe I 
calcule — după cum se vede t , 
complicate — atît el, cît și consiliu] 
de conducere să-și fi exprimat o ast
fel de părere înainte de începerea 
lucrărilor respective. Cu atît mai mult, 
cu cît posibilitățile financiare ale uni
tății nu erau și nu sînt nici în prezent 
dintre cele mai strălucite. De altfel, 
nu este singurul exemplu.

Din datele prezentate de tov. Marin 
a rezultat că pentru procurarea de în
grășăminte s-au folosit sume de bani 
mult mai mari decît cele prinse în 
plan. Care este eficienta folosirii aces
tor fonduri suplimentare, îl întrebăm ? I 
Au fost absolut necesare investițiile I 
respective ?

— Aveți îndoieli ?, ni s-a răspuns. ■ 
înseamnă că nu cunoașteți terenul I 
nostru. Fără îngrășăminte nu se poate ■ 
obține recoltă bună

Ce-i drept, terenul nu-l cunoaștem I 
In schimb cunoaștem ce producții ■ 
medii și-au propus cooperatorii să ob- ■ 
tini în acest an: 1520 kg grîu la I

campaniei 
tov. ION

ECONOMICA ?
hectar, 1 450 kg porumb boabe ș.a.m.d., 
și cil obțin practic. Diferențele sînt 
mari. La grîu, ou toate că s-au folosit 
mai multe îngrășăminte, recolta a fost 
de numai 1 227 kg. Sub cifra planifi
cată va fi și recolta medie de porumb. 
Și atunci, mai poaite fi vorba de o 
eficiență a banilor eheltuiți pentru 
procurarea de cantități suplimentare 
de îngrășăminte ?

După cum se vede, valorificarea in
suficientă a datelor contabile, insufi
cienta chibzuință economică se răzbu
nă, costă mult cooperativele agricole. 
Este o concluzie de care trebuie să 
țină seama toți contabilii șefi din uni
tăți.

Răspunderea consiliilor 
de conducere și a orga
nelor de îndrumare și 
control

Evident, carențele semnalate sînt 
cauzate, în primul rînd, de stilul de 
muncă al contabililor din aceste uni
tăți, de modul cum înțeleg ei misiu
nea ce le-a fost încredințată. Dar de 
defecțiunile existente în organizarea 
evidenței și folosirea ei ca instrument 
eficace de conducere a treburilot ob
ștești nu sînt străine nici consiliile de 
conducere. La urma urmei, ele răspund 
în fața adunărilor generale de întreaga 
activitate a unităților respective.

Uneori, președinții și ceilalți mem
bri ai consiliilor de conducere negli
jează munca desfășurată de aceste 
cadre. Ei le trec cu vederea nu numai 
contribuția insuficientă la bunul mers 
al activității economice și financiare, 
dar chiar și nerespectarea unor obli
gații elementare ce le revin, și anume.

organizarea și ținerea unei stricte evi
dențe a producției, muncii și venitu
rilor. Vorbind despre contabilul șef 
al cooperativei agricole „6 Martie" 
din Oarja, raionul Pitești, președintele 
acestei unități ne spunea că nu se 
ocupă ca lumea de încasarea venitu
rilor, nu face informări corecte și la 
timp privind activitatea financiară.

— Dacă așa stau lucrurile, de ce 
nu impuneți contabilului șef să-și îm
bunătățească stilul de muncă, să-și 
îndeplinească cu conștiinciozitate sar
cinile ce-i revin ?

Răspunsul s-a limitat ta o simplă 
ridicare din umeri. Or, trebuie să fie 
clar că o asemenea poziție a preșe
dinților de cooperative nu este de na
tură să-i determine pe contabili să-și 
ia toate atribuțiile în serios.

Evidențiind acești factori, trebuie 
subliniat, totuși, că cele mai multe 
din minusurile întîlnite în activitatea 
cadrelor contabile sînt determinate de 
gradul pregătirii lor profesionale.

— Unii contabili șefi n-au pregă
tirea pe care o impune efectuarea 
unei analize economice sau folosirea 
judicioasă a datelor oferite de evi
dență — ne spune tov. DUMITRU 
BADEA, vicepreședinte al Uniunii 
raionale a cooperativelor agricole Pi
tești. Mulți au doar 7 clase și un 
curs de pregătire de zece luni. Cu 
ocazia instructajelor lunare, a depla
sărilor făcute pe teren de inspectorii 
contabili, căutăm să-i ajutăm să-și 
îmbogățească cunoștințele, să-și îm
bunătățească stilul de muncă.

Desigur, aceste greutăți sînt reale. 
Dar ce se întreprinde pentru înlătu
rarea lor ? Tov. Badea ne spunea :

— Unele cadre ar trebui reșcola- 
rizate, pe o perioadă mai îndelungată. 
Binevenite ar fi și schimburile de ex
periență în unitățile unde avem con
tabili șefi bine pregătiți

Asemenea măsuri rămîn, deocam
dată. simple deziderate. Prima, pen
tru că rezolvarea ei depășește compe
tența și posibilitățile raionului; a 
doua, datorită minusurilor manifestate 
de uniunea cooperatistă în materie de 
inițiativă și spirit organizatoric. Și 
raionul Pitești nu are pretenția că 
deține monopolul în această privință.

Multe neajunsuri se manifestă și în 
ce privește ajutorul concret, operativ, 
la fața locului acordat — mai precis, 
care ar trebui acordat — contabililor 
șefi. Inspectorii contabili, adică acele 
cadre care sînt chemate să-și dea 
aportul oel mai substanțial la îmbu
nătățirea activității contabililor din 
unități, vin rar prin cooperative.

— Din februarie, eu cel puțin, nu 
l-am mai văzut pe inspectorul care 
răspunde de cooperativa din Căteas- 
ca — ne-a spus secretarul comitetului 
de partid din cooperativă. Cît pri
vește ajutorul pe oare îl acordă con
tabililor, acesta se rezumă, în general, 
la revizia de fond și redeschiderea e- 
videnței ou ocazia începerii unui nou 
an.

Cum explicați această situație, care 
după cum ni s-a relatat nu este izo
lată ?, întrebam pe tov. D. Badea, 
vicepreședinte al uniunii raionale a 
cooperativelor agricole.

— în raion avem 37 cooperative 
agricole și numai 5 inspectori conta
bili. Cum reviziile de fond durează, 
in medie, o lună, înseamnă că 7—8 
luni pe an revizorii se ocupă doar cu 
astfel de probleme. Timpul rămas 
pentru control și îndrumare concretă, 
curentă, în cele 7—8 unități de care 
răspunde fiecare este, ce-i drept, cam 
mic.

Evident, o asemenea situație pro
voacă neajunsuri și, ca urmare, ea ar 
merita să fie studiată de organele de 
resort. Nu-i mai puțin adevărat însă 
că prezența sporadică în unități a in
spectorilor contabili, sprijinul insufi
cient acordat atît de către aceștia, 
cît și de alți lucrători ai uniunilor, 
Băncii Naționale sau ai consiliilor a- 
gricole, contabililor și consiliilor de 
conducere din cooperativele agricole 
sînt determinate și de stilul de muncă 
defectuos adoptat de către aceste or
gane. In raionul Pitești, inspectorii 
contabili sînt absolviți, în anumite 
perioade, de unele din sarcinile oare 
le revin pentru a se îngriji de... mer
sul lucrărilor agricole în campania 
respectivă; în raionul " 
cazuri cînd controalele 
lucrători ai organelor 
superficiale, recomandă 
plutesc în generalități — unele sînt 
chiar nefondate etc.

Un asemenea stil de muncă, ce 
scoate în evidență fie incompetența 
unor cadre din aparatul de îndrumare 
și control, fie superficialitatea cu care 
„ajută" pe cooperatori, este incompa
tibil cu sarcinile ce le revin în în
drumarea agriculturii cooperatiste.

Contabilii șefi din cooperativele 
agricole nu pot și nu trebuie să-și 
rezume activitatea la simpla înre
gistrare mecanică a operațiunilor. 
Ei au datoria să pătrundă mai 
adine în conținutul economic al 
acestora, să fructifice cu compe
tență și operativitate datele docu
mentelor pe care Ie întocmesc. în
făptuirea acestui imperativ trebuie 
urmărită cn perseverență și exi
gență de consiliile de conducere. 
In îndeplinirea acestor îndato
riri. importante obligații revin 
organelor agricole și lucrătorilor 
Băncii Naționale care răspund de 
pregătirea profesională a contabili
lor, de îndrumarea lor concretă, 
operativă la nivelul necesităților. 
Tinînd seama de neajunsurile sem
nalate. de prejudiciile pe care ele 
le aduc, este necesar ca organele 
amintite să manifeste o exigență 
sporită fată de îndeplinirea acestor 
îndatoriri, să desfășoare o aseme
nea muncă de îndrumare și control 
incit să asigure perfecționarea con
tinuă a stilului de muncă al conta
bililor din cooperativele agricole, 
creșterea rolului acestor cadre în 
desfășurarea la un nivel superior a 
activității economice și financiare 
a unităților respective.

Costești sînt 
exercitate de 
amintite sînt 
măsuri care

Radu ATANASESCU

Sala mașinilor de la termocentrala Craiova

(Urmare din pag. I)

vității de viitor. A- 
ceste studii — geogra
fice, pedoclimatice — 
precum și tradițiile, 
impun ca aici să pro
greseze mai mult ca 
pînă acum ramuri ale 
agriculturii, cum ar fi 
zootehnia și cultiva
rea plantelor tehnice. 
Nu ar fi lipsită de in
teres nici studierea u- 
nor soluții de prelu

crare și conservare a 
unor produse agricole 
în localitate, înainte 
de a ajunge la centrul 
de județ. De aseme
nea, este de actuali
tate modernizarea re
țelei meșteșugărești, 
destul de dezvoltată 
în comună.

Este neîndoios că 
toate aceste probleme, 
ridicate de viață, vor 
putea fi mai bine re-

zolvate prin aplicarea 
măsurilor preconizate 
de proiect, care vor 
face din comune cen
tre puternice. Ele vor 
polariza activitatea pe 
o rază mai largă, iar 
organele lor de con
ducere,
obștești de aici vor 
cîștiga în competență, 
vor putea acționa cu 
spirit de inițiativă și 
eficiență.

organismele

(Urmare din pag. I)

nate, precum și între organele mu
nicipale, județene și forurile centra
le. Să mă refer la un aspect con
cret : în prezent, situații privind în- 
vățămîntul sînt cerute atît de sfatu
rile populare, cît și de către Ministe
rul Invățămîntului, ceea ce duce la 
o aglomerare, cere un mare volum 
de lucrări, adeseori inutile. Toate a- 
cesteă sînt în daună unei îndrumări 
și unui control eficient. în momentul 
de față, evidența cadrelor din învă- 
țămînt este ținută de secțiile de în- 
vățămînt de secțiile personal ale sfa
tului orășenesc, de către secțiunile de 
învățămînt ale sfatului popular re
gional și de către Ministerul învăță- 
mîntului. Cred că, în această direc
ție, ar fi bine să se valorifice tradi
țiile școlii românești în ceea < e pri
vește organizarea învățământului pe 
bază de inspectorate, subordonate di
rect Ministerului Invățămîntului. Prin 
aceasta s-ar asigura din partea inspec
torilor școlari un înalt nivel profe
sional în munca de îndrumare și con
trol, iar organele locale ale puterii 
de stat ar f 
tivități nespecifice atribuției lor.

încă din anul 1864, cînd a apărut 
prima lege de organizare a comune
lor urbane și rurale, ținîndu-se sea
mă de importanța orașului Brăila, el 
a fost declarat municipiu, fiind sub
ordonat direct forurilor centrale. Con
sider că ar fi bine ca, prin noua or
ganizare administrativă, orașele care 
vor deveni municipii să depindă ne
mijlocit de organele centrale. Ele ar 
trebui să aibă o competență lărgită 
privind dezvoltarea economică, apro-

rganele locale ale pu 
fi degrevate de unele ac-

barea bugetului și a planului econo
mic local, îndrumarea și controlul în
treprinderilor și unităților subordona
te. Aceasta cu atît mai mult cu cît, 
în condițiile actuale de dezvoltare a 
cooperativelor agricole de producție 
și sarcinilor de creștere, continuă a 
eficienței economice a unităților din 
agricultură, noilor consilii județene le 
vor reveni obligații multiple, cărora 
le-ar putea face față mai bine dacă 
ar fi eliberâte de conducerea și or
ganizarea unităților economice de pe 
teritoriul municipiului.

Mobilizarea maselor la realizarea 
pe plan local a treburilor de stat și 
obștești este una din principalele a- 
tribuții pe care le vor avea noile for
me organizatorice ale administrației 
de stat. Ținînd seama de experiența 
căpătată în munca de mobilizare a 
cetățenilor și de atragere a lor Ia re
zolvarea treburilor obștești, consider 
că acestea vor putea fi îndeplinite în 
condiții mai bune prin stabilirea mai 
judicioasă a numărului de deputați. 
Este, de asemenea, necesar să se 
mențină și să se întărească rolul co
mitetelor de stradă ca organe de 
sprijin ale deputaților, să fie stimu
lați unii deputați sau membri ai co
mitetelor de stradă, fruntași în acti
vitatea depusă pentru buna gospodă
rire a circumscripțiilor. Consider că 
aplicarea măsurilor 
tățirea organizării 
toriale a României 
șului Brăila să se 
mult în direcțiile __ ___ ,____ _
industrie, comerț, cultură, aducînd in 
acest fel o contribuție sporită la o- 
pera de desăvîrșire a construcției so
cialismului în patria noastră.

privind îmbună- 
administrativ-teri- 
va permite ora- 

dezvolte și mai 
sale tradiționale :

Apropierea conduceri

de producție
(Urmare din pag. I)

inseamna uneori
I
I
I
I 
I
I
I
I

DAT ÎN FUNCȚIUNE

bază de I 
nu prea |

I
1;|

I
I

ăspuus. ■ 
terenul I 

? poate ■

cunoaștem I 
■ oroducții ■ 

b- g la I

Incepind de anul trecut, Caraca
lul și-a înscris și el numele pe 
lista centrelor industriale ale țării. 
Zecile și chiar sutele de milioane 
lei investiți aici, din bugetul statu
lui, pentru construirea unor obiec
tive industriale și blocuri de lo
cuințe, au dat acestui oraș o 
înfățișare nouă, modernă, cu care 
localnicii se mîndresc.

Pe drept cuvînt, cea mai puter
nică zonă industrială a Caracalu
lui aparține Ministerului Indus
triei Alimentare. Ea este formată 
din două fabrici moderne, produ
cătoare de conserve și brînzeturi. 
In scriptele ministerului ambele 
fabrici figurează ca intrate în 
funcțiune. De fapt, termenul pen
tru darea în exploatare a fabricii 
de conserve a expirat la 30 iunie 
a. c. Recent, am vizitat această 
fabrică, declarată ca intrată în 
producție Ia începutul trimestrului 
III al anului în curs Surprinde 
imediat modul greșit în care este 
înțeleasă, la Ministerul Industriei 
Alimentare, noțiunea de „pus în 
funcțiune" Concret, iată cum 
arată fabrica, acum, la sfîrșitul 
lunii octombrie, la aproape 4 luni 
de la data raportării intrării ei în 
exploatare. Hala are spații de 
producție descompletate, cu pereții 
veșnic umeziți de aburi, depozite 
prost gospodărite și întreținute, 
secții înconjurate de imense gră
mezi de gunoi. O bună parte din 
curtea fabricii a fost transformată 
în... depozit de reziduuri de fabri
cație. Deci, dezordinea, prezentă

diverse ipostaze în toate sec- 
și sectoarele fabricii, consti- 
o primă

sub 
țiile 
tide 
acestei unități a 
tare.

Mai intervine 
ristică. în timp ce jos, în 
fabrică conserve, sus, pe ziduri, 
în interior, cît și în exterior, sche
lele tronează încă, pentru că n-au 
fost terminate nici pînă acum 
toate lucrările, tencuielile, izola
țiile de conducte, sistemul de ven-

caracteristică 
industriei

și o altă

a 
alimen-

caracte- 
halâ, se

constructorului — întreprinderea 
de construcții nr. 6 Craiova — 
pentru modul 
preocupat de 
lor ?

— E greu 
spus tov. Gavril Bărbuț, directorul 
Filialei raionale Caracal a Băncii 
de Investiții. Aici se împletesc ne
numărate neajunsuri. Utilajele 
lipsesc din vina beneficiarului, 
dar și a furnizorilor care nu le-au 
livrat la timp. Dar. pe șantier stau

neglijent în care s-a 
terminarea lucrări-

de apreciat, ne-a

să fie primăvara „recordurilor" 
promise ?

Delăsarea, tărăgănarea, lipsa de 
responsabilitate, angajamentele de 
paradă — iată cum se poate cali
fica atitudinea constructorului și 
beneficiarului. Beneficiarul fabrică 
conserve. Peste el vin constructorul 
și montorul și ridică schele, sparg 
pereții și podeaua de beton, tava
nul. Și aceasta la o unitate abia 
pusă în funcțiune. După ce am fă-

LA FABRICA DE CONSERVE CARACAL
tilație, iar multe utilaje încă n-au 
fost montate. Platforma de bor
cane de la magazia de produse 
finite, bunăoară, în suprafață de 
circa 7 000 m p. pentru care con
structorul a încasat banii, este 
burdușită, adică spartă și cojită. 
Acum, mai sînt de executat lu
crări de peste un milion de lei, eu 
toate că ele trebuiau să fie gata 
încă din luna 
șantierului ne-a 
ție t în afară de 
în noua fabrică
tat utilaje în valoare de 8 
lei. Multe din ele (peste 
gorii de utilaje) în luna septem
brie nici nu erau contractate.

Ce calificativ poate fi acordat

iunie. Dirigintele 
prezentat o situa- 
lucrările 
mai sînt

amintite, 
de mon- 
milioane 
50 cate-

și astăzi utilaje, în valoare 
două milioane lei, deși 
toate condițiile 
și punerea lor în funcțiune.

Deficiențele au aici „tradiție". La 
15 februarie, „Scinteîa" a semnalat 
că șantierul fabricii de conserve 
Caracal e o mostră a dezordinii 
și a angajamentelor de paradă, cu 
toate că la poarta șantierului era 
afișată, cu litere foarte mari, o 
lozincă : „Aici munca și producția 
sînt organizate pe baze științifice". 
Atunci, șeful șantierului — ing. 
Tiberiu Costică — afirma sus 
și tare că „îndată ce vine pri
măvara se vor obține adevărate 
recorduri, atît la construcții cît și 
la montaj". întrebăm acum; care

de 
există 

pentru montarea

cut nenumărate salturi peste gră
mezile de gunoi și gropi din curtea 
fabricii, am vizitat pavilionul ad
ministrativ. O mostră a neglijenței 
ne-a ieșit în cale chiar sub fereas
tra biroului directorului adminis
trativ — Ștefan Gheorghe. Nume
roase muncitoare cărau lăzile eu 
roșii, vinete, ardei grași spre locu
rile de fabricație cu brațele, în 
timp ce, la nici 50 de metri, 15 au
tocare se odihneau lîngă atelierul 
mecanic. In vecinătatea iui, condu
cerea fabricii a găsit de cuviință să 
amenajeze un depozit rău mirosi
tor, pentru resturile ce rămîn de 
la prelucrarea legumelor si fruc
telor.

Toate acestea sînt cunoscute.

măsuri hotărîte nu s-au 
luat. Forul tutelar nu s-a ho- 
tărît încă să numească un director 
definitiv, care să ia în serios con
ducerea acestei noi unități. Cel 
care a recepționat lucrările a ple
cat. Cum a dus treburile pînă la 
capăt o spun faptele. Și tot ele 
vorbesc cum sînt puse la punct 
problemele noii fabrici de către al 
doilea director (în patru luni de la 
intrarea ei în funcțiune) trimis 
specia] pentru a înscăuna ordinea 
și a radicaliza activitatea de pro
ducție. Acum, nu numai că fabrica 
nu se apropie de capacitatea pro
iectată, dar nici planul nu se înde
plinește sistematic. Ar putea exista 
o justificare din partea Ministeru
lui Industriei Alimentare: sutele 
de zile de control irosite fără rost 
de cadrele lui de specialitate, ve
nite la Caracal. Dar aceste con
troale nu trebuie cîntărite după 
eficiența lor ?

In prezent, se reproșează acestui 
minister două lucruri certe. A in
dus în eroare cînd a raportat ter
minarea construcției și punerea în 
funcțiune a fabricii de conserve. 
A tolerat și tolerează munca „în 
dorul lelii" a constructorului, din 
cauza propriilor slăbiciuni și com- 
*>>umisuri. Ministerul amintit, în 
calitatea sa de titular al investiției, 
poartă răspunderea în fața partidu
lui și guvernului pentru modul în 
care s-a îngrijit de fructificarea 
fondurilor încredințate. Nimic și 
nimeni nu-l poate acoperi, nici o 
justificare nu stă în picioare. Așa 
stînd lucrurile, e strict necesară o 
analiză temeinică la acest minis
ter și pe șantierul fabricii, urmată 
de aplicarea strictă a măsurilor 
exemplare care să recupereze de 
la cei vinovați daunele provocate 
economiei naționale.

Victor DELEANU
corespondentul „Scinteii"

mentul de față ele aparțin altor ri 
muri.

La aceeași problemă s-au referit 
alți vorbitori, printre care ing. Io 
Voina, director comercial, GheorgI 
Dogaru, șeful serviciului de organiz: 
re și normare a muncii. Ei au făci 
propunerea ca în cadrul centralei: 
să se creeze puternice sectoare d 
sculărie, de autoutilare și o secție mi 
canic-șef. Mai mulți vorbitori au i 
bordat în discuție unele aspecte 1< 
gate de organizarea științifică a pr< 
ducției și a muncii. După ce a an 
tat că în proiectul de directive i 
preconizează înființarea unor con 
partimente care să se ocupe de sti 
dii și cercetări în acest domeniu, at 
la nivelul centralelor industriale c 
și în întreprinderi, ing. Nicolae Adan 
șeful serviciului organizarea produt 
ției, a spus : „Consider că, pentru îi 
ceput, aceste compartimente din îr 
treprinderi să fie organizate pe ti< 
nuclee principale, și anume : grup 
actuală de organizare științifică 
producției și a muncii să capete t 
cadru mai complex, în sensul ca î 
componența ei să fie cooptate cadr 
de specialiști și din alte domenii, cur 
sînt fizicieni, matematicieni, econo 
miști. Aceasta va lărgi sfera activi 
tații ei, dîndu-i posibilitate să se c 
cupe și de problemele de cercetar 
științifică a organizării producție 
Cea de-a doua grupă va trebui să s 
ocupe cu normarea științifică a mun 
cii, iar cea de-a treia să fie o grup, 
de studiu privind circuitele informa 
ționale și pregătirea lucrărilor nece 
sare folosirii de calculatoare electrc 
nice în întreprinderi".

O atenție deosebită s-a acordat î’ 
cadrul dezbaterilor și problemele 
referitoare la sistemul de cointeresar 
materială, precum și Hotărîrii plen» 
rei C.C. al P.C.R. cu privire la îm 
bunătățirea sistemului de salarizare 
majorarea salariilor. Ing. I. Secării 
șeful serviciului planificare, a subli 
niat faptul că măsurile preconizat 
în documentele plenarei urmăresc s 
plicarea consecventă și cît mai de 
plină a principiului socialist de re 
partiție, potrivit căruia cîștigurile ob 
ținute trebuie să fie în concordant 
cu munca depusă, cu rezultatele efec 
tive în muncă ale fiecărui salaria1

„Socotesc — a spus vorbitorul — 
că acordarea integrală a salariul) 
tarifar pentru personalul de conduce 
re ar trebui să fie condiționată ni 
numai de realizarea producției-marf 
și a cheltuielilor maxime la 1 000 le 
producție-marfă, ci și de îndeplinire 
contractelor economice. Propun f 
ceasta, pornind de la considerentu 
că, uneori, în cazul producției-marf ă 
se poate recurge la unele subterfugi 
— și anume, de a depăși un sortirnenl 
în detrimentul altuia ; sau de a fabri
ca în întregime, din punct de vederi 
valoric, sortimentele nominalizate 
fără a realiza însă integral produsele 
prevăzute în contracte, fapt care ai 
crea perturbații în activitatea între
prinderilor beneficiare".

