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împreună cu tovarășii b Ghargbe Merer 
și Paul IViculeseu-Mizil 
s-au reîntors iu țară

Perfecționarea structurii organizațiilor 

teritoriale ale partidului va determina 

CONTACT MAI S CO REALITĂȚILE,

CONDUCERE DIRECTĂ,
OPERATIVITATE SI EFICIENTĂ 

_ _ _ _ _ _ j_ _ _ _  ’
CONVORBIRE CU TOVARĂȘUL GHEORGHE PETRESCU, PRIM. 
SECRETAR AL COMITETULUI REGIONAL OLTENIA AL P.C.R.

ION GHEORGHE MAURER

Expunere prezentată Ia șe- 
d'ăa jubiliară a Marii Adu- 
r Naționale a Republicii 

Socialiste România

A 20-a aniversare a pro 
clamării Republicii

IN EDITURA POLITICA 
A APĂRUT:

Vineri ■ dimineața, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, împreună cu tovarășii Ion Gheorghe Maurer, membru al Comitetului Executiv,

al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, și Paul Niculescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar ăl C.C. al P.C R., au sosit la Timișoara, după vizita făcută în Iu

goslavia la invitația președintelui R S. F. Iugoslavia, președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, Iosip Broz Tito.La sosire, conducătorii de partid și de stat au fost întîmpinați de conducătorii organelor locale de partid și de stat.
Telegramă
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© Fragment inedit 
dintr-un roman de 
Eusebiu Camilar

Ancheta internațională: Cuffl 
se asigură pîinea lumii ?

Tovarășului IOSIP BROZ TITO
Președintele Republicii Socialiste Federative Iugoslavia 

Președintele Uniunii Comuniștilor din IugoslaviaBELGRADPărăsind teritoriul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia vă adresez încă o dată vii mulțumiri pentru ospitalitatea dv. cordială.Folosesc acest prilej pentru a transmite popoarelor iugoslave și dv. personal cele mai calde urări de noi succese în activitatea pentru înflorirea Republicii Socialiste Federative Iugoslavia.
NICOLAE CEAUȘESCU 

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

ÎNTREVEDERE cu tovarășul
CARLO GALLUZZImembru al Direcțiunii Partidului Comunist ItalianTovarășii Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Paul Niculescu- Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezi

diului Permanent, secretar al C.C. ai P.C.R., Mihai Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., au primit vineri după-amiază la Timișoara pe tovarășul Carlo Gal- luzzi, membru al Direcțiunii Partidului Comunist Italian, șeful Secției externe a Comitetului Central al Partidului Comunist Italian, care face o vizită în țara noastră.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească.

Durata execuției

ale cercetării
științifice universitare

con-
acad. Nicolae ȚEODORESCUa-

(Continuare în pag. a III-a)
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SOCIOLOGICAINVESTIGAȚIA
cultura de masă

(Continuare în pag. a Vil-a)

Telegramă
ca atare, acest do-

ancheta economică

— în ansamblul măsurilor adopta
te de Conferința Națională privind 
perfecționarea metodelor de orga
nizare a vieții sociale, un loc important il ocupă cele vizind îmbunătă
țirea muncii organelor de partid. Ce 
ne puteți spune despre consideren
tele care au determinat modificarea 
structurii organizațiilor teritoriale 
ale partidului, prin crearea de co
mitete de partid județene, orășenești 
și comunale T— In contextul măsurilor stabilite de Conferința Națională a P.C.R. se . desprinde, ca o necesitate obiectivă, impusă de actualul stadiu de dezvoltare a societății noastre și în același timp ca o garanție a înfăptuirii măsurilor preconizate, creșterea rolului conducător al partidului în toate domeniile vieții social-economice.

îmbunătățirea formelor organizatorice ale partidului, stabilirea mai precisă a atribuțiilor pe toate treptele ierarhiei organelor de partid, paralel cu perfecționarea metodelor de muncă, vor contribui în mod ho- tărîtor la creșterea eficienței întregii munci de partid.Sarcinile mari și complexe care se pun, în actuala etapă a desăvîrșirii construcției socialiste, în fața organelor de partid reliefează ca o necesitate stringentă — așa cum s-a subliniat la Conferința Națională a P.C.R. — îmbunătățirea structurii organizatorice a partidului prin înlocuirea organelor raionale și regionale de partid cu comitete județene și orășenești, precum și prin constituirea unor puternice organizații de partid în comune și unități econo-

cu amploarea 
investiției?

