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După ce criterii 
ne conducem

în politica 
de cadre

Gheorghe PANĂ
prim secretar al Comitetului regional Brașov al P.C.R.

Caracterul științific, creator, al mă
surilor preconizate de recenta plena
ră a C.C. al P.C.R. impune ridica
rea nivelului muncii de partid pe o 
treaptă calitativ superioară. Aplica
rea acestor măsuri de mare impor
tanță pentru fructificarea potențialu
lui material și uman al națiunii noas
tre socialiste depinde, într-o bună 
măsură, de activitatea cadrelor din 
aparatul de partid, de stat și din eco
nomie.

Plenara Comitetului regional de 
partid Brașov a abordat recent as
pectele esențiale ale muncii noastre 
cu cadrele, atrăgînd atenția asupra 
faptului că unele organe și organi
zații de partid lasă pe un plan se
cundar rezolvarea contradicției care 
apare între mentalitățile înaintate și 
cele depășite, retrograde.

Mai întîlnim uneori în posturi de 
conducere oameni care vorbesc foar
te frumos despre necesitatea de a 
ține seama de calitățile și pre
gătirea oamenilor, de necesitatea 
împrospătării cadrelor, a îmbinării 
experienței cadrelor vechi cu dina
mismul și energia cadrelor tinere. In 
practică însă ei folosesc în continua
re criterii de apreciere subiective. Ni 
se spune adesea : „pe tovarășul N...

MEMORIA" geologilor

un 
de 
la

Degetele subțiri, în- 
demînatice, ale tinerei 
alunecă pe claviatura 
mașinii de perforat, a- 
vînd ceva din virtuo
zitatea unui pianist. 
Maldărul de fișe, pe 
care se află, traduse în 
perforații, indicații ci
frice, crește văzînd cu 
ochii. Perforațiile, mici 
găurele într-o multitu
dine de combinații, al
cătuiesc de fapt un 
limbaj, un număr de 
termeni la care se poa
te reduce în ultimă in
stanță orice text știin
țific din domeniul geo
logiei.

Este vorba de 
sistem mecanizat 
documentare pus
punct în ultima vreme 
de specialiștii Institu
tului geologic din Ca
pitală. Cu ajutorul lui, 
de pildă, un proces de 
documentare care în 
mod normal dura 14 
zile, poate fi efectuat 
în momentul de față 
în numai 4 ore. Una 
din solicitări : biblio
grafia legată de „mi- 
cofaciesuri" pentiu des
cifrarea tipurilor 
roci cretacice. în 
mai cîteva minute, 
șina a dat 40 de 
bibliografice cu 
punsuri directe la te
mă și alte 75 de răs
punsuri „interesante". 
Se vădește aici, în a- 
fară de repeziciune, și 
capacitatea sistemului 
de a alege nu numai 
lucrările care tratează 
un anumit subiect, ci 
ți pe 
prind 
mente 
cesta.

Cea 
trare a utilității siste-

de 
nu- 
ma- 
fișe 
răs-

acelea care cu- 
anumite ele- 
legate de a-

mai bună ilus-

mului este că specia
liștii care au recurs o 
dată la el revin mereu 
cu noi solicitări. în 
prezent se documen
tează aici cercetători ai 
Institutului geologic și 
ai unităților subordo
nate Comitetului de 
stat al geologiei, cadre 
didactice de la facultă
țile de specialitate din 
universități și institute 
politehnice, din institu
tele Academiei, din 
Ministerul Petrolului, 
al Minelor etc. Specia
liști străini care ne-au 
vizitat țara — din Pa
kistan, Franța, Polo
nia, R.D.G. — s-au do
cumentat aici pentru 
lucrările lor, studiind 
originalul limbaj. Desi
gur, realizarea lui a 
cerut o preocupare in
tensă, eforturi multiple 
din partea specialiști
lor, deoarece pentru a 
„recenza" în numai 10 
cuvinte-cheie un stu
diu, în numai 20—30 
de cuvinte-cheie un 
tratat este nevoie ca 
termenii aleși să aibă 
o mare plasticitate și 
în același timp coeren
ța și rigurozitatea ști
ințifică necesare. Tre
buie remarcat că în 
multe alte domenii ale 
științei asemenea sis
teme încă nu sînt puse 
la punct, chiar și în 
țări considerate avan
sate sub aspect științi
fic și tehnic. Sistemul 
realizat la Institutul 
geologic poate fi apli
cat și la documentarea 
cu mijloace electroni
ce, așa cum se insta
lează în momentul 
față la Institutul 
cercetări geologice 
miniere din Paris.

de 
de 
șt

Multe unități științi
fice ar putea prelua a- 
ceastă inițiativă a In
stitutului geologic, mai 
ales că mașini de tipul 
celor descrise mai sus 
există și în alte insti
tuții, folosite însă ex
clusiv pentru lucrări de 
contabilitate și statisti
că. De altfel, nici pre
țul lor nu este exa
gerat pentru a fi utili
zate în scopurile do
cumentării mecanizate. 
Avantajele sînt eviden
te : economia de timp 
și siguranța că vor fi 
cercetate absolut toate 
lucrările disponibile, 
avînd afinitate cu te
ma în studiu. în felul 
acesta, geologii au asi
gurat și o eficientă va
lorificare a celor a- 
proape 100 000 de lu
crări științifice aduna
te în biblioteca institu
tului, un material ex
trem de prețios care 
altfel putea fi mane
vrat numai cu foarte 
multă greutate.

Sistemul de docu
mentare mecanizată 
și-a dovedit din plin 
utilitatea. Se poate a- 
firma că investițiile au 
fost amortizate în nu
mai cîteva luni, cîști- 
gul de timp al cerce
tătorilor reprezentând o 
valoare net superioară 
cheltuielilor efectuate.

Ne-am deprins cu 
ideea că geologii își 
fructifică cunoștințele 
prin avuțiile pe care 
le descoperă în subso
lul patriei ; iată că a- 
cum ei au dat de un 
„tezaur" inedit, care le 
permite să pătrundă 
mai repede spre bogă
ții încă nedescoperite.

Lucian SACHELARIE

Telegramă
Excelenței sale

Domnului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Mulțumesc călduros Excelenței Voastre pentru amabilul mesaj pe 
care a binevoit să mi-1 transmită cu ocazia celei de-a 44-a aniversări a 
Republicii Turcia și o rog să primească cele mai bune urări de sănătate 
și de fericire personală, pentru prosperitatea și bunăstarea poporului 
român prieten și pentru stringerea continuă a relațiilor de prietenie între 
țările și popoarele noastre.

CEVDET SUNAY
Președintele Republicii Turcia

Expoziție de
informare
tehnico
economică

re-

REALIZAREA UNEI EFICIENTE

ECONOMICE SUPERIOARE

îl cunosc de mult, e un tovarăș bun, 
este drept că se descurcă uneori 
greu, dar ajutat, o să facă trea
bă". De mai mulți ani se știa 
că fostul vice-președinte al Comite
tului executiv al Sfatului popular 
regional Brașov desfășura o activi
tate nesatisfăcătoare. Și totuși, re
partizarea lui într-o funcție cores
punzătoare a întîrziat, făcîndu-se e- 
forturi zadarnice pentru a fi „ajutat 
în muncă", ceea ce de fapt însemna 
ca alți tovarăși să-i rezolve sarcinile. 
Deseori, cînd se dovedește incapaci
tatea unor cadre promovate cu ușu
rință în munci de răspundere, schim
barea se face cu mare greutate, vîn- 
turîndu-se teoria „sărăciei de ca
dre", teorie care în ultima instanță 
dovedește cît de puțin cunosc unii 
valorosul potențial de oameni capa
bili, talentați, plini de curaj și di
namism de care dispunem. Uneori, 
însă, aceștia nu sînt promovați pen
tru că elementele slabe, dar precaute, 
le caută „nod în papură", de teamă 
să nu-și piardă fotoliul.

Activistului de partid sau de stat 
1 se cere, așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în articolul „Rolul 
conducător al partidului în etapa de- 
săvîrșirii construcției socialismului", 
însușirea deplină, organică? a liniei 
politice a partidului, a spiritului său 
creator, inovator șl, totodată, capa
citate organizatorică în a asigura 
concretizarea în practică a hotărîri- 
lor și indicațiilor partidului, multă 
inițiativă și perseverență în muncă, 
în lipsa unor astfel de calități, ac
tivistul nu poate aprecia în mod o- 
biectiv măsurile propuse și aplicate 
de oamenii înaintați. întîlnim uneori 
cazuri în care inițiativa este suspec
tată, i se creează un climat impro
priu, fiind taxată chiar ca... un act 
de indisciplină. în jurul unor oa
meni caracterizați prin pasiune 
și principialitate partinică, circu
lă afirmații potrivit cărora ar „în
călca disciplina de partid", „ar sub- 

cu 
•ti- 
este

mina autoritatea unor tovarăși 
vechi state de serviciu", sînt 
chetați „oameni cu care __
imposibil de lucrat". Un aseme
nea caz s-a petrecut în urmă 
cu cîteva luni la uzina „Rulmentul" 
din Brașov. Noul director general, 
acționînd cu fermitate pentru res
pectarea disciplinei de producție, a 
sancționat în mod justificat unele 
elemente certate cu ordinea, cu dis
ciplina de producție. Printre aceștia, 
din păcate, erau și cîțiva comuniști, 
față de care comitetul de partid a 
manifestat indulgență. în loc să spri
jine poziția justă a conducerii ad
ministrative, fostul secretar al comi
tetului de partid a încercat să deter
mine anularea măsurilor adoptate. 
Mai mult decît atît, a susținut că di-

(Continuare în pag. a II-a)

întreprinderile industriale din 
giunea Oltenia, angajate din plin în 
acțiunea de așezare pe baze moder
ne a producției si a muncii, au des
coperit și valorificat o serie de re
zerve de producție. înregistrînd suc
cese deosebite în realizarea indicato
rilor de plan, în sporirea eficienței 
întregii activități economice. Pentru 
a se împărtăși experiența acumulată, 
cît si pentru a se arăta stadiul la 
care a ajuns economia regiunii, din 
inițiativa Comitetului regional Olte
nia al P.C.R.. s-a deschis în incinta 
Centrului din Craiova al Academiei 
o expoziție de informare tehnico-eco- 
nomică.

Expoziția cuprinde 12 teme legate 
de dezvoltarea tehnico-economică a 
regiunii în acest plan cincinal. Ma
chetele. graficele, panourile cu dia
grame semnificative prezintă suges
tiv creșterea industrială a regiunii 
Oltenia 
urmare 
fonduri 
cît și a 
ducției și a muncii. De asemenea, ea 
înfățișează stadiul și perspectiva 
cercetării științifice, calificării ca
drelor, folosirii raționale a for
țelor de muncă, pregătirii tehni
ce și organizării fabricației, și al
tele. Pentru dezvoltarea regiunii Ol
tenia. în actualul cincinal s-au alo
cat investiții în valoare de 26,5 mili
arde lei, adică 10.4 la sută din tota
lul investițiilor pe tară. Ele se ma
terializează în construcția și termi
narea de noi fabrici, de confecții și

în perioada 1966—1970, ca 
a alocării unor importante 
de investiții făcute de stat, 
organizării științifice a pro-

V. DELEANU
corespondentul „Scînteii*

(Continuare în. pag. a VII-a)

Colectivul întreprinderii 
„Industria linii" din Timi
șoara este angrenait într-o 
muncă perseverentă pentru 
dinamizarea și creșterea efi
cienței activității economice. 
Dezbaterea documentelor a- 
doptait® de recenta plenară 
a C.C. al P.C.R., în adu
narea activului de partid 
care a avut loc aici, a dat 
un nou și puternic impuls 
inițiativei creatoare a mun
citorilor, inginerilor și teh
nicienilor întreprinderii. E- 
xaminînd în lumina măsuri
lor preconizate de proiectul 
de Directive diferitele laturi 
ale activității economice, 
numeroși vorbitori au fă
cut propuneri interesante, 
menite să contribuie la con
turarea mai precisă a unor 
prevederi, la îmbogățirea 
lor, pornind de la experien
ța acumulată pînă acum.

— Ca unul care de mulți 
ani exercit funcții de con
ducere — a arătat tov. Con
stantin Ardeleana, directorul 
întreprinderii — apreciez în 
mod deosebit măsurile care 
se^preconizează în vederea 
îmbuhâitățîrn formelor orga- 
nizatoriice și a metodelor de 
conducere în industrie. Or
ganizarea în viitor a acti
vității industriei pe trei ve
rigi — centrală industrială, 
întreprindere și minister e- 
conomic — va asigura apro
pierea conduoerii de produc
ție, un cadru și mai propice 
pentru concentrarea forțelor 
și întărirea stimulentelar în 
vederea realizării sarcinilor 
planului de stat în condițiile 
unei eficiențe economice su
perioare. Studiind această 
latură a viitoarei organizări 

t și ținînd cont de faptul că

• ADUNAREA ACTIVULUI DE
PARTID DE LA INDUSTRIA LlNII

TIMIȘOARA

• TELEGRAMA ADRESATĂ C. C.
AL P. C. R, TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU

generale din ministeTuJ de 
resont și că nu a existat o 
preocupare susținută pentru 
lichidarea acestora, sînt de 
părere ca în cazul cînd și în 
viitor se vor crea asemenea 
stocuri, etle să fie finanțate 
de centralele industriale prin 
credite bancare a căror do- 
bîndă să fie suportată în 
egală măsură de centrala in
dustrială și de întreprinde
rea deținătoare de stocuri 
supranormative. întrucât ac
tivitatea economică a între
prinderilor urmează să fie 
apreciată și prin prisma 
portului dintre ceea ce

regiunea Banat existăIn regiunea Banat există 
multe întreprinderi textile, 
consider oportună înființarea 
unei centrale industriale în 
această parte a țării. Cen
trala industrială oare s-ar 
crea, înzestrată cu o grupă 
de proiectare și de cerceta
re, ar putea să cuprindă 
toate întreprinderile textile, 
de tricotaje și confecții. Dat 
fiind specificul industriei 
ușoare, aș vrea să relev rolul 
pe care ar trebui să-l aibă 
centralele industriale din ra
mura noastră în întărirea re
lațiilor dintre întreprinde
rile producătoare și comerț. 
Nu o dată s-a întîmplat ca 
anumite produse, în desene 
și poziții coloristice care re
prezentau moda la un mo
ment dat, să nu mai fie 
solicitate de cumpărători din 
cauza comenzilor întârziate 
ale comerțului. In acest caz, 
comerțul, pentru a nu se 
arăta că este vinovat, a cău
tat mai întotdeauna motive 
de a renunța la comandă. 
Pentru a se evita asemenea 
neajunsuri și a se asigura

Panoramd hunedoreanâ Foto : M. Andreescn

Demnitatea socială
Răsfoiesc, la Oficiul juri

dic al Sfatului popular Le
nin. un teanc de petiții 
adresate comisiilor de îm
păciuire. „Am fost oprit pe 
stradă și insultat...", „a in
trat peste mine și a provo
cat scandal", „face gălăgie 
în fiecare noapte și scoală 
toți vecinii din somn"... 
Cauze de calibre diferite, 
contravenții zgomotoase la 
buna conduită cetățeneas
că. Din toate aceste con
flicte se desprinde relieful 
social țipător al celor care 
ne tulbură liniștea, ne iz
besc timpanele și ne toacă 
nervii.

el, ca o orchestră deza
cordată, împărțind un fel 
de ghionți sonori — zgo
motosul ;

el, cu gustul arțagului pe 
limbă, neobosit fabricant 
de pricini — certărețul ;

și el, conflictualul agre
siv, oficiant al cultului vio
lenței — scandalagiul.

(Personaje distincte, dar 
nu rareori contopite în u- 
nul și același specimen).

— La prima vedere — 
spune Constantin Șarpe, 
șeful oficiului juridic — a- 
vem de-a face cu niște 
cauze în care X a fost le
zat de Y. în realitate însă 
este vorba numai de știrbi
rea demnității lui X ? Con
flictul are loc doar între

două persoane ? Cînd se a- 
prinde o ceartă, cînd se 
dezlănțuie schimbul de cu
vinte tari, atmosfera se 
„radioactivizează". Groso
lănia. agresivitatea se pro
pagă mult dincolo de cei 
cîțiva metri pătrați care. 
servesc drept scenă con
flictului propriu-zis. Atitu
dinea turbulentului iese din 
perimetrul strict personal, 
ea afectează și lezează co
lectivitatea însăși. Din ne

fost scena unei întîmplări 
neobișnuite. Locatarii, tre
ziți din somn de zgomote 
și strigăte puternice, au a- 
părut la ferestre. Unscan- 
dalagiu, “
a căutat ceartă cu lumina
rea și s-a repezit asupra 
unor cetățeni pe care nu-i 
cunoștea, lovlndu-i. Moti
vul ? Fără motiv... în afara 
celui care-i caracterizează 
pe astfel de turbulenți : 
plăcerea de a provoca scan-

Francisc Budai,

reportaj - anchetă
înțelegerea acestui fapt, 
astfel de conflicte sînt a- 
desea socotite „minore", 
ceea ce-1 încurajează pe 
turbulent. De altfel, multe 
dintre ele nici nu ajung în 
fața comisiei de împăciui
re, se consumă fără a fi 
sancționate de blamul pu
blic.

Care sînt dimensiunea 
reală, nocivitatea acestor 
contravenții la civilizație ? 
Ce prejudicii aduc ele stră
zii, orașului, colectivității ?

— De curînd, Strada 
Lungă din orașul nostru a

daluri pe stradă, în loca
luri publice și în alte 
locuri unde consideră că 
găsesc ambianța desfășură
rii calităților lor de „eroi". 
Personal am putut constata 
cît de nocive sînt aceste 
explozii ale arbitrariulul, 
atunci cînd rezultatul 
direct al „eroismului" au 
fost tulburarea liniștii, vă
tămarea unor persoane, de
gradarea unor bunuri, în 
general periclitarea ordinii 
publice. (Dorin Ștefanclli, 
judecător la Tribunalul 
raional Tg. Mureș).

— In plin centrul Cralo- 
vel, în dreptul restaurantu
lui „Minerva", există un 
loc a cărui poreclă vorbeș
te de la sine : „La Urlătoa- 
re“. Se trage de la mani
festările zgomotoase ale 
„microbiștilor" care se a- 
dună acolo să comenteze 
partidele de fotbal. Sînt și 
eu un pasionat al balonului 
rotund, dar nu înțeleg de 
ce simpatia față de echipa 
favorită ar trebui dovedită 
prin vociferări și bulucea
lă, care stînjenesc circula
ția pietonilor ? De ce prin 
apostrofări și insulte ? Iar 
din cîte am putut observa, 
pe unii nici nu-i adună 
„La Urlătoare" prea marea 
lor dragoste față de sport, 
ci mai degrabă posibilita
tea de a-și da frîu liber 
poftei de scandal. Individul 
care se simte veșnic călcat 
pe bătătură găsește ime
diat motiv de harță în a- 
cest mediu prielnic. De 
ce nu se iau măsuri pentru 
a se reda liniștea acestui 
punct central ? (Marin Voi- 
cea, președintele comitetu
lui sindicatului de la uzi
nele „7 Noiembrie" Cra
iova).

Victor VANTU

(Continuare în pag. a II-a)

o adaptare mai raipidă a în
treprinderilor la cerințele tot 
mai diverse și în continuă 
schimbare ale cumpărători
lor, cred că centrala ar tre
bui să asigure un contact 
nemijlocit între întreprinde
rea producătoare și comerț. 
Aș propune chiar ca între
prinderile textile să aibă 
dreptul de a prospecta și ele 
cerințele pieței, lansînd di
rect în comerțul cu amă
nuntul diferite produse. Re
zolvarea acestei probleme 
impune însă ca întreprin
derilor textile să li se lase la 
dispoziție o capacitate de 
producție care să fie inclusă 
în plan doar valoric, la un 
preț și o rentabilitate me
die.

In cuvîntul său, tov. Au
rel Niculescu, directorul ad
junct al întreprinderii, s-a 
referit la unele probleme 
legate de finanțarea și credi
tarea producției și a inves
tițiilor. „în proiectul do 
Directive se arată că lucră
rile de modernizare, ame
najare și utilare a întreprin
derilor se vor realiza prin 
credite bancare. Sînt de pă
rere ca întreprinderilor să li 
se ofere posibilitatea de a 
realiza și o serie de investiții 
neproductive, ca spații de 
depozitare, tot cu credite 
bancare rambursabile anual, 
din beneficiile peste plan. 
De asemenea, propun ca ne
cesarul de mijloace circu
lante ale întreprinderilor să 
se stabilească pe total și nu 
pe elemente, lăsînd o mai 
mare mobilitate întreprin
derilor în folosirea acestor 
fonduri. Ținînd cont de fap
tul că pînă acum unele 
stocuri supranormative s-au 
format și din vina direcției

ra- 
va 

obține ca volum aii produc
ției sau ca venit net și to
talul fondurilor de care dis
pun, propun să li se acorde 
oompetențe mai largi în ce 
privește întrebuințarea înlo
cuitorilor, bineînțeles cu 
condiția ca aceasta să nu 
se facă în detrimentul cali
tății produselor. La noi au 
fost cazuri cînd nu am pu
tut să-i utilizăm, deși s-ar fi 
obținut o îmbunătățire sub
stanțială a calității produse
lor și, în plus, s-ar fi eco
nomisit însemnate fonduri 
valutare".

Ocupîndu-se de diferite 
aspecte ale îmbunătățirii a- 
provizionării tehnico-mate- 
riale a întreprinderii, tov. 
Mitru Tofan, șeful serviciu
lui aprovizionare, și-a ex
primat părerea că centrala 
industrială trebuie să aibă 
în vedere, pe lîngă o apro
vizionare ritmică și com
pletă a întreprinderilor, și 
prevenirea unor stocuri su
pranormative de materiale 
din import. Datorită anumi
tor anomalii existente as
tăzi în solicitarea de materii 
prime din import, în unele 
unități s-au creat stocuri 
pentru ani de zile, care 
grevează serios prețul de 
cost al produselor. Propu
neri interesante au făcut și 
tov. Mircea Nicola, șeful 
serviciului planificare, fila- 
toarea Viorica Turtureaua, 
maistrul Gheorghe Drago- 
mirescu, ing. Marius Apos
tol și alții. Spicuim din a- 
ceste propuneri : trecerea u- 
nui muncitor dintr*o cate
gorie de salarizare în alta 
să se facă pe baza unui e-

lon CHIUJDEA 
corespondentul „Scînteii"

(Continuare în pag. a IlI-a)

Solemnitatea înmmării
unor

la Consiliul de Stat
La Consiliul de Stat a avut loc vineri solemnitatea 

înmînării de ordine ale Republicii Socialiste România 
unor oameni de teatru.

înaltele distincții au fost înmînate de tovarășul 
Chivu Stoica, președintele Consiliului de Stat.

La solemnitate au fost prezenți tovarășii Emil 
Bodnaraș, membru al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului permanent al C.C. al P.C.R., prim-vicepreședin- 
te al Consiliului de Miniștri, Manea Mănescu, membru 
supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Constanța Crăciun, vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, Grigore Geamănu, secretarul Consiliului de 
Stat, Gheorghe Stoica și Anton Breitenhofer — membri 
ai Consiliului de Stat, Pompiliu Macovei — președin
tele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Ion 
Stoian — șef de secție la C.C. al P.C.R., reprezentanți 
ai conducerii Uniunii Scriitorilor și Comitetului de 
Radiodifuziune și Televiziune.

Pentru activitate îndelungată în teatru și merite 
deosebite în domeniul artei dramatice, a fost conferit 
Ordinul „Meritul Cultural" cl. I artiștilor poporului 
Gheorghe Storin, Aura Buzescu, Costache Antoniu, 
Gheorghe Calboreanu, Ion Finteșteanu, Alexandru 
Giugaru, Grigore Vasiliu-Birlic, Marcel Anghelescu, 
Niki Atanasiu, Radu Beligan, Ștefan Ciubotărașu, Sică 
Alexandrescu, artiștilor emeriți Marghit KSszegi și 
Valerian Valentineanu și actorului Rudolf Chati de 
la Teatrul de Stat din Sibiu.

Pentru merite deosebite în domeniul artei dramatice 
s-a acordat Ordinul „Meritul Cultural" cl. a II-a, a 
IlI-a, a IV-a, a V-a și „Ordinul Muncii' cl. a IlI-a unul 
număr de 187 de actori, regizori, directori de teatre, 
secretari literari, pictori scenografi, tehnicieni de 
scenă.

După înmînarea distincțiilor, tovarășul Chivu Stoica, 
în numele C.C. al P.C.R., al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu personal, al Consiliului de Stat și al guver
nului, a felicitat călduros pe cei decorați, urîndu-le 
noi succese în ridicarea artei și creației artistice pe 
culmi tot mai înalte, în folosul poporului și patriei 
noastre.

în numele celor distinși au luat cuvîntul artiștii po
porului Sică Alexandrescu și Radu Beligan, artistul 
emerit Iosif Lorant Lohinszky de la Teatrul de Stat 
din Tîrgu-Mureș și actorul Rudolf Chati de la secția 
germană a Teatrului de Stat din Sibiu, care au mul
țumit conducerii partidului și statului pentru înaltele 
distincții conferite, semn al grijii și prețuirii deosebite 
ce se acordă în țara noastră dezvoltării artei și sluji
torilor ei. (Agerpres)
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DIVERS
„Revizorul"

întîmplarea s-a repetat aido
ma în mai multe unități comer
ciale din Oradea. Intra pe ușă, 
dumnealui, revizorul controlor. 
Deschidea gura și doar spunea: 
„Eu sînt reviz... ‘ Atît. Nimeni 
nu îndrăznea să-l legitimeze. 
Responsabilul se învîrtea in ju
rul lui ca un titirez, li punea pe 
masă dosare, acte... Să controle
ze. Inspectorul le frunzărea doar 
cu vîrful degetelor. La sfîrșit, își 
scria concluziile în registrul de 
control. Apoi, lua pe gestionar 
de-o parte, îi cerea împrumut 
diferite sume de bani și dispă
rea. Așa a reușit Tiberiu Strem
pel din Baia Mare (str. Cosașilor 
4) să înșele mai mulți responsa
bili. Gestionarii au scăpat acum 
de „inspecțiile" sale. Dar întîm
plarea e bine să o treacă în in
ventar. S-o aibă mereu sub 
ochi.

Nu vă lăsati!»

de
(O.R.Ă.D.) Calați, nu vă descu
rajați 1 Am auzit despre greută
țile pe care vi le face Comitetul 
raional pentru cultură fi artă 
Focșani. Dv. le-ați trimis spre 
semnare, un contract pentru li
vrarea unei însemnate cantități 
de porumb și ovăz. Au refuzat. 
Înțelegători, le-ați oferit paie ba- 
loți și fîn. Același refuz. Apoi cu 
contractul 9504 din 2 noiembrie 
le-ați propus să achiziționeze o 
tonă de porumb. Și din nou, cul
mea, au respins contractul. Scu
za lor, că activitatea culturală nu 
are drept obiect creșterea ani
malelor și deci n-au nevoie de 
ofertele dv., nu stă în picioare. 
De aceea, mai încercați. Pro- 
puneți-le să contracteze o tonă 
de sămînță de sfeclă, un vagon 
de porumb hibrid, 500 kg să
mînță de cînepă, poate le însă- 
mînțează la primăvară, pentru 
că și cultivarea acestor plante 
tot... cultură se cheamă I

Iar urșii?
Au reapărut, agresivi, în ace

eași zonă geografică (întorsura 
Buzăului) unde au sfîșiat acum 
o lună, în luptă corp la corp, un 
cioban. De data aceasta le-au 
căzut victime doi oameni din Po
iana cu Rugi (raionul Cistău). 
Vasile Teșcan de 43 ani și Nico
lae Onea de 13 ani. Au fost ata
cați de un urs în timp ce se 
aflau, seara tîrziu, la stîna coo
perativei agricole, în punctul 
Cematu. Amîndoi sînt în spital 
— omul mușcat, băiatul în stare 
foarte gravă. Va aștepta filiala 
locală ae vînătoare alte victime 
pentru a se hotărî, în sfîrșit, să 
vîneze urșii care s-au obișnuit 
să atace omul ?

Unde 
e norocul

Discutînd cu un tovarăș din 
conducerea Loto-Pronosportului 
despre ultimele performanțe ale 
„cvartetului" Loz în plic, Prono
sport, Pronoexpres și Loto, i-am 
adresat întrebarea: „Ce faci 
dacă n-ai noroc ?" Răspunsul a 
sunat sec : „Te muți la Codlea, 
la Reghin sau la Buzău". Evi
dent, am așteptat explicații. „Se 
pare că Fortuna a poposit în mal 
multe orașe mici și împarte fa
voruri în dreapta și-n stînga. De 
pildă, la Reghin, la penultimul 
concurs Pronosport, unul din 
participanți a cîștigat 195 942 
lei (cîștig în oare este inclus și un 
autoturism Skoda 1000 M.B.). Cu 
două luni în urmă, o altă lovitură 
la Loto: 150 000 lei! In acest 
an, Loto-Pronospart a mai „tn- 
mînat" la Reghin încă patru auto
turisme. Așa că..."

Atenție, 
șoferi!

Iată o măsură bună, menită 
să „însănătoșească" circulația. In 
luna octombrie, serviciul circu
lație din D.M.C. a anulat 22 per
mise de conducere auto pentru 
infracțiuni grave: conducerea 
în stare de ebrietate, răniri foar
te grave de persoane, avarii etc. 
Alte 52 permise urmează a fi a- 
nulate, iar posesorii lor trimiși in 
instanță pentru accidente comi
se din cauza excesului de viteză, 
neacordarea priorității si pentru 
distrugeri de bunuri. In sfîrșit, 
19 permise au fost reținute. Po
sesorii lor au săvirșit diferite 
contravenții ca : nesemnalizare fi 
depășire neregulamentară etc. 
Așadar, încă un lot de condu
cători auto recalcitranți, certați 
cu disciplina, vor circula 
trotuar. Per pedes...

pe...

de :Rubrică redactată 
Ștefan ZIDARITA 
Ștefan DIN1CĂ 

cu șprijinul corespondenților 
„Scînteii"

UNITATEA ACTULUI
DE CREAȚIE
ARHITECTURALA

Realizarea produsului ar
hitectural, chemat să răs
pundă unor variate exigen
țe materiale și spirituale 
ale societății, este un feno
men deosebit de complex 
în timp și în spațiu. La ni
velul dezvoltării și sarcini
lor actuale ale arhitecturii, 
acest proces de creație 
comportă mal multe etape : 
cercetarea ; (fundamentală 
și aplicată), conceperea (de 
la întocmirea datelor-pro- 
gram pînă la finalizarea 
studiului tehnico-econo- 
mic) ; proiectarea (proiectul 
de execuție) ; execuția; 
avizarea (pe care aș defi
ni-o ca verificare colectivă 
a creației individuale) ; ex
ploatarea (cuprinzînd defi
nitivarea amenajării și do
tării, întreținerea, transfor
mările ulterioare). Toate a- 
ceste etape constituie verigi 
ale unui proces complex, 
unitar și continuu — uni
tate și continnitate care 
trebuie asigurate în scopul 
realizării Ia un înalt nivel 
calitativ al produsului 
final.

în lumina acestui dezide
rat, se impune stabilirea u- 
nor relații strînse, a unei 
legături eficiente între di
versele etape, legătură care 
în ultimă analiză se poate 
materializa în coordonarea 
întregului proces de către 
una și aceeași persoană 
(șeful de proiect, autorul 
sau oricum dorim să o de
numim), prin participarea 
sa activă, directă sau indi
rectă la toate etapele. Rea
lizarea unui asemenea 
principiu presupune cu
noașterea de către toți fac
torii participanți la proce
sul de creație arhitecturală 
a problemelor principiale 
ale tuturor etapelor, lega
rea cercetării în general și 
a proiectării-tip în special 
de materializarea produsu
lui arhitectural — cu alte 
cuvinte, experimentarea, 
verificarea în practică a 
concluziilor și studiilor teo
retice sau de laborator și 
deci participarea cercetă
torului la toate etapele 
procesului, intervenție acti
vă șl eficientă a avizării 
pe parcursul proiectării și 
execuției, realizarea ope
rațiilor de agrementare, 
întreținere sau transfor
mare ale unei clădiri nu
mai cu acordul și chiar 
participarea directă a res
pectivului proiectant-autor, 
stabilirea unui echilibru al 
ponderii în timp a diverse
lor etape și în special evi
tarea „extinderii" unora în 
dauna celorlalte ș.a.m.d.