In cuvîntul său, tov. Victor Ștefan 
contabilul-șef al întreprinderii, s-a 
oprit la unele aspecte de ordin finan
ciar. „In proiectul de directive — t 
spus el — se prevede că pentrr 
sporirea producției de la un an Îs 
altul, întreprinderile nu vor mai fi 
finanțate de la buget, ci prin credite 
bancare. Propun ca aceste credite si 
fie acordate în limita stocurilor exis 
tente în întreprinderi, după ce se voi 
scădea stocurile fără mișcare sau inu
tilizabile. Aceasta va duce la simpli 
ficarea formalităților de obținere > 
creditelor, urmînd ca regularizare? 
creditelor obținute să se facă lunai 
pe bază de date bilanțiere".

Sugestii și propuneri interesante ar 
formulat maiștrii Dionisie Mau și lor 
Stoica, muncitorul Dumitru Chitic ș 
inginerul-șef de concepție Constantin 
Ivănescu, în legătură cu finanțare: 
lucrărilor de investiții, salarizarea ș 
normarea muncii celor care lucreazi 
în sectoarele calde din uzine, preciza 
rea unor criterii diferențiate în apre 
cierea rezultatelor activității desfășu 
rate la serviciile de concepție și ît 
secțiile de producție.

Adunarea a constituit un prilej d< 
afirmare a capacității creatoare și ini
țiativei constructorilor de autocami 
oane brașoveni, a hotărîrii lor de r 
fructifica din plin posibilitățile d< 
care dispune uzina pentru ridicare» 
la un nivel superior a întregii acti 
vități economice.
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NECONCORDANȚE
ÎNTRE PRINCIPII Șl
SOLUȚII PRACTICE
Elaborarea Studiului privind dez

voltarea învătămîmului superior în 
tara noastră si supunerea acestuia 
dezbaterilor publice este o măsură 
deosebit de binevenită, dacă avem 
in vedere importanta perfecționării 
învătămîntului în condițiile revolu
ției tehnîco-stiintifice contemporane 
si perspectivele dezvoltării economiei 
si culturii. Analiza propunerilor cu
prinse în studiu. în special a celoi 
privind profilul, respectiv nomencla
torul de specialități si durata de 
școlarizare, pare să arate însă că 
principiile si criteriile generale eroun- 
tate în preambul ca bază a pronune- 
rilor nu au fost aplicate în mod con
secvent la toate ramurile de învătă- 
mînt. In cele ce urmează as vrea să 
mă refer la unele discordante între 
principiile amintite si soluțiile prac
tice preconizate pentru învătămîntul 
agricol superior.

Evident, scopul învătămîntului su
perior aericol este acela de a pregăti 
cadre de înalt nivel științific si teh
nic. capabile să desfășoare — în con
dițiile de azi. cînd are loc o adevă
rată revoluție științifică si tehnică 
în toate domeniile — o activitate de 
concepție și o activitate practică con
cordantă cu dezvoltarea continuă a 
diverselor ramuri de producție agri
colă. Dar. după părerea mea, pentru 
realizarea unei asemenea pregătiri, 
învățămîntui superior agricol trebuie 
să renunțe la ideea destul de larg ac
ceptată azi de a-1 învăța pe student 
numai „cum trebuie făcut". Studen
tul trebuie să fie bine pregătit în ști
ințele fundamentale ale specialității 
sale. înarmat cu metodele de analiză 
si de atacare a problemelor profe
siei sale, capabil si interesat să ur
meze procesul continuu de reeducare 
în timpul activității sale de speciali
tate. pentru a putea el însusi. după 
terminarea studiilor, să inițieze si 
să conducă schimbările care asigură 
progresul ramurei de activitate că
reia i s-a dedicat. Aceste principii 
izvorăsc din faptul că nici un stu
dent nu poate învăța cum să exercite 
profesia sa mîine. ne baza cunoștin
țelor de azi. De aceea, socotesc ne
cesar ca pregătirea studenților să fie 
axată pe necesitățile producției a- 
gricole, pe nevoia de cadre de spe
cialitate a fermelor si întreprinderi
lor de stat, a cooperativelor, unități
lor de cercetare, si să se facă ne 
baza UTuor nianuri de școlarizare care 
să corespundă cerințelor fiecărei ra
muri a agriculturii, nentru a nu lăsa 
nici un domeniu neacoperit cu ca
dre superioare.

Este. cred, imperios necesară sta
bilirea judicioasă a specialităților, 
respectiv a numărului de profile si 
delimitarea atribuțiilor fiecărei pro
fesiuni. nentru a împiedica în acti
vitatea practică trecerea specialiștilor 
cu pregătire superioară dintr-o spe
cialitate în alta, la intervale foarte 
scurte de timp, fapt care reduce 
mult eficienta activității specialiști
lor din agricultură si împiedică spe
cializarea intr-un anumit domeniu. 
Unele neajunsuri de ordin admi
nistrativ în repartizarea specialiști
lor la locuri de muncă în funcție de 
profilul lor nu trebuie prezentate, 
dună părerea mea ca lipsuri ale în
vătămîntului superior si nici ca un 
argument pentru inutilitatea unor 
profile, deoarece profilul este dat de 
disciplinele orofilatoare de speciali
tate si nu de științele fundamentale 
ale unei specialități. Studiul pune 
accentul — cred în mod întemeiat — 
ne dezvoltarea științelor fundamen
tale în cadrul oricărei specialități, 
dar in mod neiustificat propunerile 
făcute pentru învătămîntul superior 
agricol nu țin seama de ramurile de 
producție agricolă. De exemplu, se 
contestă faptul că zootehnia este o 
specialitate de sine stătătoare și cu un 
profil precis conturat. Realitatea este 
alta. O comisie de reputați oameni de 
știintă, în cadrul Dicționarului Enci
clopedic. dă următoarele definiții : 
„Zootehnie. stiintă care are drept 
obiect cunoașterea, producerea creș
terea. alimentația, ameliorarea si ex
ploatarea animalelor domestice". 
„Medicină veterinară, stiintă care 
are drept obiect apărarea sănătății 
animalelor. Medicina veterinară cu
prinde cunoștințele referitoare la bo
lile animalelor, preîntâmpinarea apa
riției. tratamentul lor. igiena ani
malelor si adăposturilor, precum si 
ansamblul de măsuri contra epizoo
tiilor si pentru protecția sănătății 
oamenilor fată de bolile ce se pot 
transmite de la animale".

Definițiile reflectă situația exis
tentă pe plan mondial si demonstrea
ză că zootehnia si medicina veteri
nară sînt două profesiuni distincte, 
formate în Drocesul evolutiv al dez
voltării stiintei si Dracticii. Invătă- 
mîntul superior zootehnic a luat o 
mare dezvoltare în toate țările lumii, 
aiungîndu-se nînă la înființarea de 
universități zootehnice cum este U- 
niversitatea zootehnică Obihiro din 
Japonia In această tară se pregătesc 
în prezent în domeniul zootehniei 7 
tipuri de Specialiști în următoarele 
facultăți : zootehnie, avicultură pro
ducerea laptelui, nutriție si tehno
logie. oiscicultură. agricultură si in
dustrie animală, iar în cadrul zoo
tehniei se fac încă 3 domenii de 
specializare. în S.U.A. se pregătesc 
specialiști în zootehnie, avicultură. 
producerea laptelui tehnologia nu
trețurilor iar în cadrul zootehniei se 
fac specializări în nutriție animală, 
genetica si selecția animalelor, ex
ploatarea animalelor de carne si con
ducerea fermelor de animale. Exem
plele ar putea fi continuate și de
monstrează că zootehnia are un pro
fil deosebit de larg.

Directivele Congresului al IX-lea 
al P.C.R arată că într-o agricultură 
avansată creșterea animalelor tre
buie să ocupe locul precumpănitor și 
că este necesar să se concentreze 
eforturile pentru dezvoltarea zooteh
niei, ridicarea ponderii acestei ra
muri în ansamblul producției si ve
niturilor din agricultură. Acest lu
cru nu se poate realiza fără pregă
tirea unor cadre cu studii superioare 
în acest domeniu. De aceea propun 
să se înființeze facultăți de zooteh
nie separate de facultățile de medi
cină veterinară sau de alte facul
tăți cu specific agricol. în cadrul in
stitutelor agronomice. Realizarea a- 
cestei propuneri ar da posibilitatea 
ca, in orice moment, în cadrul fa
cultăților de zootehnie să se poată 
face diferite specializări în funcție 
de cerințele economiei tării noastre 
în diferite etape, cu toate că și în 
prezent se simte lipsa unor cadre

specializate în diferite domenii ale 
zootehniei. Pe de altă parte, ar da 
posibilitatea revenirii facultăților de 
medicină veterinară la profilul lor 
normal, comparabil și competitiv cu 
cel din alte țări, evitînd situația pre
zentă destul de penibilă, cînd în li
ceele veterinare se predau mai mul
te ore la disciplinele de specialitate 
veterinară decît la facultățile de me
dicină veterinară, iar în liceele zoo
tehnice se predau mai multe ore 
la disciplinele cu specific zoo
tehnic decît, la actualele facultăți de 
medicină veterinară. Acest ultim as
pect probabil ar trebui foarte atent 
studiat de către forurile competente. 
Din acest punct de vedere, consider 
nejustificate reținerile unor specia
liști, atunci cînd sînt solicitați să-și 
expună părerile în probleme mai im-

puncte 
de vedere
portante care incumbă și un anumit 
grad de răspundere materială sau 
morală. Pentru a exemplifica aceas
ta, amintesc că o comisie formată Ia 
Ministerul învătămîntului a elaborat 
un material intitulat „Propuneri 
privind îmbunătățirea planului de 
învățămînt și a programelor de curs 
la facultățile de medicină veterinară, 
întocmite în zilele de 25—30 octom
brie 1965". La capitolul concluzii 
generale, la punctul 1 din această 
lucrare se spune : „Comisia nu a 
avut toate elementele necesare pen
tru luarea în discuție a problemei 
scindării sau menținerii actualului 
profil veterinar, lipsind avizul auto
rizat al Consiliului Superior al A- 
griculturii", pentru ca în altă parte 
să se menționeze : „comisia aprecia
ză că scindarea actualului profil ar 
putea fi luată în discuție numai dacă

Consiliul Superior al Agriculturii și 
Comitetul de Stat al Planificării sînt 
de părere să se separe preocupările 
specialiștilor din sectorul zooteh
nic"...

Socotesc, de asemenea, nimerit să 
propun ca toți absolvenții facultăți
lor cu caracter agricol să funcționeze 
2—3 ani în calitate de „stagiari", 
timp in care să poată întocmi lucra
rea de diplomă pentru obținerea 
titlului de inginer sau licențiat, ur- 
mînd ca prezentarea și susținerea lu
crărilor de doctorat să fie permisă 
numai după alți 4—5 ani de activi
tate și cercetare. Aceasta înseamnă 
că diploma de inginer agronom, in
giner horticultor, inginer zooteh
nist sau medic veterinar va defini 
profilul specialistului fiind acordată 
în profilul facultății, iar doctoratul 
va defini domeniul de specializare 
în care se va consacra un specialist 
după ce! puțin 6—8 ani de activitate 
în același domeniu. Lista specialități
lor în care se va putea lua doctora
tul propun să fie fixată de fiecare 
facultate de profil în funcție de ce
rințele științei și practicii profesi
unii pe care o pregătește fiecare fa
cultate. în acest fel se vor evita mul
te neconcordanțe care există astăzi 
în sistemul de pregătire și de acor
dare a titlurilor științifice.

în dorința de a contribui la per
fecționarea organizării învățămîntu- 
lui superior agricol, am arătat numai 
cîteva din aspectele esențiale pe care 
le ridică această problemă foarte 
importantă, căutînd să fac propune
rile care cred că corespund cerin
țelor actuale șl de perspectivă ale 
agriculturii. Rămîn însă și alte pro
bleme de rezolvat în cele mai bune 
condiții cum ar fi planurile de învă
țămînt, programele analitice, recru
tarea cadrelor didactice și perfec
ționarea acestora, baza materială a 
învătămîntului etc., la care specia
liștii pot aduce contribuții concrete 
dacă vor fi solicitați de Ministerul 
învătămîntului.

Ing. Gh. V. BEREHOIU
Consilier științific 
la Institutul central 
de cercetâri agricole

Lecție practicâ într-unul din laboratoarele facultății de electrotehnică de la Universitatea din Craiova 
Foto : Agerpres

Amatorism nu trebuie să
MEDIOCRITATE

Scriu aceste rînduri nu doar de pe 
poziția specialistului care a asistat 
încordat, încercînd să stabilească o 
balanță a valorilor între fiecare din 
formațiile sau artiștii amatori care 
s-au perindat pe scenă timp de 
12 zile, în cadrul fazei orășenești a 
celui de al VIII-lea concurs. Dis
tanțarea pe care o cîștigi după un 
interval de timp te face să treci din 
mijlocul juriului în rîndul spectato
rilor și astfel să judeci acest eveni
ment dlntr-un unghi mai larg, care 
să cuprindă faptele în ansamblul lor 
și să permită o judecată de valoare 
globală. Si dacă cineva m-ar întreba 
care este impresia mea despre acest 
concurs trebuie să-mi reamintesc pe 
lingă aplauzele entuziaste și încu
rajatoare ale publicului și lungile 
intervale de oboseală de lipsă de in
teres, de plictis.

Si cum această impresie reflectă o 
realitate cu implicații multiple, nu 
putem să nu ne punem întrebarea : 
de ce s-a ajuns aici ?

Este incontestabil că în contextul 
vieții culturale din tara noastră miș
carea artistică de amatori deține un 
loc foarte important. Continuînd pe 
un alt plan tradițiile valoroase ale

unor înaintași entuziaști, ea a do- 
bîndit un larg caracter de masă, re- 
prezentînd pe de o parte o modali
tate de afirmare a inepuizabilului 
potențial artistic, pe de altă parte 
up mijloc de valorificare a creațiilor 
tradiționale și noi ale poporului 
nostru.

începuturile acestei mișcări au 
stat sub semnul entuziasmului care 
a purtat spre satisfacții estetice, altă
dată închise, zeci și sute de mii de 
pasionați .artiști amatori. Pretențiile 
erau mai ’modeste însă și fiecare 
reușită reprezenta un cîștig pe linia 
creșterii valorice a acestei mișcări.

Dar au trecut două decenii, timp 
în care orizontul cultural și artistic 
al poporului nostru a evoluat cu pași 
giganti. Artiștii amatori care acti
vează în coruri, brigăzi de agitație, 
în formațiile de dansuri etc. consti

Contribuții la critica 
românească de artă

O viziune cuprinzăfoare 
asupra mișcării artistice ro
mânești din prima jumătate 
a secolului nostru nu este po
sibilă fără considerarea ope
rei critice a lui Francisc 
Jirato și Oscar Walter Cisek.

Editura Meridiane, publi- 
cînd cele două volume în
cercări critice de Francisc 
Șirato și Eseuri și cronici 
plastice de Oscar Walter 
Cisek, pune la îndemîna is
toricilor și criticilor de artă 
un instrument de lucru util, 
iar celor dornici să înfeleaqă 
și să-și apropie arfa un ma
terial instructiv necesar.

Odată încheiată lectura, 
cronicile plastice și micile

studii culese din ziarele și 
revistele vremii — îndeosebi 
deceniile 3 și 4 — se în
cheagă într-un fot, revelator 
pentru o anumită concepție 
despre opera de artă și 
procesul de creație, despre 
relația dintre artist și public, 
despre funcția criticii.

Diletantismul cronicarilor 
în viata plastică a începutului 
de secol l-a decis pe Sirato, 
pictor dintre cei mai înzes
trați, să încerce clarificarea 
unora dintre problemele ar
tei așa cum se puneau ele 
în climatul artistic româ
nesc. Exigent față de critică, 
Sirato cere aceluia care i se 
consacră vocație, cultură și

14; 16,30: 19:• Operațiunea Crossbow : PATRIA —
21,30.
• Un idiot la Paris : REPUBLICA - 9,45; 12; 14,15; 16,45; 
19; 21,15, CAPITOL (completare O nuntă la Olteni) — 9,15; 
11.30; 13,45; 16,15; 18,30; 20,45 FEROVIAR - 8,30; 10,45; 13; 15,15; 
17,45; 20,15, EXCELSIOR — 9,45; 12; 14,15; 16,30; 19; 21,15, MO
DERN - 9,30; 11,30; 14,30; 16,30, 18,30; 20,30 (la ultimele trei 
cinematografe completarea Perfecțiunea e rotundă).
• Amprenta : LUCEAFĂRUL (completare O nuntă la Olteni) 
- 9; 11.15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Prostănacul — cinemascop : TOMIS — 9,45; 12,15; 14,45; 17,15; 
19,45 MELODIA (completare Arhitectura universului) — 
8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21, FLAMURA (completare O nuntă 
la Olteni) - 9; 11.15; 13,30; 18; 18,30; 21.
• Cine călărește un tigru : MOȘILOR (completare Găteala
capului) — 16; 18,15; 20,30 FLOREASCA (completare Printre
albine) — 16.15; 18,30; 20.45.
• Slndbad marinarul : BUCUREȘTI (completare îndemnul 
datoriei) — 8,45; 10.45; 12,45; 14.45; 16.45; 19; 21.
• Cenușă și diamant : CENTRAL — 9; 12; 15; 18; 20,45.
• Absență îndelungată : CINEMATECA — 10; 12; 14.
• Agonie și extaz - cinemascop : FESTIVAL — 8,45; 11,30; 
14,30; 17.30; 20,30 GRIVITA - 9; 12: 15: 18; 21 (la ambele com
pletarea Permanențe).
• Sora cea mare : VICTORIA (completare Sub semnul traini
cei prietenii româno-bulgare) — 18,45.
• Fantomas contra Scotland Yard — cinemascop ; LUMINA------——------------ ... ............................. .. ........ M48

18,15; 
18.15:I (completare Grănicerii) — 9,15; 11,30; 13,45;

GLORIA (completare Tămăduire) — 9; 11,15;

1 20,30, VOLGA (completare Nicolae Kirculescu)
20,30.

• Program pentru copil : DOINA — 9; 10.
• Un lucru făcut la timp : DOINA — 11,30;1 20,45.
• Procesul de la Verona : UNION — 15,30; 20,30.

0 Program de filme de desene animate : UNION — 18.
• Sălbaticii de pe Rîul Morții — Spre creste — Gustav

I cumpără mașină : TIMPURI NOI — 9—21 în continuare.
e Testamentul incașului — cinemascop GIULEȘTI (comple
tare Nicolae Kirculescu) — 15.30. 18, 20,30, AURORA (comple
tare Găteala capului) - 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, DRUMUL 

I SĂRII (completare Romanțe) - 15; 17,30; 20 VICTORIA - 
8,45; 11,15; 13,45; 16,15, 21.

• Șeful sectorului suflete — cinemascop : ÎNFRĂȚIREA IN
TRE POPOARE (completare Expresul de noapte) — 16; 18; 20.15.

10 Spartacus — cinemascop (ambele serii) : DACIA — 
9—19,30 în continuare.

0 Femela necunoscută : BUZEȘTI — 15,30; 18; 20,30.
0 COMISARUL X — cinemascop ; FERENTARI (completare 

123 August 1967) — 15,30; 18; 20,30.
0 Faraonul — cinemascop (ambele serii) : BUCEGI

19,45, ARTA — 15,30; 19.
0 O zi nu tocmai norocoasă — cinemascop : UNIREA (com- 

Ipletare Dacă aș fl știut) — 18,15.
0 Marele restaurant — cinemascop : FLACARA (completare 
Congresul lingviștilor) — 15,30; 18; 20,30.
0 Singur pe lume : VITAN (completare 450 de ani 

Itîrnoslrea Mînăstirii Argeș) - 15,30; 18; 20.30 PACEA
pletare Băiatul care făcea totul pe Jumătate) — 15 30; 18 
0 Pasărea Phonlx — cinemascop MIORIȚA — 8.45. 11.30 
17.30, 20,30.

10 Canaliile : POPULAR (completare Maxim Gaspar) — 15.30 
18; 20,30

0 Cum să furi un milion — cinemascop COTROCEN1 (com
pletare Primăvara obișnuită) — 15,30; 18; 20,30.

10 Sus mîinile domnilor polițiști I UNIREA — 16; 20.30.
0 Cine voia s-o ucidă pe Jessie 7 — cinemascop COLENTI 
NA (completare Greierele șl furnica) — 16; 18,15; 20,30.
0 Povestea țarului Saltan : RAHOVA (completare Se răresc 

I norii) — 15.30; 18; 20.30.

16; 18,30; 
13 30; 16;
— 10; 16;

13,45; 16; 18,30:

nu-șl

16.

de la 
(com

; 20 30
: 14.30

onestitate. Obiectivitatea, 
deși — spune Sirato — „nu 
este dată fiinfei umane de
cît ca năzuință, trebuie să 
fie mereu în gîndul criticu
lui', să-l ducă la controlul și 
argumentarea fiecărei jude
căți, fiecărei afirmații emise.

Cu aceste convingeri se 
situează Șirato în fata fe
nomenului artistic. Ajutat în 
analiza operei de artă de 
tormafia sa de pictor, el sur
prinde, în pufine cuvinte, 
ceea ce este caracteristic 
unei individualități creatoare. 
Are intuifia valorii și curajul 
de a afirma și infirma, pentru 
că ..adevărul trebuie sous 
întreg”

Cunoscător și iubitor al 
artei populare românești, Si
rato a înțeles diferența pro
fundă dintre caracterul na
tional al artei și aparenta a- 
cestuia. acel .folclorism* 
care reduce arta la dome
niul etnografiei. Pornind de 
aici, el a analizat cu atenție 
posibilitatea de acces a artei

românești la universalitate. 
De aceea scrierile sale nu 
rămîn numai ,,simple reflecții 
de gen estetic făcute la di
ferite ocazii”, cum sounea cu 
prea multă modestie autorul, 
ci se ridică la nivelul supe
rior al unei gîndiri critice, 
care s-a oprit calm și lucid 
asupra problemelor suscitate 
de creația artistică.

Eforturile lui Oscar Walter 
Cisek se îndreaptă în aceeași 
direcție a înfăptuirii unei 
„critici severe și conștiente” 
pe care stadiul atins de arta 
românească o reclamă. Faza 
de comentariu liric pe mar
ginea operei de artă trebuie 
depășită, pătrunderea în me
diul spiritual creat de artis
tul adevărat și analiza știin
țifică a limbajului propriu 
fiecărei arte trebuie să-i ia 
locul. Aceasta este calea care 
duce la stabilirea justei ierar
hii a valorilor și are ca re
zultat final introducerea ope
rei de artă în conștiinfa epo
cii.

Interesantă prin actualita
tea ei este înțelegerea nuan
țată pe care a avut-o Cisek 
în privinfa raportului natio
nal — universal în creafia 
artistică. In opera lui Aman, 
a marilor săi urmași Grigo- 
rescu și Luchian, în opera 
unora dintre contemporanii 
săi, O W. Cisek vede tot 
atîtea momente ale formării 
unei arte naționale, care, 
deși surprinde elemente e- 
sentiale ale spiritualității ro
mânești, nu rămîne totuși în 
afara mișcării artistice inter
naționale.