Aproximativ un an șl jumătate a durat construcția fabricilor de zahăr Bucecea si Luduș. în mai puțin de 
2 ani a fost dată în funcțiune și fabrica de produse lactate din Complexul alimentar Turnu-Severin. Pentru viitoarea fabrică de ată ce se va construi la Odorhei. durata de execuție a fost stabilită pentru cel mult 24 de luni. Exemplele enumerate le-am comparat cu numeroase alte obiecte de investiții ai căror titulari sînt Ministerul Industriei Alimenta
re si Ministerul Industriei Ușoare, în categoria acestora am inclus o- biectele de investiții asa-zise ,.mă- runte“. a căror nominalizare si includere în plan cad exclusiv în competenta ministerelor de resort. Rezultatul : cîte comparații, tot atîtea paradoxuri. Lucrări de investiții, cu valori de zeci de ori mai mici decît cele mai sus arătate, au fost terminate sau sînt planificate a fi. gata în perioade de timp ce ating sau chiar le depășesc pe cele în care se realizează de obicei marile obiective industriale.Să exemplificăm. Construirea secției de degerminare a porumbului de la moara din Tulcea, lucrare care a costat mai puțin de 5 milioane de lei. a durat 28 de luni. Executarea tunelului de congelare numărul 5 de Ia Antrepozitul frigorific din Cluj, cu o valoare de circa 500 000. s-a întins pe 27 de luni. O lucrare similară de aceeași valoare, executată la Antrepozitul frigorific din .Sibiu, a durat chiar ceva mai mult — 30 de luni. Cam tot ațît de „repede*1 sînt terminate si multe dintre lucrările de mică anvergură d|n industria u- soară. Dezvoltarea si modernizarea filaturii de la întreprinderea „Industria bumbacului** din Capitală, lucrare a cărei valoare este de aproape 50 de ori mai redusă decît aceea a Fabricii de ață de la Odorhei. are stabilită o durată de execuție de 23 de luni.Mostre de o asemenea „rapiditate" In fructificarea fondurilor de investiții. în industria ușoară și alimentară. se bot enumera cu zecile. Din examinarea lor se desprinde însă o concluzie certă : cele două ministere titulare de investiții absorbite — cel puțin așa justifică unii factori de răspundere — de problemele ce le ridică construcția marilor obiective industriale au rezervat micilor lucrări rolul veritabilei cenusărese. Singura grijă a organelor de resort din aceste ministere a fost, după cum arată faptele, de a ști micile investiții cit mai repede „agățate** în. plan și, bineînțeles, de a se urgenta, în orice condiții, chiar și pe bază de derogări, deschiderea finanțării și a- 
tacarea lucrărilor. Cînd se vor ter-

mina ? Este o întrebare pe care cestea nu și-au pus-o, sau chiar dacă au făcut acest lucru, nu s-au străduit să-i dea și cel mai bun răspuns.Problema în discuție merită întreaga atentie pentru că în fond nu este vorba de una. două sau cîteva zeci de astfel de lucrări. Din datele ca ne-au fost Duse la dispoziție, rezultă
loan ERHAN

mice. Sensul fundamental al măsurilor stabilite, corespunzător principiilor aflate la baza perfecționării organizării administrativ-teritoriale a României, constă în adoptarea unor forme organizatorice care, pe baza valorificării experienței acumulate, să determine ridicarea pe o treaptă calitativ superioară a muncii desfășurate de organele locale de partid în exercitarea conducerii și îndrumării întregii activități politice, economice și social-culturale.Partidul nostru nu a privit niciodată formele și metodele de organizare ca un scop în sine, ca ceva imuabil, static, ci ca un mijloc de înfăptuire a liniei sale generale, preocu- pîndu-se de adaptarea permanentă a acestora la condițiile și sarcinile concrete ale fiecărei etape a construcției socialiste. Măsurile luate în decursul anilor pentru perfecționarea continuă a structurii sale sînt o dovadă elocventă în acest sens. Am în vedere acțiunile întreprinse pentru întărirea verigilor de bază ale partidului, lărgirea atribuțiilor acestora, crearea unor comitete de par- Vtid în unitățile industriale, cooperativele agricole de producție, precum și a comitetelor de partid asimilate în drepturi comitetelor orășenești de subordonare raională. La toate acestea s-au adăugat modificările aduse structurii aparatului comitetelor raionale și orășenești de partid prin desființarea secțiilor, în scopul facilitării legăturilor acestor comitete cu organizațiile de bază. In același spirit s-au înscris și măsurile privind reducerea numărului organelor teritoriale, prin desființarea unor raioane și regiuni.Modificările aduse structurii organizațiilor teritoriale ale partidului vor determina perfecționarea muncii de partid, sporirea ariei ei de cuprindere, apropierea și mai strînsă de unitățile de bază. Aceasta are o deosebită însemnătate principială și practică, întrucît, în ultimă analiză, realizarea politicii partidului este rezultatul îmbinării directivelor și orientării imprimate de Comitetul Central cu activitatea concretă, vie. cu inițiativa și forța de mobilizare a fiecărei organizații de partid în parte.
— Cum se va reflecta simplificarea 

structurii organizatorice asupra e- 
ficienței muncii de partid ?— Practica a demonstrat în mod elocvent că realizarea unei conduceri competente în muncă de partid d'e-Intervii) realizat de 

Tudor OLARU

Pe șantierul noii fabrici de fibre sintetice aflatejn construcție..la lași Foto : Gh. Vințilă

fructuos pon 
tru colabora
rea între tarile
europene

Coordonatele superioare

Recentele documente de partid, prin recunoașterea glorioaselor tradiții de cercetare ale învățămîntului nostru superior și îndemnul de a dezvolta' considerabil sfera investigațiilor la catedrele și în laboratoarele universitare, inspiră o legitimă mîndrie numerosului detașament de cadre al școlii superioare, constituind un stimulent puternic pentru valorificarea rațională a potențialului științific pe care îl reprezintă. In acest sens, documentele subliniază necesitatea perfecționării formelor organizatorice în care se desfășoară
activitatea lor de cercetare, pentru a o împleti strîns, organic, de nevoile economiei și culturii și a spori contribuția cadrelor universitare la soluționarea problemelor tot mai complexe ce apar în procesul desăvîrșirii construcției socialiste.Directivele aprobate de Conferința(Continuare în pag. a Il-a)