Deocamdată, în realitate, 
lucrurile nu se petrec, de
sigur, tocmai așa și exem
plele ilustrative în acest 
sens ar putea fi numeroa
se. Mă refer, astfel, la fap
tul că legăturile cercetării 
cu practica sînt în general 
slabe șl neoperative, că 
întocmitorii proiectelor tip 
foarte rar au posibilitatea 
să urmărească concretiza
rea muncii lor și să tragă 
concluziile necesare, că a- 
vizarea se închide adesea 
într-un „turn de fildeș", că 
transformarea multor clă
diri se face fără consul
tarea arhitectului-autor

(sau fără consultarea unui 
arhitect, în general...), cu 
rezultate de multe ori ne
plăcute, de la stridentele 
estetice pînă la accidente 
chiar.

Implicații importante are 
faptul că, de la o fază la 
alta de proiectare, proiec- 
tanții sînt adesea schim
bați (parțial sau în între
gime — experiență încer
cată și de subsemnatul), 
ceea ce evident nu favori
zează unitatea și continui
tatea procesului de creație. 
Același defect îl prezintă 
și antrenarea unor proiec- 
tanți numai în faza de 
proiect de execuție. Este 
cazul frecvent al proiecte
lor pentru mari complexe

și reduse în ceea ce privește 
asistența tehnică și urmă
rirea lucrărilor de execuție 
de către proiectant, nu sînt 
respectate de cele mai 
multe ori decît formal, 
proiectarea este practic 
ruptă de execuție. în ge
neral, imediat după preda
rea unei lucrări, proiec- 
tanții sînt încărcațl cu alte 
sarcini, fără a se ține sea
ma de obligațiile pe care 
le au în continuare față de 
proiectul predat. Deplasă
rile pe șantier sînt condi
ționate de absolut toate 
celelalte obligații ale sala- 
riațllor respectivi, rămînînd 
deci pe ultimul plan și de 
multe ori, mai ales dacă 
șantierul este în altă locali-

puncte de vedere
sau ansambluri. In această 
situație, personalitatea pro- 
iectanților respectivi se 
„grefează" cu dificultate pe 
o concepție străină, lucra
rea suferă, iar capacita
tea profesional-creatoare 
nu este suficient utilizată.

Dar aspectul cel mai im
portant, care sintetizează 
esența problemei ridicate, 
este legătura dintre proiec
tare și execuție. Istoria 
arhitecturii demonstrează 
că realizatorii monumente
lor cu care astăzi omeni
rea se mîndrește au îmbi
nat în mod fericit, în per
soana lor, proiectantul și 
executantul. Fără îndoială 
că astăzi, complexitatea 
procesului arhitectural, ca
racterul 
atracției 
nu mai 
rea de ____
persoană a tuturor sarcini
lor și răspunderilor privind 
proiectarea și execuția. 
Este însă perfect posibil și, 
în același timp, absolut ne
cesar ca proiectantul, per
sonificat de cel căruia îi 
aparține concepția „produ
sului" respectiv, să urmă
rească șl să coordoneze 
procesul de finalizare ma
terială a acestei concepții.

Din experiența personală, 
îmi amintesc că, după în
tocmirea proiectului pen
tru tronsonul Bd. Mără- 
șești — str. Lînăriei, din 
Magistrala Nord-Sud, fiind 
detașat pe șantierul respec- 

' tiv împreună cu o parte 
din ceilalți proiectanți, am 
putut contribui direct și 
eficient la interpretarea 
justă a proiectului, la com
pletarea unor piese ale 
acestuia, la asigurarea ca
lității corespunzătoare a 
finisajelor, la rezolvarea 
operativă șl competentă a 
multor altor probleme ine
rente unei astfel de lucrări, 
fapt remarcat și apreciat 
în repetate rînduri și de 
conducera șantierului, for
mată din specialiști cu 
multă vechime și expe
riență.

Din nefericire, în multe 
cazuri, lucrurile nu se pe
trec asemănător. Prevede
rile legale, destul de vagi

de masă al con
st tehnicizarea sa 
permit concentra- 
către o singură

tate, sînt privite ce „plim
bări".

Este adevărat că, de obi
cei, în cazul lucrărilor 
mari, urmărirea șantierului 
este asigurată. Această mi
siune însă revine aproape 
în exclusivitate șefului de 
proiect, care nu poate aco
peri toate specialitățile, fiind 
și aglomerat cu multiple 
probleme organizatorice și 
financiare. în ceea ce pri
vește lucrările curente, 
„mici", care constituie ca
drul cotidian al vieții și 
activității omului, ele sînt 
de multe ori lăsate în „voia 
soartei" — reprezentată a- 
desea prlntr-un șef de șan
tier mai mult sau mai puțin 
calificat, mai mult sau mai 
puțin interesat de calitatea 
lucrării.

Consider că trebuie mai 
precis reglementată conti
nuitatea răspunderii pro
iectantului. S-ar evita ast
fel unele situații nefirești 
și neplăcute. In cazul mo-

telului „Cozia“, de lingă 
Căciulata, de exemplu, prin
cipalii proiectant! fiind 
transferați din instituția 
respectivă în perioada lu
crărilor de execuție, n-au 
mai avut posibilitatea să 
urmărească realizarea pro
iectului lor, iar titularul de 
investiție, schlmbîndu-se și 
el în aceeași perioadă, or
ganizația de proiectare a- 
parținînd vechiului benefi
ciar s-a dezinteresat de 
lucrări, cu rezultate bine
înțeles negative.

Problemele ridicate își 
pot găsi o rezolvare favo
rabilă în împrejurările ac
tuale cînd, ca urmare a 
indicațiilor conducerii de 
partid și de stat, se pune 
un mare accent pe îmbu
nătățirea activității de 
proiectare. Rezolvarea im
plică, desigur, o serie de 
măsuri tehnice, administra
tive și organizatorice, cum 
ar fi : reconsiderarea asis
tenței tehnice a proiectan
tului pe șantier, legiferarea 
strictă a răspunderii pro
iectantului (inclusiv pro
blema dreptului de autor 
și valorificarea concursuri
lor de proiectare), speciali
zarea prolectanților în sco
pul ridicării calității pro
iectelor, legarea proiectării 
și execuției de titularul de 
investiție, care are astfel 
posibilitatea să asigure uni
tatea procesului de reali
zare, pregătirea completă a 
prolectanților cu noțiuni de 
bază în domeniul execuției 
șl ridicarea calificării celor 
ce lucrează în execuție 
pentru a evita transforma
rea lor în practicieni în- 
guștl. Ar trebui, de aseme
nea, accentuat asupra fap
tului că toată această pro
blemă nu este numai o 
chestiune administrativ-or- 
ganizatorlcă sau de optică 
generală, ci și una de con
știință profesională, care 
privește pe fiecare proiec
tant în parte.
Arh. Codrea MARINESCU

(Urmare din pag. I)

— Locuim în blocul turn din spa
tele gării Pitești, o clădire impună
toare. Alimentara cu autoservire de 
la parterul blocului s-a transformat 
într-o circiumă în aer liber. După 
ce cumpără băutură, diverșii cum
părători și-au creat obișnuința 
de a o consuma la intrarea în 
bloc, pe scări, ba chiar șl la ușa 
apartamentelor. Copiii noștri sînt si
liți să se joace în această atmosferă 
de tavernă, să asculte cuvinte urîte 
și să asiste la unele manifestări lipsite 
de bună-cuviință. (Un grup de loca
tari de pe Bd. Republicii nr. 214).

Contravențiile de acest gen se 
săvîrșesc nu numai la adresa ce
tățeanului -X — apostrofat, ofen
sat în împrejurarea concretă — 
ci lezează demnitatea întregii co
lectivități, demnitatea socială. De
parte de a fi o noțiune ab
stractă, simbolică, ea este una din
tre categoriile fundamentale ale ci
vilizației, ale conviețuirii, înrudită 
cu liniștea și ordinea publică, cu po
litețea. Un raport de reprezentare ce 
se constituie din comportarea mem
brilor unei colectivități. E fața lumii. 
Doi oameni care se ceartă la un colț 
de stradă șl se dau în spectacol își 
știrbesc reciproc demnitatea, dar în 
același timp și pe a noastră, a celor 
din jur. Dacă lor le este indiferentă 
lumina în care apar, nu ne este nouă. 
Strada, parcul, localul, tramvaiul 
reprezintă nu un simplu și utilitar 
spațiu material, ci un cadru social 
al cărui grad de civilizație se expri
mă prin caracterul urban al raportu
rilor cotidiene.

Stăpîn ai unul univers Imaginar, 
turbulentul se simte mandatarul unic 
al tuturor drepturilor pe care le re
fuză celorlalți, declanșînd nervul 
vociferării. Irascibil, veșnic jignit de 
un presupus preopinent, stă cu chi
britul gata aprins... în tramvai: 
„dacă nu-țl place, ia mașină mică !“ 
La o ooadă : „știi cine sînt eu 7“ La 
o barieră de cale ferată : „blochezi 
circulația 7 Unde-1 pe-alci un tele
fon, că te-aranjez eu !“ Orb șl surd, 
scandalagiul nu se dă înapoi de la 
nimic. Judecătorul Dorin Ștefanelli 
ne-a relatat cazul cetățeanului Pavel 
Dee, care nu s-a sfiit să se dezlăn
țuie într-o... casă de nașteri I în toiul 
nopții a iscat o zarvă nemaipomeni
tă, bruscîndu-1 pe doctorul care a in
tervenit pentru aplanarea diferendu
lui șl provocînd o vie neliniște în 
rîndul femeilor internate.

— De unde provin astfel de mani
festări 7

— După cum se vede, gama este 
variată — comentează cazurile de 
mal sus psihologul Paul Popescu- 
Neveanu. Evident, diferă „nervul" 
scandalagiului din tramvai de com
portarea paroxistică, dezumanizată

„BAZARUL
O B O R“

Nu de mult s-a deschis în incinta Halelor Obor 
din Capitală un nou MAGAZIN GENERAI, DE 
TEXTILE, ÎNCĂLȚĂMINTE, cunoscut sub denu
mirea de „BAZARUL OBOR". Aici sînt puse în vîn- 
zare o mare varietate de articole : confecții și încăl
țăminte, cadouri, jucării, galanterie, tricotaje, stofe, 
lenjerie, covoare, solduri etc. Se pot cumpăra de aici 
confecții de sezon — pardesie, paltoane, taioare, ro
chii de stofă, costume bărbătești, precum și diverse 
articole sportive. Pentru încercarea confecțiilor sînt 
amenajate mai multe cabine de probă. La „Bazarul 
Obor" expun spre vînzare magazinele „Victoria', 
„București" și O.C.L.-„Confecția“. Programul de 
funcționare a bazarului este între orele 8-—12, 15—20 
iar duminica între orele 7—11.

LOCURI AGREABILE
DE POPAS

Pe traseele turistice ale re
giunii Argeș sînt unele locuri 
mai solicitate de excursioniști. 
In Pitești, restaurantul „AR
GEȘ" oferă preparate culinare 
cu specific local: frigărui cio
bănești, fleici de porc țărănești, 
scăricică de porc, coșulețe ar- 
geșene cu ciuperci, costiță ru- 
căreană și pîinișoare, precum 
și vinuri din podgoriile de la 
Ștefănești și Drăgășani.

La Curtea de Argeș, vizitato
rii pot face un popas la restau
rantul „CAPRA NEAGRĂ", 
unde se servesc mîncăruri tra
diționale.

Pe o colină, aproape de cen
trul orașului Rimnicu Vilcea, 
este deschis restaurantul cam
ping „CAPELA". In vase de 
ceramică de Argeș se servesc 
aici specialitățile casei: pas- 
tramă de porc și cîrnați direct 
de la afumătoare.

Pentru cei care trec prin Că- 
limănești și Căciulata amintim 
ctteva locuri agreabile de po
pas : campingul „CĂCIVLA
TA" cu- loc de parcare pentru 
autoturisme și hotelul „CĂ
CIULATA", care poate să asi
gure cazare, masă și un loc de 
parcare.

IWt*

La Cabana Piatra Arsâ a început construcția unui frumos complex sportiv. In fotografie : O 
parte a complexului sportiv Foto : Agerpres

a individului din ultimul exemplu. 
Diferența este însă mai mult de na
tură formală, cantitativă. Fie că 
cineva a luat din buzunar străin o 
mie de lei sau numai cinci, furtul 
tot furt rămîne. La fel, fie că avem 
de-a face ou un zgomotos de care 
ne ferim urechile, fie de autorul 
unui scandal „monstru", esența ră
mîne aceeași : lipsa de respect, afi
șarea unei totale nepăsări față de 
oei din jur, sau pe românește spus 
— obraz gros. Aspectele de iarma
roc și speluncă tip „7 păcate" pe 
care le îmbracă astfel de manifes
tări conduc bineînțeles la un divorț 
deschis cu colectivitatea. De la caz 
la caz, explicațiile pot fi nuanțate. 
La tineri e chestie de poză, de gro- 
zăveală, la alții, stîlpi de bodegă, 
este iluzia unei autorități precare.

Fiind expresia concentrată a 
respectării normelor de

socială se 
respectului 

membrii
nu-țl poate

ție, demnitatea 
jină pe codul 
proo între toți 
tivltății. „Lumea

civiliza- 
spri- 
reci- 

colec- 
dărui

le-am făcut nici un neajuns — ridică 
din umeri, -candidă, Marla Vasiu.

— Măcar să-i fie rușine de părul 
nostru alb — se plîng, la rîndul lor, 
vecinele de apartament.

Cine are dreptate 7 Urmează să se 
pronunțe instanțele în fața cărora 
cele două părți se prezintă acum din 
nou, pentru a n oară. Vasiu cea 
candidă e cunoscută și la locul ei 
de muncă pentru vocabularul jigni
tor, imposibil de reprodus.

— Cei mal păgubiți sîntem noi, 
colocatarii — își varsă năduful Ion 
Lăzărescu, tipograf la „Casa Scîn- 
teii". Conflictul dintre ele ne maci
nă nervii, ne aduce mereu în fața 
tribunalului. Vasiu se plînge că nu 
e respectată. Dar ea respectă pe vre
unul dintre noi 7 Au fost momente 
cînd din cauza scandalului s-a adu
nat lume străină în fața imobilului.

Asemenea bumerangului, lipsa de 
respect este o armă care se întoarce 
împotriva celor ce-și îngăduie să 
sfideze colectivitatea prin grosolă
nie, prin egoismul lor crîncen — de
venite conduită de viață. Tipic pen-

în rînd cu ceilalți, ca un oarecare. 
Tipul lui „știi cine sînt eu?“ folo
sește în majoritatea cazurilor un me
canism extrem de simplu dar, din ne
fericire, destul de eficace. Tehnica 
constă în a simula provocarea, în a 
declanșa nervul vociferării sub pre
textul de a fi fost jignit sau lezat. 
Un ceva de care să poată face caz. 
Pentru orgolios, respectarea normelor 
de civilizație echivalează cu o ofen
să adusă persoanei sale. Adesea om 
instruit, el n-a învățat cîteva capi
tole de abecedar: să aștepte, să as
culte, să cedeze.

— Știți că la noi regulamentul in
terzice ca vizitatorii să dea hrană la 
animale — îmi povestește un paznic 
al Grădinii zoologice de la Băneasa, 
Ștefan Mîlnea. Unii nu le cunosc, le 
atragem frumușel atenția și totul e 
în ordine. Ni s-a întîmplat însă ca 
doi oameni în toată firea să ne facă 
pe chestia asta un întreg tărăboi. 
Cine sîntem noi să îndrăznim să le fa
cem lor observație 7 Că ei sînt liberi să 
se distreze cum le place. S-au speriat 
și maimuțele de purtarea lor. zău I

DEMNITATEA SOCIALA
ceea ce nu primește de la tine" — 
aceste cuvinte ale unuia dintre ma
rii poeți ai lumii pot fi înscrise drept 
legea de căpătîi a codului. Respectă, 
ca să fii respectat I Cu alte cuvinte, 
demnitatea unuia nu se poate afirma 
prin negarea demnității celuilalt, 
după cum demnitatea individuală nu 
este viabilă decît în concordanță cu 
exigențele demnității sociale. Nici 
n-ar mai trebui retipărite principii 
realmente axiomatice, dacă n-am a- 
sista la încălcări flagrante ale res
pectului reciproc care vatămă însăși 
demnitatea socială.

Prin ce mijloace, sub ce pretexte 7 
...Am pătruns în imobilul din str. 

Mlhal Vodă 13 cu sentimentul de a 
păși în zona de foc dintre două linii 
de tranșee dușmane. In scrisoarea- 
apel primită la redacție se spunea : 
„Nu este de conceput ca intr-un 
imobil cu oameni pașnici și civili
zați, unde înainte de mutarea lui Va- 
siu Maria nu au existat scandaluri 
și bătăi, să se petreacă astfel de lu
cruri... ca trei locatare să fie ne
voite să-și părăsească locuința și să 
stea fugite de 23 de zile, în timp ce 
Vasiu terorizează cu muzica și zgo
motele produse la ore nepotrivite pe 
locatari..."

— Nu știu ce au cu mine, că nu
etc.

tru această categorie este turbulen
tul șmecher, oare face din gălăgie 
un mijloc lucrativ. Mizează pe slă
biciunile oa și pe bunul-simț al ce
lor dimprejur, știind că pe unii tă
răboiul îi intimidează, Iar alții ce
dează de lehamite. îl vezi înfipt și 
aferat, lasă să se înțeleagă că e nu 
știu cine de nu știu unde („eu n-am 
treabă aici decît ou cine e mai 
mare") pentru a fi servit înaintea 
tuturor sau pentru a pleca neplătit.

— Căci nu orice scandalagiu e un 
„posedat" — e de părere Gheorghe 
Tomescu, responsabilul cinematogra
fului „București". Ne ciocnim de unii 
care calculează la rece : „N-o să le 
convină dacă Ie fac scandal". Cu a- 
ceastă armă, sub un pretext sau al
tul, ei încearcă să forțeze intrarea. 
Cum 7 Se prezintă cu bilete nevala
bile și cu replica „așa mi-a dat de 
la casă !“ Pretextul e cusut cu ață 
albă, totuși îl întrebi: „Dar dv. nu 
v-ați uitat să vedeți ce scrie pe bi
let 7“ Omul necivilizat nu se sprijină 
însă pe argumente și nici nu le ac
ceptă ; el încearcă să-și croiască 
drum cu ajutorul coardelor vocale.

Un alt tip de contravenient la co
dul respectului reciproc este turbu
lentul orgolios. Tot timpul țîfnos. Cu 
capsa pusă. Bănuindu-se important la 
slujba lui, nu suportă să fie tratat

— Natura muncii mele — spune 
juristul Constantin Șarpe — mă pune 
în contact cu cele mai felurite con
travenții la civilizație. Cele mai mul
te provin din faptul că autorii lor 
scapă din mînă cîrma propriei lor 
comportări și se lasă antrenați în 
derivă pe oceanul unor porniri in
stinctuale. Iată un caz. Cineva care 
a acostat o femeie și, drept răspla
tă, s-a ales cu o severă corecție din 
partea unuia care era de fața, îl re
clamă pe acesta din urmă la comi
sia de împăciuire. Dar oare are drep
tate să se plîngă? Dacă el, prin ac
tul său grosolan, și-a arătat sie în
suși atîta lipsă de considerație, o 
mai poate cere de la alții?

— Cum explicați persistența unor 
astfel de manifestări, deși s-ar părea 
că nu există cineva — în afara celor 
în cauză — care să nu blameze gă
lăgia, cearta, scandalul?

— Teoretic nu, dar practic există. 
Există, din păcate, tipul de om indi
ferent care nu se amestecă; nu vrea 
să fie „implicat" sau să-și pună min
tea cu „nebunii". Iar în afara lui — 
precizează conf. univ. Popescu-Ne- 
vcatiu — există și un alt tip, de-a 
dreptul condamnabil, pe care l-aș 
numi spectatorul activ. Spectator — 
fiindcă formal nu se amestecă, ac-

BILANȚ

Recent s-a încheiat campania de recoltare a fruc
telor de pădure. In actualul sezon au fost adunate peste 
32 000 tone de zmeură, afine, mure, precum și 7 500 
tone ciuperci comestibile, finind seama de cerințele 
mari de astfel de produse pe piaja externă, în cursul 
anului au fost luate măsuri pentru sporirea exportului 
de fructe și ciuperci, în special în țările Europei occi
dentale. în acest scop a fost sporit parcul de auto
vehicule frigorifice care transportă produsele.

Pînă acum au fost livrate în Republica Federală • 
Germaniei, Elvefia, Franța, Italia și Olanda cantități 
importante de fructe și ciuperci de pădure, atît în 
stare proaspătă, cît și conservate sau uscate. Totodată, 
s-a asigurat materie primă industriei alimentare pentru 
producerea de conserve și sucuri.

Politica
de cadre
(Urmare din pag. I)

rectorul general „minimalizează rolul 
comitetului de partid". Aceste afir
mații au găsit crezare chiar la unii 
activiști de partid. A fost necesară 
intervenția biroului comitetului re
gional de partid pentru restabilirea 
adevărului.

Avem nevoie pretutindeni în 
funcții de conducere de cadre bine 
pregătite, energice, combative, prin
cipiale. Firește, asemenea oameni cu 
personalitate își susțin punctul de 
vedere, nu acceptă mecanic orice in
dicație, dacă nu sînt convinși de te
meinicia ei, după cum pe drept cu- 
vînt sînt refractari metodelor de tu
telă măruntă. Dar, tocmai astfel de 
cadre, despre care unii afirmă că 
„se lucrează greu cu ei", avem da
toria să promovăm și să sprijinim 
pentru că își pun la inimă sarcina 
încredințată; el acționează ca promo
tori ai progresului, în timp ce oa
menii docili — ou care unii lucrează 
comod deoarece, neavînd altă grijă 
decît de a păstra scaunul sînt de a- 
cord ou orice le cere cineva „mai 
mare" — se dovedesc factori de stag
nare.

Aș vrea să relev șl altă latură a 
problemei. Cadrele de conducere din 
economie, din aparatul de stat și din 
alte domenii se adresează în mod fi
resc organelor de partid pentru a le 
cere avizul sau sprijinul în rezolva
rea unor probleme majore. Unii însă 
s-au deprins să vină la partid pen
tru orice chestiune, cît de măruntă 
ar fi ea. Ar putea, desigur, să ac
ționeze singuri, operativ, aplicînd 
sarcinile generale la condițiile speci
fice ale unității respective; ei însă 
doresc, chipurile, „să Informeze", „să 
ceară părerea, ajutorul", „să se sfă
tuiască cu tovarășii de la oraș (ra
ion sau regiune)". Unii tovarăși pun 
preț pe un asemenea stil de muncă 
și adesea spun : „este un tovarăș bun, 
disciplinat, nu acționează de capul 
lui, consultă organul de partid".

Oare așa să fie? Adevărul este că, 
lipsiți de inițiativă și spirit de răs
pundere, asemenea oameni vin Ia 
partid să-și ia „porția" de îndrumări 
pe oare le notează conștiincios, 
care însă nu întotdeauna le duc 
îndeplinire.

Unele organe de partid din 
giune și-au făcut un obicei
a chema conducerile întreprin
derilor pentru a le explica cu 
amănuntul cum trebuie să fie re
zolvată o problemă sau alta, dîndu-le 
rețete, în loc să le ceară să-și pună 
în valoare experiența, spiritul de 
orientare, inițiativa. în numai trei 
săptămîni din. luna septembrie, de

pe 
la

re- 
dln

tiv — fiindcă încurajează atentatul 
la demnitatea socială. El se amuză 
cu bilet de favoare la o reprezen
tație pe care o susține din umbră. 
Cînd doi se ceartă sau se încaieră, ÎI 
auzi : „așa-1, zi-i“, „încurcă-i drace !“.

E un sol de Iago care întețește fo
cul cu cel mai angelic surîs pe buze, 
gata să se facă nevăzut cînd 
treburile riscă să se termine rău. 
Fără îndoială că diverșii scandala
gii și certăreți ar fi nevoit! să dis
pară de pe scenă, izolați de către 
opinia publică, dacă le-ar lipsi a- 
ceastă clientelă tembelă.

Uneori avem de-a face cu un du
blu joc.

— M-am întrebat cîteodată, văzîn- 
du-1 pe scandalagiul din tribună, 
cum s-o fi comportînd el în viața 
de toate zilele 7 întîmplarea a fă
cut să-i întîlnesc și la locul lor de 
muncă pe doi dintre acești supor
teri furibunzi. Controlori de calitate 
la „Autobuzul". Ciudat — remarcă 
Constantin Petrescu, procuror în ra
ionul Nicolae Bălcescu — aici sînt 
cunoscut! drept oamenii cei mai li
niștiți și la locul lor. Care este a- 
devărata lor față — asta, sau cea 
congestionată de o mînie oarbă, a- 
prinsă de potopul de înjurături la a- 
dresa arbitrului, a jucătorilor, a ce
lor ce nu le împărtășesc părerile 7 
Sau or fi socotind că civilizația se 
oprește la poarta stadionului 7 Am 
citit că în Anglia se pronunță sen
tințe prin care unor astfel 
tatori 11 se Interzice pe un 
cesul în tribune.

— N-ați căutat să aflați 
dublei comportări 7

— Mi s-a dat următoarea replică, 
de prisos s-o mai comentez : „Stai, 
domnule, acasă la televizor, dacă ești 
domnișoară. Eu am plătit biletul și 
am dreptul să mă destind".

Mi-am zis că totuși merită aten
ție acest răspuns. întrucît nu ara
reori, și nu numai la fotbal, unele 
manifestări zgomotoase sînt explica
te și justificate prin „temperament". 
Zeul-temperament.

— între el si civilizație s-a decla
rat război 7 l-am întrebat pe conf. 
univ. dr. Popescu-Neveanu.

— După cum se știe, conduita u- 
mană este „regizată" de cuplul ca- 
racter-temperament. Parțial, cel 
de-al doilea se integrează în primul, 
dar în anumite puncte e temperat 
de caracter. Oricum, caracterului îi 
revine rolul diriguitor în acest cu
plu. el fiind „responsabilul cu con
duita". Cei ce revendică dreptul la 
o conduită pur temperamentală se 
situează implicit în afara oricărui 
autocontrol. Cred că nu le-ar con
veni dacă li s-ar spune. în terme
nii cei mai comuni, că au un mare 
temperament, dar n-au caracter !

La școala civilizației, respectul re
ciproc este examenul care condițio
nează accesul la demnitatea socială.

de spec- 
tlmp ac-
misterul

pildă, la Rupea toate cadrele de bază 
din agricultură au fost convocate de 
patru ari la raion pentru a fi in
struite în probleme care puteau fi 
transmise și apoi rezolvate practic, 
la fața locului, într-un mod eficient.

Se pune întrebarea : cum au reușit 
să se mențină în unele munci de 
răspundere oameni lipsiți de calită
țile necesare funcției respective 7 
Cred că una din explicații o consti
tuie abilitatea cu care foloseso lin
gușirea, „tămîlerea", pentru camu
flarea unor slăbiciuni personale, a 
lipsei unor atribute esențiale cadre
lor de conducere. Lingușitorii au în
vățat să-și prezinte activitatea în cu
lori frumoase, evidențiind „ajutorul 
permanent, multilateral și compe
tent" al comitetului orășenesc ori al 
comitetului regional de partid, al to
varășului director general din minis
ter ; ei formulează angajamente pom
poase cu privire la „hotărîrea de a 
lichida în cel mai scurt timp lipsurile 
semnalate în mod just, analitic, de 
organul superior". Se dovedesc maeș
tri în a găsi tot felul de cauze obiec
tive spre a justifica lipsuri de care se 
fac vinovați în mod direct, bagateli
zează autocritica.

Nu demult, s-a aprobat înlocuirea 
tovarășului loan Simpllceaniu din 
funcția de director al fabricii „Nico
vala" din Sighișoara. Nimeni nu-i 
contestă meritele privind activitatea 
din anii trecuți, dar aceasta nu ne-a 
putut face să admitem „metoda" sa 
de a risipi cu dărnicie elogii la a- 
dresa superiorilor ierarhici pentru a 
le capta bunăvoința, astfel îneît a- 
ceștia să închidă ochii dacă ioi-colo, 
sarcinile de plan nu sînt realizate.

„Cine se aseamănă, se adună". Așa 
se întîmplă deseori și cu oamenii 
slabi, lipsiți de pregătire și calități 
organizatorice, care prin imobilismul 
lor ridică obstacole în calea a tot ce 
e nou și înaintat. Un asemenea 
exemplu îl oferă activitatea unei im
portante întreprinderi alimentare din 
Brașov, unde, în ciuda condițiilor teh- 
nico-materiale optime, de mai multă 
vreme nu se realizează indicatori de 
bază ai planului de producție. Aici 
se bate pasul pe loc, pentru că di
rectorul întreprinderii a deschis larg 
porțile spre funcții de conducere 
unor oameni slab pregătiți, dar în 
mijlocul cărora el se poate impune.

Biroul comitetului regional de 
partid a cerut organelor și organiza
țiilor de partid din regiune să cîntă- 
rească cu mai multă exigență cali
tățile cadrelor de conduoere, compe
tența, capacitatea organizatorică, re
ceptivitatea față de nou, energia cu 
care se dăruieso îndeplinirii sarcini
lor, să nu se lase impresionate de o 
falsă aureolă.

Menținerea în munci de conducere 
a unor cadre necorespunzătoare este 
favorizată și de practica înoă des
tul de răspîndită a derogărilor. Pe 
drept cuvînt se spune că acestea re
prezintă de fapt concesii făcute me
diocrității, incompetenței ; ele legife
rează menținerea unor cadre care lu
crează doar din intuiție, practiclștl 
lipsiți de orizont. Abuzul de dero
gări, de care nu beneficiază decît în 
foarte rare cazuri oameni cu adevă
rat excepționali, constituie de fapt o 
încălcare a indicațiilor partidului 
privind promovarea în munci de răs
pundere a unor cadre bine pregătite, 
capabile să organizeze temeinic în
făptuirea sarcinilor încredințate. 
Proiectul de Directive privind per
fecționarea conducerii și planificării 
economiei naționale stabilește nece
sitatea ocupării prin concurs a unor 
posturi tehnice și economice. Unii 
participanți la dezbaterea acestor 
documente și-au exprimat convinge
rea că, treptat, acest sistem se v« 
generaliza, și, ca urmare, se vor în
lătura manifestările de subiectivism 
și arbitrar în acordarea derogărilor.

Merită subliniat și un alt aspect. 
Zilele trecute a solicitat audiență la 
comitetul regional de partid un om 
care considera că a fost nedreptățit. 
Fusese într-un timp activist, apoi di
rector adjunct al unei întreprinderi 
de gospodărie orășenească. N-am 
reușit să-l convingem că postul de 
director „acjunct", pe care îl reven
dica în continuare socotlndu-l pe de
plin „conrespunzător", îl depășește 
prin cerințele sale, întrucît, nesoco
tind recomandările Insistente care 1 
s-au făcut de-a lungul anilor de a-și 
dezvolta nivelul de pregătire, a ră
mas în urma vieții. Marea majoritate 
a cadrelor de partid, de stat, din 
economie, au reușit cu grele eforturi, 
dar cu tenacitate, să-și dezvolte con
tinuu pregătirea politică și profesio
nală. Cunoaștem însă și unii care, 
după ce ignorînd această îndatorire 
fundamentală, au fost transferați în- 
tr-o muncă pe măsura capacității lor 
reale, bat la toate ușile solicitînd 
menținerea în funcțiile deținute, ca 
șl cum acestea le-ar fi fost încre
dințate pe viață.

Unele organe de partid din re
giunea Brașov au greșit cînd au 
acceptat cu multă ușurință ca 
oameni care s-au dovedit inca
pabili într-un anumit Ioc să fie 
transferați în alte întreprinderi tot 
în munci de răspundere unde, fireș
te, au obținut aceleași „rezul
tate".