Articolele scrise cu prile
jul diverselor expoziții conjin 
— trecînd peste unele afir
mații neconfirmate în timp — 
analiza complexă a consti
tuirii unui stil personal și a 
coordonatelor sale. Atenfia 
autorului este reținută de acel 
tip de evolufie organică, fără 
rupturi, a creației artistice, 
care caracterizează, de exem
plu, pe un Pallady sau Pe- 
trașcu și, în același timp, ope
rei fiecărui artist i se caută 
locul în ansamblul mișcării 
artistice.

Scrierile lui Francisc Sirato 
și Oscar Walter Cisek rămîn 
prin seriozitatea lor contri
buții însemnate la crearea 
unei istorii a artei românești.

Ioana VLASiU

TINERI SOLIȘTI:

Ștefanîa Jienescu
Există in cadrul Con

servatorului bucureștean 
un studio muzical care 
Începe să se tacă din ce 
in ce mai cunoscut prin 
participarea sa frecventă 
la viața muzicală a 
Capitalei El constituie 
o primă rampă de lansa
re a viitorilor soliști ; ac
tivitatea se anunță si în 
acest an bogată, variată, 
cuprinzînd concerte sim
fonice, concerte de „con
certe", recitaluri vocal-in- 
strumentale, spectacole 
de operă, audiții comen
tate, muzică de cameră, 
muzicală corală, activitate 
săptămînală de cineclub 
etc.

Există, deci, un princi
pal obiectiv — acela de 
a stimula studiul tinerelor 
speranțe printr-o partici
pare frecventă la audiții 
cu public — secondat de 
preocupări colaterale (nu 
mai puțin importante) și 
anume asigurarea posi
bilității pentru public de 
a urmări pulsul școlii mu
zicale bucureștene, pre
cum și prilejul oferit stu
denților de a se familia-

< riza cu Ieșirile la rampă

în fața unui auditoriu mai 
numeros. în acest sens, de 
curînd, s-a relevat pe 
scenă un talent în plină 
ascensiune : studenta Ște- 
fania Jienescu din anul 
IV al clasei de pian (pro
fesoară C. Manta). Abor- 
dînd o lucrare destul de 
dificilă — Concertul nr. 2 
in La Major de Liszt — 
solista s-a impus de la 
început ca o interpretă 
plină de temperament și 
vigoare — însușiri îmbi
nate cu sensibilitate și 
căldură în desfășurarea 
discursului muzical, pre
cum și o intuiție fără greș 
în redarea colorată a 
imaginilor sonore ; a reu
șit să sublinieze acea at
mosferă de subtilitate și 
poezie desprinsă din pa
ginile lirice ale partiturii, 
cu o gingășie deosebită, 
pentru ca apoi să treacă 
dezinvolt și bărbătește la 
tumultul octavelor și al 
pasajelor cromatice. De
sigur că din punct de ve
dere tehnic mai sînt lu
cruri de pus la punct în 
privința acurateții, a fini
sajului. Ștefania jienescu 
posedă. însă, resurse 
pentru a-și dezvolta în

continuare talentul. Toate 
aceste calități ne fac deci 
să semnalăm numele in
terpretei pe care, fără în
doială, trebuie să o reas- 
cultăm și în alte lucrări, 
și în compania altor or
chestre

La reușita concertului a 
contribuit și dirijorul Ila- 
rion ionescu-Galați ; el 
nu interpretează doar, ci 
clădește pur și simplu, 
dînd impresia înălțării u- 
nui edificiu sonor, cu si
guranță și cu minuțiozi
tate, conlucrind în adevă
ratul sens al cuvîntului, 
cu solista. Orchestra s-a 
prezentat suplă și promp
tă, însuflețită de elanul ti
neresc al afirmării nou
lui.

Din programele studiou
lui Conservatorului, a 
„Tribunei tinerilor soliști", 
inițiativă a Radiodifuziunii 
(sperăm că ea va cuprin
de și celelalte orchestre) 
tinerele talente pornesc 
pe calea afirmării ; legă
tura cu publicul, cu po
diumul de concert, este 
calea certă spre verifica
re, spre siguranța expri
mării.

Maria SAVU

tuie în același timp și marea masă 
a spectatorilor care știu să aprecieze 
un spectacol de teatru sau un film 
bun, merg la concerte, la operă, vi
zitează sălile expozițiilor, ascultă ra
dioul și au în casă aproape fiecare 
un televizor. într-adevăr, pentru ori
ce manifestare, de orice gen, avem
— și ne străduim să avem — un 
public selectiv, exigent, în același 
timp dornic de înnoiri și receptiv la 
tot ce e cu adevărat valoros.

Acești oameni sînt astăzi chemați 
să urce pe scenă ca artiști amatori, 
lor li se adresează întreagă această 
activitate. Pretențiile tuturor, inter
pret! și spectatori, au crescut foarte 
mult.

Au crescut în aceeași măsură inte
resul și exigenta pentru buna or
ganizare a acestui gen de mani
festări ? Se constată că formații 
mari, cu tradiție, apartinînd unor 
importante întreprinderi din Capi
tală, de exemplu, au rămas doar un 
nume, altele multe, alcătuite în 
grabă și cu mari strădanii, nu re
ușesc să depășească media mediocri
tății.

Oare mișcarea amatorilor a început 
să dea semne de bătrînete atît de 

. devreme ? Cred că nu acesta este 
adevărul. Dacă ne gîndim la energia 
care se consumă în repetiții după 
orele de muncă, la dăruirea și pasiu
nea pe care acești amatori o depun 
în tot ceea ce fac, la talentul real 
de care dau dovadă multi din ei, și 
Ia unele realizări — care pot oricînd 
sta alături de producțiile artei pro
fesioniste (corul bărbătesc de la Casa 
de cultură N. Bălcescu, colectivul 
de operă de la Casa de cultură 
30 Decembrie, brigăzile de agitație 
de la Casa de cultură Grivita 
Roșie, Cooperativa Artă și Preci
zie și Uzinele Vulcan, cvartetul 
Casei de cultură a tineretului Tudor 
Vladimirescu etc.) avem dreptul să 
considerăm că impasul unor formații 
reprezintă doar un moment care 
poate fi depășit.

Trebuie să vorbim însă deschis 
despre formalismul care se manifes
tă în multe privințe. în unele uni
tăți diferitele echipe artistice există 
doar în evidentele scriptice. De fapt 
ele nu au o viată intensă, o acti
vitate continuă, susținută de dorința 
reală a membrilor de a participa la 
aceste formații. Ele se încheagă 
forțat, artificial, în preajma unor 
concursuri, apoi se destramă tot atît 
de rapid și iarăși lîncezesc într-o 
perioadă de lungă inactivitate.

Munca dusă în cadrul mișcării 
artistice de amatori capătă viabili
tate doar în măsura în care se 
sprijină pe adeziunea totală, mai 
mult, pe dorința, pe entuziasmul, pe 
necesitatea spirituală a oamenilor de 
a traduce în formele cele mai variate 
aspirațiile lor spre frumosul artistic. 
Aceasta înseamnă că mișcarea de 
amatori nu poate fi privită ca fe
nomen artistic unitar, nediferențiat. 
în ea se prefigurează două direcții : 
pe de o parte acea mișcare largă cu 
real caracter de masă care ar trebui 
să cuprindă pe toti cei care doresc
— fără nici o pretenție — să danseze, 
să picteze, să joace teatru etc., 
găsind satisfacție prin simplul fapt 
că exersează un anumit gen artis
tic ; pe de altă parte, manifestările 
de amatori legate de ideea de spec
tacol. de „performanță" artistică, de 
competiție care ar trebui să aibă un 
caracter selectiv. Pentru acest din 
urmă aspect, de care ne ocupăm în 
articolul de față, ideea directoare ar 
trebui să fie : decît mult și mediocru, 
mai bine mai puțin dar cu adevărat 
valoros.

Artiștii amatori sînt cu toții 
oameni ai muncii care își dedică 
parte din timpul lor liber acestei ac
tivități (si o repetiție de dans, după 
cum s-a demonstrat, consumă cel 
puțin tot atîta energie ca un meci 
de fotbal 1). Or. a cheltui acest timp 
și această energie fizică și spirituală 
pentru un rezultat mediocru apare 
astăzi de neconceput.

Ne vom referi în cîteva cuvinte la 
calificarea cadrelor care instruiesc 
și îndrumă formațiile de amatori, 
deoarece — concursul a dovedit-o — 
în cele mai multe cazuri rezultatele 
pozitive sau negative reflectă nive
lul calitativ al muncii acestora

De la bun început cred că nu exa
gerez afirmînd că este o greșeală 
capitală de a încredința conducerea 
formațiilor unor instructori necores
punzători sau foarte limitați ca po
sibilități. Dar această situație extre
mă, din fericire, este mai rar în- 
tîlnită.

Nici drumul de mijloc însă nu 
poate să ne mai mulțumească. Este 
nevoie în primul rînd, pentru a re
suscita interesul, pentru a oferi o 
satisfacție majoră participanților. ca 
instructorul să fie un om cu orizont 
cultural larg, cu gust artistic sigur, 
să aibă fantezie, să știe precis ce 
vrea.

Munca de instruire a formațiilor 
de amatori este atît din punct de 
vedere metodologic cit și pur tehnic 
mult mai dificilă decît vor unii să 
și-o închipuie. Pe lingă satisfacerea 
unor condiții subiective : captarea 
interesului, crearea unei ambianțe 
propice de lucru, instructorul este 
cel care trebuie să decidă, în funcție

CIRCUL BUCUREȘTEAN 
IA BUDAPESTA
(De la corespondentul nostru). 

— Joi seara, la Budapesta, Cir
cul de Stat din București a pre
zentat ultimul spectacol din- 
tr-un luna turneu întreprins în 
peste 30 de localități din R.P. 
Ungară. Datorită fanteziei, cu
rajului și înaltei măiestrii a ar
tiștilor, fiecare reprezentație, 
fiecare număr în parte din pro
gram — fie că acesta era dre
sură de lei, tiari. pantere (Li
dia Jiga) sau cai (trupa Kra- 
teyl), acrobație de înaltă clasă 
sub cupola circului, la basculă 
sau sol (trupa Sandy Bernea, 
trio Braier sau Banea), numere 
de jonglerie (trupa Munteanul 
sau comice (Boni și Sache) — s-a 
bucurat de aprecierea spectato
rilor. ..A fost un turneu lung, 
greu, dar plin de succese pen
tru artiștii români — a decla
rat Bela Karady, directorul ar
tistic al circului și programelor 
de varietăți ungare. Numerele 
prezentate au fost aproape toa
te la fel de bune".

Al. PINTEA

Însemne
de valoarea colectivului, care va fi 
ritmul procesului de învățare șl per
fecționare, ce anume se poate abor
da și ce anume întrece posibilitățile 
colectivului. Greșelile de dozaj sînt 
extrem de periculoase și duc de 
multe ori la demobilizarea partici
panților, la minimalizarea și defor
marea pieselor înseși. Se poate oare 
aborda o partitură de coloratură cu 
o voce mică și insuficient lucrată, se 
poate oare aborda un dans clasic 
sau modern cu elemente de mișcare 
de înaltă dificultate atunci cînd nu 
se cunoaște tehnica de bază speci
fică ? Aceeași întrebare poate fi pusă 
și în legătură cu dansul popular etc. 
O asemenea orientare superficială 
explică eșecul de la Fabrica „Trico
tajul roșu" care a prezentat actul II 
din „Lacul lebedelor", sau al forma
țiilor de la „Electrobobinaj" și Casa 
de cultură a tineretului 30 Decembrie 
care au introdus în repertoriu dan
suri din Oaș, fără să bănuiască 
măcar dificultățile de ordin stilistic 
pe care le aveau de înfruntat.

Ca să se realizeze un lucru mai 
simplu dar frumos, original și per
fect executat se cere o muncă la fel 
de intensă și, ceea ce e mai greu, 
fantezie, inițiativă, idei personale, 
spirit inovator și o temeinică pregă
tire teoretică. Lipsa unor asemenea 
calități, dublată de comoditate, cons
tituie cauza apariției atît de frecven
te a șabloanelor în alegerea reper
toriului, în conținutul tematic, în 
realizarea scenică. De pildă în pro
gramele brigăzilor artistice de agi
tație circulă teme și motive „fixe", 
preluate mecanic prin împrumut. în 
cazul dansurilor se pot cu ușurințlă 
sesiza un număr de scheme prin caj-e 
se „rezolvă" cu cea mai mare faci
litate intrările în scenă, finalele în 
„cascadă", momentele „tari" prin 
bătăi fără acompaniament și așa mai 
departe. Lor le datorăm în primul 
rînd impresia de monotonie, de ne- 
diferentiere a colectivelor.

O muncă de calitate nu se poate 
realiza fără asigurarea unor minime 
condiții de ordin material : sală de 
repetiție, instrumente, costume, co
repetitori etc. Dar acestea nu cons
tituie unica cerință. Cadrele care 
îndrumă munca culturală trebuie să 
manifeste răspundere și competen
tă. Activitatea formațiilor de amatori 
nu se justifică doar prin participa
rea la diferite spectacole, ci și prin 
continuitatea și perseverenta cu 
care se realizează pregătirea lor. 
Instructorul trebuie să dispună de 
timp suficient pentru a putea lucra 
progresiv. îmbinînd pregătirea pur 
tehnică cu o educație estetică largă, 
care să apropie din ce în ce mai 
mult tineretul de înțelegerea pro
fundă a artei pe care o practică.

Anca GIURCHESCU

tv
18,00 — Pentru noi, femeile I 

18,30 — La șase pași de o excursie. 
Emislune-concurs pentru pionieri 
șl școlari. 19,30 — Telejurnalul de 
seară. 19,50 — Buletinul meteoro
logic ; Publicitate. 20,00 — Tele- 
enciclopedla. 21,00 — Desene ani
mate. 21,10 — De la fonograf la 
magnetofon. Emisiune muzlcal- 
distractivă. 21,40 — Concertul or
chestrei de instrumente electronice 
a Radioteleviziunli sovietice. 
Transmisiune de la Moscova. 
22,20 — Film serial : Evadatul. 
23.10 — Telejurnalul de noapte.

teatre
0 Opera română : Cosi fan tutti —
19.30.
0 Teatrul de stat de operetă ; Tara 
surisului — 19,30.
0 Teatrul Național „I. L. Caragla- 
le“ (sala Comedia) : Oameni și 
șoareci — 19,30. (sala Studio) :
Seringa — 19,30.
0 Teatrul de Comedie : Trollus 
și Cresida — 20.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) : Procesul HOria — 
20, (sala din str. Al. Sahia nr. 
76 A) ; Privește înapoi cu minie — 
20.
0 Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Au fost odată... două 
orfeline — 19.30, (sala Studio) : Ab
sența unui violoncel — 20.
0 Teatrul Giuleștl (în sala Tea
trului evreiesc de stat) : Martorii 
se suprimă — 19,30.
0 Teatrul „Barbu Delavrancea” : 
Inelul lui Jupiter — 20.
0 Teatrul Mic (în sala Teatrului 
Țăndărică) Bătrlnele și marea —
20.30.
0 Teatrul „Ion Creangă" : Nota 
zero la purtare — 16.
• Teatrul „Țăndărică" : Ileana 
Sinziana — 17, (sala Palatului 
Pionierilor) : Tlgrișorul Petre — 
17.
0 Teatrul satiric-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Scandal la 
Boema — 19,30.
0 Ansamblul artistic al Uniunii 
Generale a Sindicatelor : Pentru 
tot ce-mi este drag — 20.

S Circul de stat ; Internațional 
rcus program — 19.30.
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STRĂBUNII
Pe unde curge-n suflet Miorița 
cînd munții se-ncălzesc la focul lunii 
urechea în pămînt mi-o culc și dedesubt 

din fîntîni eu îmi aud străbunii.ca

Ei sînt acolo vii pe lănci și scuturi, 
ne rodesc prin timpuri și prin glorii,ei

amurgul lor e-un răsărit continuu 
trecîndu-ne prin margini de istorii.

Un timp măreț se naște și ne cheamă, 
acestui timp să-i fim cu sîngele tribut, 
încredere totală și-au pus în noi străbunii 
și ne privesc din adevărul început.

Atunci, la începutul acelei primăveri ploioase 
și reci, cum sînt primăverile în ținuturile de sub 
munte, nu bănuiam că îmi va deveni prieten. L-am 
văzut cînd și-a dat jos dintr-o mașină puținele 
lucruri și mi-am spus că este și el unul dintre acei 
tineri funcționari ce rătăcesc dintr-un oraș in 
altul, obișnuiți cu o astfel de viață. Mă socoteam în
dreptățit să cred că nu voi avea nici o posibilitate de 
comunicare cu acest om și ar fi fost normal să nu mă 
intereseze persoana lui. La drept vorbind, nici 
nu mă interesa, dar, cum se-ntîmplă cu oamenii 
care trăiesc izolați, și mai cu seamă intr-un orășel 
de provincie, eram prizonierul acelei tiranice 
tendințe spre indiscreție, detestabilă în fond, dar 
atît de omenească. Aveam și o justificare : camera

■
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HENRI CATARGI:
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Nu vi se pare că vă mințiți ? Ce-i aia o floare 7 Ce 
poate să schimbe ea 7

Zîmbetul acela sfidător nu-i părăsea chipul as
cuțit, de o maturitate stranie. Replica lui mă 
încurca puțin, pentru că atingea o idee mai adîn- 
că șț mi se părea ridicol să continui discuția în 
condiția în care ne găseam. Oricum, omul meu se 
arăta altfel decît îl bănuiam și-l lăsai 
că vom mai vorbi despre asta. M-am 
pe florile mele, el a mai stat puțin 
tăcut, pînă cînd și-a terminat țigara.
simțirea că mă va căuta si. într-adevăr. după ce 
s-a înnoptat, mi-a bătut în ușă. Era în pijama, cu 
capul gol, îi văzui acum fruntea înaltă și 
teles că acest amănunt îi dădea aerul curios

să înțeleagă 
aplecat iară 
la fereastră, 
Aveam pre
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VULTURUL
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Natură statică (ulei)

Sînt punct călător, sînt punct călător 
în locul lumii mereu schimbător
mă vezi din depărtare mă apropii
apropie-te
vultur mă
sînt
sînt
sus
jos

de mine cu ochii
rotesc deasupra tuturor

punct
punct

călător
schimbător

se rotește
se rotește

în zare mină

cerul cu sori
cimpul cu flori
un punct depărtat

mai e pîn-Ia ziuă și-n zori m-am uitat.
l.i

RODICA IULIANpuțin. Sigur, o floare, o floare e prea puțin, sau 
nu pentru oricine reprezintă ceva, dar pentru fie
care există ceva. Acest ceva trebuie căutat, și el, 
Tudose Aron încă nu-l găsise. Dar nu eram sigur 
că este așa și l-am întrebat:

— S-ar putea ca munca asta să nu convină spi
ritului dumitale. Nu te-ai ginf.it s-o schimbi 7

— A, nu, răspunse și chicoti repede, în felul lui. 
Dimpotrivă, dacă mi s-ar lua posibilitatea de a lu
cra acolo aș muri, m-aș usca asemenea florilor 
dumneavoastră, în scurt timp. Cred că tocmai pa
siunea mea aduce după sine și o obsesie.

— Este riscul tuturor pasiunilor, zic, gîndindu-mă 
la unele experiențe ale mele de tinerețe. Oricum, 
cred că este vorba de un dezechilibru în folosirea 
timpului. Nu ai destule forțe de abstragere.

— Nu-mi pot propune să mă abstrag, cum spu
neți. Am încercat, dar am căzut într-un fel de sta
re artificială, mă vedeam asemenea acelor ținte de 
lemn care cad uneori impresionant de omenește. 
Am oroare de tot ce este făcut, impus în mod ar
bitrar. Cînd mă gîndesc și mai ales cînd trăiesc în 
văzul viu al lucrului meu, cînd dintr-un munte 
întreg storc o picătură din colosala energie a uni
versului, și știu că este a mea, e greu să recurg la 
artificii, cum să spun... cred că mă aflu în situa
ția ingrată a celui care a făcut lumea.

— Atunci rămîne ca vîrsta și experiența să re
zolve totul.

— S-ar putea.
Mi se păru că discuția începe să lîncezească. 

M-am ridicat, m-am dus la măsuța pe care țineam 
patefonul și am pus la întîmplare un disc. Era un 
concert pentru violoncel. Aron deveni atent și stră
lucirea aceea neagră a ochilor lui se intensifică.

— Ce e asta 7 întrebă în șoaptă.
— Schumann... îți place ?
Nu răspunse. Se ridică ușor în scaun și continuă 

să asculte cu o mare încordare. Concertul s-a ter
minat și am pus un alt disc. Nu-mi dădeam seama 
dacă îi place într-adevăr muzica sau a luat doar 
acea atitudine de snobism nevinovat pe care o mai 
văzusem la alții.

— Asta ce-i 7 întrebă și-i văzui mîinile strîngînd 
brațele fotoliului pe care sta.

— „Andante" din Simfonia a 7-a de Beethoven. 
Ascultă încremenit discul, apoi se ridică brusc,

spuse un bună-seara uscat și plecă. Nu-mi expli
cam această atitudine. Fusese impresionat sau ne
putința de a înțelege îl gonise 7 L-am auzit pînă 
tîrziu plimbîndu-se prin cameră.

,■

STRAJA
Cetatea iernii, nevăzutul somn 
lungește umbrele icoanelor găsite 
în anotimpuri, ziduri zugrăvite 
pe la lăcașuri și ruini de domn, 
goruni la tabăra țăranilor mireni, 
trașii pe roată-n munții Apuseni, 
și arc, încrucișînd Carpații-n arc, 
deschidere-n pădurile de tei, 
nisipuri dulci de măduva din scoică, 
spre Mare cu pescari de visuri grei. 
Se mai deschide poarta către văi, 
cînd pădurarii duc la buze cornul, 
să se-amintească lumii de la chei, 
de straja lor lîngă singurătate 
și nevăzute ziduri de cetate.
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Schițâ de
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mea se afla sub cea în care se muta el acum. Deși 
se perindaseră destui chiriași pe acolo, încă nu 
mi se tocise curiozitatea și la fiecare schimbare 
intram în panică, mă temeam de pașii noului lo
catar, de tușea lui, de aparatul lui de radio, de 
arcurile patului, de toată acea infinitate de mișcări 
care fac viața unui om și care puteau veni în 
conflict cu ritmul existenței mele, de altfel destul 
de calm, bîntuit însă de unele exigențe care puteau 
să pară manii. Unii mă socoteau chiar bizar, 
gîndindu-se probabil la patima mea pentru muzică, 
poate și la faptul că nu-mi plăceau cîrciumile, 
petrecerile de familie și plimbările de duminică 
pe strada principală. Eu consideram însă că este 
dreptul meu elementar de a-mi consuma viața 
cum cred sau cum îmi vine, să nu mă supun 
unor moravuri convenționale. Nu-mi făceam deci, 
nici un proces în legătură cu firea mea, dar con
duceam greu contactele cu ceilalți oameni, mă 
feream de conflicte tocmai ca să nu fiu nevoit să-mi 
apăr pe față sau cu violență slăbiciunile mele, să nu 
îngroș impresia de ciudățenie pe care se părea că 
o provoc uneori. Dar, tocmai această reținere mă 
făcea și mai circumspect, și mai temător.

Noul locatar a venit însoțit de un funcționar de 
la I.A.L. Eram în curte, resădeam niște flori, puțin 
distrat și puțin plictisit de vremea rece. Ei nu 
dădură bună ziua și au urcat repede sus, ca într-o 
clădire publică. In cîteva minute au coborît și au 
plecat, de asemenea fără să dea bună ziua.