Recent, am avut o convorbire cu ministr”.l afacerilor externe al Austriei, dr. Lujo Toncic Soiinj, în cadrul căreia domnia sa s-a referit la unele probleme actuale ale vieții internaționale.
Expunindu-și opiniile 

asupra dezvoltării co
laborării intereuropene in 
1967, el a spus:In comparație cu anii trecuti, în anul 1967 co-

Larga sferă de cuprindere a culturii de masă, care înglobează persoane cu pregătirile și profesiile cele mai diverse, de vîrste diferite, presupune ca o condiție esențială a unei activități de calitate cunoașterea în amănunțime a gusturilor și intereselor celor cărora li se adresează. o cercetare științifică a fenomenului Dar tocmai în meniu, care ar trebui să se caracterizeze printr-o sensibilitate ridicată la nou, printr-o mare și fină receptivitate la inițiativele spontane, sondajele cu caracter sociologic. cercetările teoretice sînt în bună măsură deficitare. Lipsirea culturii de masă de o perspectivă științifică a telurilor sale generează; după cum au semnalat și participants la masa noastră rotundă, o serie de consecințe cu efect negativ asupra activității concrete.In prezent activul nostru cultural este în posesia unui veritabil tezaur experiență. rezultat urma nenumăratelor servații nemijlocite cadrul procesului instruc- tiv-educativ. De la o zi la
de în ob- din

alta, noi fapte se „depo- zitează**. Dar această acumulare nu reprezintă, așa cum ar fi normal, doar primul pas al unui proces mult mai larg, mai cuprinzător. Imensul material informational nu servește nici unui studiu de sinteză, nici unei generalizări de natură teoretică care să o- fere activului cultural atît de necesara viziune de ansamblu asupra muncii sale.
RELAȚIA EMPI
RISM-RUTINĂstilul săuDe aceea în de muncă și-a făcut loc o mare doză de empirism, punctul de plecare al unei activități întîmplătoare. Aici trebuie căutată și sursa unei alte trăsături negative a activității din cultura de masă: rutina. Fără o permanentă. cercetare științifică a cerințelor și a rezultatelor obținute, activitatea de zi cu zi a a- paratului cultural e amenințată să intre în șablon,

se derulează identic și monoton. refractară la semnalele vieții. Munca unor cadre din cultură poate a- junge astfel un scop în sine, mecanismul activității funcționînd adesea în gol, fără a mai tine cont de eficacitatea eforturilor depuse. De aceea, partici- panții la masa rotundă au subliniat necesitatea de a pune criteriile științifice la baza întregii activități. „La fel ca în domeniul producției materiale — sublinia Leon Topa, cercetător la Institutul de științe pedagogice — și în cultura de masă facem pași important! în ceea ce privește încorporarea sprijinului științei. Cercetarea științifică în cultură reprezintă condiția „sine qua non** a viitoarelor progrese**.Cine poate întreprinde în prezent aceste cercetări ? „Forte sînt suficiente. afirmă Gh. Berescu, cercetător la Institutul de filozofie al Academiei. Cercetători sînt mai multi decît în anii trecuti. există uri centru de metodologie, preocupări apar și la catedra de sociologie de la Universitatea București, e- xistă un laborator socio-

logic al Ministerului In- vățămîntului, iar la Institutul de filozofie un sector profilat pe asemenea cercetări care are înscrise pentru anul viitor două teme de sociologie a culturii de masă ; de asemenea, Institutul de științe pedagogice are un sector special pentru această problemă. Cercetătorii ar putea oferi, în funcție de aspectele actuale ale temei respective, o consultație metodologică și tehnică ; apoi să vegheze la alegerea științifică a eșantionului respectiv, să participe împreună cu localnicii la elaborarea unui chestionar adecvat sau la un sistem care să surprindă legătura instituției respective cu celelalte, instituții care difuzează și transmit comunicații de masă“.Dacă . între aceste importante forte de cercetare și activiștii culturali s-ar stabili o colaborare strinsă, pe o perioadă mai îndelungată. pornind de la cunoașterea reciprocă a necesităților și posibilităților, rezultatele nu ar întîrzia să se arate. Ce s-a întreprins însă concret pînă în prezent ? Nu avem

deocamdată nici un studiu sociologic de mare amploare consacrat problemelor actuale ale culturii de masă. Intr-o singură regiune din tară (Ploiești) s-a început o veritabilă anchetă sociologică consacrată în mod special acestei sfere de activitate. Dar nici aici concluziile cercetărilor nu au fost încă definitivate.
UN BAROMETRU 

AL GUSTULUI 

PUBLICUnul dintre cele mai importante aspecte ale activității cultural-educative îl constituie profilarea programului în funcție de dorințele și interesele parti- cipanților. La așezămintele noastre de cultură se organizează săptămînal sute de manifestări. Dar cite dintre ele reprezintă un răspuns nemijlocit dat
(Continuare 
în pag. a IV-a)