Pe zi ce trece devin mai complexe 
sarcinile de conducere a activității 
în toate domeniile vieții social-eco- 
nomice. De aceea, organele și orga
nizațiile de partid din regiunea Bra
șov consideră drent o îndatorire fun
damentală să deschidă un ctmp larg 
de acțiune oamenilor harnici, valo
roși, cu înaltă pregătire, care-și con
sacră forțele aplicării creatoare, 
neabătute a politicii partidului.
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și ...„Uzina x (tau fabrica, mu 
S secția) și-a atins la termen
§ sau chiar mai devreme para
ta metrii proiectați". O știre di-
H fuzată frecvent de presă și
g radio. Beneficiarii, proiectonții
■g și constructorii își văd astfel
S încununate de succes înde-
șg lungile lor eforturi și căutări
g creatoare, de mare impor
ts tanță social-economică. Înainte
sș de termenul preconizat, res-
șt. pectivele obiective industriale
Ș „pompează" în circuitul eco-
ȘS nomic al țării, la întreaga lor
g capacitate, mari cantități de
g produse care întregesc anu-
SS mite corelații riguros stabilite.
g Și tot mai devreme se oferă
g posibilitatea să se recupereze
£ integral în favoarea econo-
H miei, sub forma aoumulărilor,
r- fondurile investite. Numai în
S semestrul I a.c., de 63 de ori
g s-a anunțat succinta știre,
g ceea ce înseamnă că 63 de
3 obiective s-au conectat cu Sn
ag tregul lor potențial tehnic și
§ economic la angrenajul com
is plex al economiei naționale.

Există însă și altfel de si- 
g tuații: la unele dintre noile
g unități industriale, procesul de
g maturizare tehnică și econo-
g mică, pînă la Urnita prevede
ri rilor proiectului, se desfășoară
g extrem de anevoios, pe du-
g rate care depășesc cu mult tim-
g pii normați, dind naștere la
g un cortegiu nefavorabil de consecințe. In fruntea listei se înscriu o seamă de obiective ale industriei
s chimice, ale industriei metalurgice, ale industriei materialelor de construcții. Paguba pentru economie este
S evidentă. Orice depășire a termenelor de atingere a parametrilor tehnico-economici proiectați sau reali-
g zarea lor parțială lipsesc economia națională de anumite produse, au efecte negative asupra creșterii ve
rs nitului național și a acumulărilor, diminuează eficiența economică a unor investiții.

Date fiind asemenea implicații, se pune în mod firesc întrebarea: depășirea termenului de atin
și gero a indicatorilor tehnico-economici stabiliți în proi ecte este o fatalitate ? Tema, extrem de interesantă,
g a constituit obiectul unei discuții la „masa rotundă", organizată recent la redacție, cu specialiști din Co-
S mitetul de Stat al Planificării, Banca de Investiții, ministere, institute de proiectări și întreprinderi.

UtlIIIHIimilHIHIHHIHI

Este o fatalitate
depășirea termenului
de atingere a
PARAMETRILOR

PROIECTAȚI ?
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Implicațiile izvorăsc
încă din faza pregătirii

nou investiții

Decizia pentru construi
rea unor noi fabrici, uzine, 
secții sau simple linii teh
nologice presupune ca în 
orice act economic, o adîn- 
că chibzuință prealabilă 
asupra scopului, cit și a 
mijloacelor de realizare a 
acestuia. Cu precădere, 
această îndatorire revine 
ministerului beneficiar de 
investiții, el fiind titularul 
principal al răspunderii 
pentru modul în care se 
utilizează fondurile încre
dințate. „Din experiența 
muncii de avizare, spunea 
arh. Mihai Ionescu din 
direcția de investiții a Co
mitetului de Stat al Plani
ficării, am constatat că 
multe, poate cele mai multe 
din neajunsurile ulterioare 

a 
care

punerii în funcțiune 
noilor obiective și 
îngreunează atingerea pa
rametrilor, decurg 
incapacitatea sau 
titularului de investiții de 
a înțelege importanța pre
gătirii din vreme a condi
țiilor de abordare a noului 
obiectiv — prospectarea 
pieței externe și obținerea 
de oferte, elaborarea temei 
de proiectare, a studiului 
tehnico-economic, în de
plină cunoștință de cauză 
asupra datelor certe refe
ritoare la amplasamentul 
tehnologic, utilaje, lucrări 
de construcții și utilități. 
Or, înainte și, din păcate, 
și acum, singura mare 
grijă a unor titulari de 
investiții este numai intro
ducerea în plan a inves
tiției și începerea cît mai 
urgentă, în orice condiții, 
a execuției lucrărilor, chiar 
și pe bază de „derogări" 
de la legislația în vigoare. 
Se neglijează astfel în dese 
cazuri calitatea documen
tației tehnico-economice 
care trebuie să fundamen
teze investiția".

Intr-adevăr, superficiali
tatea în alegerea temei de 
proiectare și în fundamen
tarea ei tehnică și econo
mică constituie una din 
cauzele principale ale de
pășirii termenului de atin
gere a parametrilor proiec
tați la unele obiective. Su
mara analiză a unora 
din noile obiective este în 
acest sens edificatoare. 
Iată cazul Exploatării mi
niere Moldova Nouă, a- 
mintit în mai multe rînduri 
de participanții la discuție. 
Fără a cerceta riguros 
condițiile, înarmat doar cu 
simțul... spectaculosului, 
proiectantul a propus o 
anumită metodă de exploa
tare, chipurile de mare pro
ductivitate. Și poate că, în- 
tr-adevăr, așa este, dar nu 
se aplică exploatării Mol
dova Nouă. Titularul, în 
loc să analizeze adînc solu
ția propusă, a acceptat-o. 
Cînd fondurile s-au in
vestit s-a văzut însă că 
metoda preconizată nu dă 
rezultatele scontate. Nici 
un indicator prevăzut nu 
s-a mai putut realiza. 
Se putea preveni aceas
tă situație ? Evident că da. 
Participarea activă a titu
larului de investiții în pro
cesul de proiectare, la sta
bilirea principalelor solu
ții pe baza analizei com
parative a mai multor 
variante ar fi oferit po
sibilitatea să se determine 
ou exactitate condițiile 
reale de randament al pro
cedeelor tehnice și tehno
logice preconizate, precum 
și nivelul real al indica
torilor tehnico-economici.

Dar, „specialiștii consi
liului tehnico-științific al 
ministerului titular de in
vestiții cum asigură reușita

din 
refuzul

deplină a investiției?" — s-a 
pus întrebarea la masa ro
tundă. La care, majorita
tea participantelor au ară
tat că acest for are simpla 
funcție de a da avize de... 
complezentă. O dată, cînd 
C.T.S.-ul își dă avizul 
pentru investirea bani
lor în lucrări care nu asi
gură garanția recuperării 
lor integrale și la timp. A 
doua oară, cînd se plă
tesc proiectantului premii
le pentru documentația a- 
preciată cu calificative 
exagerate. Și, în vreme ce 
aprecierile „bine", „foarte 
bine" și „excepțional" au 
fost acordate proiectanților, 
C.T.S.-ului din Ministerul 
Economiei Forestiere bu
năoară nu i se poate acor
da, în cazul fabricilor 
de parchete și cherestea 
de la combinatele de 
industrializare a lemnu
lui din Suceava și Pi
tești, decît calificativul 
ncsatisfăcător. Respective
le fabrici nu-și pot în
deplini în prezent indica
torul preț de cost. Se putea 
preveni o asemenea situa
ție ? Răspunsul este ace
lași : da. Cu condiția ca la 
pregătirea și definitivarea 
documentației să fi partici
pat serios și ministerul ti
tular, iar consiliul său teh- 
nico-științific să-și fi făcut 
datoria. Dar nu s-a întîm
plat așa. Proiectantul a 
luat în calcul la stabi
lirea prețului de cost 
distanta medie de trans
port pentru materia pri
mă care l-a avantajat 
pe el, justificînd în fața 
titularului, respectiv Mi
nisterul Economiei Fores
tiere, varianta convenabilă 
deși ulterior realitatea a 
infirmat-o.

Cauzele neatingerii la 
termen a indicatorilor teh- 
nico-economici proiectați 
sînt poate mai numeroase 
și de altă natură. De pildă, 
tov. Cezar Corăci, inginer 
șef la „Neferal", ne spu
nea că uzina s-ar fi putut 
astăzi număra printre uni

tățile cu înaltă eficiență ale 
industriei chimice, dacă la 
conceperea investiției s-ar 
fi analizat aprofundat șl 
multilateral problema apro
vizionării cu materii pri
me. Ministerul Industriei 
Chimice, titularul investi
ției, s-a grăbit să cons
truiască uzina și abia după 
aceea a constatat că nu are 
cu ce s-o aprovizioneze. Cu 
ce a crezut acest for tute
lar că o să funcționeze 
uzina ? Acum se caută a- 
coperirea neglijării sur
selor de materii prime prin 
intermediul improvizațiilor.

Deși este vizibil de la o 
poștă că asemenea cauze 
subiective au la bază su
perficialitatea în concepe
rea și realizarea investi
țiilor. manifestările de vo
luntarism și provizoratele, 
totuși unii factori de răs
pundere caută să le neso
cotească. sustinînd cu tă
rie inevitabilitatea depăși
rii termenului de atingere 
a parametrilor proiectați. 
Intr-o scrisoare adresată 
redacției, de exemplu, ca 
răspuns Ia o critică ce se 
referea la Fabrica de aglo
merare de la Reșița — 
obiectiv restanțier de mulți 
ani în realizarea prevederi
lor proiectului — ing. Ig. 
Pavoni, director tehnic în 
Ministerul Industriei Me
talurgice, preciza : „a fost 
inevitabilă apariția unor 
deficiențe în proiectare, 
execuție, montaj și ex
ploatare, dat fiind faptul 
că era prima unitate de 
acest fel din tară". Cu 
alte cuvinte, d-sa încearcă 
să susțină că orice am face, 
unele obiective au pece
tluită soarta chiar înainte 
de a se naște. Nu cumva 
o asemenea concepție fata
listă, contrară oricărei 
rațiuni economice, urmăreș
te de fapt absolvirea de ori
ce vină a celor care, cu ne
permisă ușurință, au 
jat banii statului în 
iecte superficiale ?

întrebarea aceasta
naștere la o altă întrebare. 
Dacă unii titulari de inves
tiții și unele institute de 
proiectare au dovedit su
perficialitate, de ce nu 
și-au făcut cum trebuie 
datoria organele de avi
zare, în speță C.S.P. și 
C.S.C.A.S.? Arh. Mihai Io
nescu a prezentat lipsuri 
pe care le-au avut și le mai 
au unele ministere, dar nu a 
amintit nimic despre „scă
pările" organului în care 
lucrează. Lipsa de exigen
ță a titularilor de investiții 
a făcut, în cazul anumitor 
investiții, casă bună cu a- 
ceea a C.S.P.-ului și 
C.S.C.A.S.-ului.

anga- 
pro-

dă

Orice omisiune sau
greșeală de proiectare
este dăunătoare

Unele obiective — s-a 
subliniat în discuție — se 
află astăzi în situația de a 
nu-și fi realizat indicatorii 
proiectați și din pricina 
arbitrariului care i-a stă- 
pînit pe unii proiectanți, 
atunci cînd au întocmit do
cumentația respectivă. Cum 
s-a manifestat el ? Bunăoa
ră, ieftinirea cit mai mult 
posibilă a devizelor ocupă 
un loc principal între sar
cinile ce revin institutelor 
de proiectare. Aceasta, în 
nici un caz nu îndeamnă la 
„ciuntirea" lor, așa cum s-a 
întâmplat de exemplu cu 
sectorul dc țevi al Uzinei 
metalurgice Iași, unde au 
fost pur și simplu omise o 
seamă de utilaje tehnolo
gice, ca și anumite lucrări 
absolut necesare. Evident, 
aceste ..scăpări" au influ
ențat nefavorabil atingerea 
parametrilor și pînă la re-

medierea lor a trebuit să 
treacă o bună bucată de 
timp, scumpindu-se costul 
lucrărilor. „Dar cele mai 
mari și mai mnlte erori 
s-au comis la stabilirea ni
velului productivității mun
cii — sublinia tov. Traian 
Silea, economist în Comi
tetul de Stat al Planifică
rii. Fabrica de țigle și că
rămizi Tăndărei, bunăoară, 
apare azi cu indicatorii ne
realizați tocmai din cauză 
că de la bun început prin 
proiect s-a subapreciat ne
cesarul de muncitori, ne- 
dimer.sionîndu-se ■ exact 
productivitatea muncii. La 
fel stau lucrurile și cu alte 
întreprinderi din industria 
construcțiilor, industria 
chimică, industria extrac
tivă".

Arbitrariul și slaba exi
gență în elaborarea docu
mentației tehnico-economi-

Masă rotundă cu
specialiști din economie

ce s-au manifestat și sub 
alte forme. Nu mai depar
te decît în cazul întreprin
derii U.R.E.M.O.A.S.-Bucu
rești. Astăzi, cînd s-a văzut 
limpede că tehnologia de 
fabricație și concepția con- 
structiv-funcțională a unor 
utilaje este greșită, s-a a- 
juns la soluția înlocuirii 
celor patru linii de for- 
mare-turnare existente cu 
două 
te
care 
ră

dinea firească a construc
țiilor anexe, acestea fiind 
lăsate cu predilecție pentru 
„mai tîrziu", după intrarea 
în funcțiune a obiectivelor 
de bază. Și așa, din capul

locului, improvizațiile au 
înrăutății condițiile nor
male de atingere a para
metrilor proiectați, umflînd 
mult cheltuielile de fabri
cație.

Experiența pledează
pentru pregătirea te
meinică și permanen 
tizarea cadrelor
„Am consultat un ma

terial sintetic privitor la 
obiectivele industriale care 
au depășit termenul de a- 
tingere a parametrilor pro
iectați, ne-a relatat tov. 
Traian Silea. Intre factorii 
ce frînează maturizarea e- 
conomică a acestor unități 
industriale, o pondere mare 
au cei care se referă 
neasigurarea din timp 
cadrelor de muncitori 
tehnicieni, conjugată cu

linii de capacita- 
echivalentă, pentru 
va fi însă necesa- 

cheltuirea altor 6,5 
milioane lei valută. Dacă
proiectantii nu se lăsau 
pradă „spectaculosului", de
sigur că această cheltuială 
suplimentară în nici un 
caz n-ar mai fi fost nece
sară, iar uzina era în mă
sură să-și atingă parametrii 
proiectați 

Faptele 
Și totuși, 
la masa 
înclinați să motiveze erori
le de proiectare prin urgen
ta, chipurile obiectivă, a 
execuției lucrărilor. O ase
menea justificare nu poate 
fi luată în serios. Graba, în 
nici un caz. nu poate fi 
prezentată ca argument 
pentru a se motiva daunele 
aduse economiei naționale 
prin amînarea atingerii pa
rametrilor proiectați, prin 
cheltuielile suplimentare 
datorită superficialității u- 
nor institute de proiec
tare. Ce folos are economia 
de pe urma unor obiective 
la care s-a scontat pe o 
înaltă productivitate a 
muncii, pe un preț de cost 
redus, rând se constată că 
ele se situează cu mult sub 
nivelul mediu al eficien
tei ? Așa se petrec azi lu
crurile la Combinatul de 
hîrtie și celuloză Călărași. 
Provizoratele în aprecierea 
fiecărui parametru au pro
vocat — după ce s-au chel
tuit milioane și zeci de mi
lioane lei — revizuirea pa
rametrilor. Asemenea „re
trageri de pe poziții" sînt 
în studiu la C.S.P. și pen
tru alte obiective, arăta 
arh. Mihai Ionescu. Fără 
nici o exagerare, toate a- 
ceste revizuiri de parame
tri cerute de către minis
tere la obiectivele aflate in 
funcțiune de 4—5 ani nu 
pot fi calificate altfel decît 
falsuri economice. Titularii 
de investirii s-au angajat 
în fața partidului și statu
lui că vor obține anumite 
rezultate, care să compen
seze eforturile financiare 
făcute. Or, acum ei vin să 
ceară diminuarea obligației 
ce o au, fără însă a mal 
restitui ceva din ceea ce au 
primit. „Mistificarea para
metrilor are însă și alte 
consecințe, sublinia tov. 
Traian Silea. Ea plafo
nează conducerile din res
pectivele întreprinderi, ofe- 
rindu-le motive de justifi
care a propriilor lor lip
suri".

Unele din greșelile de 
proiectare s-ar fi putut re
media, cu mult înainte de 
Intrarea în funcțiune a obi
ectivului, pe parcursul exe
cuției, dacă proiectantul ar 
fi fost permanent pe șan
tier. Mulți participanți au 
arătat însă că asistența 
tehnică a lipsit în timpul 
execuției lucrărilor. „De 
regulă, proiectantul vine pe 
șantieT cînd este solicitat 
de constructor, spunea tov. 
ing. Cezar Corăci. Și a- 
cesta din urmă nu îl invită 
decît cînd are nevoie de... 
note suplimentare de co
mandă, pentru care adese
ori creează chiar false pro
bleme...". Asemenea simu
lacru de asistență tehnică 
generează și alte implicații. 
Soluții care se schimbă de 
pe o zi pe alta, datorită 
documentațiilor incomple
te, sau elaborate și predate 
într-o ordine care încalcă 
flagrant succesiunea lucră
rilor pe șantiere. înlesnesc 
și intrețin atmosfera dero
gărilor de la proiecte, aco- 
perindu-se deseori propriile 
deficiente organizatorice 
ale constructorilor. în a- 
ceste condiții, 
unor șantiere 
mis să recurgă 
de provizorate 
zării. Cel mai adesea întâl
nită este nerealizarea în or-

ia termen, 
sînt deci clare, 
unii participanți 
rotundă au fost

conducerile 
și-au per
la tot felul 
și improvi-

Spirit maxim de exi
gență la contractarea 
utilajelor

„Anumite obiective ala 
industriei chimice — re
marca tov. Vasile Hosu. șef 
de serviciu în Ministerul In
dustriei Chimice — nu și-au 
atins parametrii și din ca
uză că Ia contractarea ins
talațiilor din import nu 
s-au cunoscut în amănun
țime performanțele tehnice 
realizate în practică de a- 
cestea. Ne-am bizuit pe re
clama furnizorilor străini, 
iar acum constatăm că, 
uneori, ne-am înșelat. Cele 
mai multe instalații, fabrici 
au fost prototipuri, unicate, 
neverificate în producție. 
Experimentarea am făcut-o 
noi și acum tragem ponoa
sele".

Nu numai la unele obiec
tive din industria chimică, 
ci și la anumite unități noi 
din alte ramuri s-a dovedit 
că depășirea termenelor de 
atingere a parametrilor 
proiectați își are drept cau
ză principală tocmai gre- 

comise ia 
instalațiilor 
In unele

ză principal. 
șelile gi-ave 
achiziționarea 
și utilajelor, 
cazuri, iresponsabilitatea 
celor însărcinați să pros
pecteze și să achiziționeze 
„zestrea" tehnică a noilor 
obiective a atins poate li
mitele absurdului. Cînd 
spunem aceasta, nu ne gîn- 
dim numai la o mașină sau 
la o instalație oarecare, ci 
la faptul că au fost aduse 
pe „n.v.“ fabrici întregi. 
Un exemplu concludent ni-1 
oferă dezvoltarea Fabricii 
de țiglă și cărămizi din Si
ghișoara (de fapt, o unitate 
nouă). Deși o delegație nu
meroasă de „specialiști" s-a 
deplasat timp de aproape 
două luni la firma furni
zoare, nimeni n-a avut cel 
puțin curiozitatea profesio
nală, nemaivorbind de răs
pundere, să vadă în func
țiune o fabrică similară cu

oea care unma să se aducă 
în țară. Bineînțeles, fabrica 
s-a construit și greșelile 
celor care au contractat u- 
tilajele au ieșit la iveală 
abia după punerea ei în 
funcțiune. După trei ani, 
fabrica nu realizează nici 
jumătate din nivelul de 
capacitate prevăzut pen
tru țigle, productivitatea 
muncii atinge puțin pes
te 68 la sută, iar prețul 
de oost este cu 32 la sută 
mai mare decît nivelul pro
iectat. Specialiștii firmei 
furnizoare, după încercări 
infructuoase, au recunoscut 
că de fapt o asemenea fa
brică nu mai există nicăieri 
și că cea contractată de 
noi era un experiment 
pentru ei.

Cei oare se fac vinovațl 
de astfel de acte susțin a- 
cum că au căpătat, din 
partea furnizorilor, despă
gubiri sau 
face 
Dar 
compensațiile 
sînt minore față de pier
derile mari înregistrate 
prin neatingerea parametri
lor proiectați. Cînd măcar 
nici acest lucru — despăgu
birea — nu se obține — 
intervin regretele. Dar, la 
ce mai ajută ele ? Faptele 
sînt fapte, risipitorii care 
au contractat utilajele „le
gați la ochi" își văd mai 
departe de treabă, iar eco
nomia plătește un tribut 
serios miopiei lor profesi
onale. Nu de regrete este 
nevoie. Esențial este ca cel 
puțin acum factorii răspun
zători de soarta unor astfel 
de investiții să deschidă 
bine ochii pentru a nu mai 
da prilejul să asistăm la 
costisitoare experimentări 
ale prototipurilor altora pe 
„buzunarul" economiei na
ționale.

acceptul de a 
unele „modificări", 
despăgubirile sau 

respective

la 
a 

și 
o 

■labă calificare a acestora". 
De ce se menține această 

■ltuație ? Lipsesc oare fon
durile pentru pregătirea 
cadrelor ? Discuțiile la 
„masa rotundă" au reliefat 
că nu 
lipseso 
deri, oi 
ceperea 
cit mal folositor. Să vedem 
cum se cheltuiesc, de obi
cei, fondurile repartizate 
pentru asigurarea și pre
gătirea cadrelor. Cu doi șl 
chiar trei ani înainte de 
intrarea în funcțiune, cînd 
întreprinderea se află în 
plină construcție, se com
pletează schema personalu
lui tehnic-administrativ, 
care în mică măsură își 
justifică existenta. De unde 
se Iau aceste cadre ? De 
regulă, prin transfer de la 
întreprinderile similare sau 
chiar din altă parte. „Tra
iul tihnit", vreme de doi- 
trei ani, în afară de faptul 
că-i descalifică, pe unii din 
ei îi face să creadă că „așa 
e bine"... Și cînd noua în
treprindere intră în func
țiune, iar problemele „gre
le" se arată, acești „semi- 
pensionari" sînt primii care 
o iau din loc. Dar, de data 
asta spre o viitoare între
prindere. Așa s-a creat cu 
timpul acel contingent de 
„vînătorl de posturi", în- 
tîlnit în Întreprinderile în 
devenire.

In ce privește angajarea 
viitorilor muncitori, recru
tați din mediul sătesc, abia 
cu puțin timp înainte de 
intrarea în funcțiune a 
noului obiectiv sînt aduși 
pe șantier, chipurile să se 
califice. In cel mai bun 
caz, parte din ei sînt tri
miși la alte întreprinderi 
din sector și rareori cineva 
urmărește pregătirea lor. 
Pentru a se lichida această 
anomalie, tov. Viorel Flo- 
reci, director adjunct în 
Banca de Investiții, a pro
pus ca „fondurile destinate 
asigurării cu cadre a mari
lor unități industriale să fie 
grupate la nivelul direcției 
generale titulare și apoi re
distribuite la întreprinde
rile existente, cu scopul ca 
acestea să pregătească în 
fiecare an un procent de 
10—20 la sută muncitori, 
capabili să înlocuiască pe 
cei ce ar urma să fie tran
sferați în noile fabrici și 
uzine. Nu este normal ca 
instalațiile și mașinile noi 
să fie încredințate unor oa
meni care abia se califică".

Problema pregătirii ca
drelor are și unele „amă
nunte", aparent mai puțin 
însemnate, dar care joacă 
un rol extrem de impor
tant în creșterea și matu
rizarea economică a noilor 
întreprinderi. Unul din a- 
ceste „amănunte" se referă 
la calificarea muncitorilor 
de la întreținere și repa
rații, domeniu extrem de 
important în activitatea u- 
nei noi întreprinderi in
dustriale. Și tocmai la a- 
cest capitol au făcut rabat 
unele din unitățile care în 
prezent se găsesc în situa
ția de a nu-și atinge para
metrii proiectați. Acești 
muncitori au fost pregătiți 
în pripă și. de cele mai 
multe ori, ei au luat cunoș
tință de o mașină sau uti
laj de abia după ce acestea 
s-au defectat. Ca urmare, 
întreținerea și eventualele 
reparații se fac intuitiv, pe 
dibuite, cu repercusiuni a- 
supra funcționării lor ul
terioare. Mai apare însă șl 
un alt aspect. Fiind slab 
pregătiți, se încearcă 
„compensarea calității prin 
cantitate", angajîndu-se 
mai multi muncitori de în
treținere decît prevăd nor
mele. Astfel se intră în- 
tr-un adevărat cerc vicios : 
defecțiunile cresc propor
țional cu numărul celor 
care le remediază. Perso
nalul auxiliar de întreține
re se amplifică iar indica-

fondurile bănești 
noilor întreprin- 

interesul și pri
de a le utiliza

torul productivității mun
cii se deteriorează. „Meca
nicii, electricienii, automa- 
tiștii și alti specialiști de 
întreținere, sublinia tov. 
Lucian Zaharia, inginer șef 
la I.P.M.C.I.P., trebuie nea
părat să participe la monta
rea instalațiilor și mașini
lor ce le vor avea în su
praveghere".

Un alt „amănunt", ne
glijat, care atîrnă însă 
greu în balanța atingerii 
parametrilor, se referă la 
cadrele calificate sau spe
cializate in țările de unde 
s-au importat utilajele și 
instalațiile. Tov. Nicolae 
Popovicl, director tehnic la 
I.P.R.A.N., a semnalat unele 
deficiențe de nepermis în 
acest domeniu : „In multe 
cazuri s-au trimis peste 
hotare la calificare și spe
cializare oameni cu o în
doielnică capacitate tehni-

că, sau fără chemare ți 
tragere de inimă pentru 
meseria ce urma s-o pro
feseze. După întoarcere, 
unii nu au mai revenit la 
locurile de muncă, căutîn- 
du-și posturi călduțe, sau 
cu puțină bătaie de cap. 
Excelează în exemple 
Combinatul chimic din 
Turnu Măgurele. (S-au a- 
mintit cazuri cînd unii din
tre acești oameni au fost 
trimiși din nou la specia
lizare, dar de către... alte 
unități). Este inadmisibil că 
nu s-au folosit cel puțin 
mijloacele juridice — sem
narea unui contract între 
individ și întreprindere — 
care să-l rețină în unita
tea respectivă. O asemenea 
modalitate de lucru trebuie 
imediat aplicată".

în spiritul acestei propu
neri a fost și intervenția 
tov. ing. Iosif Lorenț, direc
tor tehnic la U.R.E.M.O.A.S.: 
„Pentru fabrica noastră au 
fost recrutate cadre din 
toată țara. Cine a vrut să 
vină la București a primit 
imediat locuință, fiind an
gajat în uzină. Foarte mulți 
au fost trimiși la specializa
re în străinătate. în prezent 
însă, rar mai găsești dintre 
aceștia în uzină. Cînd au 
dat de greu și-au luat tăl
pășița. Eu aș merge cu pro
punerea chiar mai departe. 
Tuturor acelora care au 
părăsit uzina, după veni
rea de la specializare, să 
li se impute cheltuielile 
suportate de stat și chiar 
să li se retragă dreptul la 
locuință".

Numai noua intreprin
dere trebuie să tragă
ponoasele ?

Participanțli la discuție 
au dezbătut problema creș
terii răspunderii tuturor 
factorilor care concură la 
realizarea investițiilor pen
tru atingerea in termenul 
planificat a parametrilor 
proiectați. S-a combătut in
sistent practica de a arun
ca întreaga răspundere a 
neîndeplinirii indicatorilor 
tehnico-economici în ex
clusivitate pe umerii con
ducerii noii întreprinderi. 
Ceilalți factori : titular de 
investiții, proiectant, con
structor nu au ' ' 
pundere ?

— Concluzia 
din numeroase 
treprinse de organele Băn
cii de Investiții și ale altor 
instituții economice centra
le, spunea tov. Viorel Flo- 
recl, arată că în cazul de
pășirii termenului de atin
gere a prevederilor din 
proiecte, titularii de inves
tiții nu au folosit eficient 
pîrghiile de stimulare și 
control în proiectare, exe
cuție și în exploatare.

In esență — după cum s-a 
arătat — s-au acordat pro- 
iectanților recompense ma
xime. Nu-i nimic grav în 
aceasta. Rău este că aceiași 
titulari de investiții, care 
au sesizat ulterior grave 
carențe de calitate, nu au 
înțeles principiul cointere
sării materiale și sub aspec
tul tragerii la răspundere 
a celor în cauză, prin resti
tuirea sumelor primite pe 
nedrept. Și mai 
este faptul 
mentalitatea 
tul nu are 
ponsabilitate 
gerea în final a parametri
lor proiectați, socotind că 
prin predarea proiectului 
misiunea lui s-a încheiat și 
că primele 1 se cuvin de 
drept.

De soarta atingerii para
metrilor nici constructorul 
nu se simte răspunzător.Cu 
o nepermisă ușurință, titu
larii de investiții au accep
tat să ia în primire de la 
constructor obiective și in
stalații nerecepționate, fără 
probe tehnologice termina
te și, uneori, chiar au ra
portat ca puse in funcțiune 
unele capacități care erau 
departe de condițiile nor
male de lucru; între altele, 
frecvent au lipsit construc
țiile auxiliare șl edilitare. 
Cu multă ușurință s-a pro
cedat și în cazul nerespec- 
tării întocmai a prevederi
lor proiectelor. Bineînțeles, 
constructorul a primit sti
mulentele materiale și a 
plecat pe... alt șantier. Ul
terior, cînd deficientele de 
construcții și montaj se a- 
rată, cu greu se poate pre
ciza vinovatul. Ca urmare, 
o lipsă acoperă pe alta, jus
tificările se completează, 
iar de toate neajunsurile —

nici o răs-
desprinsă 

analize în-

dăunător 
că s-a creat 
că proiectan- 

nici o res- 
față de atin

de proiectare, construcții, 
utilaje — răspunde, singu
ră, întreprinderea benefi
ciară.

„Este, în ultimă instanță, 
o chestiune neloiaiă ca mal 
mulți să greșească și doar 
unul să suporte con-
secin - remarca tov. 
Traian Silea. Socotesc echi
tabil ca titularul de inve
stiții, proiectantul, con
structorul și beneficiarul 
să răspundă deopotrivă 
pentru realizarea la ter
menele planificate a tutu
ror parametrilor proiectați. 
Revin și eu asupra propu
nerii ca recompensa mate
rială a factorilor de răspun
dere amintiți să aibă loc 
numai după ce ținta finală 
a investiției a fost atinsă, 
sub toate aspectele. Princi
piul cointeresării materiale 
nu poate să funcționeze 
însă unilateral; este și ar 
fi nejust ca societatea, re- 
compensînd rezultatele po
zitive, să treacă cu vederea 
răspunderea materială a 
celor care se fac vinovațl 
de pagube aduse avuției 
naționale".

★

Din ansamblul probleme
lor abordate s-a desprin» 
limpede că depășirea ter
menului de atingere a in
dicatorilor tehnici și econo
mici proiectați, la unele o- 
biective, în nici un caz nu 
poate fi apreciată ca o fa
talitate. Cauzele sînt în ex
clusivitate de natură 
biectivă și nu mai pot fi 
acceptate drept justificări 
„obiective" neajunsuri din 
propria activitate a diferi- 
tilor factori care concură 
la realizarea investițiilor. 
O dovadă : analizele făcute 
anul acesta în întreprinde
rile noi, care nu au atins 
parametrii proiectați, au 
permis stabilirea unor mă
suri eficiente, a căror apli
care a înlesnit redre
sarea multor obiective 
industriale. Se constată, 
însă, că măsurile propuse 
nu sînt valorificate cu stric
tețe peste tot, sînt amînate, 
economia avînd de supor
tat, în continuare, pagube. 
Cît va mai dăinui o aseme
nea stare de lucruri ? Ea 
trebuie grabnic lichidată, 
îneît fiecare obiectiv nou 
să lucreze în cel mai scurt 
timp la parametrii proiec
tați. Aceasta incumbă creș
terea 
lor de 
datari 
lui —
ții precise și ferme pentru 
toți factorii care concură 
Ia realizarea obiectivelor, 
pînă la atingerea parame
trilor proiectați.

su-

răspunderii titulari- 
investiții — ca man- 
ai fondurilor statu* 
stabilirea de atribu

Nicolae CUCUI 
loan ERHAN

Eficiență economică superioara
(Urmare din pag. 1)

xamen, fără acel stadiu cerut în mo
mentul de față, care de fapt nu stimu
lează frecventarea cursurilor de ridi
care a calificării; pentru o strînsă co
relare între data încheierii contrac-

telor de livrare și aceea de aprovizio
nare cu materii prime și materiale, con
comitent cu perfectarea comenzilor 
pentru comerț, să se lanseze și cererile 
către furnizori spre a se evita situația 
din prezent cînd repartițiile ajung doar 
cu 5—10 zile înainte de începerea tri-

mestrului; pentru bunul mers al pro
ducției este util ca necesarul de mij
loace circulante al întreprinderilor să 
fie determinat și în funcție de struc
tura sortimentală și de ciclul de fa
bricație ; să se reglementeze mai bine

prin acte normative perioada de con
tractare — de preferință pe lungă 
durată, mai ales pentru articolele prin
cipale — precum și modul de renun
țare la contract, după expirarea te** 
menului de livrare.

j

la „Industria lînii“-Timișoara s-aAdunarea de dezbateri de 
încheiat prin adoptarea unei telegrame adresate Comitetului Cen
tral al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care se spune:

„Activul de partid al întreprinderii „Industria lînii" din Timi
șoara, studiind și dezbătînd documentele Plenarei C.C. al P.C.R. 
din 5-—6 octombrie a.c., își exprimă încrederea deplină și totala 
adeziune față de măsurile preconizate pentru continua dezvoltare 
a economiei naționale și înflorirea patriei noastre socialiste. Măsu
rile cuprinse în proiectul de Directive reflectă grija și preocuparea 
susținută a partidului, a Comitetului său Central, de a elabora cele 
mai potrivite forme și metode de organizare și conducere, cores
punzătoare etapei actuale, care să asigure o eficiență maximă în 
valorificarea muncii sociale și a bogățiilor naturale ale țării.