După-amiază, la școală, rezolvînd probleme de 
algebră cu elevii mei, făceam eforturi să alung din 
minte acea întîmplare și nu izbuteam. Aveam 
chiar ușoare accese de furie, loveam cu degetele 
în lemnul catedrei sau pierdeam firul problemei. 
Parcă cineva îmi dăduse o palmă, scăpasem prilejul 
să reacționez.

turitate. S-a prezentat. îl chema Tudose Aron și 
era tehnician în prepararea minereurilor. Se purta 
destul de degajat, cu acea libertate a omului in
teligent care nu-și face false probleme de etiche
tă. Aflase, nu știu de unde, că sînt profesor de 
matematică și-mi mărturisi că e surprins de pa
siunea mea pentru flori. Reluarăm astfel discuția 
de dimineață și el alunecă repede într-o confe
siune de care nu m-am mirat. Am adus din ca
meră o sticluță cu țuică și am turnat în pahare. 
El mi-a spus că nu bea alcool niciodată, dar că 
astă-seară va face o excepție. Mă privea cu stră
lucirea neagră a ochilor lui în timp ce-i vorbeam 
despre o anume disciplină cerebrală pe care omul 
modern trebuie să și-o impună. Simțeam că pro
blema îl interesează și vorbii mult, împotriva obi
ceiului meu. Abia într-un tîrziu puse o întrebare 
neașteptată :

— Ați fost vreodată în uzina asta nouă 7
— Nu, n-am fost, dar cînd o văd și mai ales 

cînd o aud. am o senzație tulbure, un fel de teamă 
mă cuprinde...

— înțeleg, zise el zîmbind, mișcarea ei greoaie, 
nesătulă și nemiloasă, ca de fiară uriașă. Dar cînd 
ești acolo, în ea, e cu totul altceva. Eu lucrez la 
concasoare, jumătate din viață mi-o petrec acolo, 
într-un spațiu mic. între oțel și piatră. Totul se 
fărîmă, se macină, într-un zgomot de infern. Chiar 
după ce ies, rămîn prizonierul acelui vuiet neîn
trerupt, de cataclism cosmic. Trepidațiile masei de 
oțel și ale rocilor stăruie în mine, le simt în cre
ier, în mușchi, în tendoane. în ligamente. în toate 
articulațiile...

— Cu toți se întîmplă la fel 7 întreb 
tea omului neinițiat.

— Nu știu, nu cred... e o chestiune 
nervoasă, de temperament. Vedeți, nu 
încearcă, ci stăruința acestor senzații,
stau ceasuri întregi liniștit si aștept, aștept să mă 
eliberez de aceste senzații și nu pot. Vă întrebam 
dimineață... credeți că o floare... 7

începeam să înțeleg nu numai procesul în sine, 
ei și pe acest om, cu complexele lui. M-am gîndit

cu curiozita-

de structură 
oboseala mă 
Vin acasă ți

In zilele următoare am evitat să mă întîlnesc 
cu noul locatar, în curte sau pe sală. Dar îl pîn- 
deam cu o curiozitate obsedantă. Se scula foarte 
dimineață, îi auzeam pasul ușor pe parchet, auzeam 
și apa curgînd prin țevi, apoi cheia învîrtindu-se 
în broască. Săream la fereastră să-l văd, dădeam 
ușor perdeaua la o parte și-l urmăream pînă cînd 
ieșea pe poartă și pornea repede pe strada pustie 
la ora aceea. După-amiezile eram la școală, nu 
știam cînd vine acasă, dar am observat că nu 
iese seara niciodată. Stingea lumina devreme și 
apoi, toată noaptea, nici un semn de viață nu mai 
venea de sus. Mă temusem că un om tînăr va 
aduce cu el o agitație obositoare și enervantă, dar 
acum mă intriga tocmai viața lui prea liniștită. 
Nu citește, nu ascultă radio, nu are prieteni 7 
Reușeam să-i văd uneori fața osoasă, nasul ușor 
acvilin, pielea întunecată și ochii miqi, foarte 
vii. Era unul din acele chipuri care îți inspiră ră
ceală și duritate, o detașare de tot ceea ce viața 
poate avea cald și molatic. Trupul îi era oarecum 
neîmplinit, se vedea bine că hainele foarte corecte 
nu se așezau perfect pe el. Observam astfel exact 
ceea ce putea să mă țină departe de acest om 
pe care viața îl adusese sub același acoperiș cu 
mine. In ochii unora treceam drept un mizantrop, 
in realitate eu îmi controlam foarte riguros instin
ctul gregar, socotind că acesta este încă un drept 
sfînt al omului. Dar cu fiecare zi care trecea îmi 
era tot mai insuportabil spațiul acela de tăcere, 
sau de timiditate, sau de indiferență, care mă des
părțea de vecinul meu.

Intr-o după-amiază de duminică mă ocupam de 
florile mele care se bucurau de un soare mai dar
nic, făceau eforturi să-și înalțe lujerele, ca niște 
copii care învață să meargă. Cînd, deodată, de la 
fereastra de sus, aud un glas nefiresc de subțire 
dar fără căldură :

— Vă plac florile 7
Ridic privirea și dau de chipul vecinului meu. 

Zîmbea și mi se păru că zîmbetul lui are ceva sfi
dător, ceva care părea să spună că a te ocupa de 
flori e un lucru caraghios. încerc să răspund cu 
același ton și zic :

— Da. Dumitale nu-ți plac florile 7
— Mi-au plăcut altădată, cînd eram copil... A- 

cum nu mai am timp.
Si ve urmă, cînd te gîndești că se usucă și mor... 
Rise încetișor, ca un bătrîn. privindu-mă cu ochii 

lui vii.
— Păi așa. totul se usucă și moare, zisei cu 

nuanță voit vulgară. Așa-i 
floare ca să ți se pară mai

— Credeți că viața poate

A doua zi m-a căutat iară. Mă așteptase, desigur, 
pentru că m-a întrebat de ce vin atît de tîrziu. A- 
poi mi-a spus cu o ușoară si inexplicabilă ră
ceală :

— Aș vrea să mai ascult o dată „andantele".
Eram obosit, un teanc de teze așteptau să le co

rectez, totuși am pus imediat discul. El s-a așe
zat pe același fotoliu și asculta, cu totul nepăsă
tor de prezența mea și de aerul meu contrariat. A- 
cum îmi dădeam seama că-i place, dar nu eram de
loc dispus să fac pe profesorul de muzică, sau să-l 
primesc oricînd. El însă nu părea să-și pună ase
menea probleme și mă aștepta în fiecare seară. Nu 
aveam discuri multe, dar erau înregistrări bune și 
numai capodopere.

Trecu așa vreo lună. Aron asculta cam un ceas 
în fiecare seară, pleca, uneori îmi mulțumea, dar 
de cele mai multe ori mă părăsea pur și simplu, 
ca și cum îndeplineam amîndoi o convenție obli
gatorie. Ciudat era faptul că eu însumi începeam 
să mă obișnuiesc cu acest tipic și mă trezeam gră- 
bindu-mă spre casă, să nu-l las pe Aron să aștepte 
prea mult. Mă temeam să nu-l jignesc și să nu mă 
părăsească într-o bună zi. Cînd o dată nu l-am 
găsit acasă, am fost neliniștit. Dar n-a venit nici a 
doua zi, se făcuse o săptămînă de cînd lipsea cînd 
am primit o scrisoare de la el. Era într-o delega
ție. Cu un scris mărunt, chinuit parcă, îmi spu
nea : „Ce vă fac florile 7 Mă gîndesc adesea cum 
puteți să vă pierdeți timpul cu niște buruieni care 
se sting și mor o dată cu toamna 7 Cred că oame
nii au nevoie de ceea ce nu moare niciodată. Cu
rios este că tocmai prin dumneavoastră, care sîn- 
teți îndrăgostit de niște flori trecătoare, eu am 
descoperit acele bucurii înalte și veșnice, de 
aveam nevoie. S-ar putea să ajung acasă în 
dumneavoastră. Nu uitați să puneți cheia la 
știut".

care 
lipsa 
locul

o 
viața, te agăți și de o 
frumoasă.
fi urîtă sau frumoasă 7
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Nu mai țin minte de 
unde veneam atunci, 
de la pescuit sau de 
pe teren, nu mai știu. 
Era după o ploaie 
însă — asta o știu 
sigur 1 — și noi înain
tam încet de tot, pe 
un drumeag 
cos, muiat 
pînă în adînc în jur 
era pustiu. Și-n aer 
stăruia o răceală ne-

alune- 
parcă

bine, dacă n-ar fi no
roi cînd plouă, și 
praf, cînd e cald...".

— Dar asta ce mai 
e ? a întrebat apoi 
tot el, încetinind și 
mai mult mersul ma
șinii. — Ia uitați-vă 
acolo 1...

M-am uitat și n-am 
văzut nimic,

— Cum nu vedefi 7

pla ?... Ce era cu o- 
mul ăsta ! ?...

— Ce iaci ?... Bună 
ziua 1 — am spus eu 
cînd m-am apropiat. 
Singur, aicea ? 1...

El nici nu s-a clintit 
și mie mi s-au părut 
toate și mai ciudate 
și-am devenit și mai 
curios — era și aerul 
acela rece și straniu 
în jur și eu mă aștep-

de ce ? 1... 
tocmai ai-

tăcut și a 
în-

— Șed 1 a spus el. 
Stau la soare...

— Dar 
Și de ce 
cea 7 1...

Omul a
scîncit, a gemut 
cet, înăbușit. Și a ră
mas așa, cu capul vî- 
rît în pumni, ghebo- 
șat, grămădit pe ră
zorul acela, rămas 
cine știe de cînd, la

ne- 
întors

plă la cine știe ce 
caz, și m-am 
iar către omul de lîn
gă mine.

— Lăsați-1, tovară- 
șu' șef, mi-a spus 
Marin din drum, de 
la volan — el n-ar 
fi coborît, să-l tai — 
lăsați-1 că-i beat 1... 
E turmentat.

Nu i-am urmat sfa
tul, se înțelege.

peș, era un om fru
mos — v-ați oprit 
și-ați venit... Ați sărit 
șanțul... Și-ați făcut 
cîțiva pași... E o 
treabă și astal...

— Ei, lasă, am zis 
eu împăciuitor, 
dindu-mă, nu 
nici eu de ce, 
beat, cum zicea
rin — dacă am venit,

gîn- 
știu 
că-i 
Ma-

neata nu vezi 1 7... 
Dumneavoastră n-a- 
veți ochi în cap 1 ?... 
Nu vă puteți da sea
ma ce s-a-ntîmplat?!... 
Ce catastrofă!...

Și mi-a arătat tar
laua, holda.

Asta era, de fapt, 
asta îl doborîse. El 
era inginer agronom 
la un gostat. Și hol
da aceea trebuia să

— Dar eu nici nu 
merg, a spus el în 
drum, dacă a văzut 
că stărui să se urce 
în mașină — eu mai 
stau pe-aicea... Nici 
n-am zis să opriți... 
Noroc și drum bun...

Și-a plecat, s-a dus 
pe răzor înainte, fără 
să se mai uite înapoi.

— E beat, tova- 
rășu' șef, nu-i așa?
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OMUL DE PE CIMP
Soarele 

puternic.
obișnuită, 
strălucea 
dar văpăile lui pă
reau neputincioase 
în fața răcelii aceleia 
tari, care ieșea par
că din pămînt. Cerul, 
în urmă, era senin și 
curat, înainte însă, 
spre asfințit, era în
cărcat. oblonit, sur 
Șoferul, Marin, oră- 
șean get-beget, înju
ra glodul care 1 se 
agăța de roți și spu
nea, pentru a suta 
oară, că la țară ar fi 
bine — „chiar foarte

a zis el. E un om a- 
colo 1

— Unde 7... Ia stai, 
oprește 1

Marin a oprit și eu 
am coborît numaide- 
cît, am sărit șanțul 
și-am pornit-o, pe un 
răzor, spre omul pe 
care mi-1 arătase el. 
11 văzusem. în sfîrșit, 
și tresărisem și eu, 
mai tare, poate, decît 
Marin. De ce stătecr 
omul ăsta acolo, sin
gur ?... Ce se întîm- 
plase ?... Ce se întîm-

tam la ceva rău, pre- 
simțeam un dezastru 
— și-am stăruit și 
m-am oprit lîngă om, 
i-am pus mîna pe u- 
măr, să-l scol, să-l 
scot din scăpătarea 
aceea a lui — mă 
gîndisem într-o clipă 
că-i beat, cine știe, 
altfel n-ar fi stat aco
lo, singur — să-l tre
zesc, să văd ce -i cu 
el.

— N-auzl, măi fra
te, ce faci aicea ? am 
zis eu din nou.

Schița de
ION LĂNCRĂNJAN

margine de tarla. 
N-am știut ce să mai 
zic și m-am uitat în 
jur, neputincios. Hol
da era ca după ploa
ie, culcată si 
vălită. Si eu 
tresărit puțin, 
n-am făcut nici o le
gătură între om și 
holdă, m-am gîndit la 
altele, cum se întîm-

tă- 
am 
dar

— N-auzi, măi fra
te, i-am spus eu omu 
lui, ce-i cu dumnea
ta aicea 7 1... Hai cu 
noi... Uite, am oprit 
și-am venit... Dă-o 
naibii de treabă !...

— Da, a spus el 
surd, arătîndu-mi de
odată o față răvășită 
și plînsă, arsă — alt
fel, era tînăr și chi-

înseamnă că vrem 
să te ajutăm... Să te 
scoatem din impas... 
Spune-mi mai bine 
ce s-a întîmplat... Zău 
așa, hai...

Omul s-a sculat a- 
bia atunci, s-a uitat 
o dată în jur, s-a ui
tat și la mine, cu o 
privire aspră și oțe- 
loasă, parcă ar 
vrut să mă bage în 
pămînt.

— Ce s-a-ntîmplat?' 
a făcut el după a- 
ceea. — Dar dum-

fi

fie prima recoltă ob
ținută de el, după ce 
își pregătise bine pă- 
mînturile, la doi ani 
după ce intrase în 
muncă. Și pe urmă 
veniseră ploaia și 
gheața. Și i-o făcuse
ră praf, aproape pe 
toată. Și el rămăsese 
încă cu niște spice 
în mînă, cu niște spi
ce goale, care nu le
gaseră încă rod. Și 
nu știa ce să mai 
facă, mai ales acum, 
că rămăsese față în 
față cu mine, cu noi.

a întrebat Marin do 
lîngă mine.

— Da, e beatl am 
zis eu. E criță, bietul 
băiatl... A încărcat 
cam mult, a pus prea 
mult pe mimă.

Tuna și fulgera pe 
undeva și eu 
sărit și-am 
în sec, să nu 
moi și să nu 
doiesc, față
rin, căruia nu-i păsa 
nici de ploaie, nici 
de grindină, de ni> 
mica...

am tre- 
înghițit 

mă mai 
mă în
de Ma-

ginf.it
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Din oricare parte te apropii de 
Singapore, drumul pe ape este brăz
dat de nenumărate vase mari : pe
troliere, cerealiere, vase de pasageri, 
purtînd culorile tuturor țărilor. Prin 
strîmtoarea Malaya, circulația de 
vapoare este mai mare ca oriunde 
în lume. Singapore reprezintă locul 
de legătură între oceanele Indian și 
Pacific. Zilnic acostează în port cîte
va sute de vase de mare tonaj, circa 
40 000 pe an, fără să mai amintesc 
pe cele mici, mai ales pescărești.

Așezat la întretăierea a două lumi 
ce s-au înfruntat mereu, aceea a pe
rimetrului indian și aceea, mult mai 
întinsă, a bazinului Pacificului, Sin
gapore este cel mai colorat port al 
sud-estului asiatic. „Singa Pura” are 
ca înțeles, în limba sanscrită, „ora
șul leului”. Numele a fost dat por
tului încă din vremurile foarte vechi, 
cînd aici predomina cultura indiană. 
Azi este un oraș cosmopolit, în care 
trăiesc, pe o suprafață de numai 581 
kilometri pătrați, aproape două mi
lioane de oameni: malayezi, chinezi, 
indieni, indonezieni, ceylonezi etc. și, 
bineînțeles, europeni. Ultimii repre
zintă însă abia 0,7 la sută din popu
lația acestui Gibraltar asiatic.

Cu un astfel de conglomerat de 
naționalități este explicabil că. ală
turi de limba de stat malayeză, la 
Singapore mai sînt încă trei limbi 
oficiale : chineza, tamila (limba cey- 
lonezilor) și engleza. Arhitectonica 
orașului este de asemenea o ameste
cătură de stiluri. Alături de case 
mărunte și prăvălioare de tot felul 
se ridică blocul cu 6 etaje al unei 
bănci sau impozantul sediu al firmei 
„Paterson Simons Co Ltd”, conside
rată a fi cea mai mare agenție mari
timă de pe glob pentru comerțul de 
cauciuc și cositor ; străzi scunde, 
bordate de căsuțe din lemn, în care 
oamenii trăiesc îmbulziți, se încruci
șează cu bulevarde largi cu blocuri 
mărețe, fin colorate și cu aer condi
ționat în fiecare cameră ; alături de 
rikșe acționate de bicicliști, mașini 
de ultimul tip american și european 
străbat străzile aglomerate ; alături 
de indianul în haine albe, de ma- 
layezul în cămașă colorată, de chine
zul îmbrăcat într-un fastuos costum 
kimono, întîlnești linia hainelor eu
ropene purtate de cei mai diferiți 
reprezentanți ai cetățenilor singapo- 
rezi.

Orașul propriu-zis a luat naștere 
abia la începutul secolului XIX, cînd 
insula pe care se găsește a fost cum
părată de guvernatorul englez al 
Jawei, colonelul Thomas Raffles, cu 
suma de 6 000 lire de la sultanul din 
Johore. Dominația engleză se întinde 
apoi asupra peninsulei, unde se plan
tează acum arborele de cauciuc adus 
din America de Sud care, cultivat 
cu mină de lucru ieftină, dă Angliei 
cel mai ieftin cauciuc din lume.

In cursul celui de-al doilea război 
mondial japonezii atacă Singapore și 
îl cuceresc destul de ușor, deși fusese 
transformat de englezi într-o fortă
reață considerată „inexpugnabilă” în

presa occidentală a vremii. Ei exer
cită însă o teroare cruntă asupra 
populației, ceea ce provoacă o reac
ție puternică. Susținută de englezi, 
această reacție izbucnește într-o re
voltă sîngeroasă, al cărei rezultat 
este alungarea japonezilor. Zeci de 
mii de malayezieni își pierd viața în 
luptă. Apoi Anglia se reinstalează 
la frînele Singaporelui. Dar spiritul 
de libertate născut din lupta contra 
militariștilor japonezi nu mai poate 
fi înfrînt și malayezienii luptă acum 
împotriva Angliei. în 1959 Malaya și 
Singapore devin independente, »ub 
forma unui stat federativ, integrat 
în Commonwealthul englez. Ulterior, 
în urma împotrivirii populației față 
de contopirea cu Malaya, Singapore 
a devenit oraș autonom și, cu înce
pere de la 8 august 1965, este un

Pe țărm nu pot coborî decît un nu
măr de zece persoane de fiecare vas, 
în fiecare zi. Restul trebuie să rămî- 
nă pe vas, în bătaia soarelui ecuato
rial și în umiditatea înăbușitoare. 
Nu e deloc plăcut să stai pe vas a- 
tunci cînd, nu departe, se zărește un 
mare port în care zeci de restaurante 
de lux și sute de bistro-uri te ispi
tesc cu băuturi la gheață.

Localnicii, ca buni comercianțl, s-au 
folosit de această situație și, cu bărci 
cu motor, duc pe bordul vaselor din 
radă cea mai variată și mai atractivă 
masrfă pentru marinarii care stau săp
tămâni și luni pe întinsul apelor. 
Pentru fiecare națiune există comer- 
cianți specializați în limba respec
tivă. De îndată ce vasul este anun
țat în port, echipa respectivă se în
dreaptă spre el și micii comercianți

SINGAPORE
de acad. Eugen A. POR A

stat suveran, condus, pe baza unei 
constituții, de un parlament și de 
un cabinet de miniștri in frunte cu 
primul ministru Lee Kuan Yew.

Viața statului Singapore este legată 
de portul cu același nume, care 
este al cincilea port din lume ca 
mărime. în marile sale antrepozite 
se găsesc mărfuri ce vin din Malaya 
și Tailanda — mai ales cauciuc și 
cositor — dar și mărfuri care trec 
din sfera Oceanului Indian în cea a 
Pacificului. Din pricina aglomerației, 
vasele pot sta ancorate la cheiurile 
portului timp de maxim 48 de ore. 
Din pîntecul lor, macarale enorme 
scot mereu saci și lăzi cu mărfuri, 
pe care le depun fie direct în cala 
unui alt vas, fie pe marginea cheiu
lui, de unde încărcătoare mecanice 
vin să le transporte în antrepozite.

O mare parte din populația Sin
gaporelui face comerț ambulant pe 
vasele care acostează în radă. La 
chei nu pot ajunge decît în momen
tul cînd vasul se descarcă sau se 
încarcă. Pînă atunci vasul rămîne 
în radă, uneori la 1—2 km. depărtare.

urcă pe punte, adesea cățărîndu-se pe 
frînghii sau scări de funii. Trag a- 
poi din barcă pachet după pachet 
și în curînd, la bord, pe locul ce l-au 
înconjurat cu o frînghie, își etalează 
marfa. Obiectele atrag prin prezenta
rea lor aspectuoasă și prin reclamă. 
Marfa e însă de calitatea a doua, iar 
prețul ei este dublu față de oraș. 
Dai- cei care nu pot coborî de pe 
vas cumpără și la acest preț, căci 
în fond marfa este mai ieftină aici 
decît în altă parte, Singapore fiind 
oraș deschis, „porto-franco”, în care 
nu se percep taxe de vamă.

Economia orașului se bazează încă 
și astăzi aproape exclusiv pe comerț. 
In cuprinsul său se găsesc puține 
întreprinderi industriale: rafinăria 
„Shell” de pe insula Puala-Tekon, su
pranumită din această pricină „insu- 
Ia-cisternă“, șantierele navale, o oțe- 
lărie, un laminor, o fabrică de anve
lope și cîteva fabrici de produse ali
mentare. După dobîndirea indepen
denței, în orașul-stat se depun efor
turi pentru mărirea sectorului in
dustrial. Este prevăzută crearea în

următorii cinci ani, a patru zone de 
industrializare, dintre care Jurong 
va fi zona centrală, iar celelalte trei 
vor fi afectate întreprinderilor mici, 
cu pînă la 300 de salariați.

în prăvăliile de pe uscat ochiul îți 
este atras de multe lucruri neobiș
nuite pe la noi. Sînt mulți străini care 
vin să viziteze orașul și apoi de aici 
merg cu autocarul la Kuala Lumpur, 
capitala Malayei. în cele aproape 20 
de hoteluri elegante pot fi găzduite 
zilnic peste 5 000 de persoane. Res-

în lungul unor alei ce șerpuiesc 
printre bambuși și palmieri se gă
sesc, reproduse în stuc, piatră, lemn 
și hîrtie, animale din toată lumea, 
oameni cu diferite ocupații, păsări 
de toate mărimile, animale marine 
la scară mărită, apoi pagode, um
brare, statui ale lui Budha, mici 
temple etc. în locuri lărgite sînt te
rase ou mese așezate 
cu lampioane discrete 
cu șuvoaie de pîrîurl 
gust, peste care trec 
nate. Noaptea, Parcul

între copaci, 
prin tufișuri, 
canalizate cu 
poduri minu- 
Tigrului este

cheiul portuluiSingapore. Pe

taurante pentru toate națiunile se gă
sesc în număr de cîteva sute.

De o deosebită atenție se bucură 
în cuprinsul, destul de restrîns, al 
statului Singapore cultura pomilor 
fructiferi și grădinile de zarzava
turi. Singaporezii sînt mari specia
liști în cultura legumelor și zarza
vaturilor. Dar principala cultură 
rămîne totuși arborele de cauciuc, 
care acoperă aproape jumătate din 
suprafața cultivată.