Națională a partidului lărgesc siderabil posibilitățile cercetării în învățămîntul superior, preconizînd și înființarea unor unități speciale de cercetare științifică — institute, centre de cercetări și grupe de catedre. Șe tinde astfel la crearea unor colective mari și puternice, sudate prin preocupări comune și înrudite, axate pe probleme care țin de însăși activitatea catedrelor.Astăzi, cînd complexitatea vieții moderne, necesitatea asigurării progresului tehnic reclamă întrepătrunderea științei cu producția, devine imperativă și pentru cercetarea universitară realizarea unei cît mai strînse legături între activitatea de cercetare și practică.Trebuie să recunoaștem că organizarea investigațiilor științifice în învățămîntul superior oferă o serie de avantaje: învățămîntul dispune de numeroși cercetători în domenii foarte variate, dislocați în centre importante, pe tot întinsul țării. Pe lingă cadre universitare cu o bogată experiență, acumulată de-a lungul anilor de activitate pedagogică și științifică, lucrează și un mare număr de tineri entuziaști cu elanul și îndrăzneala specifice vîrstei ; împreună ei pot asigura devansarea necesară a cercetărilor în domenii de importanță majoră pentru economia națională. Există, de altfel, precedente concludente în acest sens. Catedrele universitare de matematică au efectuat, de pildă, cercetări în domeniul calculatoarelor electronice, dînd dez-

UONVORBIRE CU
LUJO TONCIC, 

MINISTRUL AFACERI
LOR EXTERNE 

AUSTRIEI

laborarea intereuropeană a cunoscut o dezvoltare încurajatoare. Schimbul de vizite între oamenii de stat din Europa de est și de vest a fost foarte intens ; a fost semnat un mare număr de acorduri tehnico-știintifice, culturale și economice. Toate acestea nu reprezintă încă evenimente deosebit de spectaculoase, dar ele constituie premise necesare pentru o colaborare mai strinsă în viitor.Dr. Toncic e de părere că deosebirile ideologice și caracterul diferit al sistemelor social-politice complică, fără doar și poate, schimbul valorilor materiale și spirituale între statele din vestul și estul Europei. Dar acestea — a spus el — nu mai sînt considera-
Petre STANCESCU

(Continuare 
în pag. a VII-a)

Comitetului Central a! 
Parridului Comunist din ArgentinaBUENOS AIRES Cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a creării Partidului Comunist din Argentina, Comitetul Central al Partidului Comunist Român vă transmite dv., întregului partid și tuturor oamenilor muncii argentineni, un cald salut frățescCu ocazia marii dv sărbători — 50 de ani de existență a partidului comunist — vă urăm, dragi tovarăși, succes în activitatea pentru întărirea ideologică și organizatorică a partidului, pentru unirea tuturor forțelor progresiste și patriotice argentinene în interesul dezvoltării democratice și independente a țării, păcii și progresului social

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN
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„Spaima 
urșilor46 —

9

sancționat
9Vă mai amintiți ? In următrei săptămîni, consemnam fapta sălbatică a laborantului Dumitru Moraru, de la Facultatea de medicină veterinară a Institutului agronomic „N. Bălcescu" din București, care a omorît în bătaie un pui de urs, internat în clinica facultății. Mai mulți cititori s-au adresat redacției, dorind să afle ce măsuri s-au luat împotriva sadicului laborant. Conducerea facultății ne-a comunicat că lui D. Moraru, „care nu este la prima sa abatere, Institutul agronomic i-a desfăcut contractul de muncă. Laborantul s-a mai făcut vinovat anterior, de repetate ori, de incorectitudine în serviciu și acte de huliganism (bătaie și rănire a unor salariați ai facultății). După cum se vede, ursulețul a fost doar ultima victimă

O eroare 
de 7 tone

La baza de recepție Săcueni- 
Bihor a sosit de la l.ll.V .P.A.-Ga- 
lați un vagon. Scrisoarea de trăsu
ră care îl însoțea poartă mențiunea 
„încărcat cu porumb știuleți". La 
descărcarea porumbului, surpri
ză : jumătate din vagon era plin 
cu tablă laminată. Șapte tone. $i 
astfel vagonul a stat imobilizat o 
săptămînă. Locații — 5 000 lei. 
Apoi a fost remorcat și descărcat 
la Oradea. Toate s-au făcut pe 
cheltuiala statului. Se pun trei în
trebări: 1.—Cei de la I.R.V.P.A.- 
Galați, cînd au încărcat vagonul 
cu porumb, n-au observat ta
bla? Că doar cele 7 tone nu e- 
rau ascunse între crăpături. 2. — 
Cui aparține tabla, care rugineș
te pe rampa gării Oradea ? 3. — 
Cine suportă cheltuielile inutile
provocate de plimbarea celor 7 
tone de tablă ? Așteptăm răspun
surile. Scurte, dar cu tonaj I

Abuz de 
încredere ?