Cu acest prilej, colectivul nostru raportează importante succese 
în realizarea și depășirea planului, pe cele trei trimestre, la toți 
indicatorii. Sarcinile de plan au fost depășite cu 2 407 000 lei la 
producția globală, cu 16 159 000 lei la producția marfă vîndută

și încasată, cu 1,5 la sută Ia productivitatea muncii și 
lei la beneficii. In această perioadă au fost produse 
noi în 368 desene și poziții coloristice, toată atenția 
fiind îndreptată în direcția îmbunătățirii calității și 
varietății sortimentelor.

Pătrunși de însemnătatea covîrșitoare pe care o 
întregul nostru popor măsurile preconizate de documentele Plenarei 
Comitetului Central al P.C.R. din 5—6 octombrie 1967, asigurăm 
conducerea partidului și pe dumneavoastră personal, scumpe tova
rășe Ceaușescu, că vom depune toate eforturile pentru îndeplinirea 
sarcinilor ce ne revin, întimpinind Conferința Națională a P.C.R. 
cu noi succese în muncă. Aplicînd cu fermitate indicațiile condu
cerii partidului privind dezvoltarea multilaterală a industriei 
ușoare, vom munci neobosiți în vederea ridicării pe o treaptă 
superioară a activității noastre economice, pentru a da viață politicii 
înțelepte a partidului consacrată prosperității scumpei noastre patrii 
și bunăstării poporului român".

cu 2 378 000 
22 articole 

colectivului 
a creșterii

au pentru
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Autoritatea și slăbiciunile
premiilor literare

Mal mult ea orlctnd tn trecut, astăzi 
cunoaștem tn fara noastră un larg inte
res, aj zice o adevărată foame pentru 
«artea (și literatura) bună. Un sondaj 
ftiinjific tn masele largi de cititori (din 
păcate, sondajele de ptnă acum stnt 
destul de simpliste și deci nu întot
deauna concludente) ar traduce în pro
cente elocvente numeroasele situafii 
cărora le sîntem martori nu pufini din
tre noi atunci ctnd, la o oră după 
aparifia unei cărți In librării, edifia cău
tată s-a și epuizat... Situații petrecuse 
nu numai la București sau la lași, dar și 
la Găești, Balș sau Măcin reprezintă 
fenomene culturale ce ar entuziasma pe 
un Heliade Rădulescu, Bălcescu sau 
Asachi, care visau ca pe o utopie o 
bibliotecă românească cu mii de citi
tori. Acest interes, devenit necesitate 
spirituală, are explicațiile sale. Printre 
«Iți factori aș aminti școlarizarea, ce
rințele impuse de dezvoltarea econo
mică și socială a tării, concretizată în 
nevoia de informație calificată, dorinfa 
oamenilor de a se împărtăși la lumina 
unor idei generoase, la căldura unor 
frumuseți artistice durabile, în sfîrșit, o 
orientare a cititorului mai inteligentă, 
mai operativă.

Pe zi ce frece, cititorul pretinde să 
aibă la dispoziție un sistem de selec
ție, de îndrumare, un sistem de mostre 
și argumente care să-i înlesnească mai 
rapid alegerea cârfii după nevoi și pre
ferințe.

Văzută prin acest curs al faptelor, 
dar și prin prisma unor interese de sti
mulare a creafiei, instituția concursului 
și a premiului literar, avînd în alte fări 
un rol apreciabil, ni se pare la noi 
încă deficitară. In cadrul unei vieți 
literare diverse și bogate, cu manifes
tări ce se înnoiesc necontenit și care 
se materializează într-un singur an în 
aparifia a sute de cărfi, premiul lite
rar reprezintă prea pufin acea reco
mandare sintetică și autorizată menită 
să scurteze drumul unei opere către 
iubitorul de literatură care o așteaptă. 
O dată cu cititorul care intră în libră
rie sau în biblioteca publică cu titlul 
cărții tn minte, cunoaștem un alt cititor 
(de fapt o categorie mare de cititori)

care caută în orice moment Romanul, 
Poezia, Nuvela, Eseul, cu alte cuvinte 
cartea mare, cartea cu adevărat nouă, 
cartea care să reprezinte cît mai com
plet idealul său contemporan de litera
tură. El „alege cu ochii închiși* titlul 
distins cu premiul Nobel, traducerea 
cărfii care a obținut premiul Goncourt, 
Strega, Pulitzer sau Renaudot. Cineva 
ar putea obiecta că este vorba și de 
oarecare snobism. S-ar putea, cum 
s-ar putea ca romanul distins cu un 
ilustru premiu să nu fie tocmai de va
loarea scontată. Dar tn același timp nu 
pofi minimaliza extraordinarul prestigiu 
de care se bucură cartea purtînd pe 
copertă o asemenea distincfie. Un sis
tem de mijloace aparfinînd tehnicii 
moderne de informare, de afectare a 
ochiului și a sufletului cititorului s-a 
pus în slujba unui scop nobil. Acest 
aspect mi se pare important.

Nu același lucru se întîmplă cînd 
este vorba despre literatura noastră 
originală. Se scrie mult, mai bine și 
mai pufin bine. Publicafiile noastre, 
editurile noastre oferă cititorului lu
crări literare de o mare diversitate. 
Dar, spre deosebire de cazul traduce
rilor, în acest domeniu, în afara con
semnărilor de presă — cronici și re
cenzii — și acestea timide în aprecie
rile de valoare, rar se fac distincții 
clare pentru a sublinia cartea mai bună 
dintre cele bune. Premiul literar, care 
ar fi avut, printre altele, această menire 
nu are încă notorietate.

Or, așa cum scria Perpessicius, „pre
miile literare aduc din cînd în cînd în 
atenfia publică un nume, o operă, un 
interes... o anticipafie, un avans al 
posterității...*.

Prinfr-o înțelegere eronafă, s-a sub
apreciat de multe ori funcția premiului 
literar care, așa cum pe bună dreptate 
ne-a spus acad. Alexandru Philippide, 
trebuie să evite caracterul ocazional și 
să se constituie ca o instituție cu activi
tate sistematică, respectată pentru deci
ziile și distincțiile sale, etalon la care 
să se raporteze producția artistică și edi
torială a unei perioade date.

Am cunoscut scriitori care de-

Dan Herdan și Romeo Mogoș în „Azilul de noapte* la Teatrul din Constanța

țin, pe merit, nu mai puțin de patru- 
cinci premii obținute din partea unor 
reviste literare sau altor instituții.

— Ce a însemnat pentru dumnea
voastră primirea acestor distincții ? — 
am întrebat, zilele trecute, pe unul din
tre acești fericiți.

— în afară de valoarea i 
mai nimic. De un oarecare pi 
raj, de o atenție specială, să zicem o 
banderolă aplicată pe coperta volumu
lui premiat, nici vorbă.

— Cine v-a acordat premiul î — am 
mai întrebat.

— Juriul era format din cîteva per
sonalități locale, printre care cronicarul 
literar al revistei. Nu le-am reținut nu
mele, care, de altfel, nici n-au fost pu
blicate nici înainte, nici după acordarea 
premiului.

Cu excepția a două-trei mari premii 
naționale — și unele dintre aces
tea avînd lipsuri, în ce privește popu
larizarea, astfel „lansează* premiile 
noasfre un autor sau o carte. Un for
malism inert caracterizează întreagă a- 
ceastă frumoasă activitate.

Concursul și premiul nostru literar, 
ea să-și redobîndească eficacitatea, să 
constituie un stimulent real pentru 
scriitor și un mijloc util de selecție 
pentru cititorul de literatură nu mai pot 
ignora regulile elementare ale acestei 
instituții. Sînt aspecte îndeobște cunos
cute, dar cam prea de mult timp uita
te, de aceea voi aminti cîteva.

In primul rînd, nu se face o distinc
ție măcar de nuanță între un premiu 
și altul. In timp ce în lume sînt cunos
cute tipuri de premii foarte variate (re
amintesc printre altele) — pentru de- 
butanți, pentru primul roman publicat 
dar și pentru un ciclu de romane, pen
tru volumul de critică inedit, sau pen
tru volumul celui mai tînăr scriitor-a- 
mator, pentru schiță sau pentru teatru 
scurt, dar și pentru marea frescă sau 
teatru, în sfîrșit pentru volumul femi
nin, pentru cartea adresată adolescenți
lor și copiilor, pentru literatura dedica
tă televiziunii etc., etc. — premiile 
noastre cunosc o uniformitate ce le îm
piedică să devină evenimentul de cul
tură care ar trebui să fie. Se ignorează 
că premiul poate constitui o pîrghie 
pentru stimularea continuă, pe mulți ani, 
a unor genuri, a unei literaturi mult a- 
preciate de cititori.

O condiție importantă a eficacității 
premiului este legătura lui cu viața li
terară pe care o servește. Se organi
zează adesea concursuri și premii sor
tite din capul locului să intereseze nu 
Întreaga mișcare literară, ci o publica
ție oarecare, un cerc restrîns de citi
tori. Dacă cei care organizează con
cursul (uniuni de ceafie, edituri, re
viste, alte instituții) și acordă premiile 
nu-și propun să impună atenției gene
rale un nume, să dea o „lovitură* 
prin lansarea unui talent autentic, a- 
sigurtndu-i popularitatea și mișcarea 
pentru ca însuși premiatul să se oblige 
la realizări și mai mari, distincția se 
demonetizează și nu-și atinge scopul. 
De aici necesitatea, printre altele, de 
a se lega acordarea premiilor de eve
nimente intrate în tradiția vieții noas
tre culturale : săptămîna sau decada 
cărții românești, ziua cărții etc. Datele 
precise de atribuire a premiilor, schim
bate uneori, așteptate alteori un 
treg fără ca cineva să-și mai 
tească de ele, trebuie să fie, în 
respectate riguros.

Premiile sînt precedate de 
ori de concursuri. Se fac concursuri 
ocazionale și se ignorează că efica
citatea maximă se obține numai prin 
perpetuarea peste ani a unuia și ace
luiași concurs. Rar se apelează la opi
nia publică (deși este vorba despre re
viste, care ar putea consulta părerea 
specialiștilor și a cititorilor înainte de 
deciziile finale, în cazul textelor publi
cate într-o perioadă anume) sau la 
jurii de mare competență și autoritate 
(în cazul sistemului cu plic închis). Atît 
pentru scriitor cît și pentru cititor, fap
tul că nu se anunță componența juriilor 
este echivalent cu eșecul pe jumătate 
al concursului. Există o tehnică a ma
rilor concursuri care, în principiu, poa-

premiului, 
>lus de ti-

an în- 
amin- 
sfîrșit,

multe

r i Fiecare mare epocă istorică are 
oorespondentă o anumită formă, un 
anumit tip de edificiu teatral, rapor
turi specifice între scenă și auditoriu, 
o poziție a publicului față de actul 
dramatic — reflectare a structurii și 
dezvoltării sociale. Ca rezonanță a 
transformărilor economice, sociale, 
tehnice, estetice, în secolul nostru a 
fost pusă în discuție nu numai dra
maturgia, ci și întreg edificiul teatral, 
cu spațialitatea și mijloacele tehnice 
de care dispune. In țara noastră se 
construiesc continuu case de cultură, 
cămine culturale dotate cu scene pen
tru spectacol, unde instituțiile teatrale 
vor poposi tot mai des, se reamena- 
jează teatrele existente și se ridică al
tele noi. Crescînda dezvoltare cultu
rală, liniile de perspectivă ale mișcării 
teatrale, nu numai necesitățile ime
diate, se cer luate în seamă în con
struirea clădirilor și scenelor la nive
lul tehnic cel mai avansat pentru a 
nu deveni anacronice și neutilizabile 
în scurt timp.

Din discuțiile pe care le-am purtat 
cu mai mulți oameni de teatru se 
desprind în primul rînd unele cerințe 
minime pentru desfășurarea creației 
în spectacol. Dimensiunile mari pe 
care le au în zilele noastre clădirile 
destinate acestei arte, deci, implicit, 
cuprinderea unui număr mare de 
spectatori, ridică elementare necesi
tăți . o perfectă vizibilitate din toate 
punctele sălii, o excelentă acustică, 
utilarea mecanică a scenei pentru 
orice gen de spectacol, capabilă să se 
adapteze gîndirii regizorale și sceno
grafice.

Arh. Paul Bortnovschi își exprima 
convingerea că „ne aflăm într-un mo
ment în care lucrurile s-au copt și ar 
trebui să se acționeze nu numai sub 
forma unor paleative, ci sub forma u- 
nor măsuri concrete, în ceea ce pri
vește schimbarea de mentalitate în ar-

te fi urmată de oricare altele. Menține
rea acelorași personalități într-un junu, 
de-a lungul mai multor ani, cum se în
tîmplă curent în străinătate, este uti'ă 
pentru profilarea concursului ca și pen
tru statornicirea unor criterii de selecție 
pentru un timp mai îndelungat. S-ar 
putea ști de toată lumea că premiul 
cutare consacră în special producțiile 
de autenticitate, reportajul, să zicem, 
cutare — creațiile scrise în modalități 
artistice inovatoare, de o mare expre
sivitate, și așa mai departe.

Publicitatea slabă în jurul premiilor 
și al concursurilor contribuie în prezent, 
în mare măsură, la menținerea intere
sului limitat al celor mai multe ase
menea manifestări. Unii mai consideră 
încă, în mod eronat, că domeniul se 
poate dispensa de publicitate. In lu
mea modernă, în care informația se 
consumă în mari cantități, literatura, 
cartea nu se pot dispensa de un mij
loc ca acesta de penetrație imediată 
în masele largi. Lucrurile nu trebuie 
văzute simplist — dar și aici există 
firește un raport producăfor-consuma- 
for, iar nesocotirea lui poate cauza 
prejudicii. Nu este vorba de popu
larizări zgomotoase, ieftine : acordarea 
premiului poate să prilejuiască dezba
teri de idei privind afirmarea unor ten
dințe noi, punerea în valoare a unor 
virtualități aflate în tradiția literaturii 
sau a producției anterioare a autorului, 
o emulație generală pentru profunzimea 
și frumusețea scrisului. Sînf numeroase 
mijloacele prin care se poate face o 
popularizare inteligentă, susținută, a va
lorilor selectate prin concursuri și 
premii.

Un minim de condiții pentru orga
nizarea unor concursuri și pentru atri
buirea unor premii literare, ca și un sis
tem mai judicios de nuanțare a aces
tora sînt necesare.

O sporire a prestigiului premiului și 
concursului literar va contribui neîn
doios la dezvoltarea interesului general 
pentru literatura originală de valoare

Mircea SIMIONESCU

La ora de lucrâri practice în laboratorul de micro
scopie metalo-graficâ de la Institutul de petrol Ploiești 
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teatre
• Opera română : Bărbierul din Sevilla — 19,30

• Teatrul de stat de operetă : Prințesa circului — 
19,30 • Teatrul Național „I. L. Caraglale" (sala Co
media) : Oameni și șoareci — 19,30, (sala Studio) : 
Regina de Navara — 16, Seringa — 19,30 ■ Teatrul 
de comedie : Rinocerii — 20,30 « Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu Măgureanu 
nr. 1) : Cazul Oppenheimer — 20, (sala din str. Al. 
Sahia nr. 76 A) : sfîntul Mitică Blajinu — 20 o Tea
trul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : Lovitura — 
19,30, (sala Studio) : Cînd luna e albastră — 20
• Teatrul Giulești (în sala Teatrului evreiesc de 
stat) : Omul care a văzut moartea — 19,30 • Teatrul 
„Barbu Delavrancea" : Miorița — 19,30 • Teatrul 
„Ion Creangă" : Naufraglațll — 16,30 • Studioul 
Institutului de artă teatrală șl cinematografică 
„I. L. Caraglale" : Ulciorul sfărîmat; Cintăreața 
cheală — 20 • Teatrul „Țăndărică" : Ileana Sîn- 
ziana — 17 (la Palatul Pionierilor) : Tigrișorul Petre 
— 17 • Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tănase" (sala 
Savoy) : Scandal la Boema — 19,30, (sala Victoria) : 
Colibri Music-Hall — 19,30. « Ansamblul artistic al 
Uniunii Generale a Sindicatelor : Cu picioarele 
pe pămînt — 20 e Circul de stat : Atracțiile ma
nejului — 19,30.

• O fată fericită — cinemascop : PATRIA —
9.30 ; 11,45 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,30, LUCEAFĂRUL 
(completare Armonie) — 8 ; 10 ; 12,15 ; 14,30 ;
16.45 ; 19 ; 21,15, BUCUREȘTI — 8 ; 10 ; 12,15 ;
14.30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15.
• Profesorul distrat : REPUBLICA (completare 
Tămăduire) — 8,30 ; 10,30 ; 12,45 : 14,45 ; 17 ; 19,15 ;
21.30, CAPITOL (completare Pilule II) — 9,15 ;
11.30 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
• Operațiunea Crossbow — cinemascop : FESTI
VAL — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, FEROVIAR 
— 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,30, EXCELSIOR —
8 ; 10,30 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, MODERN — 9 ; 
11,15 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
• Subteranul — cinemascop : VICTORIA (com
pletare Orașul) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, 
GRIVIȚA (completare Ziua------ "**-----
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Sindbad marinarul: GLO
RIA (completare O nuntă 
la Olteni) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16 ; 18,15 ; 20.30, TOMIS —
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20.30, MELODIA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21 (la
ambele completarea Albi
na românească. Apis Meli- 
flca Carpatina).
• Răzbunătorii — cinemascop : LUMINA — 
9—15,15 tn continuare ; 17 ; 18,45, GIULEȘTI — 
15 ; 17 ; 19 ; 20,45.
• Sfidarea : CENTRAL — 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; îl.
• Momentul adevărului : CENTRAL — 18,30.
• Suflete zbuciumate : CINEMATECA — 10 ; 
12 ; 14.
• Ceapaev : LUMINA (completare Lenin tn 
Samara) — 20,45.
• Program pentru copii : DOINA — 9 ; 10.
• Veselie la Acapulco : DOINA (completare 
Fetița cu chibrituri) — 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 21.
• Pescarul din Louisiana : UNION (completare 
Nicolae Klrculescu) — 15,30 ; 20,30.
• Desene animate : UNION — 18.
• Mărășeștl... 50 de ani — Orizont științific 
nr. 9/1967 — Micii înotători — Mlaștina tăcută — 
Stîrcul, pasăre reptilă — Efemere : TIMPURI 
NOI — 9—21 tn continuare.
• Prostănacul — cinemascop : DACIA — 8—20,45 
în continuare, MIORIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45;
18.15 ; 20,45, FLOREASCA — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,15 ;
18.45 ; 21.
e Amprenta : BUZEȘTI (completare Sub sem
nul trainicei prietenii româno-bulgare) — 14 ;
16.15 ; 18,30 ; 20,45.
• Un idiot la Paris — cinemascop : BUCEGI 
(completare Perfecțiunea e rotundă) — 9—13 în

recoltei 1967) — 9 ;

contlnuare ; 16 ; 18,15 ; 20,30, AURORA (comple
tare Apartamentul) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 
20,30, FLAMURA (completare Gustav tși cum
pără mașină) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Spartacus — cinemascop (ambelî serii) : 
UNIREA — 10 ; 16 ; 19,30.
• Animalele : FLACĂRA — 14,30.
• Cine călărește un tigru : FLACĂRA (comple
tare Greierele șl furnica) — 16,30—20,45 tn con
tinuare, VOLGA (completare Intllnirea) — 
9,30—14 în continuare ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
• Sus mtlnile domnilor polițiști ! : VITAN
(completare Se răreie norii) — 14,30—20,30 tn 
continuare.
• Agonie șl extaz — cinemascop : POPULAR 
(completare Permanențe) — 15 ; 18 ; 21.
• Pasărea PhBnix — cinemascop : ARTA — 
9—14,30 în continuare ; 17,30 ; 20,15.

• Testamentul Incașului — 
cinemascop : MUNCA (com
pletare Congresul lingviști
lor) — 10 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 
20,45.
• Fantomas contra Scot
land Yard — cinemascop : 
MOȘILOR (completare Ul
tima țigară) — 14 ; 16,15 ; 
18,30 ; 20,45, PROGRESUL

(completare Cancerul metalelor) — 10,30 ; 15,30 : 
18 ; 20,30.
Î Povestea țarului Saltan — cinemascop : 

RINGAȘI (completare Nota zece la sport) — 
15,30 ; 18 ; 20,30.
• Jandarmul Ia New York — cinemascop : CO- 
LENTINA — 14,15 ; 16,15 ; 18,15 ; 20,30.
• Cum să furi un milion — cinemascop : RA
HOVA (completare Gustav Inovatorul) — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
• Faraonul — cinemascop (ambele serii) : — 
LIRA 15 ; 19.
• Cine voia s-o ucidă pe Jessie 7 : DRUMUL 
SĂRII (completare Arhitectura universului) — 
15 ; 17,30 ; 20.
• Surcouf, tigrul celor 7 mări — cinemascop : 
PACEA (completare Gustav pesimistul) — 11 ; 
15,45 ; 18 ; 20,15.
• Recompensa — cinemascop : 
(completare Sub semnul trainicei 
măno-bulgare) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Sora cea mare — cinemascop : 
(completare Cvartet) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Căutătorii de aur din Arkansas — cinema
scop : COSMOS (completare Gustav în alarmă) 
14—20,30 în continuare.
• Singur pe lume : VIITORUL (completare 
Tovarășa) — 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.

cinema

COTROCENI 
prietenii ro

FERENTARI

De vorba cu arh. Paul Bortnovschi, Dinu Cernescu, David

Esrig, ing. Dorin Manolescu despre:

CONSTRUCȚIA
SPAȚIULUI SCENIC
hitectura teatrală și însăși dotarea sce
nică".

S-au constatat situații alarmante în 
ceea ce privește construcția de tea
tru sau reamenajările; am cita, de 
pildă, teatrul „Lucia Sturdza Bu
landra", a cărui scenă a fost reuti- 
lată în ultimii ani fără să se țină 
seama de o serie de cerințe ale 
spectacolului modem, ridicînd în 
munca regizorilor și scenografilor 
constante dificultăți. La acest exem
plu am putea adăuga și altele ce merg 
pînă la ignorarea principiilor de con
strucție scenică ; am întîlnit Ia un 
edificiu impozant, cum este casa de 
cultură din Bacău, destinat și repre
zentațiilor teatrale, situații aberante : 
o rampă pentru introducerea decoruri
lor din exterior înaltă de cinci metri, 
dar neprevăzută cu un elementar 
scripete pentru ridicarea lor, reflec
toare așezate foarte sus în sală fără 
tablou de comandă și fără spațiu re
zervat mînuitorului (rectificările s-au 
făcut abia după ce clădirea a fost 
terminată). Regizorul Dinu Cernescu

s-a referit la „investiții de sume mari ’ 
în refaceri de teatre în provincie sau 
în construcții de cămine culturale, 
care contravin celor mai elementare 
reguli chiar de logică, nu numai de 
teatru : cămine cu sala în pantă in
versă, uși exterioare pentru decoruri 
avînd o înălțime de cîțiva metri pen
tru ca ușa de Ia buzunarul de decor 
să aibă doar un metru și jumătate" 

Printr-o permanentă conlucrare în
tre arhitecți, constructori și oamenii 
de teatru ar fi evitată realizarea unor 
construcții deficitare, care pun la în- 
demîna creatorilor mecanisme depă
șite, obligîndu-i la eforturi de reme
diere în loc să Ie ofere condiții mo
derne pentru creație.

Regizorul David Esrig socoate că 
„în construcția spațiului scenic apar 
distincte două posibilități. Prima, de 
mare actualitate: adaptarea vechilor 
forme la necesitățile actuale din tea
tru și apoi crearea de forme noi ca 
spațiu pentru reprezentații". în mo
mentul de față predomină încă așa-

numita „scenă italiană", tradiționala 
scenă-cutie, în sînul căreia pot fi 
create și forme noi de spectacol, ea 
fiind susceptibilă de adaptări. „Ori
cum, teatru] înseamnă crearea unei 
realități noi, esențialmente miraculoa
să, iar scena italiană oferă încă posibi
litatea realizării de asemenea realități. 
Șansa ei de supraviețuire o dă 
noua concepție despre mecanica sce
nică, ce începe să se instaleze în 
lumea întreagă, denumită fie mică 
mecanizare, fie cinetică scenică. A- 
ceasta modernă înțelegere o transfor
mă dintr-un auxiliar pentru transpor
tarea decorurilor, într-o parte compo
nentă a conceptului artistic", spune 
D. Esrig.

împotriva sistemului greoi de tur
nante masive, glisante, culisante, sis
tem depășit în contextul gîndirii regi
zorale modeme și al scenografiei care 
caută simbolul, simplitatea, esența, se 
ridică și ing Dorin Manolescu, spe
cialist în scenotehnică. D-sa ne-a vor
bit despre avantajele unei aparaturi 
maleabile, bazată pe multe dispoziti

ve mobile, de mici dimensiuni, inte
grate mijloacelor de expresie scenice. 
Paul Bortnovschi, pronunțîndu-se de 
asemenea în defavoarea unei meca
nizări fixe pe platoul de scenă și în 
susținerea celei ușor transformabile 
pentru modularea suprafeței, su
gerează chiar eventual înființarea u- 
nei unități centrale care să dețină mici 
aparate de forme și mărimi diferite 
(turnante de variate dimensiuni, căru
cioare, lifturi), de unde să poată fi 
împrumutate de teatre după necesită- 
Îile spectacolelor. Astfel s-ar renunța 
a greoaia și costisitoarea aparatură 

fixă și s-ar oferi tuturor teatrelor po
sibilitatea unei utilări modeme.

Singura instituție ce se ocupă la 
ora actuală cu construcția de scene 
este „Decorativa", care apelează 
foarte rar Ia oamenii de teatru și doar 
schițează vagi intenții de modernizare 
a formulelor folosite.

S-ar putea studia posibilită
țile unei arhitecturi teatrale cu totul 
noi, despre care vorbea regizorul Da
vid Esrig : „teatrul transformabil, ca
pabil să schimbe de la spectacol la 
spectacol sau chiar în timpul ace
leiași reprezentații relația scenă-pu- 
blic“. „Ideea de bază — adaugă ing. 
Dorin Manolescu — ar fi renunțarea 
la formele anterioare, teatrul-arenă, 
teatrul-elisabethan, teatrul-cutie, ca 
punct de plecare și stabilirea unui 
spațiu organizabil în funcție de spec
tacol prin mobilitatea scenei și a sălii".

Edificiul teatral este menit să găz
duiască o artă complexă. Este firesc 
ca la ridicarea acestui lăcaș să con
lucreze toți factorii interesați — ar
hitecți, scenografi, regizori, maiștri de 
sunet și de lumină — avîndu-se în 
vedere cerințele dramaturgiei, ale in
terpretării moderne și — implicit — 
ale publicului din zilele noastre.

Florica ICHIM

i
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ATMOSFERA 
CANCELARIEI

Prof, emerit Stelian PĂUN

Mă refer la cancelaria 
școlii, la forul de dezbate
re a problemelor complexe 
didactice. ale vieții colec
tivului pedagogic respectiv, 
locul spre care ochii elevi
lor se îndreaptă — fi este 
bine să se îndrepte întot
deauna — cu respect si în
credere.

Nu intenționez să fac nu
mai o simplă figură de 
stil. Dar accesul în cance
larie învestește pe fiecare 
membru al corpului profe
soral cu acea aureolă de 
competență si probitate 
profesională cu care iste 
înconjurat de opinia publi
că întregul colectiv didac
tic al instituției școlare res
pective, al scolii în gene
ral.

Climatul cancelariei îl 
creează, fără nici un dubiu, 
oamenii care lucrează în 
cadrul scolii. Și nu e nu
mai o impresie de moment, 
nesemnificativă, imaginea 
pe care ți-o faci deschizînd 
pentru prima oară ușa u- 
nei cancelarii. Ambianța 
plăcută si ordinea camerei, 
decenta în ținută, compor
tare, preocupări a celor ce 
o populează sînt, cel mai 
adesea, indicatorii unei 
munci serioase, ordonate, 
rodnice a întregului colec
tiv. După cum neorînduia-

puncte 
de vedere

la permanentă. gălăgia, 
ambianța pestriță de ținu
tă si limbaj pot fi aparen
tele unor carențe mai a- 
dînci în activitatea colecti
vului în cauză. Cum ne 
comportăm si ce discutăm 
în cancelarie sînt, în acest 
context, probleme care fac 
parte nu dintr-un cod al 
manierelor profesorale, ci 
care definesc într-un fel 
climatul de competentă și 
de etică profesională ce 
trebuie să domnească în 
orice instituție școlară.

De regulă. în cancelarie 
se discută despre școală și 
problemele ei, despre oa
menii săi. Există însă dife
rite moduri de a discuta 
despre toate acestea. Chiar 
în primele zile ale acestui 
an școlar, în cancelaria 
profesorilor de la liceul 
din Urziceni, am fost mar
torul unor ample si inte
resante dezbateri privind 
modernizarea predării ma
tematicii. Discuții teoretice, 
argumentate, raportate a- 
poi la condițiile locale con
crete, schimb de păreri, 
propuneri. In altă parte, a- 
celeași probleme de actua
litate în dezbatere: per
spectivele de lucru ale co
lectivului pedagogic, desfă
șurarea lecțiilor. primele 
aprecieri cu privire la pre
gătirea din acest an școlar 
a elevilor. Nu sînt mai pu
țin interesante acele întîl- 
niri fugitive ale membrilor 
colectivului pedagogic din
tre orele de clasă, cînd se 
discută despre un film sau 
o carte, despre o excursie 
sau o competiție sportivă, 
despre activitatea de crea
ție artistică sau științifică 
a unuia sau altuia dintre 
profesori. Toate acestea 
formează, la urma urme
lor, orizontul de preocu
pări al oricărui om mo
dern si cadrele didactice nu 
au de ce să facă excepție.

Mai există însă pe ici- 
colo — si nu e motiv de 
satisfacție — o atmosferă 
de cancelarie searbădă, lip
sită de orizont, cu animo-

zităti sau familiarități e« 
nu-și au locul cel mai po
trivit în acest for de învă- 
tămînt. Așa. bunăoară, la 
deschiderea anului de în- 
vățămînt, la Școala gene
rală nr. 7 din Giurgiu s-a 
prezentat la postul ce i se 
rezervase o învățătoare ca
re nu mai predase pînă a- 
tunci în această scoală. Fi
rească era o primire cole
gială, cordială, atentă. Dar 
noua învățătoare a fost 
primită cu rezervă de co
lectiv și chiar cu ostilitate 
de suplinitoarea postului 
respectiv. A fost jignită și 
insultată de noii săi „co- 
legi", avertizată că părinții 
își vor retrage copiii din 
clasa sa. Au fost ameste
cate tn această dispută ne
tovărășească și două mame 
care au fost sfătuite să fa
că un memoriu. Si alte ti
nere cadre didactice mi 
s-au plîns că la școlile în 
care au fost repartizate nu 
simt căldura si înțelegerea 
colectivului. în cancelarie 
stau izolate, neluate în sea
mă, ignorate de ceilalți ce 
se cunosc mai de mult. Al
teori, nemulțumiri perso
nale, atitudini necolegiale, 
lipsa de ajutor tovărășesc 
și colegial între unele ca
dre didactice răbufnesc în 
discuții lipsite de princi
pialitate, care tulbură cal
mul si atmosfera propice 
lucrului. Probleme perso
nale ale profesorilor sau e- 
levilor, în loc să fie anali
zate cu tact. în colectivul 
competent, se transformă 
în subiecte de discuție pe 
coridoare sau chiar dinco
lo de zidurile scolii, tn a- 
celasi timp, în probleme 
care ar trebui de drept lă
murite în colectiv nu se 
manifestă suficientă fermi
tate și dorință de dezbate
re a lor, nu se ia poziția 
principială cuvenită etc. A- 
desea, probleme interne ale 
scolii trec dincolo de zidu
rile cancelariei, ale scolii 
chiar, aducînd evidente 
prejudicii morale instituției 
și slujitorilor săi.