Intr-o margine a Singaporelui dai 
peste „Tiger-Park“, situat pe o colină 
unde noaptea se simte briza mării. 
Numele îi vine de la o mare statuie 
a unui tigru de piatră care stră
juiește intrarea, ca nu cumva să 
pătrunzi fără să plătești taxa de 
intrare. Este un parc unic în lume.
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„Ce să 
monstru, 
bim atît 
treba profesorul Buchanan, 
severul expert englez în 
problemele circulației, pe 
vremea cînd își pregătea 
raportul despre circulația 
din orașe, în urmă cu cinci 
ani ; iar anul acesta Bucha
nan s-a întors dintr-o călă
torie cu mașina, de 5 000 
mile prin Europa, pentru 
a se plînge în ziarul „Ti
mes” : „Automobilul a făcut 
accesibil fiecare loc și fie
care loc pare să fie pe cale 
de a fi invadat de automo
bil”. Acum douăzeci de ani, 
uzinele din Europa occiden
tală produceau o jumătate 
milion de mașini pe an ; 
anul trecut ele au produs 
aproximativ nouă milioane. 
Pe măsură ce Europa și-a 
revenit după război și, 
apoi, a pornit-o înainte, 
monștrii pe patru roți au 
început să se rostogolească 
cu milioanele pe ulițele 
șerpuitoare și pe străzile 
înguste, împînzind orașele. 
In mod paradoxal, mașina 
a luat-o astfel înaintea ne
cesităților de prim ordin ale 
vieții și acest lucru este 
dovedit de statistici ; peste 
jumătate din numărul fa
miliilor franceze au o ma
șină, însă numai un sfert 
au o cameră de baie.

Timp de aproape două
zeci de ani, marile compa
nii de automobile s-au ex
tins continuu, depășindu-și 
an de an propriile lor re
corduri, dînd de lucru la 
sute de mii de angajați. 
Dar acum, în ultimii ani, 
norii au început să se adune 
deasupra industriei de au
tomobile din Europa occi
dentală. Marile companii 
sînt înspăimîntate de pers
pectiva supraproducției. Iar 
această perspectivă este tot 
mai apropiată dim cauza 
Concurenței crescînde pe 
plan național și a investiții
lor masive din partea com
paniilor americane. Pot 
oare companiile vest-euro- 
pene să se mențină de 
unele singure în fața unor 
giganți ca General Motors 
sau Ford ? Pot ele găsi su
ficiente piețe noi pentru 
a-și putea menține ritmul 
de expansiune ? ____
sint numai cîteva din pro
blemele pe care magnații 
business-ului de automobile 
și le-au pus cu tot mai 
multă teamă în ultimul 
timp.

Cel mai spectaculos din
tre imperiile automobilului 
european este orașul-stat 
al firmei Fiat, mîndria Ita
liei industriale. In ultimii 
șaptezeci de ani, în timp ce 
guverne, regi și constituții 
au venit și s-au dus, Fiat 
nu a încetat nici o clipă să 
se dezvolte. La uzi
nele sale sînt ocupați 
100 000 de oameni, produ- 
cînd autoturisme, camioane, 
locomotive de cale ferată, 
motoare ' 
buze.

Timp 
zaci de 
tuit o parte cheie a econo
miei italiene. Firma a fost 
creată în 1899 la începutul 
epocii motorului, de către 
un grup de oameni de afa
ceri din Torino și denumită 
..Fabbrica Italiana di Au
tomobili Torino” sau Fiat. 
Președintele ei a fost Gio
vanni Agnelli, un ofițer de 
cavalerie, cu o extraordi
nară încăpățînare care, 
timp de patruzeci și cinci 
de ani, a dominat între
prinderea, transformînd-o 
intr-un adevărat imperiu 
și realizînd o colosală ave
re personală.

Cînd Agnelli a murit, la 
ifîrșitul ultimului război,

facem cu acest 
pe care îl iu
de mult ?“ în-

Acestea

de avioane, auto-

de aproape șapte- 
ani, Fiat a consti-

controlul financiar a trecut 
asupra a unsprezece stră
nepoți ai săi ; însă în urmă
torii douăzeci de ani, stăpî- 
nul efectiv a fost 
crat, profesorul 
Valletta, care a 
masiva extindere .. _____
după război, luptînd' îm
potriva muncitorilor care 
revendicau salarii mai bune 
și democratizarea vieții în 
întreprindere și extinzînd 
fabricile cu ajutorul îm
prumuturilor americane.

un tehno- 
Vittorio 
prezidat 

a firmei

fluențe în guvern : condu
cătorii ei sînt convinși că 
producția italiană de auto
mobile va putea fi dublată 
în 1981 și că noua uzină ar 
putea fi piatra unghiulară 
a unor noi industrii în sud. 
Era greu să contraargu- 
mentezi cauza ajutorării su
dului și, după două luni 
furtunoase, guvernul italian 
și-a dat, în sfîrșit, consim- 
țămîntul pentru „Alfa-Sud“, 
iar planurile de anvergură 
au început să acționeze.

producea 1 650 000 vehicule. 
Dar o piedică neașteptată 
s-a ivit în calea firmei. în 
timp ce „gîndacul" se apro
pia de cea de-a treizecea 
aniversare și de cel de-al 
zecelea milion de exem
plare, întrebarea „ce va 
urma ?“ devenea din ce în 
ce mai îngrijorătoare din 
cauza concurenței. în toam
na anului 1966, economia 
vest-germană s-a aflat în 
fața primei ei scăderi 
bruște, iar Volkswagen-ul a

Civilizația

ceput să scadă. Timp de doi 
ani firma nu a acordat nici 
un dividend. Insă de atunci 
soarta sa s-a îmbunătățit, 
noul tip, Renault-16, s-a 
impus singur ca noua ma
șină franceză de tipul 
„familiar”. Pentru a-și 
spori puterea de concu
rență, firma s-a unificat cu 
Peugeot, care are o tradiție 
inginerească strălucită. Ca 
și Fiat, dar mai puțin spec
taculos. Renault s-a extins 
spre Răsărit ; în 1966 re
prezentanții întreprinderii 
au semnat un mare con
tract pentru reutilarea uzi
nei de automobile Moskvici, 
spre a-i mări producția de 
trei ori. Renault va monta 
o uzină de automobile și în 
România. Relațiile firmei 
cu țările din Răsărit se po
trivesc exact cu politica 
guvernului francez.

Pentru marile firme eu
ropene de automobile, pro-

automobilului
Fiat a devenit, de departe, 
cea mai mare companie din 
Italia, o imensă corporație 
de sine stătătoare cu care 
guvernele nu s-au încume
tat să aibă de-a face ...în 
contradictoriu.

Anul acesta, marea firmă 
italiană așteaptă să-și de
pășească rivalul, Volkswa
gen, cu vînzări totale de 
peste un milion de mașini, 
însă conducătorii Fiat-ului 
și-au planificat o și mai 
mare extindere în viitor. 
Acordurile cu țările răsă
ritene vor contribui la 
succesul firmei, însă prospe
ritatea lui Fiat depinde 
încă, în principal, de piața 
italiană, unde cuvintele 
„Fiat” și „mașină” sînt a- 
proape sinonime : firma
deține încă patru cincimi 
din producția de mașini a 
Italiei.

Fiat a ajuns să se consi
dere ca fiind axul central 
al economiei italiene, asi
gurat de faptul că rivalii 
săi italieni, în frunte cu 
Alfa-Romeo, se vor restrîn- 
ge la automobile specializa
te, foarte scumpe.

Intr-o dimineață de mai, 
în anul acesta, deschizînd 
ziarul, actualul președinte 
al firmei, Agnelli a avut 
surpriza unei știri extraor
dinare : Alfa-Romeo și-a 
propus să construiască o 
fabrică în sudul țării, în 
apropiere de Neapole, în 
care vor lucra 15 000 mun
citori și care va produce 
300 000 mașini pe an, cu un 
model de-a dreptul compe
titiv cu Fiat-ul. Agnelli a 
zburat la Roma și a început 
contraatacul.

El a încercat să demon
streze că construcția noii 
uzine „nu ar fi oportună” 
și că ar fi mai util să se 
facă investiții în... orice alt 
domeniu în afara industriei 
de automobile. Conducătorii 
întreprinderii torineze s-au 
declarat chiar dispuși să 
contribuie la realizarea u- 
nor întreprinderi indus
triale în nordul Italiei, 
dar cu o singură condiție : 
să se renunțe la construc
ția uzinei de automobile 
din Neapole.

Dar Alfa-Romeo avea de 
asemenea puternice in-

Din punct de vedere eco
nomic se creează pentru pri
ma oară în Italia o con
trapondere a gigantului 
Fiat care, pînă acum, de
ține îneă monopolul pieței 
interne a automobilelor, 
înfăptuirea proiectului „Al- 
fa-Sud“ înseamnă totodată 
crearea unui puternic com
plex cu capital controlat 
de stat, ceea ce contribuie 
la lărgirea sectorului pu
blic în economie.

Cel mai mare semn de 
întrebare îl constituie 
însă Volkswagen, vlăstar 
în ofilire al „miracolului e- 
conomic” vest-german. Vas
ta și simetrica uzină este 
situată într-o regiune stear-

Reportaj scris 
pentru 
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pă a țării, la Wolfsburg. 
Piatra ei de temelie a fost 
pusă în 1938 și întrea
ga ei producție 
dirijată, pînă la 
tul războiului, pentru nevoi 
militare. în 1945, un ofițer 
britanic, maiorul Hirst, a 
permis unor ingineri din 
uzină să lucreze printre 
dărîmături pentru a repa
ra camioanele și jeep-urile 
armatei britanice.

In 1947 inginerul Heinz 
Nordhoff a fost solicitat de 
britanici să preia uzinele 
Volkswagen. Fabrica produ
cea deja 46 000 mașini pe 
an, însă nimeni nu știa cui 
aparținea ea în mod legal, 
în

a fost 
sfîrși-

curînd, Volkswagenul 
a ajuns să domine 

vest-germană,ta
s-a răspîndlt în alte 
ale Europei și, pe la 
șitul anilor ’50, a 
America unde în 1966 s-au 
vîndut 420 000 de bucăți.

In același an Volkswagen

pia-

sfîr- 
invadat

fost printre primii loviți. în 
ianuarie 1967, ceea ce era 
de necrezut pentru liderii 
firmei, s-a întîmplat : timp 
de cîteva zile, marea uzină 
și-a închis porțile, iar mun
citorii s-au trezit în 
perspectivei de a lucra un 
număr redus de ore pe săp- 
tămînă, cu salariu redus.

Cu totul recent, un pur
tător de cuvînt al uzinei a 
declarat că anul acesta vân
zările vor fi cu 10—15 la 
sută mai mici decît în 1966 
și că în primele 8 luni ale 
anului curent producția de 
automobile a uzinei a scă
zut cu 25 la sută.

Semnificative sînt dezvă
luirile revistei economice 
franceze „L’Expansion" care 
relatează că între Volkswa
gen și Citroen se duc tra
tative în vederea stabilirii 
unei strînse colaborări. „Un 
asemenea prim mare acord 
între o firmă franceză și 
una (vest)-germană ar do
vedi că este posibil să se 
facă față atacurilor ameri
cane” — scrie revista.

Cu un an înainte de în
temeierea Fiatului, un tînăr 
mecanic amator de 21 ani, 
denumit Louis Renault, a 
construit un „automobilaș” 
într-un șopron din fundul 
grădinii familiale de la Bil- 
lancourt, în imediata veci
nătate a Parisului. Franța 
a devenit în curînd — îna
inte de intrarea în acțiune 
a lui Ford — cea mai mare 
producătoare de automobile 
din lume. 600 de taxiuri Re
nault au transportat în 1914 
trupe de la Paris pe frontul 
bătăliei de la Marna. Dar 
în cel de-al doilea război 
mondial, numele și-a pier
dut gloria ; Renault a lu
crat pentru ocupanții hitle- 
riști ; ulterior el a fost ares
tat de guvernul francez și 
întemnițat, fiind acuzat de 
colaboraționism. Fabricile 
sale au fost naționalizate, 
iar nu mult după aceea el 
a murit în închisoare.

Ca și Fiat, Renault a avut 
momente dificile de la în
ființarea Pieței comune : la 
începutul anilor *60, tipul 
Renault-8, cu motorul în 
spate, a avut un început 
prost și exporturile lui Re
nault spre America au în-

fața

blema principală și din ce 
în ce mai presantă o con
stituie, după cum am ară
tat, concurența americană 
care devine tot mai insis
tentă. Cînd Pierre Dreyfus 
administratorul uzinei Re
nault, a fost întrebat o- 
dată despre efectul Pieței 
comune, el a răspuns : „Va 
fi splendid pentru General 
Motors”. Iar temerile sale 
s-au adeverit. Etapele inva
ziei americane sînt cunos
cute : General Motors a 
cumpărat firma Vauxhall 
din Marea Britanle, iar mai 
tîrziu a cumpărat firma 
Adam Opel din R. F. a 
Germaniei. S.U.A. încă nu 
dețin nimic 
schimb dețin 
din industria 
sfert din cea
și — Chrysler a cumpărat 
acum firma Rootes — ju
mătate din cea britanică. 
„Companiile americane iau 
Piața comună într-adevăr 
în serios”, se lamenta unul 
din magnații automobilului.

Intr-o perioadă cînd toți 
se tem de supraproducție, 
invazia americană este în 
mod deosebit nedorită. „De 
ceea ce mă tem mai mult 
— spunea unul din direc
torii firmei Fiat — este că 
dacă americanii vor conti
nua să-și sporească capa
citatea în Europa occiden
tală, aceasta va duce la 
gîtuirea concurenței — iar 
firmele mai mici vor fi 
«înghițite»”.

Avînd de făcut față pe
netrației americane și pro
priei lor interconcurențe, 
vest-europenil au început 
să vorbească tot mai mult 
despre problema fuziuni
lor. Pînă în prezent, ma
rile fuziuni au avut loc nu
mai în interiorul fiecărei 
țări. Fuziunile peste fron
tiere, în ciuda Pieței comu
ne, întîmpină serioase ba
riere.

Iar între timp, mereu 
mai multe șl mai multe 
mașini circulă pe drumuri. 
E aproape cert că nu peste 
mult ele se vor dubla din 
punct de vedere numeric, 
dublînd, totodată, proble
mele „civilizației automobi
lului”.

locul cel mai viu al orașului Sin
gapore.

Dar la Singapore există și o ac
tivă viață culturală. Un mare avînt 
a căpătat învățământul, căruia 
alocat aproape un sfert din 
In aproximativ 400 de școli 
aproape 500 000 de elevi. încă 
ticularitate a orașului-stat : 
una din cele mai tinere populații» 
din lume (circa 45 la sută din numă
rul locuitorilor au sub 15 ani).

Orașul are două universități. Una 
dintre ele, de tip european, ocupă 
o clădire modernă în centrul ora
șului. Cealaltă este așezată la mar
ginea orâșului și e înființată abia 
de cîțiva ani. Are o structură de ce
tate universitară. Aici se studiază 
mai ales 
comerțul 
nave.

Pentru 
teresat instituțiile biologice : grădina 
botanică, care, fiind situată într-o 
zonă ecuatorială, are colecții vii de 
multe plante ale tropicelor. Am în- 
tîlnit aici peste 30 de specii de bam
buși, zeci de specii de palmieri, zeci 
de specii de plante de apă tropicale, 
fără să mai enumăr speciile de an- 
giosperme din zona caldă, cu flori 
de toate nuanțele. într-o seră spe
cială se făceau încrucișări între or
hidee, obținîndu-se hibrizi noi, ade- 
vărați fluturi pătați ai lumii vege
tale.

Am vizitat și un acvariu bogat în 
care erau sute de specii de animale 
din regiunea coralieră. Nu te poți 
sătura privțnd jocul de culori și fi
nețea structurală a peștișorilor care 
abundă în recifii de coralieri.

Satisfacția mi-a fost deplină, cîteva 
zile mai târziu, cînd am putut să mă 
scufund în apele unui recif de co- 
ralier din strîmtoarea Singapore, 
unde ne-au invitat colegii noștri de 
la universitate. Pe insula Raffles, 
care se prezintă ca un mărgăritar 
ce iese din apele albastre, cu o cu
nună circulară de cocotieri bătuți de 
vînt, se află un laborator al catedrei 
de zoologie. Am luat o mască și 
m-am aruncat în apele calde din ju
rul insuliței. O lume de vis se des
fășoară înaintea ochilor mei uimiți : 
ursini cu țepi lungi unduiesc pe 
fundul nisipos ; spongieri de toate 
culorile stau ca pete 
portocalii, roșii, creînd 
care se mișcă 
cușori și mai 
toate culorile, 
atmosfera de 
colegul chinez te avertizează că nu 
rar trec pe aici șerpi de apă veni
noși, pe care e bine să-i vezi dar 
și mai bine să-i eviți.

La Singapore se întretaie drumu
rile multor civilizații și culturi 
lenare. Acest nod comercial are 
prenta tuturora, ceea ce îi dă și 
ginalitatea lui în sud-estul Asiei.

îi este 
buget, 
învață 
o par- 
posedă

limba și literatura chineză, 
și tehnica construcțiilor de

specialitatea mea, m-au in-

fixe violete, 
culise peste 
ofiuride, ră- 
pistruiați în

grațioase 
ales pești
Nu-ți vine să ieși din 
vis decît atunci cînd

U. R. s. S.

mi- 
am- 
ori-

Chimioterapia tinde de a deveni în 
tratarea cancerului o disciplină fun
damentală, de sine stătătoare, cum 
sînt chirurgia și radioterapia.

Eforturile care se depun în acest 
domeniu nu se rezumă însă numai 
la „scoaterea” de noi și noi medica
mente, ci tind să dezvăluie și meca
nismele lor de acțiune. Astfel, anu
mite medicamente acționează asupra 
acizilor nucleici ai celulei canceroase, 
împiedicînd sinteza lor, altele se ba
zează pe folosirea unor enzime, as- 
pariginasa, de pildă, care vădește 
capacitatea de a frîna dezvoltarea 
leucemiei la unele animale.

Clinicienii, care pînă nu de mult 
considerau chimioterapia o metodă 
terapeutică nu destul de eficientă, 
și-au schimbat astăzi părerea. Cer
cetările lor în acest domeniu tre
buie să dea răspuns la cel puțin 
două întrebări : produsul respectiv 
este el eficient în tratarea bolii date ? 
Sau, într-o anumită maladie, produ
sul respectiv este el mai eficient 
decît altul ? Incercînd să răspundă 
la aceste întrebări, comparînd și a- 
nalizînd statistic rezultatele încer
cării diferitelor substanțe, chi
mioterapia a reușit să cucerească 
în ultima vreme locul pe care radio
terapia îl deținea altă dată în tra
tarea unor forme de leucemie (leuce
mia mieloidă cronică șl cea limfo- 
citară cronică). Posibilitățile ei de 
aplicare s-au extins mult în dome
niul tumorilor solide, fără însă ca 
ea să fie indicată în cazurile în care 
chirurgia sau radioterapia ar putea 
da efecte radicale. Considerăm însă 
justificată asocierea chimioterapiei, 
cînd probabilitatea puterii eradica- 
toare a chirurgiei sau radioterapiei 
pare redusă.

Există desigur, tentația de a se re
curge la chimioterapie în cazurile în 
care datele experimentale par să in
dice posibilitatea distrugerii în între
gime a unei „populații’ slabe de ce
lule canceroase. In acest caz apare 
însă primejdia inhibării și a apărării 
imunitare a organismului-gazdă, ceea 
ce reduce șansele unei vindecări in
tegrale după intervenții chirurgicale 
sau radioterapeutice. Chimioterapia 
va fi însă aplicată în toate cazurile 
în care chirurgia sau radioterapia 
nu oferă nici un fel de posibilități. 
Dar și în aceste situații reducerea 
tumorii printr-un act chirurgical sau 
prin alte procedee poate spori șan
sele eficacității chimioterapiei.

Trebuie să recunoaștem însă că 
chimioterapia — aplicată pe căile 
tradiționale — dă doar rezultate me
diocre. De aceea, în loc de a aștepta 
un „medicament miraculos” sau de 
a-și pune ambiția de a fi primul în a

aplica ultimul produs al firmelor 
farmaceutice, medicul trebuie să 
vadă misiunea lui principală, și poate 
cea mai nobilă, de a încerca cu me
dicamentele existente astăzi să facă 
chimioterapia cît mai eficientă la om. 
Se impun îndeosebi două obiective : 
Intensificarea acțiunii antitumorale o 
medicamentelor și protejarea țesutu
rilor sănătoase ale organismului.

In vederea atingerii primului o- 
biectiv se încearcă chimioterapil lo
cale și regionale, injecții intratumo- 
rale, alifii pentru cancerele cutanate, 
injecții intrarahidiene (în coloana 
vertebrală), perfuzii arteriale pe căile 
care irigă zona tumorală etc. Prin 
aceste metode se tinde, prin obține
rea unei concentrații maxime a sub
stanței la nivelul tumorii, la intensi
ficarea acțiunii ei. în vederea reali
zării celuilalt obiectiv, se reliefează 
tendința de a transporta spre tumoa
re compuși eficienți cu ajutorul unor 
substanțe pe care celulele canceroase 
le consumă cu mai multă aviditate 
decît celulele normale, sau care sînt 
separate de substratul care le tran
sportă de către enzimele pe care le 
posedă în mod special celulele can
ceroase. Dar în acest domeniu ne 
aflăm abia la începutul studiilor ex
perimentale. Necesitatea de a se pro
teja țesuturile sănătoase, îndeosebi 
pe cele care participă la producerea 
sîngelui, împotriva efectelor nocive 
secundare ale substanțelor chimice, 
nu trebuie scăpată din vedere nici 
o clipă. Din păcate însă experiențele 
de pînă acum nu au dat încă rezul
tatele dorite.

In acest domeniu, posibilități Inte
resante pare să deschidă transfuzia 
de măduvă osoasă, prelevată înainte 
de cura chimioterapeutică șl păstrată 
pînă la utilizare, la temperaturi joase.

Cînd se impune aplicarea unei chi- 
mioterapii intensive, mijlocul cel mal 
util pentru a cruța pacientul de ris
cul unor complicații infecțioase se
cundare este de a-1 plasa, într-o ca
meră lipsită de germeni patogeni, 
după ce s-a verificat că el nu este 
purtător de microorganisme sau după 
ce a fost eliberat de acestea. Dispu
nem la Institutul de cancerologie și 
imunogenetică al spitalului Paul 
Brousse (Villejuif) de o aripă com
pusă din asemenea camere. Doi ani 
de experiențe au dovedit eficacitatea 
acestui sistem.

Cercetările de pînă acum demon
strează că pentru a fi eficientă, chi
mioterapia modernă trebuie să dis
pună și de mijloace de „reanimare 
hematologică”, deoarece această te
rapie poate afecta negativ producția 
de singe de către organism. Utiliza
rea unor astfel de mijloace permite 
să se recurgă la cure chimioterapeu- 
tice mult mai eficiente decît cele 
convenționale.

Realizările de pînă acum permit 
specialiștilor să recurgă la asocieri 
ale diferitelor terapii bazate pe uti
lizarea de substanțe chimice. Astfel, 
în anumite cazuri asocierea chimio
terapiei cu chirurgia sau cu radiote
rapia este chiar de dorit. NI se pare 
întemeiat să asociem chimioterapia, 
ca tratament de consolidare, la bol
navii care au beneficiat de o încer
care de eradicare pe cale chirurgi
cală sau radioterapeutică. Rămîne în 
sfîrșit asocierea, care ni se pare fun
damentală, a chimioterapiei cu imu- 
noterapia, pentru ca substanțele chi
mice să nu inhibe apărarea imuni- 
tară a organismului.