un 
re-

N-am insista, dacă ar fi caz izolat. însă lucrurile se petă. La învățătorul Adrian Gîr- buleț din Văratec (Tg. Neamț) s-au prezentat doi activiști culturali. Voiau să împrumute din comună un covor în stil național, pentru o expoziție. Știindii-i oameni de bună credință, un cetățean din comună, Constantin Scurtu, le-a împrumutat un frumos covor. L-a dat de pe perete. Om săritor. De unde să știe el că, pentru acest covor, va fi dus cu preșul ? Au trecut luni de ■zile și n-a mai intrat în posesia lui. „S-a pierdut 1“... învățătorului (care, de altfel, ne și semnalează cazul) îi crapă obrazul de rușine pentru lipsa de cinste și de onoare a „achizitorilor". Comitetul raional de cultură și artă să descurce lucrurile. Țăranul nu trebuie păgubit.
vZăpadă 

scumpă
A fost vreo înzăpezite iarna a- 

ceasta în Capitală ? Nu ne amin
tim. Totuși, pentru deszăpezire s-a 
plătit pînă acum... 1 milion de 
lei. Secția gospodărie comunală 
a Sfatului popular 
București 
S.M.T.-urile Stefttnești și Cioro- 
gîrla 90 tractoare pentru desză
pezire, pentru perioada 16 noiem
brie 1967—1 martie 1968. La sta
bilirea duratei închirierii nu s-a 
făcut nici un studiu asupra 
prognozei vremii pentru iarna a- 
ceast.a. In schimb, pentru fiecare 
tractor, sfatul popular plătește 
350 lei pe zi, plus masă, cazare 
și. haine de protecție pentru 
tractoriști. Și astfel, în așteptarea 
ninsorii, tractoarele au „înzăpe
zit'4 un milion de lei din banii 
statului.

. . ’ r al orașului 
a închiriat de la

Atentie, 
toxic!Unde depozitați substanțele toxice ? în nici un caz laolaltă cu alimentele — vă sfătuiesc medicii. în comuna Suseni (Gă- ești) în mai puțin de 24 de ore au murit 4 persoane din aceeași familie. Întîi a murit Alexandrina Neagoe. Apoi s-au stins din viață, în scurt timp, Elisabeta si Ion Neagoe (nora și respectiv soțul Alexandrinei N.). în „Salvare", în drum spre spital, a decedat minorul Ion Neagoe. Din primele cercetări rezultă că cele patru persoane au încetat din viață (victime ale neglijenței) fiind intoxicate cu Ecatox. otravă folosită împotriva șoarecilor. A- ceastă substanță a fost găsită depozitată necorespunzător în a- propierea hambarului cu mălai. Cercetările continuă.Rubrică redactată de :

Stefan 7’DARITA
Ștefan DÎNICĂ 
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Funcția medicului:
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@ Anomaliile scrîptologîeî sanitare @ 3 minute 
pentru om — 15 pentru registru © Criterii de apre
ciere după mentalitatea „născocitorilor de birocrație'1

Mergînd la dispensar sau la policlinică, pacientul este neplăcut impresionat de faptul că din cele 10—15 minute cît stă în cabinetul medicului doar 3—4 sînt folosite de acesta pentru consultația propriu-zisă; restul timpului, de fapt partea cea mai mare, el scrie și iar scrie diverse adnotații în diverse condici și registre. Unii cetățeni consideră aceasta ca o manifestare de indiferență, de neglijare a bolnavului. Le face oare plăcere medicilor această activitate scriptologică ? Sau, poate, depinde de ea eficiența asistenței medicale ?Scoțînd un braț de dosare și pu- nîndu-le pe birou, doctorița Gabriela Mihăcscu de la circumscripția medicală din str. Izvor, nr. 41, raionul Lenin, ne-a demonstrat că nu este vorba nici de una, nici de alta. „Desigur, este absolut necesar ca medicul să consemneze anumite cienții consultați, să tete, să țină unele ele nu se poate. Dar ____________________față medicul este obligat să facă prea multă scriptologie, care-i răpește timpul, îl obosește și-l sîcîie, pentru că știe bine că. de multe ori, ceea ce scrie nu are nici un rost". „O consultație durează practic 2—3 minute ; restul — scriptologie. S-a dovedit acest lucru prin cronometrări" — ne spune dr. Barbu Acaru, directorul policlinicii principale a raionului Grivița Roșie.Ce anume îl obligă pe medic să facă atîta scriptologie ?într-un dispensar se țin două feluri de evidențe : primară (vreo 9 registre) și auxiliară (vreo 15 dosare, carnete, centralizatoare etc.). Un salariat se îmbolnăvește și se prezintă la medicul de circumscripție, care cohstată că are nevoie de un concediu de cîteva zile. Medicul înscrie datele în fișa individuală de consultație, prescrie medicamentele (în caz că se acordă gratuit, rețeta se întocmește în dublu exemplar), face notă de trimitere la laborator sau la specialist, completează certificatul de concediu medical scriind aceleași date de trei ori, îl înregistrează apoi în registrul de certificate medicale. După cum se vede, aceleași date, despre același pacient, sînt rescrise de circa 7—8 ori. De mai multe ori sînt repetate, în diferite fișe, registre, caiete, datele despre gravide, despre copii.Menționam că în certificatul de concediu medical, aceleași date sînt înscrise de 3 ori : la așa-zisul cotor, în certificatul propriu-zis și buletinul de concediu medical. Acest buletin e completat apoi pe verso de întreprindere (13 rubrici), care îl înaintează secției de sănătate a raionului. unde datele respective sînt codificate. Se completează însă, în mod inutil, un mare număr de buletine care nu folosesc nimănui. Nici nu știm unde să le mai depozităm — ni s-a spus la secția sănătate a raionului Lenin — arătîndu-ni-se un vraf de baloturi cu astfel de buletine. Formulare și registre apărute cindva, justificat poate, continuă să solicite și să macine fără folos timpul și energia personalului medico-sani- tar. Și nu e vorba numai despre „vechi" moșteniri. Mi s-a arătat o mostră de „creație" în ale scriptolo- giei de dată mai recentă (de doi ani): carnetul de aprovizionare cu medicamente a circumscripției sanitare, conceput în Direcția generală farmaceutică din Ministerul Sănătății. Pentru comenzile de medicamente, ce se pot face pe simple caiete, s-a tipărit un carnet cu instrucțiuni care acoperă 4 pagini, cu formule și indici, cu zeci x*’* “verticale, identice, completate simultan