Desigur, în toate aceste 
cazuri directorul, conducă
torul scolii, ar avea meni
rea să pună lucrurile la 
punct, cu tact, dar cu fer
mitate și principialitate, să 
promoveze în colectivul 
respectiv principii etice și 
profesionale înalte, specifi
ce corpului profesoral. Din 
păcate, uneori chiar di
rectorul școlii se lasă an
trenat în asemenea animo
zități, ceea ce, evident, este 
în defavoarea calității pro
cesului de învățămînt și «- 
ducație, a unității si auto
rității colectivului didactic 
în ansamblu. In cîte școli 
unii profesori nu duc ele
vul la cancela-ie, la direc
tor, ca la cel mai teribil 
loc de supliciu și peniten
tă pentru cine știe ce năz
drăvănie copilărească 7 
(Nici acum, după ani și 
ani, n-am uitat cum, elev 
fiind, am încasat în can
celarie prima „sancțiune" 
școlară pe vremea aceea — 
cîteva nuiele la palmă .') De 
cîte ori puncte de vedere și 
hotărîri interne ale consi
liului profesoral trec fără 
discernământ spre elevi, 
spre părinți, stimulînd co
mentarii fără rost asupra 
unuia sau altuia dintre pro
fesori. scăzîndu-i din auto
ritatea și prestigiul de ca
re trebuie să se bucure. 
Căci, să nu uităm I Dacă 
noi îi analizăm și-i stu
diem cu atenție pe elevi, 
aceștia, la rîndul lor, ne 
privesc cu atenție, cu ochi 
critic pe noi. dascălii lor. 
Linia comportării profeso
rilor, atmosfera cancelariei 
reprezintă mijloace impor
tante de a influenta — fa
vorabil sau defavorabil — 
întregul proces educativ din 
scoală.

Pentru absolvenții 
unor școli profesionale

Absolvenții unor școli profesionale care au apar
ținut de Ministerul Industriei Alimentare sînt invi
tați să se prezinte la GRUPUL ȘCOLAR PENTRU 
INDUSTRIA ALIMENTARĂ din București, str. 
Spătaru Preda nr. 16, pentru a-și ridica actele de 
studii. In arhivele acestui grup școlar se găsesc actele 
absolvenților de la următoarele școli profesiona
le desființate : școala profesională produse carnate
— promoțiile 1953 și 1954 ; școala profesională con
serve „Flora" — 1953; școala profesională ulei „Fi- 
limon Sîrbu" — 1953; școala profesională produse 
zaharoase — 1953 și 1954 ; școala profesională
panificație „Ilie Pintilie" — 1953 și școala profe
sională de industrializarea tutunului și panificație
— 1953, 2954 și 1955 din BUCUREȘTI; școala profe
sională piscicolă — JURILOFCA — 1953 ; școala 
profesională săpun „Stela" și spirt „Fulger" — 
BRAGADIRU — 1951. 1952 1953 și 1955 ; școala pro
fesională vinificație DRĂGĂȘANI — 1953, 1955,
1956 și 1957 ; școala profesională dogari — PI
TEȘTI — 1953 și 1954; școala profesională piscicolă
— TULCEA — 1952, 1953 și 1954 ; școala profesiona
lă amidon, glucoză. dextrină — BRĂILA — 1953 ;
școala profesională „Mamaia băi" — 2957 — și pro
duse lactate — 1955 — din CONSTANȚA.

t V
18,00 — Pentru noi, femeile I
18.30 — La șase pași de o excursie. Emisiune-concuri

pentru tineretul școlar.
19.30 — Telejurnalul de seară.

Agenda dv.
19.50 — Buletinul meteorologic. Publicitate.
20,00 — Tele-enciclopedie.
21,00 — Film serial : Evadatul.
21.50 — Cîntă Enrico Macias.
22,55 — Telejurnalul de noapte.
23,05 — Telesport.
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MARIUS BUNESCU Port dunărean (ulei) LIVIU FLOREAN Natură moartă (ulei)

CEZAR BALTAG

Înaintea solstițiului
Toate sînt împreună și se pot măsura în mijlocul acestui plămîn
nu numai o singură dată din ce în ce mai tare,
ci și a doua oară cu o a doua care bate și nu se oprește,
viață
și o a treia oară pulsează ritmic și nu încetează,

cu o a treia... dăruiește pentru a primi înapoi,
Și săgeata săgetătorului iată departe, foarte departe.
lovește în țărm Destinul meu este să pornesc, să sosesc

2 ca respirația unui șarpe să mă întorc înapoi
străpuns de lăncile soarelui, ca marea care se izbește de țărm,
ațîță jăratecul din vetre, spintecă ca vuietul Marii Fîntîni din

1 * corabia inimii.

r---------------------
I Instituția care a devenit partea esențială din viata

noastră zilnică, biblioteca — în variatele ei forme 
(biblioteca universitară, științifică, de casă, raională 

Isau chiar personală), merită să ne retină uneori 
atenția ca temă de reflecție culturală. Ce poate fi 
mai evocator, mai generator de gîndurl gata să se 
îndrepte în cele mai variate direcții, decît o colec- 

Iție de cărți 7 Relația intimă dintre un om și căr
țile pe care le citește, dintre o generație și cărțile 
pe care le-a scris, dintre un popor șl cărțile sale de I temei ni se pare atît de firească, încît în vechile bi
blioteci vedem monumente, iar în cele de azi do
cumente culturale, adesea psihologice. Putem re- I constitui fizionomia spirituală a unei epoci după
bibliotecile pe oare ni le-a lăsat ; putem înțelege 
profilul moral, preocupările, idealurile unui om 
după biblioteca pe care și-a format-o.

I Bibliotecile formează sistemul de oetățl ale lumi
nii care dau unei oulturi tărie, vitalitate și conti
nuitate. Depozite de creații spirituale, ele păstrează

I deopotrivă mărturiile ougetării înaintașilor și hrana
minții pentru generațiile de azi și de ndine.

I 
I
I
I
I
I 
I
I
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• PRIMII CĂRTURARI- 
PRIMELE BIBLIOTECI

Cele mal vechi biblioteci din țara noastră sînt 
tot atît de vechi cît cultura acestor meleaguri. Pe 
unele din ele le putem data prin deducție istorică. 
Știm azi că în sec. III înaintea erei noastre Callatis, 
Mangalia de azi de pe litoralul Mării Negre, cunos
cuse o asemenea înflorire a vieții intelectuale încît 
a putut da naștere Iul Demetrios, unul dintre repu
tații geografi ai lumii vechi. E greu să cre
dem că centrele comerciale din Histria și To
mis, cu o intensă viață artistică și religioasă, că 
aceleași centre dezvoltate cîteva secole mal tîrziu 
în Dacia de civilizația romană erau lipsite de colec
țiile de manuscrise care formau pe atunci o bi
bliotecă. O comunitate religioasă ca aceea din ju
rul lui Ulfilas, apostol și mare cărturar al goților 
din Dacia, în sec. IV, nu putea funcționa fără cărți 
de cult și, în cazul învățatului prelat arian, tradu
cător al Bibliei în limba gotă, fără indispensabi
lele instrumente de lucru necesare operei sale spiri
tuale și literare.

In ajutorul deducției istoricului de cultură vin 
netăgăduite vestigiile. Dacă starețul Nicodim, care 
la sfîrșitul sec. XIV întemeia așezăminte monastice 
din Oltenia pînă în Transilvania, de la Vodița și 
Tismana pînă la Prislop, ne-a lăsat splendidul Te
travanghel ilustrat, pe care-1 putem admira azi la 
Secția de artă feudală a Muzeului de artă, înțele
gem că în mănăstirile ctitorite de el existau biblio
teci din care-și scotea modelele și în oare își așeza 
apoi creațiile. Dacă la mănăstirea Neamț se copiau 
la începutul sec. al XV-lea splendide cărți ca Te
travanghelul lui Gavriil Uric (1429), păstrat la Bi
blioteca Bodleyana din Oxford, este limpede că 
maeștrii și ucenicii acestui centru de cultură ro
mânească își ajutau iscusința și închipuirea prin 
cărțile unei frumoase biblioteci.

Cînd Neagoe Basarab scria învățăturile sale 
etice și politice către fiul său Teodosie, el avea di
nainte mai vechi opere cu același cuprins din lite
ratura Europei de sud-est, ceea ce ne este demon
strat din citatele sale după aceste opere. S-ar pu
tea cita, firește, și alte exemple. Continuitatea 
bibliotecilor de la Neamț și Secu, Putna, Suce- 
vița, Dragomirna, faptul că în ele au găsit cercetă
torii moderni cele mai vechi texte de limbă româ
nească (la Voroneț au fost descoperite în secolul 
trecut inestimabilele Psaltire și Codice, primele 
monumente ale limbii noastre) sînt mărturiile pe
remptorii ale unei tradiții de cultură prin carte și 
bibliotecă.

Indiferent de mărimea lor, vechile biblioteci a- 
testau însă dragostea de carte, de învățătură, res
pectul pentru scris.

Istoria bibliotecilor din țara noastră este o carte 
ce așteaptă încă să fie scrisă. Dacă, urmând exem
plul studiilor mai vechi privind acest generos 
obiect, ele se vor mulțumi să trateze numai despre 
biblioteci din care ne-au rămas clădiri, rafturi, 
cataloage și ștampile, ele vor greși lipsind o vene
rabilă tradiție de cultură românească de cel puțin 
cîteva secole. Istoria bibliotecilor se confundă cu 
Istoria culturii. Cele mai vechi biblioteci de pe 
teritoriul patriei noastre datează deci de la în
ceputurile răspândirii culturii scrise la noi.

I -----------
| • OPERA UMANIȘTI-
I
I
I
I
I
I
I
I
I 
I
I
I

LOR
Obișnuința frecventării scrisului și cărții explică 

vechiul atașament al românului față de hrisov, 
oodice și tipăritură. Există. în româna medievală, 
zeci de termeni uitați astăzi, care țes împreună 
un original imn al cărții. Poarta era foaia de 
titlu ; doaga era coperta de lemn îmbrăcată în 
piele de vițel cu frumoase gravuri ; frunza era fila ; 
zăloaga era semnul de carte ; trupul era volumul 
însuși.

Cu asemenea cărți au ucenicit ctitorii umanismu
lui românesc și ai bibliotecilor noastre umaniste. 
Despre mulți dintre el știm că au avut biblioteci : 
Luca Stroici, „părintele filologiei românești", cum 
l-a numit Hasdeu ; Udriște Năsturel, Iubitorul li
terelor latine; Dosoftei mitropolitul, cronicarii 
Grigore Ureche, Miron Costin, erudiții Nicolae Ml- 
țescu și Dimitrie Cantemir, ca și ceilalți cărturari 
ai veacurilor XVII și XVIII, care au citat în ope
rele lor autori și scrieri cunoscute, negreșit, prin 
lecturi directe.

Biblioteca stolnicului Constantin Cantacuzino, al 
cărei cuprins îl cunoaștem prin Catalogul publicat 
recent de Corneliu Dima-Drăgan, se impune prin 
varietate, bogăție și funcțiune culturală. O biblio
tecă medievală era, pretutindeni, un tezaur notat 
în inventare, testamente sau foi de zestre împreună 
cu moșiile, caii, giuvaerurile și robii. Existența, 
în Tara Românească, a unei colecții de cărți în 
care alături de letopisețele și tipăriturile țării 
stăteau pe aceleași rafturi Aristotel. Platon, Pto- 
lemeu și Erasm era un eveniment nu numai pentru 
cărturarii noștri, dar și pentru cei vecini, ca 
Gheorghe Brancovici, cronicarul sîrb, sau pentru 
oaspeții străini, mulți apuseni, obișnuit! cu hrana

ziditoare a cărții, uimiți z-o întâlnească, îmbelșu
gată, în cetatea Bucureștiului din sec. XVII-XVIII. 
Valoarea ei ae reflectă în prețuirea dată lui Can
tacuzino însuși, „bătrîn cinstit care a călătorit prin 
multe părți ale Europei, priceput... în unele 
științe liberale, bine inițiat în politică" (Edmund 
Chishull), „om de cinste șl cu cunoștințe și iubitor 
de a ști multe" (Gh. Brancovici). Biblioteca Stol
nicului ilustrează nu numai concepția umanistă 
care-o Intemeiase, dar mal ales generozitatea uma
nistă care-o valorifica și difuza și, credem, prin 
aceste trăsături va intra ea în istoria bibliotecilor 
umaniste europene. De aici au luat, ca dar sau 
împrumut, cărți de temelie, nu numai așezămin- 
tele culturale ale românilor transilvăneni, ale cen
trelor din Balcani și Mediterana Orientală, dar 
și cărturari rtrăini ca Hrisant Notaras, Edmund 
Chishull.

Dacă ne mirăm, uneori, că mal multe din biblio
tecile românești n-au rămas intacte și ne explicăm 
aceasta prin vitregiile vremilor (invazii, incendii, 
jafuri), să nu uităm că între cauzele scăderii sau 
pieirii lor a fost și aceea primordială și nobilă: 
dania. Cîte don cărțile vechi de la noi, din fostele 
noastre biblioteci, le cunoaștem numai prin exem
plarele păstrate azi în biblioteci străine, cu dedi
cații atestînd categoric actul de generozitate cul
turală, sau fără nici o mențiune, ca Tetravanghelul 
moldovenesc din 1429, azi la Oxford, cel din 1491 
de la Miinchen, codicii dăruițl de Matei Basarab 
Patriarhiei din Constantinopol în 1634 (azi la 
Muzeul bizantin din Atena), sau de Ieremia Movilă 
mănăstirii Sf. Ecaterina, de la Muntele Sinai, în 
1598. Cărturarii străini au luat cărți ceea ce știm 
din memoriale, Impresii de călătorie sau din înseși 
scrierile lor.

Expresia politică a acestei concepții care a hrmi- 

BIBLIOTECILE
ROMÂNEȘTI

nat întotdeauna biblioteca românească a lăsat-o 
scrisă, în 1708, pe portalul frumoasei intrări a 
bibliotecii întemeiată de el la Hurez, acel „voievod 
al culturii românești", care a fost Constantin Brin- 
coveanu : „Bibliotecă de prea dorită hrană spiri
tuală, această casă a cărților îmbie la un prea 
înțelept ospăț".

• SPRE NOI ORIZON
TURI CULTURALE

Veacul al XVHI-lea, în care gândirea europeană 
lansează mesajul de eliberare și de nou orizont 
al „luminilor", a marcat un ev nou și în bibliotecile 
românești. Ideile raționalismului apusean, apoi ale 
revoluției franceze au pătruns la noi, latinii de 
răsărit, aflați atunci sub imperiul unor autorități 
politice și culturale străine, ca „aerul proaspăt" 
ce făgăduia o apropiată eliberare. Cu zece ani în 
urmă, Pompillu Teodor a semnalat existența a două 
biblioteci iluministe românești din Transilvania 
în sec. al XVIII-lea, ale lui Ștefan Salciai și 
Alexandru Fiscuti. Dacă în Țara Românească do
rința episcopului de Rîmnic, Chezarie, de a 1 se 
procura, în 1778, Enciclopedia lui Diderot și 
d’Alembert, era explicabilă și printr-o activitate 
literară, micile biblioteci particulare transilvănene 
mărturisesc adesea numai o dorință de instruire 
și atracție pentru ideile înnoitoare, dorință împli
nită prin cărți strinse cu neobosită rîvnă.

Adunarea de cărți este una din îndeletnicirile 
predilecte ale cărturarilor acelui veac filozofic. 
De atunci datează bogate biblioteci transilvănene : 
cea din Sibiu, înființată de Samuel Brukenthal, 
fost guvernator al provinciei între 1777 și 1787 ; 
cea din Tîrgu Mureș a lui Samuel Talekl (1739— 
1822), cancelar al imperiului austriac ; aceea din 
Alba Iulia a episcopului Ignatiu Batthyăni (1741— 
1798). In același secol, Bucureștii capătă faima unui 
însemnat centru de vechi și prețioase manuscrise 
păstrate în biblioteca, risipită azi, a Mavrocordați- 
lor. Dar dacă bogata bibliotecă princiară a lui 
Nicolae și Constantin Vodă a avut, alături de 
reputația sa europeană, o prea vremelnică eficiență 
în schimb, operă uriașă de zidire națională, isto
rică, literară au făcut biblioteca românească din 
Blaj sau bibliotecile unor cărturari ca Ienăchiță 
Văcărescu, autor nu numai în poezie, ci și în 
istorie, gramatică și lexicografie, sau ca Amfilohie, 
autor de manuale didactice. Dincolo de rolul lor 
educativ, bibliotecile școlare de la biserica Sf. 
Gheorghe sau Academia domnească din București, 
de la Mitocul Rîmnicului, de la Academia dom
nească din Iași perpetuau climatul anacronic al 
învățăturilor și limbilor învechite ; bibliotecile puse 
în slujba afirmării conștiinței naționale contri
buiau încă de pe atunci la pregătirea climatului 
cultural al marilor evenimente din sec. al XIX-lea. 
Pe cărțile de la Blaj au studiat mai întîi corifeii 
școlii ardelene, în anii uceniciei lor ; aci au început 
ei cercetările despre trecutul patriei, pe care le 
vor continua în bibliotecile Vienei și Romei. Uni
tatea culturii din toate provinciile locnite de români 
se manifesta, la pragul dintre sec. al XVIII-lea 
și al XIX-lea, prin prezența în bibliotecile tării 
întregi a acelorași cărți, de același cuprins, reflec

tând aceleași aspirații și idealuri. Scrierile și Can
temir și cronicile muntene sau moldovene sînt 
citite în Transilvania, așa cum cărturarii de aici 
trec munții, ca Lazăr, ca Șincai, ducînd cu sine 
cărțile alcătuite sau tipărite de românii transil
văneni. Istoria blbliotecflor noastre pune în lumină 
și această capitală trăsătură a culturii românești : 
unitatea ei de totdeauna pe întreg teritoriul patriei 
noastre, indiferent de vremelnicele hotare politice.

• CĂRȚILE ÎNNOIRII
CULTURII NOASTRE

Spiritele înaintate șl îndrăznețe care au condus 
lupta de transformare șocial-politică a țării noastre 
la începutul sec. XIX și au contribuit la formarea 
statului român modern, un Bălcescu și Kogălni- 
ceanu, Cristian Tell și Costache Negri, frații Go
lești, Vasile A'lecsandri, Ion Ghica și atâția alții, 
acești ctitori ai României moderne și-au datorat 
pregătirea și și-au format programul politic șl 
cultural adăpîndu-se din multe izvoare : mai întâi, 
însăși observația atentă a condițiilor de viață șl 
a realităților poporului pe care îl iubeau cu pasiune; 
apoi, studiul trecutului acestui popor în cronici 
și vechi documente ; la fel prin ucenicie în școlile
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naționale ca aceea de la Sf. Sava sau în bune 
universități europene, la Paris, Geneva, Berlin, 
Roma, Viena. Dar pregătirea și ideile înnoitoare 
ale acestor oameni s-au datorat în foarte mare 
măsură cărților și bibliotecilor, acele biblioteci 
întemeiate chiar de ei, nucleele bibliotecilor mo
derne ale țării noastre.

Datorită cercetărilor recente, știm astăzi, în bună 
parte, cuprinsul bibliotecii lui Bălcescu și posedăm 
prețioase relicve din colecția sa de cărți. Știm, 
de asemenea, despre proiectul său și al lui E. 
Winterhalder de a întemeia o bibliotecă științifică 
la redacția revistei Magazin istoric pentru Dacia. 
Catalogul cărților de la Colegiul Național din 
București ne invederează aceeași preocupare de 
a aduna cărți și reviste noi, românești și străine, 
cuprinzînd acele idei înaintate pe care generația 
pașoptistă și-a fundat ideologia, programul și 
lupta.

Din introducerea în lumea cărții, obținută prin 
frecventarea acestor biblioteci, s-au născut apoi 
bibliotecile publice și particulare de la mijlocul 
secolului XIX. Una dintre cele mai bogate a fost 
aceea a Colegiului Național, școala de la a cărei 
întemeiere, prin Gh. Lazăr, vom comemora, în 
martie viitor, un secol și jumătate. Harnicul său 
bibliotecar, I. Geniile, i-a publicat catalogul în 
două tomuri, încă din 1846—1847. Erau aici cărți 
în română, franceză, italiană, engleză, germană, 
maghiară, rusă, arabă, turcă și în vechile slavonă, 
latină, greacă, ebraică, din toate domeniile de 
cunoștințe. Alexandru Odobescu, elev al acestei 
școli, a cunoscut aici primele cărți științifice ca 
acelea pe care le va cumpăra apoi cu neostoită 
pasiune în străinătate, opere filologice, arheologice, 
istorice, de artă, care vor forma, împreună, una 
dintre cele mai variate și prețioase biblioteci 
științifice ce ni s-a transmis de la cărturarii 
veacului trecut. Cunoaștem azi conținutul acestei 
impresionante colecții de cărți prin catalogul 
publicat, anul trecut, în anexa volumului I al 
Operelor lui Odobescu.

Sîntem mândri că tradiția bibliotecillor amintite 
este continuată azi de Biblioteca Academiei, tezau
rul național — de curînd centenar — în care s-au 
adunat, de-a lungul timpurilor, documentele fun
damentale ale culturii noastre, de la cărțile stol
nicului Cantacuzino pînă la acelea ale Mitropoliei 
din București, Colegiului Național și ale multora 
dintre cei mai de seamă cărturari români.

Atunci, către mijlocul sec. XIX, în entuziasmul 
și efervescența creatoare de noi instituții, biblio
tecile noastre încep să se diversifice după funcțiu
nile lor : biblioteci naționale, biblioteci universi
tare, biblioteci de cultură generală, cabinete de 
lectură.

Așa cum începuturile culturii noastre marchează 
șl începuturile bibliotecilor românești, începutu
rile culturii moderne marchează înființarea de 
biblioteci moderne. Documente grăitoare asupra 
instrucțiunii, intereselor științifice și pregătirii 
intelectuale ale uneia dintre cele mai înzestrate 
și îndrăznețe generații din istoria noastră politică 
și culturală, aceste biblioteci al căror conținut se 
confundă in prezent in fondurile altor biblioteci 
mari de la noi, se cer a fi reconstituite și studiate 
in structura și funcțiunile lor de altădată. Biblio
tecile marilor cărturari români dăruite sau ajunse 
la Academie sau la alte instituții din țară (acelea 
ale lui Alexandru Odobescu, Papiu Ilarian, Mel- 
chisedek, B. P. Hasdeu), le-am dori prezentate 

cercetătorilor și marelui public dacă nu în însăși 
ființa lor, adeseori greu de stabilit fără a produce 
perturbări în fondurile care le-au găzduit, cel 
puțin în cataloage ilustrate, comentate, care să 
oglindească fizionomia acestor puncte de lumină 
șl de răspîndire a luminii în știința și cultura 
noastră.

Recent a ieșit de sub tipar catalogul bibliotecii 
stolnicului Constantin Cantacuzino, a cărei recon
stituire am propus-o în paginile „Scînteii" în 1966. 
Descrierea individuală a celor cîteva sute de opere 
fundamentale de istorie, literatură, drept, arte 
militare, geografie, teologie transmise pînă azi 
din biblioteca marelui cărturar, formînd împreună 
una din cele mai importante biblioteci umaniste 
din Europa de sud-est a sec. XVII, formează în 
volumul elegant prezentat și Ilustrat una din cele 
mal categorice dovezi ale vechimii și lărgimii de 
orizont a gîndiril românești. Catalogul bibliotecii 
stolnicului este un excelent exemplu despre ceea 
ce trebuie făcut pentru toate bibliotecile istorice 
românești. Este o datorie a bibliotecarilor și biblio
grafilor din toate instituțiile care păstrează aseme
nea fonduri de cărți de semnificație istorică să 
procedeze la reconstituirea și prezentarea știin
țifică a oelor mai vechi instrumente de știință și 
oultură ale țării noastre.

Există, în bibliotecile țării, adevărate comori de 
cultură și artă, a căror valoare este de relevanță 
universală. Rîvna cercetătorilor a pus multe din 
ele în lumină, Introducîndu-le în circuitul schim
burilor mondiale de frumuseți, idei și cunoștințe 
științifice. Ni se duce gîndul la Alexandru Odo
bescu care a descoperit, în călătoria sa din 1860 
în județele Argeș și Vîlcea, o dată cu tezaurele 
de manuscrise și cărți din secularele biblioteci 

de la mănăstirile Bistrița, Cozia, Hurez, atîtea 
piese unice, din cultura românească și mondială 
ca Llturghierul lui Macarie din 1508 — prima 
tipăritură românească — Psaltirea lui Branko 
Mladenovici din 1346, tipărituri coresiene etc. Evo
căm cu recunoștință pe acel neobosit cercetător 
de vechi biblioteci românești care a fost Nicolae 
lorga, pe Nicolae Cartojan, pe Nerva Hodoș și 
Ion Bianu. Datorită lor nu numai ființa atîtor 
piese de mare preț a fost salvată, întregită, con
servată in condiții moderne, dar mai alee lumina 
cuprinsă în ele a fost adăugată luminii întregii 
noastre tradiții artistice, științifice, literare.

Această operă trebuie oontinuată cu mijloacele 
superioare ale științei românești contemporane. 
Există în țara noastră impresionante fonduri de 
manuscrise pentru care nu avem încă instrumente 
de evidență și cercetare complete. Manuscrisele 
românești de la Biblioteca Academiei, cunoscute 
numai prin cele trei tomuri ale Catalogului publi
cat de Ion Bianu, R. Caracas și G. Nicolăiasa 
(1907—1931) continuă a fi acum valorificate prin 
al patrulea volum recent apărut alcătuit de G. 
Strempel, Florica Moisil și L. Stoianovici (Editura 
Academiei, 1967). Descrierea și prezentarea lor au 
ajuns astfel la ms. rom. nr. 1380, ceea ce nu repre
zintă însă decît 20—25 la sută din totalul manu
scriselor românești păstrate de Academie. Ritmul 
valorificării lor este nesatisfăcător. Se impune 
un program de catalogare și publicare a tuturor 
manuscriselor românești, într-un corp unic, redac
tat după regulile Bibliotecii Academiei : manu
scrisele Bibliotecii Filialei Academiei din Cluj 
(unde se află prețioasele manuscrise foste la Blaj), 
cele din Bibliotecile universitare din Iași și Bucu
rești, ale Bibliotecii Centrale de Stat și din atîtea 
alte fonduri.

Aceiași efort este necesar pentru punerea în 
valoare • manuscriselor latine, grecești, slave, 
germane, franceze, maghiare din bibliotecile noas
tre. Celebrul Codex aureus din sec. IX este împăr
țit azi între Biblioteca Batthyaneum din Alba 
Iulia și Biblioteca Vaticanului (textul), între Bri
tish Museum și Museo Sacro din Roma (splendi
dele coperți în fildeș). Nu s-ar putea alcătui și 
publica din inițiativa noastră o ediție cu colaborare 
internațională, în superioare condiții științifice și 
grafice a acestui superb monument al scrisului 
și artei medievale 7 Biblioteca Academiei păstrează 
în ms. grec nr. 1294, una din cele mai reprezenta
tive opere ale artei bizantine din sec. XI : Canonul 
de penitență, cu excepționale miniaturi, descris 
recent de prof. Ion Barnea în „Revue des ătudes 
sud-est europeennes". Manuscrisul se cuvine 
publicat în culori pentru a-1 face astfel accesibil 
cercetării mondiale în toată strălucirea lui. Școala 
de caligrafie și miniatură românească medievală, 
ilustrată prin creațiile lui Nicodim de la Tismana, 
Gavriil Uric, Teodor Mărișescul, Atanasie Crimea, 
ale artiștilor de la Neamț, Putna, Sucevița for
mează un însemnat capitol din arta Europei de 
răsărit. Filme documentare In culori, colecții de 
diapozitive, albume, monografii ar trebui să focali
zeze asupra acestor prețioase opere lumina cer
cetării filologice, paleografice, artistice. Se păs
trează în țara noastră (dar cît de puțini știu !) 
în Muzeul istoric din Gherla una din cele mai 
frumoase colecții de manuscrise armenești medie
vale din lume (multe splendid ilustrate). Iată un 
alt subiect pentru o valoroasă monografie adresată 
deopotrivă publicului din țară și din străinătate.

Strădanii din ultimii ani au scos la iveală bo
gata corespondență a oamenilor de cultură și a 
bărbaților politici români din veacul trecut păs
trată la Academie : Vasile A'lecsandri, Ion Ghica, 
Mihail Kogălniceanu. Neașteptate informații pri
vind viața noastră publică, relațiile literare, lup

tele politice din epoca formării României moderna 
au fost astfel date la iveală. Dar cîte alte ase
menea fonduri așteaptă încă a fi inventariate, 
descrise, publicate I Corespondența lui Timotei 
Cipariu, a lui Ioan Mlcu Moldovan, a lui Nicolae 
lorga merită să formeze obiectul efortului pasio
nat și bogat răsplătit al tinerilor cercetători.

Un film documentar românesc recent prezentat 
— cu explicabil succes — la o reuniune științifică 
din R.F.G. a comunicat cercurilor de specialitate 
străine născocirea lui Conrad Haas din Sibiu 
(1529—1579) a rachetei în trei trepte, îndrăzneață 
anticipație de acum patru veacuri a uneia din ma
rile realizări ale științei moderne. Filmul este o 
exemplară valorificare a unui manuscris păstrat 
în Arhivele Statului din Sibiu. El ilustrează însă 
ce bogate Izvoare de inspirație pentru filmul do
cumentar pot fi aflate în arhivele și bibliotecile 
de la noi.

A trecut aproape neobservată apariția recentă a 
monumentalelor Studii de paleografie muzicală 
bizantină (Editura Uniunii Compozitorilor, 1967), 
încununarea operei de o viață de pasionat șl com
petent cercetător al muzicii Europei de sud-est a 
Pr. I. D. Petrescu. Această esențială contribuție la 
cunoașterea unui capitol atît de puțin știut azi, dar 
atît de valoros, din istoria muzicii universale se 
întemeiază șl pe manuscrise muzicale românești 
din sec. XVII—XVIII păstrate în Biblioteca Aca
demiei șl aceea a Muzeului regional Craiova. Cine 
își va lua sarcina publicării unui Catalog al ma
nuscriselor muzicale din colecțiile noastre 7 In 
afara vechilor codici ce atestă existența unei 
scoli muzicale medievale la noi, știm că în aceste 
colecții (la Academie, de plidă) se află partituri 
autografe ale creatorilor muzicii noastre mo
derne, de la Anton Pann șl Gavriil Musicescu pînă 
la marele George Enescu, dar și remarcabile ma
nuscrise, unele cu compoziții inedite de Richard 
Strauss, Gioacchino Rossini și alți maeștri ai mu
zicii universale.
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• VALORIFICAREA 
ȘTIINȚIFICĂ A TE
ZAURULUI BIBLIO
TECILOR NOASTRE

Valorificarea comorilor din vechile noastre bi
blioteci reprezintă o misiune științifică și culturală 
complexă și laborioasă la care sînt chemați să m 
asocieze nu numai păstrătorii acestor comori — 
biblioteoari, bibliografi, specialiști în muzeografie 
sau arhive — ci variate categorii de cercetători : 
istorici ai literaturii și artei, ai științei și muzicii, 
ai culturii noastre în toate manifestările el. în
toarcerea către aceste relicve de prestigiu ale 
creației din trecut nu trebuie lăsată numai rodni
cei — dar accidentalei — curiozități și inițiative 
Izolate. Institutele de cercetări ale Academiei (în 
primul rind institutele de istorie literară, istorie, 
istoria artei), catedrele universitare. Comitetul de 
Stat pentru Cultură șl Artă, Consiliul Așezămin
telor Culturale, Consiliul național al muzeelor pot 
activa, sistematiza, coordona eforturile în această 
direcție.