în Italia, în 
a opta parte 
franceză, un 
vest-germană

Prof. A. S. Borovik
ROMANOV 

membru corespondent 
al Academiei de Științe

în fizica modernă, studiul tempe
raturilor joase se situează astăzi 
printre cele mai importante direcții 
de cercetare. Asemenea tempera
turi se pot obține cu ajutorul heliu- 
lui lichid, gazul care fierbe la tem
peratura de —269°C, deci la numai 
4° peste zero absolut, limita tempe
raturilor realizabile. Instalații in
genioase de obținere a heliului li
chid și chiar a aerului lichid au 
fost realizate de acad. P. L. Kapița, 
cunoscutul fizician sovietic. Liche
fierea aerului, urmată de descom
punerea sa în azot și oxigen, re
prezintă astăzi principala metodă 
industrială de obținere a oxigenu
lui.

La temperaturile foarte joase au 
loc fenomene uluitoare, diferitele 
substanțe își schimbă proprietățile, 
ele devin cu totul altele decît la 
temperaturile obișnuite. Asemenea 
fenomene sînt, de pildă, supracon- 
ductibilitatea și suprafluiditatea.

Suprafluiditatea, descoperită de 
asemenea de P. L. Kapița, este 
proprietatea unui lichid — inexis-

Aproape de 
zero absolut
tentă la temperaturi obișnuite — 
de a se deplasa fără frecare. Stu
diind scurgerea heliului lichid în- 
tr-o serie întreagă de experiențe de 
mare finețe, el a observat că acest 
ciudat lichid se comportă în așa 
fel, ca și cum ar fi compus din- 
tr-un amestec de două lichide, în 
care unul nu se deosebește cu ni
mic de un lichid obișnuit, relativ 
vîscos, pe cînd celălalt se scurge 
cu o fluiditate extremă prin cele 
mai fine deschizături, aproape fără 
nici o frecare. Deosebit de intere
sante s-au dovedit a fi proprietă
țile amestecurilor formate din doi 
izotopi aiiheliului — heliul lichid 
4 și heliul lichid 3. Nu de mult, la 
Dubna, cu ajutorul unui astfel de 
amestec s-au obținut cele mai 
joase temperaturi — eu numai o 
sutime de grad peste zero absolut.

Cealaltă proprietate neobișnuită 
a materiei la temperaturi joase — 
supraconductibilitatea — descope
rită de fizicianul olandez Kamer- 
ling Onnes, a rămas neexplicată 
timp de 50 de ani. Ea reprezintă

proprietatea metalului — la tem
peraturi foarte joase — de a per
mite trecerea curentului electr!» 
fără nici un fel de rezistență.

Mult timp acest fenomen repre
zenta doar interes teoretic, deoa
rece se constatase că supraconduc- 
torii dispun de această proprietate 
numai în cazul unor curenți foarte 
slabi. în ultimii ani a reieșit însă 
că există o categorie de materiale 
speciale care își mențin proprietăți
le supraconductoare chiar și la cu- 
renți puternici, de zeci și sute de 
amperi. într-un viitor apropiat ast
fel de materiale vor fi, după toate 
probabilitățile, folosite pe o scară 
largă în electrotehnică. în prezent 
se realizează supraconductori cu 
ajutorul cărora se obțin cîmpuri 
magnetice deosebit de puternice, 
deschizînd perspectiva folosirii lor 
în viitoare generatoare magneto- 
hidrodinamice pentru obținerea de 
energie electrică. în linii de tran
sport ale acesteia, și, poate, chiar 
în reactoare termonucleare.
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ÎNTREVEDERE la C.C.

AL P. C. R.
Tovarășul Paul Niculescu-Mizil, 

membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., a avut vineri o 
întrevedere cu tovarășii M. Basa- 
vapunnaiah și Promode Dasgupta, 
membri ai Biroului Politic al C.C.

Cu prilejul semicentenarului

Marii Revoluții Socialiste din Octombrie

încheierea lucrărilor sesiunii

de comunicări științifice

Vineri la amiază s-au încheiat 
lucrările sesiunii științifice, orga
nizate de Institutul de studii isto
rice și social-politice de pe lîngă 
C.C. al P.C.R., Academia de științe 
social-politice „Ștefan Gheorghiu'* 
de pe lîngă C.C. al P.C.R. și Aca
demia Republicii Socialiste Româ
nia, cu prilejul aniversării semi
centenarului Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie. în cursul di
mineții au fost prezentate urmă
toarele comunicări științifice: 
Ideea transformării revoluționare 
a societății in documentele progra
matice ale mișcării muncitorești 
din România (pînă la 1917), de dr. 
Radu Pantazi de la Institutul de 
filozofie al Academiei ; Problema 
agrară din România în anii avîn- 
tului revoluționar (1918—1921), de 
conf. univ. dr. N. Petreanu, decan 
al Facultății de istorie, și Ștefan 
Lache de la Academia de științe 
social-politice „Ștefan Gheorghiu"; 
Semnarea Convenției de la Londra 
pentru definirea agresorului: re
lațiile româno—sovietice, de prof, 
univ. Vasile Maciu, membru cores
pondent al Academiei, și I. Chiper 
de ia Institutul de istorie „Nicolae 
Iorga" ; Despre unele trăsături ale 
revoluției democrat-populare în 

. România, de Gh. Țuțui și V. Zaha- 
rescu, de la Institutul de studii is
torice și social-politice de pe lîngă 
C.C. al P.C.R. ; Colaborarea econo
mică și tehnico-științifică a Româ
niei cu celelalte țări socialiste, de 
prof. univ. I. Rachmuth, membru 
corespondent al Academiei, și Ni- 
eolae Ionel de la Institutul de 
studii istorice și social-politice de 
ne lîngă C.C. al P;G.R.; Relațiile 
româno—sovietice în condițiile exis
tenței înțelegerii balcanice, de dr. 
Eliza Campus, de la Institutul de 
Istorie „Nicolae Iorga" ; Principiul 
leninist al unicității puterii de stat 
și diversitatea formelor de realizare 
a acestei puteri in statul socialist, 
de prof. univ. dr. I. Ceterchi și 
Leiss Maria de la Institutul de 
studii istorice și social-politice de 
pe lîngă C.C. al P.C.R. ; Relațiile 
dintre state și lupta pentru pace, Ion DUMITRIU

LISTA DE CÎȘTIGURI C. E. C. ÎN AUTOTURISME

Nr. Numărul Nr. Numărul Nr. Numărul Nr. Numărulcrt. libretului crt. libretului crt. libretului crt. libretului

46 743-1-16877 109 727-137-1763 173 715-1-24732 1
UN FIAT 1800 47 760-204-32 110 709-1-6180 174 728-508-21 1

48 715-1-7702 111 709-208-648 175 703-1-4969 a
49 715-1-27071 112 745-2-1691 176 702-1-3355 B

709-1-10346 50 732-206-128 113 743-1-8360 177 733-201-330 _1 51
52

716-1-3209 
708-209-1142

114
115

745-206-139
705-204-248

178
179

752-201-1655
709-1-19570

Cîte un autoturism 53
54

719-1-1994
704-25-360

116
117

715-1-18822 
754-1-1764

180
181

724-104-6725 ’
723-140-52 IVOLGA 55 758-201-651 118 . 732-1-8502 182 743-207-1150 8

56 750-1-4804 119 716-1-11465 183 701-203-378 B
57 717-1-6575 120 724-1-679 184 715-1-11739 ■

2 702-617-14 58 710-213-111 121 719-223-87 185 718-1-583
3 703-1-3223 59 736-1-13413 122 727-1-7459 186 706-141-435 g
4 701-135-1922 60 707-1-242 123 704-110-160 187 716-1-6457
5 722-306-303 61 764-203-2089 124 750-211-1398 188 720-137-286 1
6 752-1-12499 62 765-1-4762 125 717-219-50 189 719-1-4150
7 709-1-18106 63 759-1-30313 126 736-208-1867 190 717-171-553 ■
8 724-104-4934 64 759-205-704 127 736-212-1497 191 741-1-234 ■
9 723-103-2170 65 763-1-2521 128 747-1-2240 192 750-1-7873

10 743-1-16987 66 760-1-11434 129 760-201-1716 193 717-1-9045 ;
11 726-419-14 67 760-208-1770 130 759-1-16056 194 736-202-3019
12 715-1-8124 68 766-201-2550 131 759-1-38089 195 736-1-15386
13 715-1-27182 69 762-210-3510 132 734-103-5706 196 712-1-1070
14 732-206-301 70 731-106-11610 133 738-103-3925 197 764-206-1564 ■
15 716-1-3593 71 761-208-7540 134 760-29-660 198 759-1-2887 «
16 708-209-1304 72 702-501-31 135 766-1-24 199 759-1-32941
17 719-1-2241 73 703-1-5264 136 762-1-9783 200 759-205-3571
18 704-25-559 74 702-1-4110 137 731-103-10168 201 763-1-4949 _
19 758-201-782 75 733-201-1338 138 761-205-4880 202 760-1-14000
20 *750-1-5168 76 752-201-1984 139 706-314-295 203 761-201-2548
21 717-1-6775 77 709-1-19821 204 762-1-3079
22 710-232-10 78 724-104-7004 205 731-103-1845 8
23 736-1-13578 79 743-1-878 Cîte un TRABANT 601 206 731-111-1074 I
24 707-1-450 80 743-208-452 207 761-208-10106 1
25 764-203-2296 81 701-203-901 208 702-108-379 .
26 765-1-4899 82 715-1-12391 140 739-1-1110 209 703-203-1089 |
27 759-1-30531 83 718-1-1116 141 740-1-2115 210 702-1-6628
28 759-205-1115 84 732-1-836 142 702-222-128 211 733-201-4131
29 763-1-2801 85 716-1-6947 143 752-1-7077 212 745-201-94
30 760-1-11680 86 723-1-170 144 709-1-12498 213 709-1-21138 |
31 760-208-1917 87 719-217-43 145 709-217-513 214 721-1-609 ■
32 766-201-2667 88 727-1-608 146 742-1-228 215 743-1-4116 ■
33 762-210-3703 89 741-1-984 147 743-1-12900 216 743-209-264
34 731-106-11723 90 750-1-8318 148 711-203-723 217 701-205-747
35 761-208-7735 91 717-1-9431 149 710-119-1654 218 715-1-15123

92 736-202-3442 150 715-1-23184 219 718-205-750
93 736-1-15686 151 710-904-15 220 732-1-4738

Cîte un autoturism 94 712-1-1333 152 706-723-11 221 716-1-9127 8
WARSAVA 95 764-206-1989 153 716-203-1322 222 713-101-338 ■

96
97

759-1-4087
759-1-33367

154
155

723-205-293
719-203-2696

223
224

719-201-1669 §
727-1-4331 B

36 753-1-883 
709-1-14753

98 759-207-20 156 741-201-1683 225 741-1-3174 _
99 763-1-5247 157 754-268-62 226 750-1-1008837 100

101
102

760- 1-14360
761- 201-2849
762- 1-3811

158
159
160

717-217-14 
756-1-879 
736-1-6123

227
228
229

717-1-10901
736-251-382 “
736-1-17093 |Cîte un autoturism 103 731-103-2965 161 736-277-325 230 712-208-85

SKODA 1000 M.B. 104 731-111-1830 162 764-1-851 231 764-208-1435 1
105 761-208-10432 163 760-202-3087 232 759-1-9449 .

164 759-1-23313 233 759-1-35339
38 735-267-341 165 759-1-41427 234 764-202-1499 fi
39 703-1-3016 Cîte un autoturism 166 734-103-11962 235 763-201-2021
40 701-135-1811 FIAT 850 167 738-103-8822 236 760-1-15884
41 722-306-130 168 760-206-6081 237 762-207-3323
42 752-1-12377 169 766-1-8667 238 762-1-6698 ■
43 709-1-17990 106 735-1-3456 170 762-201-5356 239 731-103-6698 s
44 724-104-4753 107 734-1-2959 171 731-106-5223 240 731-111-3881
45 723-103-2032 108 702-1-9695 172 761-205-10142 241 761-208-11914 |

Depunătorilor care nu se prezintă 
eu libretele de economii ieșite cîști- 
gătoare la sorti în termen de 30 zile 

al P.C. din India (m), care au pe
trecut concediul de odihnă în tara 
noastră.

La primire a participat Con
stantin Vasiliu, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

întîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

de prof. univ. George Macovescu, 
prim-adjunct al ministrului aface
rilor externe.

In încheierea lucrărilor sesiunii 
a luat cuvîntul acad. prof. Atha- 
nase Joja, vicepreședinte al Acade
miei Republicii Socialiste România.

(Agerpres)

SPORT
Campionatele europene
de volei
• R0MANIA-R.F. A GERMANIEI (MASCULIN) 3-0 • ECHIPA 

NOASTRA FEMININA ÎNVINSA
ANKARA (prin telefon de la tri

misul nostru special). — Joi, în timp 
ce echipa României învingea formația 
Italiei cu 3—0, voleibalistele maghiare 
pierdeau cu 0—3 în fața echipei 
R. D. Germane. Ce curs vor urma 
astă-seară evenimentele 7 întîlnind 
Ungaria, româncele vor dubla vic
toria, sau dimpotrivă 7 Miza meciu
lui nu mai trebuie demonstrată. Prac
tic, învingătorul își asigură un loc 
în turneul final. Așadar, emoții puter
nice în ambele tabere. Pe drumul de 
la hotel la sală, în autobuz, voleiba
listele române n-au’ scos o vorbă ; 
în schimb, adversarele lor cîntau 
vesele. Cum va fi la întoarcere 7 în 
așteptarea fluierului de începere a 
meciului aflu cîteva amănunte des
pre partidele masculine Bulgaria — 
Polonia (la Istanbul) și U.R.S.S. — 
R.D.G. (Ia Adana), încheiate tîrziu 
în noaptea de joi spre vineri. Po
lonezii și sovieticii au învins cu ace
lași scor (3—2), dar după eforturi 
neașteptat de mari. Drumul către 
titlu nu poate fi ușor 1 

Să revenim, însă, la Ankara.... Spe
ranțele ne sînt destrămate surprin-

de la data tragerii, la care li s-au 
atribuit cîștigurile în autoturisme, li 
se vor plăti cîștigurile în numerar

La 27 octombrie a sosit în Capi
tală tovarășul Stevan Doronski, 
membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al U.C.I., secretar al Comi
tetului Executiv al C.C. al U.C. 
din Serbia, care, la Invitația C.C. 
al P.C.R., va face o vizită priete
nească în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Băneasa,

ȘTIRI CULTURALE
Comitetul de Stat pentru Cultură 

și Artă prezintă publicului bucu- 
reștean, începînd de vineri, în sala 
Dalles, Expoziția de artă plastică 
contemporană din Ungaria. Orga
nizată în cadrul schimburilor cultu
rale dintre țara noastră și R. P. 
Ungară, expoziția constituie o se
lecție de lucrări reprezentative, care 
oferă o imagine cuprinzătoare asu
pra stadiului actual al artei plastice 
din țara vecină.

La deschiderea expoziției au fost 
de față Vasile Șandru, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, Ion 
Moraru, vicepreședinte al Comite
tului de Stat pentru Cultură și 
Artă, artistul poporului Ion Jalea, 
președintele Uniunii Artiștilor Plas
tici, oameni de artă și cultură, 
precum și șefi de misiuni diploma
tice acreditați la București și alți 
membri ai corpului diplomatic. ' 

zător de repede. Amărăciunea înfrîn- 
gerii și, în primul rînd, ora tîrzie, 
ne determină să nu mai lungim 
vorba. Echipa noastră a pierdut cu 
3—0 (15—12, 15—10, 15—6), după un 
meci în care de puține ori a arătat 
o vâloare oarecare. Voleibalistele 
maghiare și-au putut impune supe
rioritatea în primul rînd prin forța 
șuturilor la fileu, dar și profitînd 
de numeroase și serioase ezitări, de 
un slab plasament în teren a echipei 
române. Dintre jucătoarele care au 
evoluat în acest meci, doar Bogdan 
a corespuns parțial.

Meciul masculin România — R. F. 
a Germaniei, desfășurat aseară tîrziu 
la Istanbul, a revenit voleibaliștilor 
români, în 48 de minute, cu scorul de 
3—0 (15-4 ; 15-6 ; 15-6). Alte rezultate: 
feminin : Polonia — Cehoslovacia 
3—2 ; U.R.S.S. — Elveția 3—0 ; Bul
garia — Turcia 3—0 ; R.F.G. — Bel
gia 3—0 ; Izrael — Suedia 3—0 ; 
R.D.G. — Italia 3—0 ; masculin : Iu
goslavia — Grecia 3—0 ; Bulgaria — 
Albania 3—1 ; Cehoslovacia — Izrael

(valoarea autoturismului mai puțin 
contribuția de 5 000 lei). 

I
I

oaspetele a fost întîmpinat de to
varășii Mihai Dalea, secretar al 
C.C. al P.C.R., Dumitru Lazăr, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

Au fost de față lakșa Petrici, am
basador al R. S. F. Iugoslavia la 
București, și membri ai ambasadei.

Cu acest prilej au luat cuvîntul 
pictorul Eugen Popa, vicepreședinte 
al Uniunii Artiștilor Plastici, 
Jozsef Vince, ambasadorul R. P. 
Ungare la București, și Ormos Ti
bor, comisarul expoziției.

*
Comitetul Național pentru Apăra

rea Păcii și Comitetul de Stat pen
tru Cultură și Artă, în colaborare 
cu Institutul român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea au organi
zat, vineri seara, în cadrul marilor 
aniversări culturale, , recomandate 
de Consiliul Mondial âl Păcii, o fes
tivitate consâcrată împlinirii a 250 
de ani de la nașterea matematicia
nului și filozofului Jean D’Alem
bert. Cu acest prilej, acad. Caius 
Iacob a vorbit despre viața și opera 
învățatului francez.

(Agerpres)

ÎNTRECERILE preolimpice
• Boxerul român C. CIUCĂ 
în finală • înotătorii DON 
SCHOLLANDER (S.U.H.) și 
ADA K0K (Olanda) la a doua 
medalie de aur • A început 
turneul de lupte greco-ro- 

mane
DE MEXICO 27 (Ager- 
Intrecerile preolimpice 
suscite un interes tot mai

de 
O-

CIUDAD 
pres). — 
continuă să 
mare in rîndurile amatorilor de sport 
din Ciudad de Mexico. De pildă, la 
semifinalele turneului de box. des
fășurate la Arena Mexico, au asistat 
peste 10 000 de spectatori. Pugilistul 
român Constantin Ciucă a obtinut o 
nouă victorie. întrecîndu-l la puncte 
pe mexicanul Roberto Cervantes. Ca 
și în meciul cu campionul european 
Skrzypczak, Ciucă a practicat un 
box tehnic, cu lovituri variate si 
precise : în finala categoriei mus
că, el se va întîlni cu Ricardo Del
gado (Mexic). Alte rezultate : pană : 
Mihailov (Bulgaria) învinge prin o- 
prirea meciului de către arbitru, în 
repriza a' Il-a, pe Luis Bernal (Me
xic); —■ ftaMstn -(Mexic) dispunb la 
puncte de Oduardo (Cuba); câcoș : 
Espinoza (Cuba) învinge la puncte pe 
Cosentino (Franța); Gino (Italia) în
trece la puncte pe Savov (Bulgaria).

în concursul de natație. Don 
Schollander (S.U.A.) a obținut a 
doua victorie, cîștigînd proba 
200 m liber cu timpul de 1’59”. 
landeza Ada Kok a obținut, de ase
menea, a doua medalie de aur, 
cursa de 200 m fluture. în care 
fost cronometrată cu timpul 
2’24"8/10

Turneul de polo a fost cîștigat 
reprezentativa U.R.S.S., la egalitate 
de puncte — 9 — cu Iugoslavia, dar 
cu un golaveraj mai bun. Urmează 
Ungaria — 6, R. D. Germană — 3, 
Italia — 3 și Mexic — 0 puncte. 
Rezultate din ultima zi: U.R.S.S. — 
Ungaria 3—1 ; Iugoslavia — Mexic 
15—3 ; Italia — R.D. Germană 2—2.

In prima reuniune, a turneului de 
lupte greco-romane. sportivul român 
Ion Baciu, campion mondial la ca
tegoria cocos, l-a învins la puncte 
pe maghiarul Varga. Al doilea re
prezentant al României. Simion Po
pescu (categoria pană) a terminat la 
egalitate cu finlandezul Laski. La 
categoria muscă, Bakulin (U.R.S.S.) 
l-a întrecut la puncte pe Alker (Un
garia).

în 
a 

de

de

ENERGETICA SOVIETICĂ
(Urmare din pag. I)

care se reflectă în concentrarea pro
ducției în termocentrale mari cu pu
teri de 2 400 000 kilowați, în hidrocen
trale de 4—5 000 000 kilowați. Agrega
tele care se instalează în ultimii ani 
în termocentrale au puteri între 
300 000 și 500 000 kilowați. în momen
tul de față se află în stadiu de fa
bricație agregate de 800 000 kilowați 
și se proiectează agregate de un mi
lion kilowați. Eficiența economică a 
unor agregate de putere ridicată este 
la un nivel înalt. Amenajarea intensă 
a potențialului hidroenergetic, în spe
cial al marilor fluvii siberiene : An
gara, Enisei și Lena pun în valoare 
una din cele mai mari și mai ieftine 
resurse energetice din lume. Uniunea 
Sovietică a realizat prima centrală 
nuclearo-electrică și de atunci în a- 
cest domeniu se desfășoară o intensă 
activitate de concepție și de construc
ții industriale.

Delegația a vizitat Centrala hidro
electrică Bratsk, situată la locul unde 
în urmă cu 12 ani nu era decît un 
mic sat siberian, pe fluviul Angara, 
alimentat din apele legendarului Bai- 
cal. Aici s-a instalat o putere de 
4 100 000 kilowați, cu o producție de 
circa 23 miliarde kilowatore, azi 
cea mai mare hidrocentrală din lume. 
Hidrocentrala reprezintă a doua 
treaptă a unei cascade de șase cen
trale cu o putere de 15 milioane kilo
wați și o producție de 70 miliarde 
kilowatore anual, prevăzute pentru 
utilizarea completă a potențialului 
hidroenergetic al fluviului, care în 
viitor va transforma Angara într-o 
nouă cale fluvială, ce va lega Baica- 
lul, prin fluviul Enisei. cu centrul și 
nordul siberian.

Mari consumatori de energie au 
apărut în taigaua fără sfîrșit, altă 
dată doar paradisul jivinelor. Lacul 
de acumulare a devenit o eficientă 
cale de transport a lemnului necesar 
complexului de prelucrare a lemnu
lui, îndeosebi în celuloză, 
care înghite — ne spuneau 
torii săi — încă prea puțin 
ce pot da pădurile din

complex 
conducă- 
din ceea 
imediata

VIAȚA

INTERNAȚIONALĂ
România si Pakistanul

9

PRAGA 27. — Corespondentul 
Agerpres, E. Ionescu, transmite i 
Vineri s-au încheiat la Praga lu
crările celei de-a 34-a sesiuni a Co
mitetului Executiv al F.S.M. în în
cheierea discuțiilor a luat cuvîntul 
Louis Saillant, secretar general al 
F.S.M.

Au fost adoptate o serie de do
cumente, printre care rezoluțiile 
privind dezvoltarea unității de ac
țiune și noile relații sindicale inter
naționale. apărarea libertăților și 
drepturilor sindicale, activitatea 
F.S.M. în cadrul O.N.U. și a orga
nismelor sale specializate. Comite
tul executiv al F.S.M. a lansat un 
apel de solidaritate cu lupta po
porului vietnamez. De asemenea, 
au fost adoptate o serie de docu
mente în legătură cu activitatea de 
viitor a F.S.M.

Tovarășul Constantin Drăgan, 
președintele Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România, a părăsit vineri seara 
Praga, plecînd în U.R.S.S., unde va 
participa la adunarea sindicală in
ternațională solemnă (Leningrad, 
30—31 octombrie), consacrată semi
centenarului Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie și va conduce 
delegația Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România, invitată de 
Consiliul Central al Sindicatelor din 
U.R.S.S. să participe la sărbătorirea 
zilei de 7 Noiembrie.