date despre pa- întocmească re- evidențe. Fără în momentul de

de rubrici în cîte care nu orizontale și 3 exemplare pot fi totuși etc. „S-au fă-
ce in ce a cerceta momente

sem- și D.Insti-

Preocupările, din mai frecvenie, da exhaustiv diferite ale dezvoltării istorice au dus la elaborarea, în ultima vreme, a unor ample lucrări monografice care, prin tematica abordată și mijloacele de investigație utilizate, constituie contribuții de seamă la cunoașterea trecutului de luptă al poporului român. Pe a- ceastă linie se înscrie și apariția recentei monografii „Reforma agrară din 1864” nată de N. Adăniloaie Berindei.Elaborată în cadrultutului de istorie „N. lorga”, lucrarea, consacrată unuia din actele constitutive ale României moderne, umple un gol în liieratura noastră istorică, resimțit nu atît sub aportul aprecierilor legate de reforma din august 1864, cît mai ales sub acela al situării ei în suita/ de transformări care au dat un nou curs dezvoltării economice și social-po- litice a țării după revoluția de la 1848.Evoluția chestiunii agrare în epoca modernă a României nu poate fi înțeleasă fără cunoașterea factorilor care au concurat la adoptarea acestei legi și mai ales fără studierea amănunțită a modului de aplicare a legislației în a cărei elaborare principalul rol a revenit domnitorului Al. I. Cuza și primului său .sfetnic, M. Kogălniceanu. Privită chiar și numai sub acest aspect, considerăm justificată și mai ales necesară apariția unei monografii cu o asemenea problematică. „Reforma agrară din 1864” se înscrie în seria mai multor lucrări consacrate importantei pro-

„20 0E ANI BE EA

REPUBLICIIu

cu realitățile
(Urmare din pag. I)

cut Instructaje speciale cu medicii pentru a-și însuși tehnica folosirii lor — ne 3punea dr. V. Popescu, șeful secției de sănătate a raionului Găești. Dar unii medici mai degrabă au lăsat dispensarul fără medicamente decît să folosească a- ceste carnete. Eu l-aș pune pe cel care le-a făcut să plătească hîrtia". Iar doctorița Ecaterina Manolcscu de la circumscripția sanitară 168, raionul Lenin, considera că „autorul ar prezenta interes ca tip reprezentativ printre născocitorii de birocrație". Există apoi cealaltă scriptologie, legată de treburile gospodărești ale dispensarului, care cad tot în sarcina medicului.Inutilitățile scriptologice. deși împovărătoare. n-ar irita Drea tare dacă ele n-ar constitui, uneori, un „criteriu principal" de apreciere a activității desfășurate de medicul de circumscripție. Referindu-se la a- semenea cazuri, dr. Matache Io- nescu-Romanați, de la dispensarul din comuna Mătăsaru. raionul Găești, ne-a relatat că o doctoriță dintr-un sat se bucura la raion de multă prețuire deoarece caligrafia cu meșteșug și sîrguință tot ce se cerea în instrucțiunile primite de la forurile ierarhice. Au trecut ani pînă cînd organele raionale și-au dat seama că scriptele erau un frumos paravan în ' ' - ■doctoriță își ascundea totala nepăsare fată...........................De altfel___________ ______________________tații sanitare prin hîrtiile întocmite a făcut ca scriptologia să capete trecere, deși este un lucru absurd, chiar în rîndul medicilor. Aceasta, după cum ne spunea un medic, „pentru că din scripte se vede mai ușor activitatea noastră ; șefii de la raion nu prea caută să afle cum este apreciat medicul de populația din comună, în ce situații concrete și-a dovedit competența profesională, pasiunea pentru meseria sa“.Pe celelalte trepte organizatorice ale asistentei medicale — Ia policlinică și spital — medicii au de furcă cu scriptologia în raport cu specialitatea lor și funcția deținută. în timp ce medicul specialist scrie mai puțin, directorul policlinicii trebuie să semneze numeroase hîrtii. să ia măsuri pentru multiplicarea și expedierea instrucțiunilor care curg din , toate părțile etc. In spital,. mult au de scris chirurgul, internistul. „E păcat de timpul pierdut de medici — ore întregi zilnic, pentru întocmirea formelor de ieșire din spital" — ne spune dr. Sever Rocsin, directorul spitalului raional Grivița Roșie.Cum se poate micșora timpul folosit de medic pentru scriptologie? Interlocutorii s-au referit, în primul rînd, la necesitatea raționalizării evidențelor și actelor ce trebuie întocmite, prin eliminarea celor inutile, simplificări, folosirea de simboluri, introducerea unor metode și mijloace moderne de înregistrare. „Scriptologia s-ar simplifica serios prin introducerea carnetului de sănătate la purtător — opinează dr. I. MATACHE, directorul policlinicii spitalului Brîncovenesc. Carnetul de sănătate va face inutil fișierul (care ocupă spațiu și 2—3 salariați), cetățeanul nu va mai pierde timpul pentru a i se căuta fișa de sănătate etc. Important este, de asemenea, că se va înlătura posibilitatea ca un pacient să solicite pe rînd, fără justificare, consultații la mai multe unități (dispensar de întreprindere, teritorial, policlinică etc.), aglomerînd fără rost cabinete medicale".Sînt necesare eforturi mai mari din partea Ministerului Sănătății și a secțiunilor de sănătate pentru studierea și aplicarea unor metode moderne de evidență, care-1 scutesc pe