In evocarea vechilor biblioteci românești rezidă 
încă elementele unul bogat program posibil pentru 
editurile noastre. Editura Academiei, Editura pen
tru literatură, Editura științifică, Editura tinere
tului vor avea negreșit un cîmp larg de inițiative 
în valorificarea acestor vechi monumente ale cul
turii românești, care s-au bucurat mai puțin pînă 
acum de atenția cuvenită. Editura Meridiane pu
blică reușite micromonografii despre monumentele 
noastre de artă. De ce n-ar inaugura o serie com
parabilă pentru monumentele noastre de cultură 
scrisă 7 Lucrări științifice și atractiv prezentate 
despre vechile biblioteci românești ar contribui 
la introducerea lor în istoria vieții noastre spiri
tuale (pentru români ca și pentru străini) la fel de 
concludent ca și prezentarea monumentelor arheo
logice, istorice și artistice deja publicate.

Niciodată nu vom înțelege mai bine pe înce
pătorii literaturii, istoriei, artei noastre decît în 
ambianța lor de informație și aspirație pe care 
ne-o mărturisesc prietenii de totdeauna ai cărtu
rarilor — cărțile — nn numai prin textul ci și 
prin adnotările lor, rezultatul rodnic al dialogu
lui dintre cititor și ideile cuprinse în slove.

Seria de documente literare a Editurii pentru 
literatură poate întocmi un plan mai larg de con
tinuare a folositoarei serii de corespondentă publi
cată de I. E. Torouțiu cu decenii în urmă. Iniția
tivele fericite, de larg orizont cu care ne-a obiș
nuit redacția de valorificare a moștenirii literare 
a acestei edituri, cu atît de bune rezultate va găsi 
negreșit un fertil domeniu de realizări înnoitoare 
și în direcția pe care o sugerăm. Nădăjduim pu
blicarea unei Istorii a bibliotecilor românești în 
Editura tineretului, o carte de valoare științifică 
dar și educativă. întrevedem cicluri de conferințe 
(bogat ilustrate prin proiecții) organizate de Con
siliul pentru răspîndirea cunoștințelor cultural- 
științifice pe teme ca: istoria bibliotecilor, ma
nuscrisele literare, manuscrisele de artă, ma
nuscrisele științifice din colecțiile noastre, înce
puturile tiparului românesc etc. Așa cum credem 
că o bună colaborare între Biblioteca Academiei, 
Biblioteca Centrală de Stat și bibliotecile uni
versitare va duce, în sfîrșlt, la capăt Cataloagele 
cumulative ale cărților și revistelor din bibliote
cile noastre, începute de mai bine de zece ani, dar 
care progresează mult prea încet față de nevoile 
actuale ale culturii noastre. Activitatea bibliologică 
românească este azi în atenția Consiliului Național 
al Cercetării Științifice. Comisiei de experți care 
analizează această activitate îi supunem ideea unui 
program complex de valorificare a tradițiilor și 
tezaurelor cuprinse în bibliotecile noastre.

Subliniind însemnătatea bibliotecilor ca docu
mente ale tradiției culturale românești, Nicolae 
lorga scria acum exact șase decenii : „Nici o listă 
de cărți nu e indiferentă. Am voi să avem pe 
această cale cît mai multe cunoștințe de suflete, 
cît mai multe psihologii... pentru a înțelege pe de
plin din nevoia de cetit a unei societăți, orienta
rea ei, moravurile ei, seriozitatea sau ușurătatea 
el, situația ei față de judecata, desăvîrșit infor
mată și foarte aspră a timpurilor".

în tezaurele bibliotecilor noastre așteaptă încă 
să fie descifrat, cunoscut și iubit o însemnată 
parte din chipul autentic al civilizației românești.
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„Omul aici este încă un intrus impertinent. A so
sit fără să fie așteptat ori dorit, cînd natura își 
aranja cel mai vast și luxos salon al său. Și a găsit 
o dezvoltare opulentă...".

(Cărturarul brazilian Euclides da Cunha, despre
Amazonia)

Pătrund timid în acest salon 
de patru milioane kilometri 
pătrați. Nu-mi dau bine seama 
ce mă împinge mai mult spre 
el: curiozitatea profesională, 
ori un vis neîmplinit al ado
lescentei- De trei ore avionul 
mă poartă deasupra unei imen
sități verzi, monotone, neîn
trerupte de nimic ce ar putea 
indica prezenta omului. De 
dimineață mă aflam încă în 
mijlocul vieții trepidante din 
Rio de Janeiro, unde secolul 
XX mărșăluiește suveran îm- 
plîntînd zgîrie-nori, punînd în 
mișcare tehnica electronică 
sau «chitind proiecte de uti
lizare a energiei atomice, pen
tru ca Brazilia să poată ocupa 
locul ce i se cuvine în marșul 
progresului mondial. O scurtă 
escală îmi dă posibilitatea să 
revăd peisajul citadin ultra
modern al Brasiliei, faimoasa 
capitală în virată de opt ani, 
împlîntată ca o viziune de 
basm în inima platoului Goia- 
niei. Și iată-mă acum, spre 
prânz. contemplînd întinderile 
nesftrșite ale junglei amazo- 
nice, mostră nealterată a coș-

piatră ori cărămidă, unele pur- 
tînd încă amprenta stilului 
colonial, cele mai multe însă 
cu linii moderne. Se vede că 
febra înălțimii încă nu i-a 
contaminat pe arhitecți ca la 
Rio de Janeiro sau Sao Paulo. 
Totuși, anumite simptome sînt 
de fată : unele edificii au cîte 
8 etaje, unul are zece și altele, 
proiectate sau în fază de con
strucție, avansează spre 15. 
Aceste mostre, deocamdată 
puține la număr, ale pro
gresului urban sînt fără ex
cepție sedii ale filialelor mari
lor bănci sau ale firmelor 
comerciale. Administrația pu
blică e instalată în clădiri mai 
vechi, cu fațade bogat orna
mentate. Centrul comercial al 
Manausului, prin aspectul 
modem și ritmul vieții, îl 
derutează pe vizitatorul ce se 
așteaptă să găsească aici cu 
totul altceva.

„Orașul nostru e ambițios — 
explică prefectul Paulo Pinto 
Nery, om cu fizionomie ener
gică, prezent de peste 20 de 
ani în administrația publică 
din Manaus. Tot ce se vede

parte nu creste Hevea Brasi- 
liensis.

La sfîrșitul secolului, aven
tura devine epopee : nașterea 
automobilului reclamă roți 
pneumatice, lumea e din ce 
în ce mai înfometată de cau
ciuc și numai Amazonia su
verană e în stare să-l ofere. 
Mii de aventurieri converg 
spre mica așezare Manaus, 
purtînd la cingătoare revol
vere și în suflet o amarnică 
dorință de a se îmbogăți rapid. 
Băștinașii indieni, fără a reuși 
să-și revină după valul con- 
quistei, primesc un al doilea 
șoc pustiitor. Afaceriștii îm
prăștie în junglă un fel de 
poliție proprie menită să con
troleze cursurile râurilor pe 
unde circulă indienii în piro
gile lor. Ici-colo este instalat 
cîte un magazin de alimente 
și mai ales de alcool, cîte un 
grup de '„pistoleiroe" (oameni 
plătiți să mînuiască pistolul 
cînd și cum o dorește stăpînul) 
și cîte un registru pentru con
semnarea... datoriilor. Băștina
șilor li se distribuie, mai iu
tii, oglinjoare, cîrpe colorate.

ciuc) devine tot mai înda
torat, sclav al numerelor fal
sificate, condamnat să „sîn- 
gereze" pînă la moarte arborii 
blestemați. Mai puțin rezis- 
tenți ca indienii, împiedicați 
să vîneze și să pescuiască de 
goana fortată după cauciuc, 
prin urmare condamnați la o 
alimentație săracă, nefericiții 
cădeau lesne pradă teribilei 
boli „beriberi", care a răpus 
sute de mii din ei. Asta în ca
zul cînd scăpau de săgețile 
indienilor, de malarie ori de 
îmbrățișarea fatală a unei ana
conde. Pentru aceste ființe, 
Amazonia era cu adevărat un 
„infern verde". Pentru aristo
crația cauciucului aceeași Ama- 
zonie însemna paradisul te
restru.

La Manaus »e reeditau ba- 
canalele biblicei Sodome, de 
astă dată reale. Potentații îno
tau în cîștiguri, își aprin
deau țigările de foi cu banc
note, ofereau copiilor lor ju
cării de aur și soțiilor dia
mante la toate degetele. Se 
scăldau în șampanie, își co
mandau haine la faimoase case 
de modă din Londra și le tri
miteau la spălat în Portugalia, 
își construiau palate cu mar
mură din Italia și le mobilau 
cu antichități scumpe alese 
în Franța. „Banii curgeau ca 
șampania și șampania ca apa“ 
— consemna uluit un vizitator 
străin. Din vapoarele sosite 
după cauciuc debarcau femei 
cu virtuți consumate, aduse

Capitală a statului Amazonas 
(stat cu suprafață de trei 
ori cît Franța, dar cu o 
populație de numai 800 000 
de locuitori). Manau» im
portă alimente, deși după 
estimativele specialiștilor re
giunea aceasta ar putea pro
duce hrană pentru cel puțin 
250 milioane de oameni, 
în comerțul statului Ama
zonas cu restul țării și 
cu străinătatea continuă să se 
mențină încă caracteristici ti
pic coloniale: se exportă a- 
proape tot ce se produce (în 
principal esențe de lemn, cas
tane sălbatice, piei de ani
male) și se importă practic 
tot ce se consumă. Toate 
acestea costă aici de două sau 
de trei ori mai scump decît 
în centrele producătoare ale 
tării. O mașină de gătit, care 
la Rio de Janeiro costă 70 000 
cruzeiros, de exemplu, se vinde 
aici cu 246 000 cruzeiros, după 
ce face un drum de vreo 3 000 
km cu vaporul pe ocean pînă 
la Belem și de acolo încă 
2 000 km pe fluviul Amazon. 
Cîți sînt capabili să cumpere 
asemenea mărfuri ? Puțini, fi
rește.

Atît Manaus, cît și Belem 
sînt mari centre distribuitoare: 
unul, situat la confluenta A- 
mazonului cu Rio Negro, al 
doilea — la întîlnirea mare
lui fluviu cu oceanul. Esen
țele lemnoase, castanele, ule
iurile vegetale, piperul, plan
tele medicinale sau industriale 
venite din cătune risipite la 
mari distanțe și legate exclu
siv pe calea apei se schimbă 
aici pe țesături, încălțăminte, 
instrumente de fier. Fiindcă 
Amazonia nu are practic in
dustrie și, prin urmare, e si
lită să-și vîndă ieftin bogă
țiile de abia culese, brute, pen
tru a obține în schimb pro
duse manufacturate la prețuri 
mari.

Conversez cu guvernatorul 
statului Amazonas, dl. Danilo 
Areosa, despre perspectivele 
de dezvoltare a regiunii. „Cine 
privește problemele noastre 
prin optica europeană, spune 
d-sa, riscă să rămînă descum-

„INFERNUL VERDE"
mărului preistoric străbătut de 
planeta noastră. Ar fi nepo
trivit, cred, să numim asta 
contrast peisagistic, chiar la 
superlativ. E vorba de ere 
diferite.

0 METROPOLĂ

IN INIMA

JUNGLEI

Albii întortocheate de râuri 
strălucind în bătaia soarelui 
brazilian brăzdează în răstim
puri ooeanul vegetal, încre
menit într-o falsă imobilitate 
pentru ochiul superficial al 
celor ce-1 privesc de la înăl
țime. Falsă, căci acolo jos 
verdele uniform și întunecat 
ascunde un clocotitor univers 
vegetal și animal, fără egal 
în bogăție, varietate și ciudă
țenie, râvnit de pasiunea na- 
turaliștilor de pretutindeni. 
Infern verde 7 Paradis teres
tru 1 Mecca aventurierilor ? 
Rezervă a viitorului ? Pămînt 
al viselor și misterelor ? Geo
grafi, exploratori, sociologi, 
scriitori și ziariști i-au scornit 
de-a lungul ultimelor patru 
secole o sumedenie de definiții. 
Unele roze, cele mai multe 
negre. Fiecare a surprins cîte 
o fațetă din infinitatea celor 
ce compun conglomeratul a- 
mazonic. Fără pretenția să-1 
epuizeze. Căci deșartă ar fi 
încercarea de a-1 comprima 
tot în cămașa strimtă a unei 
definiții, fie ea și genială.

Dedesubt apare o priveliște 
deosebită : albia Amazonului, 
titanul lichid care strânge 
1 100 de afluenți și varsă în 
Atlantic cîte opt miliarde de 
litri de apă pe minut, debit 
fără rival în lume. Dacă din 
fiecare patru arbori ce cresc 
pe scoarța terestră unul se 
află în jungla Amazoniei, unul 
din fiecare cinci litri de apă 
dulce curge în matca Amazo
nului. Mă paște îndoiala că 
cineva a reușit să-i numere, 
datr învățații o susțin cu titlu 
de calcule aproximative. De 
fapt, pe această porțiune Ama
zonul nu are una, ci mai 
multe albii paralele. Pare mai 
degrabă o mare întretăiată de 
insule alungite. Aterizăm pe 
aeroportul orașului Manaus, în 
plină junglă, pe pista de be
ton, accesibilă aeronavelor cu 
reacție ! E prima (și nu cea 
mai mare) din suita de sur
prize care mă așteptau...

Un soare torid, slab barat 
de o pînză de ceață ca un 
tifon alb-albăstrui, învăluie 
atmosfera dimprejur. De la 
aeroport spre oraș străbat 
străzi asfaltate și intens popu
late de autovehicule. De o 
parte și de alta — căsuțe de 
lemn, modeste, dar decente, 
eu grădinițe de flori în fată. 
Sînt construcții ușoare. Pe 
măsură ce te apropii de centru 
apar frumoase edificii de

aici s-a smuls junglei cu multă 
sudoare și pretindem să ac
celerăm operația cu mijloacele 
ce ni le pune la îndemînă 
tehnica. Natura poate fi vi
tregă numai pentru cei dezar
mați din punct de vedere 
tehnic. Avem planuri de con
strucții rutiere, de lărgire, a 
rețelei de canalizare insufici
ente, de instalații de apă și 
electrificare. în cîțiva ani, ora
șul nu va mai fi izolat. Nu 
de mult am terminat șoseaua 
Manaus-Itacoatiara, lungă de 
250 kilometri. Altele sînt în 
proiect".

în ansamblul său, Manaus 
e un exemplu de ce înseamnă 
capacitatea și voința omului. 
Văzîndu-1, ești tentat să uiți 
că te afli doar într-o oază a 
civilizației înconjurată din 
toate părțile de implacabilul 
perete al junglei și de imensi
tatea apei. Astăzi un centru 
urban impunător, cu aspect 
european și de o curățenie 
riguroasă, iar ieri... dar ascul
tați mai întîi o istorie. Brutală, 
devastatoare, imorală : istoria 
cauciucului. Fără ajutorul ei 
Manausul și, în multe pri
vințe, Amazonia în ansamblul 
ei rămîn enigme.

EPOPEEA

CAUCIUCULUI

Totul a început de la cu
riozitatea matematicianului 
francez La Condamine, care, 
în 1735, măsurând o porțiune 
de meridian în zona ecuatoru
lui, a adus de acolo, alături 
de cifre și calcule, o minge 
cenușie și lipicioasă cunoscută 
prin partea locului sub numele 
de „Cauchu" (cauciu). Nu era 
ceva nou. Ortacii lui Cristofor 
Columb văzuseră, cu un secol 
și jumătate înainte, cum indi
genii se jucau cu mingi elas
tice. în timp ce laboratoarele 
din Boston se căzneau să 
găsească aplicații industriale 
materialului, indianul din A- 
mazonia fabrica de acum în
călțăminte „pe măsură" : își 
vărsa latex 9 pe picior, aștepta 
să se usuce, apoi mai turna 
cîteva straturi succesive pînă 
cînd învelișul ajungea la gro
simea dorită. încălțămintea 
asta flexibilă și rezistentă sti
mulează imaginația albilor, 
care dau cauciucului și alte 
întrebuințări : mantale imper
meabile. pungi pentru tutun 
etc. La început, cauciucul aces
ta. fragil la frig, lipicios la 
căldură și rău mirositor în 
toate împrejurările, părea să 
nu aibă mare viitor. Pînă cînd 
Charles Goodyear, în 1840. 
descoperă procesul vulcani
zării. De aici începe marea 
aventură : între 1860 și 1870 
Amazonia exportă 65 000 tone 
de cauciuc. Deține monopolul 
absolut, căci nimeni în altă

9 Lichidul scurs din arbore
le botezat de botaniști Hevea 
Brasiliensis.

mărgele, sare, și mai ales al
cool. Toate acestea se trec la 
registru și se plătesc cu lapte 
de hevea. în așa fel că furni
zorii, băștinașii, oricît s-ar 
zbate, nu-și mai pot lichida 
niciodată „datoriile". Micile 
nimicuri, sarea și băutura 
sînt vîndute de zeci de ori 
mai scump decît fac, iar pre
țiosul latex e achiziționat de 
zeci de ori mai ieftin. Jaf fără 
limite, căci indianul e străin 
de noțiunea valorii exprimate 
în cifre. întrucît elanul debi
torilor scădea, cetele de „pis- 
toleiros" îl întrețineau brăz- 
dînd spinările celor inconfor- 
miști cu răni adinei lăsate de 
loviturile harapnicelor din 
piele, obligîndu-i să se așeze 
pe furnicare, tăindu-le ure
chile. Fugarii prinși sînt a- 
runcați cîinilor înfometați sau 
servesc drept țintă albilor a- 
vizi de divertisment din pri
cina vieții monotone, dintre 
apă și arbori.

Eforturile supraomenești, al
coolul și pedepsele, plus bolile 
contractate de la albi decimau 
indienii ou miile. în 1899, Wil
lard Price socotea că revin 
doi morți la tona de cauciuc, 
iar în acel an Amazonia a 
exportat 16 000 tone (cam 100 
de morți pe zi). Proporțional 
eu creșterea averilor acumu
late de afaceriști se răresc 
rândurile indienilor : din 52 la 
sută cît reprezentau ei în to
talul populației amazonice îna
inte de „febra cauciucului", 
scad numai într-un deceniu 
de trei ori, ajungînd azi să re
prezinte, după cum socotesc 
autoritățile, numai patru la 
sută.

Pentru a substitui victimele 
băștinașe se recurge la peonii 
flămînzi din „Poligonul sece
tei". Dinspre nord-estul arid 
și torturat de secetă curg spre 
Amazonia cohorte de țărani 
atrăși de contracte înșelătoare 
și îndeosebi convinși că mai 
rău decît în locurile de baș
tină — Ceară, Alagoas. Piani 
sau Rio Grande de Norte nu 
le poate fi nicăieri. Odată 
ajunși pe „pămîntul făgăduin
ței" ei devin robi pe vecie ai 
registrelor de datorii. Trăiesc 
izolați în imensitatea junglei 
în grupuri de cîte doi-trei, 
noaptea sub un acoperiș de 
frunze, iar ziua parcurgînd 
kilometri (prin desișuri unde 
trebuie să-și croiască drum 
cu toporul) pentru a „sîngera" 
arborii de cauciuc și a strânge 
în canistre „aurul lichid". La 
prînz mănîncă în fugă pește 
uscat și indigesta făină de 
mandioca, primite din depozitul 
patronului, și din nou iau ca
lea desișului. Totdeauna cu 
carabina la umăr, căci indienii 
dau tîrcoale pentru a-și des
cărca răzbunarea seculară față 
de tot ce e „fată palidă" *. 
Noaptea aprind focul, îm- 
plîntă furci în cauciucul 
vîscos și îl afumă învîr- 
tindu-1 lent. O dată pe 
săptămînă fac un drum ane
voios pînă la antrepozitul 
stăpînului. unde duc „min
gea" de cauciuc adunat și 
de unde aduc în schimb 
pește uscat și făină man
dioca. Cu fiecare drum, „se- 
ringueiro" (culegătorul de cau-

9 Așa numeau indienii din 
America Latină pe albi.

din cartierele specializate ale 
New Yorkului, Parisului și 
Londrei ca garnitură la fes
tinul orgiac. Pe piața mon
dială prețul cauciucului urcă 
vertiginos, „seringueiros" mor 
ca muștele, dar stăpînii nu au 
timp să se încurce în senti
mentalism cînd e vorba de 
afaceri.

Baronii cauciucului, în afară 
de petreceri, țineau și la bla
zon, căutînd să se afirme ca 
lume respectabilă. De aceea, 
o parte din cîștiguri le-au in
vestit în lucrări de interes 
public. Manausul. din așezare 
indiană situată la 1500 kilo
metri de orașul cel mai apro
piat. a devenit o veritabilă 
metropolă. S-au asfaltat străzi, 
s-au instalat telefon, electrici
tate, conducte de apă. un port 
plutitor capabil să reziste la 
orice fluctuații ale nivelului 
apei. Primul tramvai din Bra
zilia și din întreaga Americă 
Latină a circulat aici. în fine, 
s-a înălțat un fastuos teatru de 
operă prefabricat în Anglia și 
transportat pe nave pînă în 
inima junglei. Prețul : două 
milioane de lire sterline, pe 
atunci unul din cele mai 
scumpe teatre din lume, dacă 
nu Cel mai scump. Era apogeul 
„epocii de aur", cum a rămas 
denumită această perioadă is
torică a Amazoniei.

Siguri pe monopol, baronii 
urcă prețul cauciucului la trei 
dolari pe kilogram, multipli- 
cînd astfel de 16 ori prețul ini
țial. Imprudentă fatală, cu care 
și-au precipitat crepusculul. 
Curând, englezul Wickman 
reușește să scoată din Bra
zilia. prin contrabandă, o 
cantitate de semințe ale pre
țiosului arbore. Semănate și 
îngrijite bine în Malaia, Cey
lon, țări cu mină de lucru 
ieftină și abundentă, semințele 
pentru care Wickman și-a ris
cat capul devin plantații ce 
produc în scurt timp de patru 
ori mai mult cauciuc decît 
arborii sălbatici din Amazo
nia și la un preț de cost de 
trei ori mai mic. în 1913, pro
ducătorii asiatici depășeau de 
pe acum Amazonia și decala
jul creștea rapid. De la trei 
dolari, prețul cauciucului 
scade brusc la un dolar. Apoi 
și mai jos. Era epilogul. Fa
limentul rotund al marii aven
turi. Exodul marilor afaceriști 
s-a consumat repede, lăsînd 
în urmă doar cîțiva care spe
rau să reziste ruinei. Azi, A- 
mazonia produce doar unu la 
sută din cauciucul natural.

După zbuciumul și prospe
ritatea efemeră a unei pături 
puțin numeroasă, s-a revenit 
la tăcere, în așteptarea unei 
noi generozități a destinului. 
Sub soarele biciuitor și încon
jurat de fertilitatea nediscipli
nată a junglei, Manausul a ve
getat cîteva decenii, pînă 
cînd a început să se impună 
o nouă mentalitate de dez
voltare.

Cu tot aspectul său modern, 
Manaus suferă încă de multe 
neajunsuri, pentru lichidarea 
cărora e nevoie de timp și 
mijloace. Cu 220 000 de locui
tori, orașul trăiește dintr-un 
comerț de alimente aproape 
ridicol : cam 1 000 de tone de 
orez. 25 000 tone de banane și 
tot atîtea de zahăr, 100 000 tone 
de mandioca, portocale, cafea.

pănit și, în orice caz, să pri
ceapă puțin. Pe lîngă condi
țiile geografice cu totul par
ticulare, care îngreunează ac
tivitatea constructivă, pe lîngă 
numărul redus de locuitori, 
distribuiți pe deasupra aproape 
numai pe cursul apelor, re
giunea noastră a suferit mai 
mult ca oricare alta din țară 
de pe urma „extractivismu- 
lui“ devastator. „Febra cau
ciucului" este doar exemplul 
cel mai cunoscut, fără a fi 
singurul. A dominat mentali
tatea păgubitoare că Amazo
nia e un pămînt ideal doar 
pentru a smulge din el cît 
mai repede ceea ce natura a 
pus la dispoziție și de a va
lorifica aceste daruri în altă 
parte. Nu pămînt unde să te 
fixezi și să-ți desfășori ener
gia creatoare, ci de care să 
profiți cît se poate fără a 
cugeta la urmările economice 
și sociale ale acestei orien
tări. Ne silim să înlocuim a- 
ceastă mentalitate cu alta după 
care regiunea trebuie să-și 
creeze un suport economic- 
industrial capabil să o înalțe 
în viitor la nivelul posibili
tăților ei reale. Dacă în tre
cut acest obiectiv era ireali
zabil. astăzi avansul tehnolo
gic al țării noastre, preocu
parea guvernului federal față 
de viitorul Amazoniei și vo
ința noastră unanimă de a 
deschide drum larg progresu
lui în toate ramurile ne per
mit să fim optimiști. Dacă 
construcția șoselei Manaus — 
Itacoatiara a durat 20 de ani, 
avem acum în proiect șosele 
mai lungi ce vor trebui să 
fie gata în trei-patru ani. în 
genere, căile de comunicație 
rutiere formează pentru noi 
un capitol primordial, fiindcă 
atîta vreme cît jungla nu va 
fi străbătută de drumuri o- 
mul nu o va popula, rămî- 
nînd mai departe numai pe 
marginea apelor. Iar fără pre
zența oamenilor, dezvoltarea 
nu e posibilă. Deocamdată în
fruntăm dificultăți colosale 
pentru a edifica un minimum 
necesar avansului. Ne lipsesc 
cadre și mijloace financiare 
corespunzătoare, dar cu tim
pul le vom avea. Cum vă spu
neam, situația noastră e parti
culară în ansamblul țării, de 
aceea și soluțiile aplicate sînt 
noi. între altele, plănuim acum 
construirea unor policlinici 
mobile, instalate pe ambar
cațiuni, care să se deplaseze 
în diverse puncte îndepărtate 
pentru a acorda asistență me
dicală populației dispersate. Ne 
gîndim chiar la școli pluti
toare. Desigur, toate astea ca 
măsuri de început. în 400 de 
ani, Amazonia nu a avut ni
mic ce să se cheme siderur
gie. Acum am început constru
irea primei uzine siderurgice 
aici. în apropiere de Manaus, 
care va utiliza minereu de 
fier din regiunea noastră. A- 
vem un subsol foarte bogat 
în zăcăminte minerale și nu 
avem dreptul să ignorăm la 
nesfîrșit această împrejurare 
favorabilă".

Dificultățile de care vor
bea guvernatorul sînt lesne de 
observat, chiar în Manaus, și 
ele sînt cu atît mai mari cu 
cît te depărtezi de capitala 
statului. Pînă de curând, la 
Manaus exista un așa-numit 
„cartier plutitor", unde tră
iau 25 000 de persoane în con
diții halucinante. Autoritățile 
au construit 2 500 de locuințe 
unde au mutat o bună parte 
din acești nefericiți. Am vi
zitat cartierul respectiv, de 
acum pe jumătate „demontat". 
Sînt colibe de nuiele ori scîn- 
dură, acoperite cu frunze de 
palmier, bucăți de tablă din 
cutii de conserve, cîrpe etc. 
și instalate pe apă deasupra 
unor trunchiuri de lemn le
gate intre ele. Cînd Rio Negro 
scade, o scară asigură legă
tura cu malul. Cînd apele 
cresc, scara e înlocuită cu o 
barcă. Fiecare colibă adăpos
tește cîte una sau două fa
milii numeroase. în cele mai 
multe cazuri, „locuința" nu are 
nici ușă, nici fereastră, și nici 
o deschizătură prin care să 
intre aerul, lumina și loca
tarii. Totul plutește. Dedesubt, 
apa e plină de gunoaie, bu
căți de țesături, resturi ali
mentare, disputate de pești și 
de corbii „urubii". Dar aceeași 
apă servește necesităților cas
nice. Te întîmpină aici copii 
slabi și cu burțile umflate de 
o alimentație deficitară, femei 
îmbătrânite prematur și înge
nuncheate la spălatul rufelor 
în apa ce emană mirosuri pes
tilențiale. De regulă, „centura 
mizeriei" înseamnă periferia 
orașului. Aici nu. Cartierul 
plutitor e situat chiar lîngă 
port, în apropierea centrului. 
Familiile acestea trăiesc din 
pescuit și din ceea ce reușesc 
să cîștige bărbații angajați pe
riodic la încărcarea și descăr
carea navelor. Bătrânii sînt 
rari de tot. Pesemne, oamenii 
aceștia nu reușesc să ajungă 
la bătrânețe. Ceea ce izbește 
este faptul că în imediata ve
cinătate a cartierului plutitor 
vezi clădiri moderne, vile cu 
terase înverzite, case de modă, 
în fine aproape tot ce evocă 
bunăstarea și luxul.

în discuțiile avute cu 
reprezentanți ai administra
ției locale și ai cercurilor de 
afaceri aceștia mi-au vorbit 
despre beneficiile ce vor re
zulta pentru statul Amazonas 
din crearea așa-numitei „zone 
libere din Manaus". Este 
vorba de o recentă hotărîre 
a guvernului federal care 
transformă portul Manaus și 
o arie de 10 000 kilometri pă
trați în jurul lui în zonă 
liberă pentru comerț- Mărfu
rile sbsite din restul Bra
ziliei sau din străinătate, 
destinate consumului intern 
din Amazonas, prelucrării 
industriale, instalării de uni
tăți industriale, de servicii 
publice sau stocării pentru 
reexport, vor fi scutite de 
orice taxe de import. Această 
măsură a fost luată cu scopul 
de a compensa dezavantajul 
statului Amazonas decurgînd 
din distanțele enorme ce-1 se
pară de centrele producătoa
re și de a stimula interesul 
«ercurilor de afaceri pentru 
implantarea aici de întreprin
deri industriale, comerciale, 
bancare etc. necesare dezvol
tării regiunii. Crearea „zonei 
libere" »e adaugă altor înles
niri create de guvernul fede
ral, care stabilește că firmele 
instalate în întreaga Amazonie 
beneficiază de o reducere de 
50 la sută a impozitului pe 
venit, cu obligația de a in
vesti aici sumele reprezen- 
tînd reducerea fiscală. Am 
aflat că prima tranzacție co
mercială din Manaus care se 
va bucura de avantajele „zonei 
libere" a fost încheiată cu 
România, de către firma 
„J. A. Castro". Dl. Jose Cas
tro, proprietarul firmei, a făcut 
nu de mult o vizită la Bucu
rești și a cumpărat o impor
tantă cantitate de ciment și 
sare.

— în curând pe piața din 
Manaus va exista sare fină 
marca „București" — îmi 
spune dl. Castro. Am bote
zat-o așa fiindcă mi-a plăcut 
mult capitala dumneavoastră 
și fiindcă e nume cunoscut de 
toată lumea. Desigur, din Ro
mânia se pot cumpăra multe 
alte mărfuri, inclusiv mașini 
moderne, dar firma mea e 
profilată numai pe trei pro
duse : ciment, sare și ulei. Am 
făcut prima achiziție, nu oca
zională, căci doresc să fiu un 
client permanent. O serie de 
alți oameni de afaceri se a- 
rată interesați de tranzacții 
comerciale cu România.

Dacă la Manaus faci 
cumva o vizită ești servit in
variabil cu o băutură răco
ritoare, savuroasă numită 
„guarana". Nu e o simplă ră
coritoare, ci un veritabil e- 
licsir, extras din fructele 
plantei guarana. care nu creș
te nicăieri în lume decît în 
Amazonia și, mai precis, nu
mai pe teritoriul unui singur 
municipiu — Măue. Este un 
cadou primit de la tribul de 
indieni măue, care din vre
muri străvechi utilizează 
fructele de un roșu violent ale 
arbustului sălbatic guarana ca 
tonificant contra oboselii, în 
timpul peregrinărilor lungi 
prin junglă. Ei rîșnesc fructe
le uscate pe limba dințată a 
peștelui pirarucu, amestecă 
apoi cu făină de mandioca și 
obțin o pastă din care fac 
mici bastonașe ce se usucă 
apoi la soare. în acest fel, 
guarana se conservă ani în 
șir. O linguriță de guarana, 
amestecată cu apă constituie 
un medicament cu multiple 
efecte... Cert e că, dacă ești 
extenuat de căldură sau de 
eforturi, o cană de guarana 
îți recuperează complet vitali
tatea. Este interesant că în
cercările de a cultiva arbus
tul în alte părți ale Amazo
niei, în afara ariei tradiționa
le din municipiul Măue nu 
au dat rezultate. De aceea, 
consumul de guarana este 
restrâns și nu se întrevăd po
sibilități de a face din acest 
produs valoros o sursă de ve
nituri prin comercializarea 
pe scară largă în restul țării 
și în străinătate.