Ședința Comisiei
permanente C.A.E.R
pentru transporturi
BUDAPESTA 27 (Agerpres). — 

Intre 20 și 26 octombrie, la Buda
pesta a avut loc a 31-a ședință a 
Comisiei permanente C.A.E.R. pen
tru Transporturi. Au participat re
prezentanți ai Republicii Populare 
Bulgaria, Republicii Socialiste Ce
hoslovace, Republicii Democrate 
Germane, Republicii Populare 
Mongole, Republicii Populare Po
lone, Republicii Socialiste Româ
nia, Republicii Populare Ungare și 
U.R.S.S., precum și observatori din 
partea Organizației de colaborare 
a țărilor socialiste în domeniul 
căilor ferate și parcului comun de 
vagoane de marfă.

Participanții la ședință au ascul
tat un referat prezentat de pre
ședintele Comisiei Permanente, P. 
Lewinski, ministrul transporturilor 
al R. P. Polone, cu privire la Ma
rea Revoluție Socialistă din Oc
tombrie.

Comisia a discutat probleme ale 
coordonării planurilor de dezvol
tare a transportului în țările mem
bre C.A.E.R. pe perioada 1971— 
1975, perfecționării colaborării în 
domeniul navigației maritime, îm
bunătățirii continue a transporturi
lor internaționale de pasageri și a 
deservirii pasagerilor, precum și 
alte probleme de colaborare econo
mică și tehnico-științifică.

Ședința comisiei s-a desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie fră
țească și înțelegere reciprocă de
plină.

apropiere. Aceste perspective aduc 
noi construcții, noi dezvoltări, în 
marele complex industrial de valo
rificarea lemnului. După terminarea 
lucrărilor de la hidrocentrală, a că
rei inaugurare festivă a avut loc la 
26 septembrie a.c„ constructorii s-au 
îndreptat spre următoarea treaptă a 
cascadei la Ust Ilinsk, de putere 
egală cu cea de la Bratsk.

Cascada de hidrocentrale de pe An
gara realizează o înaltă eficiență eco
nomică. datorită faptului că acestea 
produc energie în mod continuu, așa- 
numita energie de bază, față de alte 
hidrocentrale care produc numai e- 
nergia de vîrf. Aceasta se datorește 
cantităților imense de ape, și faptu
lui că Baicalul, cu marea sa adînci- 
me, este în măsură și în perioada în
ghețului să trimită apele sale, prin 
artera fluvială a Angarel, spre ma
rile cascade hidroenergetice.

Resursele siberiene de energie pri
mară hidro sînt imense. Specialiștii 
sovietici ne-au vorbit despre planu
rile de viitor pe Enisei și Lena. Ori- 
cît de uluitoare ar fi cifrele, în fața 
imensului Bratsk 
Comuniștii sînt 
mari realizări.

Vizita noastră 
schimb de păreri cu privire la ac
tivitatea organelor și organizațiilor 
de partid în domeniul energeticii.

De la Bratsk. turboreactorul ne 
Cuce mai la sud. spre Irkutsk. Uria
șele aeroporturi construite în prin
cipalele centre populate ale Siberiei 
asigură legături rapide. Fără aceste 
mijloace nici n-ar fi fost posibile 
asemenea dezvoltări. în ultimele de
cenii Irkutsk a devenit un mare cen
tru științific și universitar. Institu
tele de învătămînt superior trimit 
anual în imensul teritoriu multe 
mii de diplomați. iar institutele A- 
cademiei de Știință lucrează intens 
la valorificarea marilor bogății ale 
solului și subsolului siberian. La 
Comitetul regional de partid din 
Irkutsk ni s-a făcut o largă expu
nere asupra imensului potențial djn 
această regiune siberiană. Am făcut 
cunoștință cu munca desfășurată de

totul apare posibil, 
motorul acestor

a prilejuit un util

izvoarele
In aceste zile de toamnă însorită, 

poporul român a avut prilejul să cu
noască nemijlocit, primind în rîndu- 
rile sale, cu tradiționala-i ospitalitate, 
pe Mohammad Ayub Khan, președin
tele Republicii Islamice Pakistan, care, 
la invitația președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, 
Chivu Stoica, a făcut o vizită oficială 
în țara noastră. Am fost martorii pri
mirii călduroase ce i-a fost rezervată 
înaltului oaspete atît de conducătorii 
țării noastre, cît și de populația Capi
talei, de locuitorii celorlalte centre e- 
conomice și culturale ale României, pe 
care le-au vizitat solii poporului pa
kistanez. Orașele împodobite cu dra
pele de stat ale țării noastre și ale Pa
kistanului, întîlnirile feldmareșalului 
Mohammad Ayub Khan și ale suitei 
sale cu petroliștii din Ploiești, locuito
rii Craiovei, constructorii complexului 
hidroenergetic de la Porțile de Fier, 
au reliefat sentimentele de prietenie 
pe care poporul nostru le nutrește față 
de poporul pakistanez, stima ce o 
are față de eforturile acestui po
por îndreptate spre eradicarea grelei 
moșteniri coloniale și plasarea patriei 
sale pe orbita progresului. înalții oas
peți pakistanezi au avut prilejul să ia 
cunoștință direct de realizările țării 
noastre în domeniul economic, social, 
cultural, și-au putut face o imagine 
vie despre munca entuziastă desfășu
rată de poporul român pentru înflori
rea multilaterală a țării și, în același 
timp, au putut simți sentimentele de 
prietenie ce le nutrește față de toate 
popoarele angajate în lupta pentru 
progres și pace.

Președintele Mohammad Ayub 
Khan a avut o întrevedere cu secre
tarul general al C.C. al P.C.R., Nicolae 
Ceaușescu, în timpul căreia s-a proce
dat la un larg schimb de păreri re
feritor la stadiul actual și perspective
le legăturilor politice, economice, ști
ințifice și culturale româno-pakista
neze, precum și cu privire la o serie 
de probleme majore ale situației inter
naționale actuale. Evoluția relațiilor 
dintre cele două țări a fost abordată, 
de asemenea, în cursul convorbirilor 
oficiale dintre președintele Ayub Khan 
și președintele Chivu Stoica, ca și cu 
prilejul întrevederii dintre premierul 
Ion Gheorghe Maurer și înaltul oas
pete.

Relevăm cu satisfacție faptul că în 
timpul convorbirilor a 

iptul că în 
, domnit o

atmosferă de cordialitate și înțele
gere reciprocă, caracteristică relațiilor 
dintre cele două țări. Aceste relații, 
deși de dată recentă, au cunoscut o 
dezvoltare pozitivă, au evoluat ascen
dent în avantajul atît al României, cît 
și al Pakistanului. Cele două țări au 
pus la baza (relațiilor lor principiile 
trainice ale independenței și suvera
nității naționale, neamestecului în tre
burile interne.

Atît România cît și Pakistanul se 
află angajate într-un mare efort con
structiv al cărui mobil îl constituie 
dezvoltarea continuă a potențialului 
lor economic — ceea ce creează per
spective favorabile dezvoltării și di
versificării legăturilor dintre ele. Co
municatul comun consemnează dorin
ța ambelor părți de a folosi posibilită
țile favorabile existente în vederea ex
tinderii sferei cooperării economice, 
culturale și științifice reciproc avanta
joase.

Am fost la conferința de presă ți
nută în numele președintelui de dl. Al- 
taf Gauhar, secretar general al Minis
terului Informațiilor și Radiodifuziunii 
din Pakistan, care, înfățișînd reprezen
tanților presei române și coresponden
ților străini acreditați la București re
zultatele vizitei, a relevat că, în ca
drul cooperării dintre cele două țări, 
feldmareșalul Ayub Khan acordă o 
atenție deosebită iridustriei petrochi
mice, producției de îngrășăminte, in
dustriei hîrtiei și industriei materiale-

comuniști pentru organizarea și pu
nerea în valoare a acestui potential. 
Avem mereu în fața ochilor cel 
mai important potențial, cel uman, 
care a pornit să cucerească cu atîta 
energie și pricepere forțele naturii, 
atît de sălbatice și vitregp uneori.

Din nou. pe calea aeriană, ne reîn
toarcem spre inima Uralilor. La Co
mitetul regional de partid Sverd
lovsk ni s-a relatat despre preocu
parea pentru organizarea proc'ucției 
pe baza celor mai noi realizări ale 
științei si tehnicii, care are drept 
scop creșterea productivității mun
cii, ridicarea gradului de cultură a 
muncii, amenajarea estetică a sec
țiilor de producție din centralele e- 
lectrice. elaborarea de norme de 
muncă, introducerea metodei dru
mului critic la reparația agregatelor 
energetice și la reparația complexă 
a liniilor electrice. Uzinele construc
toare de mașini domină viata indus
trială a acestui centru; Vizita la mu
zeul geologic al Uralului a fost deo
sebit c'e instructivă. Prezentarea 
științifică a acestui muzeu permite 
incursiuni deosebit de interesante în 
inima acestor munți străvechi. Ceea 
ce îți retine atentia cel mai mult 
sînt Imensele bogății mineraliere, va
rietatea lor focFte mare, preocupă
rile pentru punerea în valoare a 
acestora.

O impresie deosebită asupra mem
brilor delegației a produs-o vizita
rea centralei nuclearo-electrice de 
la Beloiarsk, unde ni s-a relatat des
pre preocupările specialiștilor pen
tru perfecționarea tipului de reactor 
construit în vederea obținerii unei 
purități radioactive care să permită 
în viitor instalarea acestuia în in
teriorul orașelor.

Vizitarea marilor termocentrale 
de la Konakovo pe Volga, în regiu
nea Kalinin și Zmiev, lîngă Harkov, 
de tipul centralelor cu puterea c'e 
2 400 000 kilowați, cu blocuri de 
200 000 și 300 000 kilowați, a prilejuit 
delegației noastre cunoașterea meto
delor de construcție și montai folo
site în aceste centre, a preocupărilor 
energeticienilor sovietici pentru creș- 

prieteniei
lor sintetice. După părerea oaspeților 
pakistanezi, experiența și potențialul 
economic al României îi dă posibilita
tea să sprijine Pakistanul, acordîndu-i 
asistența tehnică în vederea punerii 
în aplicare a proiectelor .prevăzute de 
cel de-al treilea plan cincinal. Ei sînt, 
de asemenea, de părere că există nu
meroase posibilități de cooperare și 
schimburi de experiență în domeniul 
agriculturii, ca și în alte domenii.

Convorbirile au permis efec
tuarea unui schimb de păreri în 
problemele actuale ale vieții inter
naționale. S-a arătat, de comun acord, 
că este necesar ca toate statele să-și 
unească eforturile în vederea elimi
nării surselor de încordare ce există 
în diferite regiuni ale lumii, în ve
derea creării unui climat de destin
dere și înțelegere internațională, să-și 
aducă întreaga contribuție la soluțio
narea problemelor în suspensie.

Convorbirile româno-pakistaneze au 
scos în evidență îngrijorarea profundă 
a celor două țări față de intensificarea 
războiului din Vietnam. A fost din nou 
pusă în lumină necesitatea stringentă 
a soluționării problemei vietnameze 
pe baza respectării dreptului poporu
lui vietnamez de a-și decide singur 
soarta, fără amestec din afară, în con
formitate cu prevederile Acordurilor 
de la Geneva.

în cursul convorbirilor a fost abor
dată și problema situației din Orientul 
Apropiat, iar părerile reprezentanților 
celor două țări converg în aprecierea 
că se impun eforturi în vederea norma
lizării situației în această regiune prin 
mijloace pașnice. Unitate de ve
deri s-a vădit și în reafirmarea 
punctului de vedere potrivit căruia 
trupele izraeliene trebuie retrase de pe 
teritoriile ocupate în urma operațiilor 
militare, ca și în opoziția ambelor țări 
față de orice avantaj politic sau teri
torial rezultat din folosirea forței ar
mate.

Măsura sigură ce ar duce la stator
nicirea unei păci trainice ar fi dezar
marea generală, dar, așa cum se men
ționează în Comunicatul comun, cei 
doi președinți au relevat totodată im
portanța înfăptuirii unor măsuri efica
ce de dezarmare, în primul rînd nu
cleară, care să ducă la eliminarea 
completă a pericolului de război a- 
tomic.

In concepția celor doi președinți, o 
măsură de natură să ducă la statorni
cirea unui climat de pace, nu numai 
pe continentul nostru, dar care ar 
avea urmări favorabile asupra relații
lor internaționale în general, ar fi în
făptuirea securității europene.

Relevînd importanța întăririi rolului 
și eficacității O.N.U. în promovarea 
relațiilor de colaborare internațională, 
necesitatea universalizării ei, cele două 
țări s-au pronunțat din nou pentru 
restabilirea drepturilor legitime ale 
Republicii Populare Chineze atît în 
organizația Națiunilor Unite, cît și în 
alte organizații internaționale.

Fără îndoială, contactele româno- 
pakistaneze la nivel înalt vor con
tinua. De altfel, președintele Ayub 
Khan l-a invitat pe secretarul general 
al C.C. al P.C.R., Nicolae Ceaușescu, 
să viziteze Pakistanul, împreună cu 
soția. Invitații similare au fost adre
sate președintelui Consiliului de Stat, 
Chivu Stoica, și președintelui Consi
liului de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer.

Vizita în România a președintelui 
Pakistanului, Mohammad Ayub Khan, 
constituind o manifestare elocventă a 
prieteniei dintre popoarele român și 
pakistanez, dintre cele două țări, a de
monstrat în același timp utilitatea con
tactelor dintre oamenii de stat, pen
tru o mai bună cunoaștere reciprocă, 
pentru investigarea posibilităților de 
multiplicare a colaborării reciproc a- 
vantajoase în interesul progresului și 
păcii.

Șerban BERINDEI

terea gradului de utilizare a capaci
tăților, mărirea siguranței și a eco
nomicității în funcționare, introduce
rea mașinilor electronice de calcul în 
conducerea proceselor tehnologice în 
centrale și în rețele.

O metodă curent folosită în orga
nizarea execuției reparațiilor capi
tale la agregatele din centralele e- 
lectrice o constituie execuția centra
lizată a acestora prin întreprinderi 
specializate, centralele fiind dotate 
cu un număr minim de personal 
pentru reparațiile curente. în pre
zent energeticienii sovietici se pre
ocupă de mărirea perioadei c'e func
ționare a agregatelor, fără reparații 
capitale, pînă la 3—4 ani la termo
centrale și 5 ani la hidrocentrale. Cu 
prilejul discuțiilor și al vizitelor e- 
fectuate. am constatat că în exploa
tarea rețelelor se extinde metoda 
stațiilor fără personal permanent, pe 
bază de telecomandă, de la distantă. 
Se acordă o mare atenție pregătirii 
cadrelor care. înainte de punerea în 
funcție a obiectivului energetic, ur
mează cursuri de pregătire timp de 
un an de zile și efectuează o prac
tică c'e cel puțin șase luni la o cen
trală cu agregate similare. O preo
cupare importantă a organelor de 
partid și economice o constituie tre
cerea întreprinderilor, inclusiv a 
celor energetice, la noul sistem de 
planificare și stimulare economică.

O vastă activitate de cercetări 
științifice se desfășoară în vederea 
elaborării metodelor moderne de 
valorificare a bogățiilor naturale, a 
perfecționării construcției de mașini, 
chimiei. în Irkutsk activează 38 in
stitute de cercetări și proiectări, în 
Harkov 40 și în Sverdlovsk 80, care 
cuprind o puternică armată de cer
cetători ce pătrund adînc în tainele 
naturii și le pun în slujba societății 
socialiste.

Am încheiat vizita în marea țară 
socialistă cu convingerea că schim
bul de experiență pe care l-am rea
lizat a fost util, ne-a c'at posibilita
tea să 
vitătii 
partid 
cupări ____________
sovietici, căutările lor menite să fo
losească la maximum bogatele re
surse energetice ale tării, să reali
zeze prevederile lui Vladimir Ilici 
Lenin cu privire la rolul hotărîtor 
al electrificării în construirea socia
lismului si comunismului.

cunoaștem desfășurarea acti- 
și metode ale muncii de 
în industria energetică, preo- 
actuale ale energeticienilor



viața internațională
ZONELE DENUCIEARIZATE

UN INSTRUMENT EFICACE 

de Întărire a păcii

Este necesară dizolvarea 
blocurilor militare
INTERVIUL ACORDAT DE L LENART

Șl SECURITĂȚII
Intervenția delegatului român 
în Comitetul Politic al O. N. U.

r NEW YORK 27. - Trimisul spe
cial Agerpres. R. Căplescu, trans
mite : Discuția generală din Comi
tetul Politic în legătură cu Trata
tul pentru interzicerea armelor nu
cleare în America Latină a intrat în 
faza finală, urmînd a se trece la e- 
laborarea unei rezoluții în această 
chestiune. Luînd cuvîntul vineri, am
basadorul Gheorghe Diaconescu, re
prezentant permanent al României 
la O.N.U.. a reamintit sprijinul a- 
cordat de tara noastră proiectului 
de denuclearizare a Americii Latine 
încă din 1963.

Adresînd felicitări în numele de
legației române pentru traducerea 
în viată a acestui proiect, vorbito
rul a scos în evidentă semnificația 
majoră pentru țările latino—ameri
cane a tratatului, expresie a pro
clamării pentru prima dată în isto
rie a unei zone libere de arma nu
cleară. într-o importantă regiune lo
cuită a globului. Este o deosebită 
sursă de satisfacție, a spus el. să 
constatăm că autorii Tratatului au 
tinut să plaseze acest important in
strument juridic în adevărata pers
pectivă a eforturilor întregii ome
niri îndreptate în direcția dezarmă
rii si. în primul rînd. în direcția 
dezarmării nucleare.

Un merit incontestabil al autorilor 
tratatului, a arătat în continuare re-

Activitatea președintelui 
Adunării Generale 

a 0. N. U. .
r Președintele Adunării Generale a 

O.N.U., Corneliu Mănescu. a primit 
vineri în cabinetul său de lucru pe 
secretarul general al Națiunilor Uni
te, U Thant, pe președintele pe luna 
în curs al Consiliului de Securitate, 
Sinjin Tsuruoka (Japonia), și pe 
președintele grupului țărilor latino- 
americane. Leopoldo Benites, repre
zentant permanent al Ecuadorului.

Au fost discutate modalitățile de 
a se asigura desfășurarea într-o at
mosferă normală a lucrărilor Adu
nării, de a se folosi în mod cit 
mai eficient timpul, de a se inten
sifica eforturile și a se crea condi
țiile în vederea căutării unei soluții 
a problemei Orientului Apropiat și 
a altor probleme în suspensie.

★
Mircea Malita. adjunct al minis

trului afacerilor externe, șeful dele
gației române la actuala sesiune, a 
avut vineri. împreună cu Cornel Bur
tică, ambasadorul României la Roma, 
membru a) delegației, o întrevedere 
cu Alexandre Ohin, șeful delegației 
statului Togo. Au fost discutate pro
bleme privind relațiile dintre cele 
două țări.

Ședința Comisiei pentru problemele 
internaționale a Seimului R.P. Polone
VARȘOVIA 27 (Agerpres). — La 

Varșovia a avut loc ședința Comi
siei pentru problemele internațio
nale a Seimului R. P. Polone, care a 
ascultat raportul cu privire la des
fășurarea întîlnirii de la Rostok a 
parlamentarilor din țările Europei 
de nord și din regiunea Mării Bal
tice.

După discuții, Comisia a adoptat 
textul răspunsului la „Apelul către 
guvernele și parlamentele tuturor 
statelor europene" întocmit de par
lamentarii întruniți la Rostock. în 
acest răspuns este subliniată im
portanța pe care ar avea-o pentru 
•lăbirea încordării și întărirea secu

prezentantul român, constă în aceea 
că dînd dovadă de spirit inovator au 
reușit să realizeze cadrul juridic 
care, interzicînd în mod absolut pre
zenta armelor nucleare pe teritoriul 
părților contractante, a lăsat neatins 
dreptul acestora de folosire pașnică 
a atomului, pentru a accelera dez
voltarea economică si socială a po
poarelor lor.

Dacă încheierea tratatului repre
zintă o măsură menită să îngăduie 
popoarelor latino-americane să-și 
îndrepte resursele în direcția creș
terii nivelului lor de trai în loc de 
a le irosi pe armamentul nuclear, 
ceea ce reprezintă o contribuție im
portantă la pacea și securitatea ge
nerală, este normal ca țările din 
zona denuclearizată să aibă dreptul 
să ceară garanțiile necesare securi
tății acestei zone. Dînd expresie a- 
cestei aspirații legitime, unul din 
protocolurile adiționale ale tratatu
lui cere, pe bună dreptate, puterilor 
nucleare să-și ia angajamentul de 
a nu recurge la folosirea armelor 
nucleare sau la amenințarea cu fo
losirea lor împotriva părților con
tractante si să nu contribuie în nici 
un fel la înfăptuirea pe teritoriile 
la care se referă tratatul a unor 
acte care să constituie o încălcare 
a dispozițiilor sale. In această pri
vință, delegația română, a subliniat 
vorbitorul. își reînnoiește sprijinul 
său deplin fată de cererile legitime 
ale guvernului Cubei, potrivit cărora 
prevederile tratatului trebuie să se 
aplice si bazelor americane situate 
în zona canalului de Panama, la 
Porto Rico. Statele Unite trebuie, de 
asemenea, să evacueze baza navală 
de la Guantanamo si să restituie 
Cubei această parte a teritoriului 
său.

încheierea tratatului reprezintă, 
după părerea noastră, a declarat el 
în continuare, o experiență pentru 
toate țările care văd în stabilirea 
unor zone denuclearizate în diferi
te regiuni ale lumii, un mijloc efica
ce de întărire a păcii si securității 
internaționale. Pornind de la con
vingerea profundă a importantei sta
bilirii de zone denuclearizate care 
să se bucure de garanțiile puterilor 
nucleare că nu vor folosi niciodată 
arma atomică contra țărilor care nu 
posedă această armă. România s-a 
pronunțat întotdeauna îh favoarea 
creării unor astfel de zone în Eu
ropa. în America Latină. în Africa 
și în alte regiuni ale lumii. In le
gătură cu aceasta, vorbitorul a re
amintit că. profund atașat principii
lor potrivit cărora fiecare tară poa
te si are dreptul de a-si aduce con
tribuția proprie la menținerea si 
întărirea păcii guvernul român a 
supus atenției guvernelor celorlalte 
țări din regiunea balcanică în 
1957—1959 propuneri vizînd trans
formarea acestei regiuni într-o 
zonă a păcii si a bunei vecinătăți, 
lipsită de arme nucleare.

rității convocarea unei conferințe a 
reprezentanților tuturor parlamen
telor europene și. în acest mod. și 
a reprezentanților Camerdi Popu
lare a R D Germane.

Comisia a ascultat apoi informa
ția lui M Naszkowski locțiitor al 
ministrului afacerilor externe, cu 
privire la problemele actuale ale 
securității europene Vorbitorul a 
arătat câ Polonia. împreună cu cele
lalte state socialiste, a făcut și va 
face tot posibilul pentru a adînci 
procesele care se observă în Eu
ropa. în direcția destinderii încor
dării în relațiile internaționale.