spatele căruia respectivade obligațiile profesionale, practica controlului activi-

bleme agrare care, prin implicațiile ei social-economice și politice, domină a doua jumătate ă secolului al XlX-lea și primele decenii ale secolului nostru.
★A devenit un obicei, bun, după părerea noastră, și util cititorului, preocuparea de a însoți un studiu cu caracter de cercetare de o introducere consacrată, de cele mai

O dată cu aceasta, se va pune capăt amplificării anormale a aparatului organelor de partid și de stat ; existența unui aparat de partid și de stat mai restrîns, mai suplu, va imprima întregii sale activități mobilitate, dinamism, eficiență în acțiune. Crearea comitetului județean ca unică verigă între organele centrale ale partidului și organizațiile de partid, cu un număr restrîns de activiști, dar cu o temeinică pregătire politică și profesională și folosiți în mod rațional, va înlesni conducerea competentă a întregii activități spcial- politice, ecbnomice și cultural-știin- țifice, în scopul valorificării maxime a potențialului uman și material, a largii desfășurări a energiei și inițiativei creatoare a maselor, a creșterii eficienței și operativității întregii acțiuni de administrare locală.— După cum se știe, Conferința Na
țională a partidului a definit pre
cis atribuțiile ce revin în condițiile 
actuale organelor de partid, de stat 
și organizațiilor obștești. De aseme
nea, s-a hotărît ca primul-secretar 
al comitetului de partid județean sau 
orășenesc să poată fi ales în același 
timp președinte al consiliului popu
lar județean sau orășenesc, iar, în 
funcție de nevoile concrete, alte ca
dre de partid să poată îndeplini și 
funcții de conducere în organele lo
cale ale administrației de stat. Prin 
ce se vor concretiza avantajele aces
tor măsuri ?— După părerea mea. principalul efect va consta intr-o mai suplă și mai directă exercitare, de către organele locale de partid, a conducerii întregii activități politice, economice și social-culturale, prin eliminarea paralelismelor și a substituirilor de servicii și atribuții. Se vor realiza, în felul acesta, o mai bună coordonare a eforturilor tuturor organelor locale, simultaneitatea acțiunilor întreprinse, creșterea operativității în soluționarea problemelor.Practica arată că îndrumarea paralelă — de către organul de stat și cel de partid local — a aceluiași domeniu de activitate duce atît la tărăgănarea rezolvării problemelor, cit și la slăbirea, la dispersarea răspunderii. La sfatul popular găsești nu o dată tovarăși care caută o „acoperire", în timp ce Ia unii tovarăși din organele de partid se manifestă tendința de a da indicații generale care nu angajează la nimic. Așa se face că, atunci cînd se constată că undeva lucrurile șchiopătează, îi auzi pe unii justifieîndu-se : „am informat pe tovarășii de la partid", în timp ce a ceștia, la rîndul lor, afirmă : „noi am dat doar un aviz, chestiunea este de competența sfatului".Este evident că, în condițiile încrucișării relațiilor de subordonare, soluționarea problemelor nu poale să nu fie îngreunată și întîrziată. La aceasta se adaugă faptul că uneori indicațiile sau avizele primite pe linii paralele nu concordă, ceea ce impune timp pentru „armonizarea" lor. Iată doar unele din dificultățile, create de faptul că diferite instituții din domeniul economic, social, ideologic sînt nevoite acum să se adreseze pentru rezolvarea problemelor lor mai multor foruri atit pe linie de partid, cit și pe linie de stat, pre- zentînd propuneri in circuite paralele și așteptînd avizări multiple. Necesitatea înlăturării acestei anomalii devine și mai stringentă în condițiile perfecționării conducerii si planificării economiei naționale, precum și a metodelor de organizare a vieții sociale, cînd rolul conducător al partidului trebuie să se exercite cu mai multă eficiență și suplețe.Tocmai de aceea este esențial ca fiecare problemă ce se pune pe plan local să fie de competența unui a- numit organ, unui anumit cadru de partid de conducere, iar acesta să răspundă efectiv de felul cum e soluționată. Propria noastră experiență a arătat că atunci cînd mai multe cadre din organele de partid și de stat s-au ocupat de aceleași probleme s-a ajuns inevitabil la risipă de forțe și diminuarea răspunderii în îndeplinirea sarcinilor.Dacă majoritatea cadrelor noastre s-au străduit să înlăture pe cit posibil daunele unor forme organizatorice depășite, alții au găsit aci cadrul favorabil pentru a înlocui soluționarea efectivă a problemelor din domeniul lor de activitate cu redactarea de rapoarte, solicitarea de avize și aprobări. Cea mai mare parte a energiei unor asemenea oameni este folosită spre a determina ca măsuri de competenta lor să fie rezolvate de foruri superioare. In loc să manifeste spirit de răspundere și inițiativă în exercitarea a- tribuțiilor ce le revin, în locul efortului tinzînd la îmbunătățirea activității , din sectorul respectiv, ei se înfundă și antrenează și pe cel din jur într-un hățiș de relații birocratice, al căror scop este de a obține cît mai multe „acoperiri" pentru ceea ce... nu fac.In condițiile delimitării precise a atribuțiilor ce revin organelor locale de stat și economice, ale transferării unor atribuții ale comitetelor raionale și orășenești de partid către comitetele de partid din întreprinderi, precum și ale întăririi organelor de conducere colectivă — consiliile populare, comisiile economice județene — ca și ale înființării unor instituții cu drepturi executive, se creează posibilitatea înlăturării manifestărilor de paralelism și suprapunere, realizării în bune condiții a conducerii directe, prin cadrele de partid, a diferitelor sectoare ale activității de stat, economice și ideologice locale.Transpunerea în viață a ansamblului de măsuri adoptat de Conferința Națională a partidului va duce, în mod firesc, la simplificarea muncii de conducere, la delimitarea precisă a sarcinilor și atribuțiilor și, prin aceasta, la folosirea mai rațională a cadrelor de partid. Trebuie subliniat, în încheiere, ca un element decisiv pentru perfecționarea muncii de partid la toate nivelele, faptul că prin complexul de măsuri aprobat de Conferința Națională a partidului, organelor de partid le revine sarcina conducerii și îndrumării directe a unor sectoare de maximă importanță, ai căror rol se afirmă tot mai pregnant în actuala etapă de dezvoltare a societății noastre. Este vorba de activitatea economică, politieo-ideo'ogică, de viața științifică și cultural-artistică, de politica de cadre la nivelul județului. Aplicarea măsurilor adoptate de Conferința Națională privind perfecționarea muncii de partid va contribui, astfel, la creșterea continuă a rolului conducător al partidului in toate domeniile vieții social-economice, va spori forța sa mobilizatoare și transformatoare pusă în slujba propășirii patriei și înfloririi națiunii noastre socialiste.