Privesc panorama orașului 
de pe terasa înalta a unei 
clădiri. E seară. împrejur se 
văd aliniate străzi largi și 
luminate pe care circulă in
tens automobile. Reclame 
de neon multicolore laudă 
virtuțile pneurilor „Firestone" 
și ale parfumurilor „Coty“. 
Peste tot, animație citadină în 
cel mai modern înțeles al cu- 
vîntului. Dar iată că acolo, 
mai departe, se termină zona 
luminată și începe peretele 
întunecat al junglei.
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ACTUALITATEA ȘTIINȚIFICĂ 

INTERNAȚIONALĂ

Reglarea chimică 
a somnului

prof. univ.
Marcel M0NIER

Universitatea din Basel — 
Elveția

Se mai îndoiește cineva de în
semnătatea somnului ca funcție e- 
sențială pentru viață î Mami
ferele superioare și omul dorm 
pentru a se odihni, pentru recupe
rarea energiei și refacerea psihică. 
Apariția somnolenței și a somnului 
se bazează, în primul rînd, pe me
canisme nervoase și în special pe 
reflexele condiționate. Fiecare indi
vid Își creează propriul său ritual 
de somn (compus din poziție, sim
țăminte, senzații, ginduri) care prin 
reflexe condiționate vor determina 
primul pas spre somn. După ce a- 
cest prim stadiu nervos a fost a- 
tins, el trebuie să fie reîntărit prin 
mecanisme chimice, umorale.

Studiile mele privind mecanismul 
somnului vizează de aceea nu nu
mai reglarea nervoasă ce apare 
în această stare a organismului, 
dar mai ales reglarea chimică, umo
rală a acestuia. Pentru a o de
monstra am întreprins două tipuri 
de experiențe. Primele se referă la 
influența circulației sanguine asu
pra somnului. Am unit doi iepuri 
prin circulație încrucișată și cînd 
am acționat asupra centrilor de 
somn ai unuia, am constatat că nu 
numai acesta, dar și celălalt a a- 
dormit. Am conchis astfel că som
nul este determinat și de anumite 
substanțe chimice, ce s-au trans
mis prin sînge de la primul la ce
lălalt animal. Am numit acest fe
nomen transmiterea umorală sau 
chimică a somnului.

Intr-o a doua serie de experien
țe am încercat să izolez această 
substanță care produce somnul. 
Pentru aceasta am trecut sîngele 
venos din creier printr-un rinichi 
artificial. Procedeul acesta — de 
a separa, de a filtra anumite sub
stanțe din sînge, — se numește 
dializare și este folosit astăzi frec

vent de clinicieni pentru a „curăța' 
sîngele unor pacienți bolnavi de 
uremie sau care au fost otrăviți. 
Prin dializarea sîngelui unui ani
mal care doarme și injectarea dia- 
lizatului hipogen în sîngele unui a- 
nimal treaz, am reușit să provocăm 
și acestuia din urmă somn. Am 
făcut și experiența inversă cu ace
leași bune rezultate : am injectat 
dializatul de la un animal treaz, 
unui animal adormit și am reușit 
să-l trezim și pe acesta.

Dar cercetările nu s-au oprit 
aici. Mai rămîneau de stabilit și alte 
aspecte, printre care importantă ni 
se părea investigarea din punct de 
vedere farmacologic și clinic a 
substanțelor din dializatul unui a- 
nimal adormit și din cel al unuia 
treaz. Experiențele indică că în 
dializatul unui animal treaz și cel 
ai animalului adormit există sub
stanțe chimice diferite. Interesant 
de notat că reglarea chimică este 
diferită în cazul unui somn normal 
șl al unuia cu vise. în somnul cu 
vise Intervin alte substanțe chimice 
decît In cel lără vise.

De asemenea, s-a constatat că 
în stările de adormire sau trezire 
există varietăți de concentrație a 
diferitelor substanțe, (acetilcolinei 
și serotoninei, precum și ale hista- 
minei). Problema compoziției far
macologice a dializatului este încă 
în plin studiu.

Cercetarea reglării chimice a 
somnului e foarte importantă și din 
punct de vedere practic, deoarece 
ea dă speranța că într-o zi se vor 
putea descoperi substanțele fizio
logice normale care provoacă som
nul, că le vom putea identifica și 
studia pentru a le folosi împotriva 
acestui dușman al omului modern, 
insomnia. Sperăm că într-un timp 
nu prea îndepărtat să putem în
locui actualele somnifere hipnotice 
și uneori dăunătoare organismului, 
cu altele mai puțin toxice în com
poziția cărora să intre acele sub
stanțe chimice pe care le foloseș
te în mod obișnuit, eficient, însuși 
organismul.

0 nouă cale de tra

tare a unei grave 
maladii ?

de prof. dr. 
Takashi HAYASHI 

Departamentul de fiziologie, 
Facultatea de medicină, 
Universitatea Keio-Tokio 

— Japonia

Majoritatea maladiilor, dar mai 
ales cele congenitale, afectează 
deopotrivă structura organismului 
și funcționarea acestuia. Fără a 
putea preciza, de la nivelul cunoș
tințelor actuale, ce raporturi există 
între aceste aspecte ale bolii și 
care dintre ele reprezintă veriga 
esențială, de care trebuie să apu
căm în tratarea ei, menționăm că 
elucidarea aspectelor fiziologice 
rămîne totuși deosebit de impor
tantă.

Cu atît mai însemnată apare cu
noașterea mecanismului activității 
cerebrale pentru tratamentul unei 
maladii grave, cum este epilepsia 
și care preocupă de multă vreme 
pe specialiști. Activitatea creieru
lui are la bază două procese, unul 
pozitiv (de excitație) și altul ne
gativ (de inhibiție), care sînt trans
mise de la o celulă la alta și tre
buie să se afle în echilibru. Dacă 
unul din ele se manifestă mai pu
ternic, copleșindu-1 pe celălalt, e- 
chilibrul funcțiilor creierului se 
strică iar activitatea homeostatică 
cerebrală este perturbată.

în urma unor cercetări îndelun
gate am constatat, și am reușit să 
și demonstrez, că în declanșarea 
acestor două procese joacă un rol 
anumite substanțe biochimice 
corespunzătoare existente în creier. 
Pentru aceasta am urmărit mai ales 
cazurile de epilepsie, boală care, 
după părerea mea, este unul din
tre cele mai evidente exemple de 
perturbare a activității echilibrate 
a creierului : procesul de excitație 
a creierului este mai intens decît 
cel de inhibiție. Excesul de exci
tație atrage după sine în mod evi
dent producerea în exces de sub
stanțe biochimice, care acumulîn- 
du-se zi de zi ating o limită, 
cînd încep să atace creierul 
însuși. (De altfel, epilepsia vine 
de lg cuvîntul grec epilepsia

care înseamnă „acces*, „atac*). 
Caracterul periodic al crizelor se 
explică prin aceea că printr-o cri
ză se cheltuiește o mare cantitate 
de energie, ceea ce epuizează ex
cesul de substanță biochimică și 
determină o descărcare, o echili
brare. Activitatea creierului se des
fășoară pentru un anumit timp 
în mod normal, apoi, din nou su- 
praexcitarea provoacă producerea 
excesivă de substanțe biochimice, 
care se acumulează pînă cînd a- 
ting din nou limita care declanșea
ză atacul.

Am constatat totodată, că la ani
malele superioare există trei foca
re de accese epileptice, indepen
dente : 1) în sistemele cortical» 
(corespunzînd epilepsiei focale cor- 
ticale la om), 2) în sistemul motor 
limbic (corespunzînd cu epilepsia 
generalizată la om) și 3) în siste
mul motor al hipocampului (cores
punzînd cu automatismul și „petit 
mal* la om).

Pînă aici doar observații, pre
mise, deci teorie. Dar scopul cer
cetărilor noastre trebuie să fie în 
ultima instanță practica, în cazul 
de față cercetările trebuie să ducă 
la găsirea unui remediu pentru a- 
ceastă boală. Cunoscînd cauzele 
care provoacă epilepsia (supraex- 
cltația) tratamentul trebuie să con
stea în introducerea în creier a 
unor substanțe inhibitoare. în urma 
cercetărilor clinice întreprinse de 
noi, am constatat că acidul gama- 
amino-beta-hidroxi-butiric (GABOB), 
de pildă, are o puternică acțiune 
inhibitoare asupra sistemelor cor- 
ticale. Dar el poate fi folosit nu
mai pentru tratarea epilepsiei fo
cale corticale, neavînd nici un e- 
fect curativ asupra epilepsiilor de 
alte origini. De asemenea, credem 
că epilepsia de origine subcorti- 
cală poate fi tratată cu ajutorul 
GABOB și al homocarnozinei care 
inhibă sistemul motor limbic, iar 
sistemul motor hipocampic poate fi 
inhibat cu ajutorul substanței beta- 
sulfonilgaba. încă de pe acum se 
constată că, dacă aceste substan
țe sînt injectate în fluidul cerebro- 
spiral (fluidul șirei spinării, l.c.r.) 
al bolnavilor, ne putem aștepta la 
o vindecare definitivă în 80 la sută 
din cazuri.
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ÎNTOARCEREA DE LA MOSCOVA 

A TOVARĂȘULUI 

CONSTANTIN DRĂGAN

Exodul 
competentelor

Vineri seara s-a înapoiat în Capi
tală, venind de la Moscova, tova
rășul Constantin Drăgan, președin
tele Consiliului Central al 
U.G.S.R., conducătorul delegației 
Consiliului Central al U.G.S.R.,

SPORT
HOCHEI t Astăzi, la București

ROMÂNIA — ELVEȚIA
Pe patinoarul „23 August* 

dtn Capitald se deifășoară 
astăzi, începînd de la ora 18, 
lutilnlrea amicală dintre selec
ționatele de hochei pe gheată 
ale României șl Elveției. Din 
lotul oaspeților fac parte, prin
tre alții, Rigolei, Langnauer,

„Cupa campionilor 

europeni" la baschet
• ASTA-SEARA LA ANKARA, POLITEHNICA BUCUREȘTI- 

GHAZI EG1TIM SPOR

în mal multe orașe din Europa 
s-au disputat primele meciuri din 
cadrul noii ediții a „Cupei campio
nilor europeni” la baschet. La 
Budapesta, formația masculină 
Honved Budapesta a intîlnit echi
pa iugoBlavă Zadar, pe care a în
vins-o cu scorul de 86—72 (30—29). 
Cele două echipe au oferit celor 
prezenti In tribune un joc de 
■>.u bun nivel tehnic. Știută iiind for- 

de joc a baschetballștilor iugo
slavi pe teren propriu, returul, pro
gramat la 18 noiembrie la Zadar, 
promite o dispută dîrză în care 
ambele formații păstrează șanse 
pentru calificare In turul II al com
petiției.

învingătoarea dintre Honved și 
Zadar va juca în turul II au cîști- 
gătoarea partidei Steaua Bucu

șah . LA SOUSSA,
LARSEN LIDER DUPĂ 
H RUNDE

Odată cu desfășurarea rundei a 
18-a, turneul interzonal de șah de la 
Soussa (Tunisia), Ia care participă 
22 de concurenti, a intrat în ultima 
sa parte. în prezent, cele mai mari 
șanse la primul loc le are marele 
maestru danez Bent Larsen, care, în 
urma victoriei din runda a 18-a asu
pra lui Mecking, s-a distantat la 1,5 
puncte de principalii sfii urmăritori, 
Gligorici șl Portisch. Revelația tur
neului este, fără îndoială, tînărul ju
cător brazilian Mecking, în vîrstă de 
15 ani. aflat acum pe locurile 12—13, 
înaintea unor cunoscut! maeștri in
ternational! ca Glpslis. Kavalek, 
Barczay si Byrne.

în runda a 18-a Steln l-a învins 
pe Barczay, Sharap pe Miagmarsu- 
ren. Hort pe Bouaziz si Portisch pe 
Kavalek. Partidele Glpslis — Mata- 
novici, Reshewsky — Ivkov s-au în
cheiat remiză, iar Gheller cu Matu- 
lovici, Korcinoi cu Bilek *1 Byrne cu 
Gligorici au întrerupt.

Iată clasamentul : 1. Larsen 12,5
puncte (din 16 partide) ; 2—3. Gligo
rici (Iugoslavia), Portisch (Ungaria) 
11 puncte (16) ; 4. Ivkov (Iugoslavia) 
10,5 puncte (17) ; 5—6. Gheller 
(U.R.S.S.) 10 puncte (15), Matanovici 
(Iugoslavia) 10 puncte (17); 7—10.
Matulovici (Iugoslavia), Hort (Ceho
slovacia) 9,5 puncte (15), Reshewsky 
(S.U.A.), Steln (U.R.S.S.) 9,5 puncte 
(16) ; 11. Korcinoi (U.R.S.S.) 8,5 punc
te (14) ; 12—13 Bilek (Ungaria). Mec
king (Brazilia) 7,5 puncte (16). 

în căutarea unui loc pentru începerea antrenamentelor pe zăpadă, echi
pele olimpice ale Franței, în frunte cu Jean Claude Killy și Marielle Goit- 
schel, și-au stabilit tabăra în. Italia, la cunoscuta stațiune Cervinia. In 

fotografie : multiplul campion francez Jean Claude Killy

care a participat la manifestările 
prilejuite de sărbătorirea celei de-a 
50-a aniversări a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie.

(Agerpres)

Lehmann, Aschlimann, Kradol- 
fer. Iar din cel al târli noastre 
Ionescu, Biro, Pană, Varga, 
Kalamar, G. Szabo, Ștetanov 
ș. a.

Mîlne seară, pe același pati
noar șl la aceeași oră, va a- 
vea loc revanșa.

rești — Panathinalkos Atena. în 
competiția feminină s-au desfășurat 
trei meciuri.

La Porto, echipa franceză La 
Gerbe Montceau les Mines a obți
nut o victorie la scor 51—17 (24—9) 
în dauna formației portugheze Uni- 
versitarlo Porto.

O partidă echilibrată s-a dispu
tat la Berlin, unde T.S.C. Berlin a 
dispus cu 56—51 (26—27) de forma
ția poloneză L.K.S. Lodz.

în slîrșit, la Karlovaț, echipa 
iugoslavă Tresn|evlca Zagreb a în
vins cu 48—41 (27—21) pe Loko
motiv Sofia.

Astă-seară, la Ankara, campioa
na noastră feminină Politehnica 
București întîlnește echipa Ghazi 
Egitlm Spor (Turcia).

în cîteva rînduri
DUPĂ șase etape, in „tu

rul CICLIST AL MEXICULUI" 
conduce columbianul Alvaro Fa
ction, urmat la 35” de compatriotul 
său Martin Rodriguez și la 4’53“ de 
sovieticul Iuri Dimitriev.

Etapa a 6-a, disputată între Que
retaro — San Luis Potosi (200 km), 
a fost cîștigată de mexicanul An
gel Villana, care l-a învins la 
sprint pe rutierul sovietic Alexan- 
dr Zaharov. învingătorul a fost 
cronometrat cu timpul de 4h53’01”.

UN TURNEU FULGER DE ȘAH, 
DESFĂȘURAT LA MUNCHEN, 
CU PARTICIPAREA A 250 DE 
JUCĂTORI, a fost cîștigat de ma
rele maestru olandez Donner, cu 
8,5 puncte, urmat de Schmidt — 8, 
Klundt — 7, Pfleger — 6,5, Pach- 
mann — 6 puncte. .

„TROFEUL RICHMOND” — 
PRIMUL CONCURS INTERNA
ȚIONAL DE PATINAJ ARTISTIC 
AL SEZONULUI, desfășurat la 
Londra — a fost cîștigat de Zsuzsy 
Almassy (Ungaria) cu 994,8 puncte, 
urmată de Schuba (Austria) — 
984,8 puncte, Dodd (Anglia) —
939.2 puncte. Feldmann (R.F.G.) —
904.2 puncte.

LA EINDHOVEN, ÎNTR-UN 
MECI AMICAL DE FOTBAL, se
lecționata de tineret a Olandei a 
învins echipa similară a Poloniei 
cu scorul de 3—2 (2—1).

Complexul sportiv din Cluj Foto : A. Cartojan

Cronica zilei
Vineri după-amiază s-a înapoiat 

în Capitală, venind de la Roma, 
prof. Nicolae Giosan, președinte
le Consiliului Superior al Agricul
turii și al Comitetului National al 
Republicii Socialiste România pen
tru F.A.O., conducătorul delegației 
tării noastre la lucrările celei de-a 
XlV-a Conferințe a Organizației 
Națiunilor Unite pentru Alimenta
ție și Agricultură (F.A.O.).

★

Vineri la amiază, Titus Cristu- 
reanu, vicepreședinte al Camerei 
de Comerț, a avut o întrevedere cu 
Pentti Uusivirta, director în Mi
nisterul Afacerilor Externe al Fin
landei, conducătorul unei delegații 
de oameni de afaceri finlandezi 
care se află în țara ’ noas
tră. Au fost de fată membri ai Am
basadei Finlandei la București.

*
Pentru activitatea sa științifică, 

depusă în domeniul epidemiologie! 
zoonozelor, oonf. dr. Ion Spînu, di
rector general în Ministerul Sănă
tății și Prevederilor Sociale, a fost 
ales membru al Societății de pato
logie comparată din Paris.

★

Vineri a plecat spre New York o 
delegație a Oficiului Național de 
Turism, condusă de Nicolae Boz- 
dog, președintele colegiului O.N.T., 
care va duce tratative pe linia co
laborării turistice eu unele firme 
americane.

★

Vineri seara, Hristache Zambeti, 
vicepreședinte al Camerei de Co
merț, a oferit o recepție în saloa
nele Hotelului Athenee Palace, cu 
prilejul organizării la București a 
Expoziției industrial-comerciale a 
Uniunii Sovietice.

Au participat Valentin Steriopol, 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior, funcționari superiori din 
acest minister.

Au fost prezenți G. I. Nikolaev,' 
reprezentantul comercial al Uniunii 
Sovietice la București, I. S. Ilin, mi
nistrul consilier al Ambasadei 
U.R.S.S., V. M. Lepeoșkin, directorul 
expoziției.

*
Uniunea Ziariștilor a organizat 

vineri seara o masă rotundă pe 
tema „Sensurile unui dialog : omul 
—mașina cibernetică". Acad. prof. 
Ștefan Milcu, vicepreședinte al A- 
cademiei, prof. dr. Edmond Nico- 
lau și prof dr. Henri Stahl au vor
bit despre relația dintre om și 
mașină, despre rolul, aplicațiile șl 
perspectivele ciberneticii în epoca

De la etajul al 15-lea al 
clădirii în care cu trei săp- 
tămîni înaintea sosirii noas
tre la Goteborg a fost in
stalat „cartierul general" al 
celui mai mare grup 
industrial din Suedia — 
„S.K.F." („Svenska Kulla- 
gerfabriken’), se deschide 
larg panorama orașului. 
Gdteborgul, pe care local
nicii obișnuiesc să-l nu
mească, prin comparație cu 
Roma, „orașul de pe șapte 
coline", apare în toată 
complexitatea sa : clădirile 
în stil tradițional, cu vîrfu- 
rile țuguiate și acoperite cu 
țiglă se amestecă cu blocu
rile albe, modeme, și cu co
șurile întreprinderilor indus
triale. Departe, unde riul 
GOta-Alv taie orașul în 
două, se disting siluetele a 
zeci de macarale și vase. 
„Poartă a Scandinavici" la 
mare, cu un prestigiu în 
continuă ascendență, G8te- 
borgul beneficiază de avan
tajele unui prosper comerț 
maritim. O activitate febrilă 
domnește în rada portului. 
Aici vin și pleacă zilnic na
ve din cele mai îndepărtate 
colțuri ale lumii. In apropi
erea orașului, pe țărmul 
stîncos al unui fiord, la A- 
rendal, au fost construite 
nu demult noile și moder
nele șantiere navale Gota- 
werken, care pot produce 
nave cu o capacitate de 
circa 200 000 de tone. Prin 
șantierele GOtawerken, Su
edia se situează alături de 
Japonia, R. F. a Germaniei 
și Anglia în competiția na
velor gigant. După cum se 
știe, în ultimii ani Suedia 
are de făcut față unei con
curențe sporite din partea 
firmelor japoneze, vest-ger- 

contemporană. Au luat parte re
dactori ai presei centrale, radio- 
televiziunil și ai unor publicații 
de specialitate.

★

în holul Universității din Cra
iova a avut loc vineri vernisajul 
expoziției de fotografii intitulată 
„Anotimpurile în Belgia". Expozi
ția este organizată sub auspiciile 
Institutului român pentru relații
le culturale cu străinătatea, în ca
drul programului de schimburi 
culturale româno-belgiene pe a- 
cest an.

La deschidere au participat oa
meni de artă și cultură, cadre di
dactice, studenți, precum și repre
zentanți ai Ambasadei Belgiei la 
București.

Expoziția este pusă la dispoziția 
I.R.R.C.S. de către Institutul bel
gian de informații și documentare 
din Bruxelles.

★

Concertul orchestrei simfonice a 
Filarmonicii de Stat „George Enes- 
cu“, de vineri seară, a avut ca so
list pe tînărul pianist argentinean 
Bruno Gelber. Oaspetele a inter
pretat concertul pentru pian și or
chestră nr. 1 în re minor de 
Brahms. Programul a fost deschis 
de Simfonia a IlI-a de Wilhelm 
Berger și a mai cuprins Șase piese 
pentru orchestră de Webern. La pu
pitrul orchestrei simfonice a Fi
larmonicii bucureștene s-a aflat 
dirijorul Mircea Cristescu.

(Agerpres)
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bere din Craiova, de produse de az
bociment din Tg. Jiu. de zahăr și 
prelucrarea pieilor din Corabia, de 
brînzeturi și conserve-Caracal. de 
drojdie furajeră din Tr. Severin, u- 
zina de reparat tractoare din Balș 
ș.a. Importante fonduri au fost in
vestite pentru terminarea centralei 
electrice de termoficare de 1 000 MgW 
din Craiova și continuarea. într-un 
ritm susținut, a lucrărilor marelui 
sistem hidroenergetic șl de navigație 
de la Porțile de Fier, precum și 
pentru dezvoltarea impetuoasă a ce
lor două mari bazine carbonifere, 
Motru șl Rovinari. care vor furniza 
centralelor Olteniei milioane tone 
cărbune anual. Ca urmare a acestor 
eforturi materiale făcute de statul 
nostru, regiunea Oltenia va realiza 
în 1970 o producție industrială de 
2,8 ori mai mare decît în anul 1965, 
reprezentînd un ritm mediu anual de 
creștere de 21 la sută.

Expoziția oglindește și activitatea 
intensă depusă de organele și orga
nizațiile de partid din regiune, mij
loacele folosite pentru creșterea

ÎNSEMNĂRI DE CĂLĂTORIE DIN SUEDIA

Orașul de pe cele 
șapte coline

mane și engleze, trecind de 
pe locul doi pe locul trei 
în ierarhia principalelor 
țări construotoare de nave.

Primele impresii din G6- 
teborg le-am cules pe 
Kungsportsavenien, princi
pala arteră a orașului, unde 
atenția îți este atrasă de im
punătoarea clădire a teatru
lui, reclamele vii ale cine
matografelor, vitrinele pu
ternic iluminate ale maga
zinelor. Tineretul aduce cu 
el în forfota străzii un ele
ment de exuberanță, ce-i 
drept mai ponderat ca la 
Stockholm. Printre tineri 
sint numeroși studenți. Ii 
recunoști ușor după pito- 
reștile șepci cu ciucuri ne
gri atîrnînd într-o parte. La 
Gbteborg se găsește una din 
cele cinci universități ale 
Suediei.

Ceea ce caracterizează 
multilaterala activitate a o- 
rașului este intensa lui via
ță economică. Aici se găseso 
cîteva dintre cele mai mari

vremea
Ieri In țara vremea s-a menținut 

relativ călduroasă dar umedă cu 
cerul variabil mal mult acoperit. 
Au căzut precipitații Izolate sub 
formă de ploaie șl burniță. Vîntul 
a suflat slab plnă la potrivit. 
Temperatura aerului a înregistrat 
o ușoară scădere în Transilvania. 
La ora 14 oscila intre 7 grade la 
Joseni și 18 grade la Berzeasca. 
Local s-a semnalat ceață.

In București vremea a fost re
lativ călduroasă cu cerul acoperit. 
Vintul a suflat slab. Temperatura 
maximă a fost de 14 grade.

Timpul probabil pentru 18—18—14 
nov. După o răcire de scurtă 
durată, vremea se va Încălzi ușor. 
Cerul va fi schimbător. Vor cădea 
precipitații Izolate. Vlnt slab pină 
la potrivit predomlntnd din sec
torul vestic. Temperaturile mini
me vor fl cuprinse Intre minus 1 
și plus 8, mal coborîte la în
ceputul intervalului, Iar maximele 
intre 6 și 16 grade. Ceață locală.

In București vreme In răcire. 
Cerul va fl schimbător. Vlnt slab 
plnă la potrivit.

LOTO
DIN 10 NOIEMBRIE 1967

40 21 62 56 32 11 74 47 39 51 79 15
Fond de premii : 972 092 lei. Tra

gerea următoare va avea loc vineri, 
17 noiembrie 1907. la București.

gradului de economicitate a activi
tății productive.

Sînt prezente, de asemenea, studii 
elaborate în diferite întreprinderi, cu 
măsuri concrete, prin a căror apli
care se va obține în întreaga re
giune o producție globală suplimen
tară. în actualul cincinal, de 2,6 mi
liarde lei.

Pentru o mal completă documenta
re a vizitatorilor. In perioada în care 
va fl deschisă expoziția (noiembrie- 
decembrie) vor fi prezentate si 12 
conferințe, cum ar fi ..Informarea si 
documentarea în contextul sarcinilor 
actuale ale economiei naționale", 
„Utilizarea calculatoarelor electroni
ce în programarea si urmărirea o- 
perativă a producției", ..Probleme 
actuale în știința conducerii între
prinderilor". „Promovarea principii
lor moderne de organizare științifică 
a producției în întreprinderile in
dustriale" etc. Expoziția de informa
re tehnico-economlcă a regiunii Ol
tenia. organizată la un nivel supe
rior, va fi de un real folos pentru 
îmbunătățirea activității economice 
din întreaga industrie a regiunii.

întreprinderi industriale ale 
țării. Uzinele de rulmenți 
„S.K.F." și uzinele de auto
mobile „Volvo" ocupă pri
mele două locuri în ierar
hia industriei suedeze. Con
vorbirile pe care le-am 
purtat la „S.K.F." cu repre
zentanți ai administrației 
ne-au furnizat unele date 
interesante privind evolu
ția acestei societăți, care în 
februarie a.c. și-a sărbătorit 
60 de ani de existență. în 
1907, Sven Winquist, fon
datorul societății, a constru
it prima uzină de rulmenți 
— o clădire cu două etaje 
dispunînd de o suprafață de 
1100 mp — în care lu
crau 12 muncitori și 4 func
ționari. Astăzi, totalul su- 
firafeței construite se ridică 
a aproape 300 000 mp, adi

că de 270 de ori mai mare 
decît suprafața inițială, iar 
numărul muncitorilor a a- 
juns la circa 70 000. Grupul 
„S.K.F." dispune de 55 de 
fabrici în diferite colțuri

ale lumii (Canada, Olanda, 
Australia, Brazilia, India). 
Cifra sa de afaceri »-a ridi
cat în cursul anului 1965 la 
suma de 3 401 milioane co
roane suedeze. Actualmente 
ne găsim într-o perioadă 
cind întreaga noastră aten
ție este concentrată în di
recția extinderii mecaniză
rii — ne spune dl. Wărne- 
by, unul din directori. 
Vrem să realizăm o mai ma
re specializare a diferitelor 
uzine, pentru a le face să 
producă în serii cît mai 
lungi. Pentru aceasta, folo
sim două metode : investiții 
în mașini care să dea pro
duse cît mai multe într-un 
timp cît mai scurt și specia
lizarea uzinelor pe o gamă 
de produse foarte restrînsă. 
O atenție deosebită acoidăm 
raționalizării timpului de lu
cru în administrație, efor
turile noastre urmărind în
deosebi automatizarea mun
cii în birouri.

Drumul nostru spre noua

uzină de automobile „Vol
vo", care este situată în- 
tr-una din periferiile GOte- 
borgului, trece printr-un 
cartier industrial al ora
șului unde se află vechea 
uzină „Volvo", rafinăriile 
„Shel" și „British Petro
leum" — intrată recent în 
funcțiune. Sîntem invitați 
într-o sală rezervată oaspe
ților, pe pereții căreia se 
găsesc numeroase grafice, 
fotografii, un ecran pentru 
proiecție.

Uzina în care vă aflațl — 
ne spune dl. Hallenborg, 
reprezentant al administra
ției — este principala furni
zoare de autovehicule a 
Suediei; ea produce 56,6 
la sută din numărul cami
oanelor țării și 78,7 la sută 
din cel al automobilelor. 
Gama produselor noastre 
este foarte largă : camioane, 
turisme, mașini pentru con
strucții de drumuri, tractoa
re, motoare de avioane etc. 
Ele sînt fabricata în 17 uzi
ne din țară și alte cîteva 
aflate în străinătate. Un 
deosebit avînt a luat pro
ducția uzinei după 1945. 
Dacă în anul menționat 
„Volvo" producea circa 
10 000 de mașini anual, as
tăzi furnizează 150 000 au
tomobile, camioane și alte 
vehicule. Linia graficului 
care ne este prezentat re
flectă clar această creștere. 
Ea înregistrează însă o scă
dere din 1965 încoace. A- 
ceastă tendință — arată d-1 
Hallenborg — se explică 
prin creșterea relativă a 
prețului de desfacere a au
tomobilelor și a taxelor pe 
obiectele de lux care, în 
ultimii doi-trei ani, au spo

„Țările lumii «a treia» pierd in 
fiecare an mii de cadre din cele 
mai pregătite ți recrutează, de ase
menea, cu miile, la prețuri ridicate, 
asistenți tehnici, fără îndoială oa
meni cinstiți ți competenți dar care 
nu au reușit să facă carieră in pro
pria lor țară". Astfel începe arti
colul despre „Exodul competențe
lor", publicat în revista „JEUNE 
AFRIQUE* de sociologul iranian 
dr. Ehsan Naraghi.

Țările «lumii a treia» — scrie au
torul — continuă imperturbabil sd 
formeze — în universitățile lor, do
tate cu programe de educație co
piate de pe cele din Occident — 
profesori, ingineri, medici, care 
sînt, ca să mă exprim astfel, pro- 
duți pentru export. Ei sînt formați 
de o ața manieră ca și cind ar urma 
sd muncească la Paris sau la Lon
dra. Și atunci ei se instalează fn 
aceste capitale.

In țările noastre invățămîntul 
este gratuit, respectiv plătit de 
populație prin bugetul de stat. To
tul se petrece ca ți cum țările 
noastre ar subvenționa formarea de 
cadre pentru țările industrializate. 
Nu este oare descurajator pentru a- 
ceste țări să constate cd învățămîn- 
tul gratuit, unul din visurile cele 
mai scumpe ale generațiilor anteri
oare, devine astăzi un mijloc de 
fugă a unuia din capitalurile in

răsfoind presa străină

dispensabile dezvoltării lor și a- 
ceasta în favoarea țărilor bogate?

Numai cu ajutorul unei politici 
dinamice ar putea fi înlăturată a- 
ceastă stare de fapt. Ancheta des
fășurată de mine mi-a permis să-i 
conturez dimensiunile și să-i des
copăr mecanismul. Ea a fost între
prinsă la cererea directorului „Fon
dului special al Națiunilor U- 
nite" — în țările America Latine, 
ale Africii și Asiei. Am avut la dis
poziție trei luni, timp în care am 
fost in Mexic, Peru, Chile, Argen
tina, Brazilia, Maroc și Tunisia, iar 
apoi în Senegal. Am plecat pe 
urmă în Europa și am zăbovit în
deosebi in Franța și Anglia pentru 
a observa curentele migratorii în
tre aceste țări și țările care au a- 
parținut comunității franceze sau 
Commonwealth-ului britanic.

înainte de cel de-al doilea război 
mondial, emigrația internațională a 
intelectualilor a căpătat o anumită 
importanță, dar după război și mai 
ales din 1950 însemnătatea ei a 
crescut. în fiecare an un număr din 
ce în ce mai mare de tineri formați 
în universitățile țărilor in curs de 
dezvoltare se îndreaptă spre țările 
dezvoltate.