PARIS 27 (Agerpres). — La înche
ierea vizitei în Franța, J. Lenart, pre
ședintele guvernului R. S. Cehoslova
ce, a acordat un interviu agenției 
France Presse. Rugat să-și expună 
părerea asupra poziției exprimate de 
generalul de Gaulle în favoarea dizol
vării blocurilor militare, Lenart a răs
puns că „politica franceză corespun
de, după părerea noastră, necesității 
dezvoltării păcii în Europa. Atitudi
nea Franței în ceea ce privește cele 
mai importante probleme actuale are 
o semnificație deosebită pentru ame
liorarea situației și favorizează noi 
progrese în direcția aprofundării coo
perării între statele europene". „R. S. 
Cehoslovacă — a spus el — se situ
ează, după cum se știe, pe poziția că 
în momentul de față este necesară li
chidarea simultană a Pactului Atlan
ticului de nord și a Tratatului de la 
Varșovia sau, într-o primă etapă, di
zolvarea organizațiilor militare . Su
bliniind însemnătatea înfăptuirii secu
rității europene, el a declarat : 
„Sîntem convinși că acest scop nu 
poate fi atins de pe o zi pe alta și că 
nu se va putea obține cu ușurință ca 
toate părțile interesate să fie dispuse 
să lichideze toate pactele militare. 
Conducîndu-ne după propria noas
tră experiență, sîntem partizanii cre
ării unui sistem capabil să garanteze 
pacea, securitatea și suveranitatea tu
turor statelor europene".

întrebat în continuare asupra con
cordantei sau divergențelor dintre 
punctele de vedere francez și ceho
slovac asupra problemei germane și 
asupra condițiilor de restabilire a re
lațiilor diplomatice între Cehoslovacia 
și R. F. a Germaniei, J. Lenart a de

„Nu sîntem împotriva 

existenței nici unei națiuni"
DECLARAȚIA REGELUI HUSSEIN AL IORDANIEI

PARIS 27 (Agerpres). — „Nu 
sîntem împotriva existenței nici 
unei națiuni. Izrael este o națiune, 
indiferent dacă aceasta ne place 
sau nu", a declarat regele Hussein 
al Iordaniei într-o conferință de 
presă ținută joi la încheierea vizi
tei sale de două zile la Paris. După 
părerea sa. problemele din Orien
tul Apropiat trebuie considerate ca 
un tot și rezolvate în ansamblu cu 
participarea tuturor statelor arabe. 
El a respins tdeea unor tratative 
între Izrael și fiecare stat arab în 
parte. Arătînd că în trecut condu
cătorii arabi au făcut greșeli. 
Hussein a subliniat că poziția țări
lor arabe este acum rezonabilă. 
„Cred — a spus el — că liderii 
arabi s-au ridicat la nivelul res
ponsabilităților lor De la războiul 
din iunie, de partea noastră s-a 
manifestat o bună doză de auto
critică". Referindu-se la ultimele 
ciocniri din zona Canalului Suez, 
Hussein a spus că „nu este vorba 
pur și simplu de incidente locale, 
ci de faptul că acesiea sînt dovada 
unei situații explozive perma
nente".

★
ALGER 27. — Corespondentul A- 

gerpres, C. Benga, transmite : în ca
pitala Algeriei au luat sfîrșit convor
birile politice între președintele 
Houari Boumedienne și primul mi
nistru al Siriei, Youssef Zeayyen. în 
cadrul întrevederilor a fost exami
nată în primul rînd situația politică 
și militară din Siria și din ansam
blul Orientului Mijlociu.

*
TEL AVIV 27 (Agerpres). — Minis

trul apărării al Izraelului. generalul 
Moshe Dayan, a declarat în cursul 
unei conferințe de presă, că în ciuda 
distrugerii navei „Eilath" el con
sideră că acordul de încetare a focu
lui rămîne în vigoare și ar trebui să 
rămînă în vigoare pînă la eventuala 
încheiere a unui tratat de pace. 

clarat : „Opiniile noastre concordă, 
fără nici o îndoială, asupra faptului 
că trebuie create condiții pentru ca 
niciodată teritoriul german să nu mai 
constituie un focar de război ; aceasta 
pentru că este în interesul tuturor na
țiunilor de a sprijini forțele care tind 
în mod sincer spre o înțelegere paș
nică și spre asigurarea securității eu
ropene". După ce a arătat că Repu
blica Democrată Germană este un bas
tion al unei păci trainice, el a spus 
că Cehoslovacia dorește să stabileas
că relații de bună vecinătate cu Re
publica Federală a Germaniei*. El a 
amintit că între cele două țări a fost 
încheiat un acord cu privire la schim
bul de reprezentanțe comerciale, a 
fost semnat un acord comercial, există 
relații în domeniile economic, social 
și turistic, ceea ce reprezintă un pas 
spre normalizarea relațiilor. „Pentru 
a se ajunge la o normalizare comple
tă a relațiilor noastre de stat cu R.F. 
a Germaniei — a continuat el — este 
necesar ca guvernul federal să recu
noască situația de fapt creată în Eu
ropa după război".

Președintele guvernului cehoslovac 
a arătat că, în principiu, între Ceho
slovacia și Franța există o concordan
tă de păreri privind utilitatea con
vocării unei conferințe a întregii Eu
rope, care să discute problema secu
rității și cooperării.

La încheierea vizitei președintelui 
guvernului R. S. Cehoslovace, J. Le
nart, în Franța a fost dat publici
tății un comunicat comun franco—ce
hoslovac în care se subliniază hotă- 
rîrea celor două părți de a contribui 
în continuare la dezvoltarea relațiilor 
bilaterale.

El a reafirmat poziția guvernului 
izraelian potrivit căreia situația din 
Orientul Mijlociu poate fi rezolvată 
numai prin încheierea unui tratat 
de pace negociat nemijlocit între 
Izraei și țările arabe. Pînă atunci, a 
adăugat el. încetarea focului poate și 
trebuie să rămînă în vigoare.

Referindu-se la declarația făcută la 
Paris de regele Hussein al Iordaniei 
în care acesta a afirmat că Izraelul 
trebuie recunoscut ca națiune, gene
ralul Dayan a apreciat că este vorba 
de „o primă etapă pe calea realis
mului".

Comunicat comun 
coreeano-mauritan

PHENIAN 27 (Agerpres). — în 
comunicatul comun coreeano-mau
ritan dat publicității eu prilejul în
cheierii vizțtei în R.P.D Coreeană 
a delegației mauritane conduse de 
președintele Moktar Ould Daddah 
se arată că în cursul convorbirilor 
avute de acesta cu Kim Ir Sen, pre
ședintele Cabinetului de Miniștri al 
R.P.D Coreene, s-a făcut un schimb 
de păreri cu privire la dezvoltarea 
relațiilor de prietenie și colaborare 
dintre cele două țări. Au fost, de a- 
semenea. abordate unele probleme 
ale situației internaționale actuale. 
Mauritania, se arată în comunicat, 
sprijină lupta poporului coreean, 
pentru unificarea patriei pe baze 
democratice, fără nici un amesteo 
străin.

Cele două părți își reafirmă soli
daritatea cu lupta eroică a poporu
lui vietnamez și cer să înceteze ime
diat bombardamentele și toate -e- 
lelalte acțiuni de război împotriva 
R D. Vietnam.

UN ARTICOL
AL TOVARĂȘULUI 

CHIVU STOICA 
PUBLICAT IN 

ZIARUL „IZVESTIA"
MOSCOVA 27. — Coresponden

tul Agerpres, N. Cristoloveanu, 
transmite i La 26 octombrie, ziarul 
„Izvestia" a publicat articolul 
„Viitorul este al comunismului", 
semnat de tovarășul Chivu Stoica, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România.

Vizita delegației

C. C. al P. C R.

in Finlanda
HELSINKI 27 (Agerpres). — 

Continuîndu-și vizita în Finlanda, 
delegația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, con
dusă de tovarășul Emil Bodnaraș. 
membru al Comitetului Executiv, 
a) Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., a fost oaspetele comitetului 
de partid a) districtului Oulu.

însoțiți de tovarășii M. Malm- 
berg, membru al Biroului Politie al 
C.C. a) P.C. din Finlanda, L. Grun- 
berg, președinte, și T Moilanen, se
cretar al Comitetului districtual al 
partidului, membrii delegației ro
mâne au făcut o vizită la primăria 
orașului Oulu, unde au fost primiți 
de P. Arola. locțiitorul primarului 
în continuare, delegația a vizitat 
întreprinderea de îngrășăminte azo- 
toase „Typpi Oy" și instituții social- 
cul turale.

R. D. GERMANĂ 
SE PRONUNȚĂ DIN NOU 
PENTRU REEĂTII NORMALE 
CU IUATE TARILE EUROPENE

I

UN INTERVIU 
AL LUI WILLI STOPII

AMSTERDAM 27 (Agerpres). — 
Willi Stoph, președintele Consiliu
lui de Miniștri al R. D Germane, a 
reafirmat dorința guvernului său de 
a stabili relații de stat normale cu 
toate țările europene. într-un inter
viu acordat Societății gene
rale olandeze de radiodifuziune 
(A.V.R.O.). referindu-se la proble
mele securității europene, el a ară
tat că R. D Germană consideră 
stabilirea relațiilor de stat normale 
prin schimburi de consulate gene
rale, legații sau ambasade și a unor 
relații economice normale prin 
schimbul unor reprezentanțe co
merciale oficiale drept pași inevi
tabili pe calea spre destindere în 
Europa, spre crearea unui sistem de 
securitate eficace și spre dezvolta
rea unei colaborări strînse și rod
nice între toate statele europene.
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Un moment semnificativ 
in viața patrioților 

sud-vietnamezi
Știrile sosite din Vietnam re

latează zi de zi fapte de eroism 
săvirșite de popor in lupta 
împotriva agresiunii imperia
liste.

în nord, bombardamentele 
barbare ale aviației S U. A., 
departe de a intimida popu
lația si a-i slăbi puterea de 
rezistență, dinamizează și mai 
puternic pe neinfricații apără
tori ai R. D. Vietnam, sporin- 
du-le voința de muncă și de 
luptă pentru întărirea patriei 
și înfrîngerea agresorului.

în sud, sfidînd mașina de 
război a intervenționiștilor, ale 
căror efective au trecut de 
500 000 de oameni, forțele pa
triotice dau lovituri tot mai pu
ternice dușmanului, măcinin- 
du-i rindurile și pricinuindu-i 
nenumărate eșecuri în ciuda 
reîmprospătării continue a uni
tăților americane, spulberind 
declarațiile „optimiste" ale in
tervenționiștilor și marionete
lor lor de la Saigon, forțele 
patriotice sud-vietnameze, spri
jinite de popor, sînt în conti
nuă dezvoltare și întărire.

O expresie elocventă a aces
tui adevăr a constituit-o cel 
de-al doilea Congres al eroilor 
și luptătorilor model, care a 
avut loc recent intr-una din
tre regiunile eliberate ale Viet
namului de sud. Faptul în sine, 
al organizării acestui congres, 
intr-un moment cînd amploa
rea agresiunii imperialiste a 
devenit fără precedent, cînd 
orașe, sate, regiuni întregi sînt 
plrjolite de bombe și napalm, 
constituie o sfidare a planuri
lor dușmanului, o acțiune care 
reliefează Voința de neînfrînt 
și încrederea în victorie a lup
tătorilor sud-vietnamezi.

în cuvintarea rostită la con
gres, Nguyen Huu Tho, preșe
dintele Prezidiului C.C. al 
Frontului Național de Elibera
re, arătînd că programul politic 
al F.N.E. elaborat recent a avut 
un larg ecou, a vorbit pe larg 
despre succesele obținute de 
forțele armate populare de eli
berare din Vietnamul de sud,

IMPORTANTE SUCCESE ALE 
POPORULUI VIETNAMEZ

PLENARA LĂRGITĂ A C.C. AL FRONTULUI PATRIEI ’’ 
DIN VIETNAM

HANOI 27 (Agerpres). — Agenția 
V.N.A. transmite că la Hanoi a avut 
loc plenara lărgită a Comitetului 
Central al Frontului Patriei din Viet
nam. Hoang Quoc Viet, membru al 
Prezidiului C.C. al Frontului Patriei, 
a prezentat raportul Comitetului Cen
tral, în care a felicitat poporul viet
namez din nord și din sud. forțele 
armate ale R.D. Vietnam pentru 
victoriile obtinuțe în vara și toamna 
acestui an în lupta împotriva agre
siunii Vorbitorul a arătat că în do
meniul economic și în organizarea 
vieții populației au fost învinse nu
meroase dificultăți și s-au obtinut 
realizări însemnate. 

în perioada care a trecut de la 
primul congres — desfășurat 
în mai 1965. Participanții la lu
crări — a spus vorbitorul — 
reprezintă cei mai buni lup
tători, întregul popor din Viet
namul de sud care s-a ridicat 
la luptă împotriva dușmanului 
El a subliniat că, dacă primul 
Congres al eroilor și luptători
lor forțelor armate de elibe
rare a marcat eșecul strategiei 
americane a „războiului spe
cial" în Vietnamul de sud, 
noul congres a marcat eșecul 
primelor două runde ale stra
tegiei S.U.A. privind „războiul 
local". în intervențiile lor, 
toți delegații la congres, re- 
liefînd victoriile obținute de 
unitățile forțelor armate popu
lare de eliberare în diferite re
giuni sud-vietnameze, au re
afirmat hotărîrea de neclintit 
de a continua lupta pînă la vic
toria finală.

Cinstind vitejia și spiritul de 
abnegație al luptătorilor sud- 
vietnamezi, congresul a atribuit 
titlul de Erou al forțelor ar
mate populare de eliberare din 
Vietnamul de sud unui număr 
de 41 de persoane, între cure 
10 post-mortem.

Intr-un mesaj adresat eroilor 
și luptătorilor model ai forțelor 
armate populare de eliberare 
din Vietnamul de sud, preșe
dintele R D. Vietnam, Ho Și 
Min, a reliefat sacrificiile fă
cute de aceste forțe, de popu
lația sud-vietnameză în lupta 
pentru recucerirea indepen
denței și libertății. „Poporul 
vietnamez — a arătat el — va., 
învinge cu siguranță pe agre
sori, reușind să elibereze Su
dul, să apere Nordul și să rea
lizeze reunificarea pașnică a 
țării".

Lupta dreaptă a poporului 
vietnamez este urmărită cu ad
mirație în întreaga lume, se 
bucură de simpatia profundă 
și solidaritatea tuturor forțelor 
atașate cauzei libertății, pro
gresului și păcii în lume.

Ambrozie MUNTEANU

Raportul a exprimat recunoștință 
pentru marele ajutor acordat de ță
rile socialiste și sprijinul prețios al 
popoarelor din lumea întreagă, in
clusiv cel american, dat luptei po
porului vietnamez împotriva agre
siunii S.U.A., pentru eliberarea na
țională

Participanții la plenară au ascultat 
un raport cu privire la îndeplinirea 
planului de stat în prima jumătate 
a anului și au constatat cu satisfacție 
că, în ciuda atacurilor puternice ale 
imperialiștilor S.U.A., planul a fost 
îndeplinit iar în unele domenii chiar 
depășit. Nivelul de trai al populației 
a fost menținut stabil.
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ITALIA Șl N. A. T. O.
Italia este angajată Intr-o 

amplă polemică ce cuprinde 
cele mai largi categorii ale 
populației, toate partidele, 
parlamentul Dezbaterile vi
zează o problemă de o deo
sebită actualitate . aceea a 
viitorului N A TO și, legat de 
aceasta, a participării In con
tinuare a țării la alianța atlan
tică, a viitorului curs al poli
ticii externe a tării

Apropierea anului 1969, 
cînd expiră valabilitatea pac
tului nord Atlantic și cînd ță
rile participante se pot re
trage cu un preaviz de un 
an, a încălzi' spiritele In toa
te țările membre ale N A î O 
din Europa occidentală Dacă 
în țările nordice și in Franța, 
curentul îndreptat împotriva 
blocului se lace simfit cu 
pregnanță de mai mulfi ani, 
în Italia, amploarea acestui 
curent este un fenomen re
lativ nou „In ultimele luni 
discuțiile și polemicile asu
pra chestiunilor de fond In 
politica externă italiană — 
scrie revista .1 Expresie ’ —

se desfășoară nu numai intre 
opozifie și majoritate, ci și 
în rîndul partidelor și al gu
vernului"

Dezbaterile, numeroasele 
luări de poziții In presă, la 
Întrunirile partidelor, in par
lament se încadrează in ten
dința generală, manifestată in 
Italia, de a se dezvolta relații 
cu ’oaie țările, indiferent de 
orinduirea lor socială Aceas
tă tendință, care a cîș'lgat te
ren important, mai ales In 
ultimii ani, a avu’ efecte sa
lutare pentru economia tării ; 
este generalizată părerea că 
permanentizarea acestui curs, 
transformarea lui Intr o con
stantă a politicii ex'erne ar 
fi de natură să lărgească In 
continuare efectele pozitive, 
să influențeze favorabil viata 
economico socială a tării. 
Importante forte politice con
sideră că apartenența tării la 
N AI O nu es'e de natură 
să stimuleze aceste tendințe, 
Că NATO constituie O Oină 
pentru politica externă Toc
mai de aceea dezbaterile in

jurul problemei „a fi sau a 
nu li' in N A I O au luat un 
caracter furtunos

Luările de poziție — ce se 
etalează ca un evantai — 
față de blocul militar nord- 
Atlantic învederează de la 
prima privire schimbările 
considerabile ce s-au produs 
In opinia publică italiană in 
ultimii ani, ruperea acelui 
„echilibru" ce s-a statornicit 
In anii de virt ai „războiului 
rece" Intre adepții și adver
sarii pactului Pentru retrage
rea Italiei din NA.IO se 
pronunță acum nu numai 
Partidul Comunist și Partidul 
Socialist Italian al Unității 
Proletare Puncte de vedere 
contrare alianței împărtășesc 
organizațiile de tineret ale 
diferitelor partide, catolicii 
de stingă socialiști. și chiar 
unele cercuri democrat-creș- 
tine

Partidul Comunist Italian și 
P S I U P mili'ează pentru 
ieșirea tării din pact, pentru ca 
forțele armate americane să 
părăsească peninsula. „Italie-

ni», sau cel pufin majoritatea 
dintre ei — scria nu de mult 
ziarul L'Unita — nu pot să 
nu se gindească astăzi să 
spargă cătușele grele ale 
pactului militar, a cărui exis
tentă însăși reprezintă o pie
dică nemijlocită spre afirma
rea unei politici cu adevărat 
independente a Italiei și a 
întregii Europe occidentale'. 
Pe poziții similare se situează 
și alte forțe politice E sem
nificativă, de pildă, atitudinea 
unei aripi a Partidului Creștin 
Democrat, expusă de directo
rul revistei „Politica", care 
scria într-un articol redacțio
nal că „pentru a depăși criza 
NATO trebuie să depășim 
însuși N A.IO, renunfînd la 
lipsa de inițiativă in politica 
externă care este determi
nată de participarea la blocul 
militar’ In ce-i privește, re
prezentanții organizației de 
tineret a partidului demo
crat creștin au ce>u< la o a- 
dunare desfășurată la Peqgio 
Emilia inițierea unei dezba
teri in parlament asupra a-

lianței atlantice, dezbatere 
care ar da posibilitatea Ita
liei „să adopte o strategie 
curajoasă de pace șl autono
mie față de Statele Unite".

Semnificativă este disputa 
din cadrul Partidului Socia
list Unificat, în rindurile că
ruia se dezvoltă, de aseme
nea, curentul anli-N.A.l O In 
timp ce gruparea din jurul 
lui Mario Tanassi se pronunță 
pentru menținerea șl chiar în
tărirea alianței, un alt secre
tar al partidului, Francesco 
de Martino, cheamă la revi
zuirea atitudinii fată de 
N A T O Datorită faptului că 
au trecut 20 de ani de la 
încheierea alianței atlantice și 
în această perioadă In lume 
au avut loc mari schimbări, 
datoria socialiștilor, a arătat 
de Martino, este de a-și re
vizui poziția față de acest 
pact liderul unei aripi a 
P S.U., Lombardi, deși nu s a 
ridica' pînă la a cere ieșirea 
Italiei din N A T O., s-a pro
nunțat pentru o schimbare 
fundamentală a structurii și 
telurilor alianței atlantice, 
ceea ce constituie o recu
noaștere implicită a caracte
rului anacronic al blocului 
militar

Dacă tendința îndreptată

Împotriva N.A.Î.O. clștîgă ne
încetat teren, susținătorii „af- 
lantismului' au lost încurajați 
însă prin ultimele luări de 
poziție oficiale.

Nu trebuie trecute cu ve
derea nici încercările cercu
rilor militariste americane 
care urmăresc să lege și mai 
strîns Italia in chingile alian
ței Printre încercările recente 
de acest gen se află și crea
rea „Comandamentului naval 
al sudului” (NAVSOUTH) a 
cărui conducere a fost încre
dințată unui amiral italian Se 
urmărește în acest fel să se 
acrediteze impresia că S.U.A. 
ar renunța la rolul lor domi
nant în cadrul NATO și că 
ar accepta o sporire a rolului 
Italiei, ca și a altor parteneri 
— momeală menită a potoli 
tendințele centrifuge din ca
drul blocului. Încercările de 
acest gen ale cercurilor mili
tariste fac să crească și mal 
mult amploarea polemicii în
tre „atlantiști" și cei care pre
conizează o politică de laraă 
colaborare internațională. 
Presa italiană opinează că 
dezbaterile din Italia se vor 
accentua pe măsura apropierii 
alegerilor parlamentare, care 
vor avea 'oc în o'imăvară.

Radu BOGDAN

La Sofia a avut loc inau
gurarea unei noi secții a 
t/zinei chimico-farmaceutice, secție 
destinată producerii de antipiretice. La 
solemnitate a luat parte Todor livkov, 
președintele Consiliului de Miniștri al 
R. P Hultiuria Preparatele uzinei chi- 
mico-farmaceutice din Sofia sînt cu
noscute în prezent în 62 de țări ale 
lumii, Bulgaria situîndu-se pe unul din 
primele locuri din Europa în ce pri
vește producerea acestor medicamente.

Și-a încheiat vizita de 
prietenie în R. P. Chineză 
delegația I.R.R.C.S., condusă de 
Alecu Costică, vicepreședinte al 
I.R.R.C.S. Asociația de prietenie 
China-România a oferit o masă în cin
stea delegației. De asemenea, a oferit 
o masă însărcinatul cu afaceri ad-inte- 
rim al Republicii Socialiste România la 
Pekin, Iorgu Istrate. Au participat Lo 
Kuei-bo, adjunct al ministrului afaceri
lor externe al R. P. Ghineze, Ciu Tu- 
nan, președintele Comitetului pentru 
relații culturale cu străinătatea, și alte 
persoane oficiale.

47 de persoane vor com
pare în fața Tribunalului 
militar din Atena sub «orația 
de a fi desfășurat o activitate sub
versivă, a anunțat ministrul Ordinei

publice din Grecia, Puvlos Totomls. 
Printre aceștia se află cunoscutul com
pozitor și deputat E.D.A. Mikis Theo- 
dorakis. Totodată, a făcut cunoscut că 
la 26 octombrie au fost arestați No- 
taras, autor al cărții „Forțele politice 
din Grecia", C. Protopappas și T. So- 
foulis, fost secretar general în Minis
terul Marinei Comerciale în timpul gu
vernului Papandreu. Ei sînt acuzați de 
a fi difuzat în străinătate publicații cu 
conținut „revoluționar".

Doi sateliți artificiali ai 
Pămîntului, „Cosmos-184" 
și „Cosmos-185" ao fost
în U.R.S.S. La bordul acestor sateliți 
sînt instalate aparate destinate explo
rării în continuare a spațiului cosmic.

Dezvoltarea relațiilor din* 
tre P.C.F. și P.C.I. Delegația de 
studii a Partidului Comunist Francez, 
condusă de Paul Laurent, membru al 
Biroului Politic, și-a încheiat vizita 
făcută în Italia. Ea a avut o întîlnire 
cu o delegație a P.C.I., condusă de 
Luigi Longo, secretar general al P.C.I., 
în timpul căreia a avut loc un schimb 
de informații asupra situației politice 
din cele două țări și a activității celor 
două partide. Cu acest prilej dele
gațiile și-au exprimat satisfacția în le
gătură cu dezvoltarea continuă a 
relațiilor dintre P.C.F și P.C.I.
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