In aceste deplasări s-au statorni
cit de acum anumite curente: din 
America Latină se emigrează spre 
Statele Unite, din țările Common- 
wealthului, in principal din India 
și Pakistan există un curent spre 
Marea Britanie, iar din țările A- 
fricii, — spre Franța și Portugalia. 
Emigranții aparțin ramurilor de ac
tivitate celor mai diverse: profesori 
de literatură spaniolă, ingineri, ca
dre superioare administrative, me
dici, cadre științifice și muncitori 
cu înaltă calificare. Lipsesc statis
tici naționale asupra acestui su

biect. Singurele date valabile și dis
ponibile in momentul de față sînt 
cele adunate de Oficiul de imigrare 
al S.U.A. care arată amploarea fe
nomenului. In cursul anilor 1962— 
1963 peste 10 000 de cadre științifice 
au fost admise ca imigranți în Sta
tele Unite. Numai din Argentina, 
din 1950 pînă in 1964, deci în de
curs de 14 ani au plecat in S.U.A. 
13 800 de persoane cu înaltă califi
care. Intre anii 1954—1964 a cres
cut mult exodul competenței ți din 
Brazilia.

Cunoscînd amploarea fenomenu
lui am să încerc sd analizez cau
zele care împing la plecarea spre 
țările mai dezvoltate.

Mai întîi, anomalia lipsei de a- 
daptare a învățămîntului. Există în 
fond o contradicție, aceea intre lip
sa de adaptare a procedeelor de for
mare a cadrelor ți utilizarea lor. 
In ce privește formarea lor, se con
stată că în majoritatea țărilor in 
curs de dezvoltare care și-au cîș
tigat mai de mult independența, 
universitatea pare să se fi născut 
din nevoi administrative. Ele tin
deau să pregătească administratori 
și cadre de „profesii liberale", de
bușeu principal în țările cu o dez
voltare preindustrială. In mod tra
dițional există un contact strîns, 
un fenomen de osmoză între uni
versități, pe de o parte, și adminis

trație, organismele politice și pro
fesiunile liberale, pe de altă parte.

Situația nu se deosebește nici în 
invățămîntul mediu, conceput doar 
in perspectiva intrării în universi
tate, și nici în invățămîntul tehnic 
și profesional, unde cadrele de 
muncitori și tehnicieni sînt pregă
tite după normele existente in sta
tele dezvoltate.

Un alt aspect abstract al învăță
mîntului: nu numai că raportul în
tre diferitele ramuri nu este adap
tat la nevoile țărilor în curs de 
dezvoltare, dar și conținutul învă
țămîntului are lacune. Se poate spu
ne ci el se află cu mult în urma în- 
vățămîntului din țările dezvoltate. 
Cadrele didactice, formate cu unul 
sau două decenii în urmă, au pier
dut contactul cu știința și tehnica, 
dat fiind. progresul rapid al aces
tora. Ceea ce se predă este depă
șit. Dar atunci, — fenomenul poate 
sd pară contradictoriu — cum se 
poate că acest învățămînt nu în
deajuns de ridicat, pregătește cadre 
pentru țările dezvoltate? Răspunsul 
este cd adesea absolvenții acestuia 
urmează un curs suplimentar.

Care sînt raporturile între învd- 
țămînt și dezvoltarea economică ? 
Nu există deocamdată o legătură în
tre ele. Legătura ar fi dificilă între 
un sector industrial, adesea cu a 
înaltă tehnicitate construit cu in
stalații din import și universitate, 
orientată spre ramuri netehnice. 
Astfel, întregul sistem ar trebui 
refăcut.

Unele dintre țările în curs de 
dezvoltare cheltuiesc sume impor
tante pentru un învățămînt supe
rior gratuit și îți văd absolvenții 
îndreptîndu-se spre țările bogate, 
care avînd nevoie de cadre științi
fice le atrag prin diverse mij
loace.

rit cu 6 plnă la 11 la sută, 
în 1965—1966 în Suedia au 
avut loc discuții cu privire 
la salarii. Lipsa de siguran
ță a cumpărătorilor în posi
bilitățile lor materiale a a- 
vut ca urmare scăderea vîn- 
zărilor de autoturisme.

Numeroși politicieni și 
oameni de afaceri cu care 
ne-am Intîlnit la GOteborg, 
ca și la Stockholm, au ex
primat puncte de vedere a- 
semănătoare. Relevînd im
petuoasa dezvoltare a eco
nomiei țării lor în perioada 
postbelică, aceștia au subli
niat totodată că în ultimul 
timp se constată, pe piața 
externă și internă, o anumi
tă slăbire a cererii, la unele 
produse suedeze, paralel cu 
o intensificare a concu
renței. Ei s-au pronunțat 
împotriva limitelor impuse 
de blocurile economice de 
genul „Pieței comune", pen
tru extinderea schimburilor 
economice internaționale în
tre toate țările, indiferent 
de sistemul lor politic și so
cial. Dl. Jan Kuylenstierna, 
director general al „Vol- 
vest"-ulul, organism al 
grupului „Volvo" pentru re
lațiile cu țările Europei ră
săritene ne-a vorbit despre 
interesul pe care industriașii 
suedezi îl manifestă față de 
dezvoltarea relațiilor comer
ciale cu aceste țări și a su
bliniat dorința firmei de a 
dezvolta relații comerciale 
cu România. După ce am 
vizitat de cîteva ori țara dv. 
— a spus interlocutorul — 
m-am convins mai mult de 
posibilitățile existente în a- 
cest sens.

Nicolae N. LUPU



viața internațională
VIETNAMUL DE SUD

IN CONSILIUL DE SECURITATE O. N. U.

0 jumătate Dezbateri cu privire Activitatea

la situația 
Orientul

președintelui
Adunării

de soldați
p

Apropiat Generale

In sezonul uscat, cei peste 
500 000 de militari ai corpu
lui interventionist american 
vor avea de întîmpinat vre
muri grele, așteptîndu-se un 
nou val al luptei poporului 
sud-vietnamez. Angajamente
le care au loc în prezent în re
giunea platourilor înalte, de
clara un purtător de cuvînt al 
comandamentului S.U.A., ara
tă că „Vietcongul (unitățile 
Frontului Național de Elibera
re — N.R.) ocupă poziții în ve
derea pregătirii unei ofensive 
în timpul sezonului uscat". 
Iată deci sub ce auspicii se 
anunță pentru trupele ameri
cane apropiatul sezon. Inițiati
va forțelor F.N.E. în acțiunile 
de luptă, acum după începerea 
sezonului uscat, are o importan
tă deosebită, marcind un aspect 
esențial al evoluției situației 
militare în sud : pentru prima 
oară, trupele S.U.A. se află in 
defensivă, chiar într-o pe
rioadă considerată, prin exce
lență, un anotimp propice ac
țiunilor ofensive ale corpului 
interventionist.

NEW YORK 10. — Trimisul spe
cial Agerpres R. Căplescu trans
mite : Consiliul de Securitate s-a în
trunit joi după-amiază pentru a dis
cuta, la cererea R.A.U., situația 
creată în Orientul Apropiat ca ur
mare a operațiunilor militare din 
luna iunie a. c., respectiv continuarea 
ocupării de către trupele izraeliene 
a unor teritorii arabe. în fața con
siliului se află două proiecte de re
zoluție : unul avînd drept autor In
dia, Mali, Nigeria, iar celălalt apar- 
ținînd S.U.A.

La dezbateri au fost invitați să ia 
parte fără drept de vot reprezen
tanții R.A.U., Izraelului și Iordaniei, 
înainte de a se trece la examinarea 
propriu-zisă a problemei, reprezen
tantul S.U.A., Arthur Goldberg, a 
propus ca, imediat după expunerea 
punctului de vedere al R.A.U., con
siliul să asculte punctul de vedere al 
Izraelului. deși pe lista înscrierilor 
la cuvînt această țară figura pe locul 
șapte. Pusă la vot, propunerea ame
ricană a fost respinsă, neîntrunind 
decît 8 voturi, în timp ce 7 țări s-au 
abținut. (Majoritatea necesară, de 
două treimi, era de nouă voturi). 
Fiind nemulțumit de rezultatul votu
lui, care stabilea ordinea 
cuvînt, reprezentantul 
Abba Eban. a declarat că 
lua cuvîntul în ședința 
de Securitate.

S-a dat apoi cuvîntul 
de externe al R.A.U.,

luărilor de 
Izraelului, 
nu va mai 
Consiliului

CORESPONDENȚA 
DE LA ADRIAN IONESCU

Cei peste cinci sute de mii de 
militari americani sînt nevoiti 
acum să facă față unor lupte 
impuse de tactica și strategia 
patrioților. Este poate cel mai 
mare eșec care, fără să aibă 
răsunetul unor bătălii pierdu
te, dă proporțiile reale ale si
tuației deosebit de grele în 
care se află agresorii în Viet
namul de sud. Sfera acțiunilor 
unităților F.N.E. a depășit cu 
mult regiunea amintită de pur
tătorul de cuvînt american. Se 
poate spune că în prezent prin
cipalul teatru de lupte îl repre
zintă Loc Ninh, la circa 100 de 
kilometri de Saigon, în însăși 
inima sistemului de baze ame
ricane. Luptele de aici nu au 
încetat o singură zi, începind 
de la jumătatea lunii octom
brie și pînă în prezent. Punc
tul culminant l-a constituit 
ocuparea timp de trei zile a 
orașului Loc Ninh. Veștile care 
parvin de acolo arată că in
fanteriștii americani cedează 
tot mai mult terenul în ciuda 
întăririlor trimise cu cele mai 
mobile mijloace. Ultima încer
care de a redresa situația a 
fost expedierea urgentă a unei 
părți din divizia 25 și a 
unor trupe de parașutiști, 
care au fost însă imediat în
cercuite după debarcare, ame
ricanii pierzînd numai într-o 
singură noapte — cea de 2 
spre 3 noiembrie — două com
panii. Lăsînd în spatele lor lo
calitatea Loc Ninh blocată de 
acțiunile unităților F.N.E., 
trupele patriotice întreprind 
incursiuni îndrăznețe pînă în 
apropierea Saigonului.

In același timp, continuă a- 
saltul împotriva Loc Ninhului. 
In ultimele zece zile, forțele 
patriotice au lansat atac după 
atac. Situația disperată în care 
se află trupele americane și 
saigoneze se reflectă și în nu
mărul mare de pierderi — peste 
3 000 de morți și răniți numai 
de la 28 octombrie încoace, 
mai mult de 40 de tancuri, 
care blindate și 30 de tunuri 
de 155 și 105 mm distruse, pre
cum și o mare cantitate de 
echipament militar. Teatrul de 
operații de la Loc Ninh este 
apreciat ca deosebit de impor
tant pentru evoluția ulterioară 
a luptelor din Vietnamul de 
sud. Comentînd aceste ultime 
victorii, ziarul „Nhan Dan" 
sublinia că regiunea Loc Ninh 
a devenit nevralgică pentru 
trupele S.U.A., seria de atacuri 
ale patrioților care continuă și 
în prezent, constituind de fapt, 
inaugurarea unei puternice o- 
fensive prevăzute de F.N.E.

ministrului 
Mahmoud 

Riad, care a subliniat că „popoarele 
din această parte a lumii nu pot în 
nici un caz trage vreun folos de pe 
urma 
dării, 
rltate 
sacra 
dezvoltării economice". Afirmînd că 
țările arabe caută o soluție pașnică, 
el a spus că, potrivit părerii acestor 
țări, piatra unghiulară a unei soluții 
politice este „retragerea imediată și 
necondiționată" a trupelor izraeliene 
pe pozițiile ocupate înainte de 5 iu
nie a. c.

Reprezentantul Indiei, G. Partha- 
sarathi, care a urmat Ia cuvînt, pre- 
zentînd pe larg proiectul de rezolu
ție al celor trei state, a ținut să 
precizeze că acesta 
conținutul proiectului 
latino-american, 
mergînd pînă 
formulări, 
rezultatul 
și sincere 
echitabilă 
principiilor indispensabile rezolvării 
situației din Orientul Apropiat.

Argumente similare a folosit și re
prezentantul Nigeriei, S. O. Adebo. 
Proiectul nostru, a spus vorbitorul, 
nu susține retragerea necondiționată 
și fără întîrziere a trupelor izrae
liene, așa cum cere R.A.U., el nu 
susține convorbiri bilaterale ime
diate, așa cum cere Izraelul, pentru 
simplul motiv că am socotit aseme
nea prevederi și nerealizabile, șl 
inacceptabile. Nu putem trăi cu spe
ranța că punctele de vedere irecon
ciliabile se vor împăca pînă la urmă 
de la sine — a continuat el — tre
buie să avem curajul să spunem păr
ților că dacă nu sînt dispuse la con
cesii reciproce, în dorința de a ve
dea instaurîndu-se pacea, aceasta nu 
va putea fi înfăptuită.

După o scurtă pauză, în continua
rea dezbaterilor au luat cuvîntul re-

prezentanțil U.R.S.S., Angliei, S.U.A., 
Etiopiei, Canadei, Danemarcei, Fran
ței. Japoniei și Argentinei. V. Kuz- 
nețov, prim locțiitor al ministrului 
afacerilor externe al U.R.S.S., a res
pins proiectul de rezoluție american 
și a sprijinit în schimb proiectul de 
rezoluție prezentat de India, Mali și 
Nigeria, cu condiția, a spus el, ca 
acesta să fie acceptat de către arabi.

Sprijinind propriul proiect, repre
zentantul american, Arthur Gold
berg, a declarat că acesta ar fi me
nit să ofere o bază de conciliere și 
a făcut apel la ceea ce a denumit 
„un spirit de moderație și mărini
mie".

Reprezentantul Franței, Armand 
Berard, a declarat că situația ac
tuală confirmă faptul că războiul 
nu poate să ducă la soluționarea 
problemelor, ci numai o soluție po
litică, neimpusă prin forță, poate „să 
permită de a trăi unul lîngă altul 
popoarelor care doresc să conlocu- 
iască și, în cele din urmă, să ajungă 
la o înțelegere". El a reafirmat că 
Franța consideră retragerea trupe
lor izraeliene ca fiind necesară pen
tru a se permite o reglementare a 
problemelor.

Reprezentantul Argentinei, Jose 
Maria Ruda, a insistat asupra nece
sității de a fi retrase trupele izrae
liene simultan cu încetarea stării de 
beligeranță, care, a spus el, ar con
stitui prima etapă spre restaurarea 
păcii.

Următoarea ședință a Consiliului 
de Securitate a fost stabilită pentru 
luni, ora 15,30 GMT.

NEW YORK 10. — Trimisul spe
cial Agerpres Romulus Căplescu 
transmite : Corneliu Mănescu, pre
ședintele Adunării Generale a 
O.N.U., a oferit joi seara un dineu 
în cinstea șefilor delegațiilor țări
lor latino-americane 
actuala sesiune.

Dineul, la care au 
menea parte Mircea , , 
delegației române, Gheorghe Dia- 
conescu și Cornel Burtică, membri 
ai delegației, s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de cordialitate.

Vineri, Corneliu Mănescu a a- 
vut o întrevedere cu U Thant, se
cretarul general al O.N.U. Au fost 
discutate o serie de probleme a- 
flate în prezent în fata Adunării 
Generale.

prezente la

luat de ase- 
Malița, șeful

★
Mircea Malița, adjunct al minis

trului afacerilor externe, șeful de 
legației române la actuala sesiune 
a Adunării Generale a O;N.U., a 
avut vineri o întrevedere cu Alvs 
Myrdal, ministrul de stat pentru 
problemele dezarmării în guvernul 
suedez, reprezentantă a Suediei în 
Comitetul celor 18 
neva.

Cu acest prilej 
în revistă unele 
majore aflate pe ordinea de zi a 
sesiunii, în special problemele care 
fac parte din sfera dezarmării nu
cleare.

state de la Ge-

au fost trecute 
din problemele

L Norstad

stării de război și încor- 
Ele au nevoie de secu- 

și stabilitate, pentru a-și con- 
resursele cauzei progresului și

state, a
se apropie de 

de rezoluție 
prezentat în vară, 

la identitatea unor 
Noul proiect reprezintă’ 

unor eforturi stăruitoare 
de a elabora „o formulă 
și echilibrată" a tuturor

Acord
bulgaro-francez
de colaborare
tehnico - științifică

SOFIA 10 (Agerpres). — Ivan 
Popov, președintele Comitetului de 
stat pentru știință și tehnică și al 
Comitetului pentru folosirea paș
nică a energiei atomice din R. P. 
Bulgaria, și Maurice Schumann, 
ministru de stat însărcinat cu cer
cetarea științifică, probleme atomi
ce și spațiale al Franței, au semnat 
la Sofia un acord zu privire la co
laborarea tehnico-științifică dintre 
cele două țări. Acordul prevede 
schimburi de materiale informati
ve, de specialiști, organizarea de 
seminarii în probleme de speciali
tate. într-o declarație făcută re
prezentanților presei, M. Schumann 
a arătat că acesta este al 6-lea a- 
cord bulgaro-francez încheiat în 
ultimii trei ani. Relațiile dintre 
Franța și Bulgaria, a spus el, sînt 
relații de prietenie și strînsă cola
borare.

*

„PRIMA MĂSURĂ

ÎNCETAREA FOCULUI"
WASHINGTON 10 (Agerpres). — 

în cadrul unei conferințe de presă cu 
privire la Vietnam, fostul coman
dant suprem al forțelor N.A.T.O., 
generalul american Lauris Norstad, 
a declarat că Statele Unite trebuie 
„să ia în mod serios în considerare" 
posibilitatea încetării focului în 
Vietnam, „chiar dacă aceasta ar

trebui să fie o măsură unilaterală". 
Nu este vorba, a subliniat el, ca 
Statele Unite să-și retragă imediat 
forțele lor din Vietnam, dar conse
cințele acestui război asupra eco
nomiei americane și asupra opiniei 
publice din țară indică ca primă 
măsură încetarea focului (A.F.P.).

Manifestație în sprijinul cererilor de creștere a salariilor organizată de mun
citori de la întreprinderea de transporturi din Tokio

DIN ROMA

LA SEDIUL FAO

ROMÂNIA"

SALA

Misiunea lui Thomson
CONVORBIRILE DE LA SALISBURY S-AU ÎNCHEIAT 

FARA REZULTATE

SALISBURY 10. — George Thom
son, ministrul britanic pentru pro
blemele Commonwealthului, a pă
răsit vineri Salisbury, după trei 
zile de îndelungate convorbiri cu 
Ian Smith, referitoare la posibili
tățile de soluționare a crizei rhode- 
siene, izbucnită în urma proclamă
rii unilaterale a independenței aces
teia, la 11 noiembrie 1965. Declara
țiile făcute ziariștilor atît de Geor
ge Thomson, cît și de Ian Smith, 
pline de expresii susceptibile de 
mai multe interpretări, lasă să se 
înțeleagă că nu au fost realizate

progrese substanțiale spre soluționa
rea problemei. Amîndoi au precizat 
că în multe puncte importante au 
existat „diferențe considerabile de 
păreri". In timp ce Ian Smith a de
clarat că „sînt posibile noi tratative 
cu guvernul britanic". Thomson a 
spus fără ocol ziariștilor că nu 
poate afirma că este optimist, dar 
că „ușile nu sînt definitiv închise", 
în conferința de presă a lui Thom
son reține atenția afirmația că 
„sancțiunile economice sînt mijlo
cul cel mai bun pentru a forța so
luționarea crizei rhodesiene".

La sediul din Roma al Organiza
ției Națiunilor Unite pentru ali
mentație și agricultură (FAO) a 
fost inaugurată „Sala România", 
care va servi activității de presă 
din cadrul FAO, întîlnirilor intre 
ziariști și șefii de delegații și con
ferințelor de presă. Sala, amenajată 
la inițiativa guvernului român, este 
mobilată cu elemente în stil popu
lar românesc.

La inaugurare au participat șefi 
și membri ai delegațiilor care iau 
parte la lucrările conferinței FAO. 
Directorul FAO, B. R. Sen, a vor
bit despre realizările României pe 
care a avut prilejul să le cunoască 
in urma vizitelor făcute in țara 
noastră și despre contribuția Româ
niei la activitatea FAO. In răs
punsul său, prof. dr. Nicolae Gio- 
san, șeful delegației române, și-a 
exprimat speranța că acest „salon 
al presei" va fi un cadru 
pentru activitatea nobilă a 
lor, de propagare a ideilor 
prieteniei între popoare.

N. PUICEA

■plăcut 
ziariști- 
păcii și

agențiile de presă transmit
• CONVORBIRI POLONONORVEGIENE

„SURVEYOR-6" A ASELENIZAT

La expoziția „Electric 2000" organi
zată recent la Hamburg a fost pre
zentat robotul „Sabor V" El poate 
să execute o gamă de mișcări, să 
răspundă în mai multe limbi la anu

mite întrebări

0 delegație condusă de 
prof. dr. Aurel Moga, ministrul 
sănătății și prevederilor sociale al Re
publicii Socialiste România, a sosit la 
Varșovia, 
nătății și 
delegația 
țară. La 
întîmpinată de Jerzy Sztachelski, mi
nistrul sănătății și asistenței sociale al 
R. P. Polone.

La invitația ministrului să- 
asistenței sociale al Poloniei, 
va face o vizită în această 
aeroport, delegația a fost

Comunicat comun cuba- 
no—nigerian.In urma convorbiri
lor care au avut loc între o delegație 
a Partidului Comunist din Cuba și o

delegație a Frontului de Eliberare Na
țională din Algeria a fost dat publici
tății un comunicat comun. Comunica
tul subliniază poziția celor două părți 
față de criza din Orientul Mijlociu și 
condamnă agresiunea S.U.A. în Viet
nam. Cele două partide își exprimă 
deplina solidaritate cu lupta eroică a 
poporului vietnamez și își reafirmă 
sprijinul acordat mișcărilor de eliberare 
care luptă împotriva colonialismului, 
neocolonialismului și rasismului.

Pentru Marea Britanie ca 
și pentru „cei șase" - «de
clarat într-o conferință de presă Willy 
Brandt — nu există o altă alternativă 
decît primirea acestei țări în C.E.E. 
„Crearea unei zone atlantice a liberu
lui schimb relatează în continuare a- 
genția France Presse, nu constituie o 
alternativă realistă pentru Londra, a 
afirmat Brandt. Soluția pentru Marea 
Britanie nu poate fi decît europeană".

Cu ocazia plecării defini* 
tive din Bulgaria a amba
sadorului României la Sofia. 
Ioan Beldean, Ivan Bașev, minist 
afacerilor externe al R. P. Bulgaria; a 
oferit vineri un dejun. Dejunul s-a 
desfășurat într-o atmosferă caldă, prie
tenească.

Inundații în Italia.ploile to
rențiale care s-au abătut asupra regiu
nilor centrale ale Italiei au proyocat 
mari inundații. în regiunile Toscana și 
Lazio au fost inundate numeroase ora
șe și sate, iar importante suprafețe cul
tivate, precum și livezi de pomi fructi
feri au fost distruse. în provincia 
Grosseto, daunele provocate de aceste 
calamități depășesc suma de 35 mili
oane de lire italiene.

Guvernul R.A.U. o hotărî! 
să elibereze aproximativ 
1 000 de deținuți, printre care 
se găsesc membri ai organizației „Fră
ția musulmană", condamnați în urma 
unui proces desfășurat în 1965. Joi au 
fost eliberate 400 de persoane, urmînd 
ca și restul să beneficieze de această 
hotărîre guvernamentală. (M.E.N.).

Sonda spațială americană „Surveyor-6" a aseienizat 
lin joi seara/„Surveyor-6", lansată de la Cape Kennedy la 7 noiembrie, este cea 
de-a patra sondă spațială americană care a atins lin suprafața satelitului natural 
al Pămîntului. Aselenizarea lină, care a fost realizată pentru prima oară de 
Uniunea Sovietică la 3 februarie 1966, devine așadar o operație de rutină. 
Primele fotografii transmise pe Pămînt de camera de luat vederi a lui „Sur
veyor-6" după aselenizare sînt excelente.

lui „Sur-

SE LĂRGEȘTE MIȘCAREA
s ,

în Republica Federală a 
Germaniei s-au intensificat 
în ultimul timp acțiunile în 
sprijinul legalizării Partidu
lui Comunist din Germania. 
Comitetul de inițiativă, con
stituit în acest scop la Frank
furt pe Main, a arătat că 
intenționează să studieze po
sibilitățile de ridicare a in
terdicției față de P.C. din 
Germania, consultîndu-se cu 
reprezentanți ai guvernului, 
partidelor și diferitelor or
ganizații și cu diverse per
sonalități din R.F.G. Pen
tru anularea interzicerii 
partidului se pronunță 
cercuri tot mai largi ale 
opiniei publice progresiste, 
lideri sindicali, muncitori, 
studenți, personalități ale 
vieții culturale, diferite or
ganizații de luptă pentru 
pace, împotriva armamen
tului nuclear.

Recent, Max Reimann, 
prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Germania, a subliniat 
amploarea pe care o ia în 
Germania occidentală miș
carea pentru anularea in
terdicției impuse partidului 
comunist, cu 11 ani în urmă. 
„Partidul Comunist din Ger
mania, a declarat Max Rei-

mann, este gata să ducă tra
tative oricînd cu reprezen
tanți ai guvernului privind 
căile de anulare a interzi
cerii P.C. din Germania".

Săptămînalul vest-german 
„Blinkfuhr" din Hamburg a 
publicat un interviu al lui 
Kurt Erlebach, membru al 
Comitetului de inițiativă 
pentru legalizarea P.C. din 
Germania, în care se sub
liniază că diferite pături ale 
populației din Republica Fe
derală a Germaniei cer cu 
tot mai multă insistență anu
larea interzicerii partidului 
comunist. El a menționat 
că legalizarea partidului co
munist constituie o pro
blemă de o deosebită im
portanță pentru întreaga 
viață politică din R.F.G. Cu 
cîteva zile în urmă, Comi
tetul de inițiativă a adresat 
o scrisoare președinților tu
turor fracțiunilor Bundesta- 
gului, în care se cere adop
tarea unor măsuri concrete 
în vederea anulării interdic
ției P.C. din Germania. In 
scrisoare se subliniază că le
galizarea partidului comunist 
ar constitui indiciul unei ten
dințe reale spre o politică 
de destindere.

cere, 
unei

Comitetul amintit 
totodată, decretarea 
amnistii politice și înceta
rea persecuțiilor la care 
continuă să fie supuși cetă
țeni și organizații vest-ger- 
mane ca urmare a interzice
rii P.C. din Germania.

Amploarea mișcării pen
tru repunerea în drepturi a 
partidului comunist a avut 
ecouri și în cercuri ale ad
ministrației vest-germane. 
Așa de pildă, recenta con
ferință a senatorilor și mi
niștrilor de interne ai lan
durilor a înscris, ca un punct 
important al ordinii de zi, 
problema partidului comu
nist. Din păcate, conferința 
nu s-a pronunțat pentru le
galizarea P.C. din Germa
nia, ci în favoarea „înfiin
țării unui nou partid co
munist’, purtînd același nu
me și putînd fi constituit de 
vechii lui membri. „Nu poate 
fi vorba de reînființarea 
vreunui partid", a replicat 
la aceasta Comitetul de ini
țiativă în declarația sa dată 
publicității la cîteva zile 
după încheierea conferinței 
„Se pune doar problema le
galizării Partidului Comu
nist din Germania scos în

ani în

laspus 
una din

ilegalitate cu 11 
urmă".

După cum s-a 
aceeași conferință, 
clauzele care ar facilita „re
înființarea" P.C. din Germa
nia ar fi înscrierea progra
mului acestuia în limitele ad
mise de constituția țării. A- 
rătînd lipsa de temeinicie a 
concepției unui „nou partid’, 
Comitetul de inițiativă arată 
în declarația sa că una din 
cerințele constituției R.F.G. 
este aceea că fiecare partid 
trebuie să-și traseze progra
mul politic după principii 
democratice, iar P.C. din 
Germania respectă aceste 
principii „de vreme ce are ca 
singur țel acela de a apăra 
și de a lărgi drepturile de
mocratice ale poporului 
german". în aceeași decla
rație se arată că P.C. din 
Germania nu lezează nici 
un paragraf al constituției, 
în momentul în care însăși 
constituția oferă oricărui 
partid posibilitatea de a se 
manifesta după principiul 
autodeterminării, principiu 
care ar trebui să fie valabil 
și pentru comuniști.

în rîndul opiniei publice 
din R.F.G. ca și în pagi
nile unor ziare se relevă 
ca fenomen semnificativ lăr
girea mișcării pentru lega
lizarea P.C. din Germania, 
pentru a reda comuniștilor 
dreptul de a participa activ 
la viața politică a țării. Se 
subliniază că legalizarea 
partidului comunist ar fi în 
interesul destinderii, păcii, 
în interesul respectării con
stituției și democrației.

Mircea RAFA

Un accelerator inelar de electroni a fost dat în funcțiune 
la Erevan (Armenia). Instalația, la care a fost obținut un fascicul de electroni 
cu o energie de peste 6 miliarde de electroni-volți, face parte din cele mai 
puternice sincrotroane de electroni din lume.

Convorbiri polono-norve- 
gÎQHO. Vineri, în cea de-a doua zi 
a vizitei oficiale pe care ministrul de 
externe al Norvegiei, J. Lyng, o face 
în Polonia, la sediul Ministerului Afa
cerilor Externe au început convorbi
rile polono-norvegiene. Pe agenda con
vorbirilor figurează problema căilor de 
asigurare a securității în Europa și sta
diul relațiilor dintre cele două țări 
pe tărîmul economic, cultural și știin
țific.

Sărbătorirea lui Arnold 
Zweig. „Deutsches Theater" din 
Berlin a avut loc o festivitate consa
crată renumitului romancier Arnold 
Zweig, care a împlinit vîrsta de 80 de 
ani. La festivitate au participat Alexan
der Abusch, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R. D. Germane, 
Klaus Gysi, ministrul culturii, Kurt Ha
ger, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.S.U.G., scriitori, artiști.

După majorarea taxei de scont în Anglia

ÎNGRIJORAREA CERCURILOR
DE AFACERI

Hotărîrea adoptată joi de Banca 
Angliei de a majora taxa de 
scont de la 6 Ia 6,5 la sută for
mează obiectul unor 
mentarii în 
occidentale.

largi
coloanele unor

co- 
ziaro

te. Anglia are însă nevoie de ele 
pentru a-și spori rezervele valutare 
formate în mare parte din împrumu
turi diverse. Se reamintește că Marea 
Britanie, a cărei balanță de plăți este 
deficitară, va trebui să ramburseze 
circa 270 milioane dolari în luna de* 
cembrie către Fondul Monetar In
ternațional.

TI-
ex-

Ziarul englez 
MES" relevă că 
primă îngrijorarea provocată de fap
tul că nu a putut fi redresată balanța 
de plăți, în ciuda adoptării măsurilor 
de austeritate. Ziarul citat menționea
ză că, la sfîrșitul acestui an, deficitul 
balanței de plăți a Angliei va fi de cel 
puțin 200—300 milioane de lire ster
line, deși guvernul a promis că se va 
înregistra un sold activ.

în ce privește majorarea taxei de 
scont, „Financial Times" își exprimă 
îngrijorarea că această măsură va a- 
duce noi prejudicii situației economi
ce, în loc să o redreseze, întrucît in
vestitorii ar putea aprecia noua majo
rare ca un semn de slăbire a lirei 
sterline și de instabilitate.

Referindu-se Ia aceeași problemă, 
agenția FRANCE PRESSE araită: 
Cercurile economice din Washington 
sînt de părere că noua creștere a ta
xei de scont anunțată de Banca An
gliei este consecința creșterii dobînzi- 
lor la capital pe piața americană. A- 
ceste cercuri subliniază că creșterea 
dobînzii în Statele Unite a atras în a- 
ceastă țară capitaluri britanice flotan
te, a căror sumă exactă nu se cunoaș-

„FINANCIAL 
această măsură

ȚĂRILE SCANDINAVE
Șl PIAȚA COMUNĂ

OSLO 10 (Agerpres). — După cum 
relevă agenția Reuter, Norvegia, 
Suedia și Danemarca au ajuns la un 
acord cu privire la continuarea efor
turilor comune urmărind aderarea la 
Piața comună. Miniștrii comerțului ai 
celor trei țări au anunțat această ho
tărîre la sfîrșitul unei întîlniri ținute 
vineri la Oslo. Ei au declarat că cele 
trei țări vor continua pregătirile în co
mun pentru începerea discuțiilor cu 
„cei șase". Totodată, ei au salutat in
tenția Islandei de a se alătura Asocia
ției europene a liberului schimb 
(A.E.L.S.) și au hotărît dezvoltarea în 
continuare a cooperării economice între 
membrii A.E.L.S. în așteptarea înce
perii tratativelor cu C.E.E.
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