pinde într-o măsură decisivă de cunoașterea realității, a problemelor majore ce le ridică viața, de contactul intim cu terenul, ț}e legătura directă și permanentă a organelor de partid cu verigile de bază. Numărul mare al organizațiilor de partid, al unităților economice și social-cultu- rale de pe teritoriul — mult prea întins — al regiunilor nu a putut fi cuprins decît prin intermediul verigilor raionale, ceea ce a îngreunat exercitarea unei conduceri, a unui control concret și eficient al îndeplinirii hotărîrilor, ducînd la tergiversarea adoptării hotărîrilor ; într-un cuvînt, la lipsă de suplețe și intervenție promptă pentru soluționarea problemelor. Conferința Națională a evidențiat, pe bună dreptate, că existența verigilor intermediare determină îndepărtarea deciziei de locul aplicării ei, diminuează simțul de răspundere al celor chemați să aplice aceste decizii, duce la cunoașterea superficială a problemelor, a căror rezolvare se face — cum s-ar spune — „printr-a doua mină". In ultimă instanță era redusă însăși eficiența acțiunilor întreprinse pentru care se cheltuiau mult suflet și energie. Raionul a devenit, în prezent, o verigă intermediară greoaie, care întîrzie și complică transpunerea în practică a v'otărîr:’o’- orcanelor sv.nerioare și, în același timp, încorsetează, limitează inițiativa și competența celor de la nivelul orașelor și comunelor, deși sarcinile economice, social-politice, culturale și gospodărești ale a- cestora sporesc necontenit. Cu un an în urmă. Comitetul regional de par- t 4 Ci nia r- ■nt”* m ansamblu de măsuri vizînd întărirea econo- mico-organizatorică a cooperativelor agricole de producție. „Scara" pe care aceste hotărîri au coborît la cei chemați să le aplice n-a fost însă deloc în măsură să le sporească eficienta. Pînă cînd măsurile au fost aduse la cunoștința comitetelor raionale de partid, pînă cînd acestea, la rîndul lor, au stabilit modalitățile adaptării la condițiile concrete ale unităților respective și, în sfîrșit, pînă cînd s-a trecut la aplicarea lor s-au scurs cîteva săptămîni, ceea ce a dus firește la limitarea efectului scontat.Existența verigilor intermediare rămase în urma schimbărilor produse în viața socială generează permanente paralelisme și suprapuneri. Iată un exemplu semnificativ. La începutul lunii februarie 1967, plenara Comitetului regional Oltenia al P.C.R. a analizat stadiul realizării investițiilor. Peste 13 zile aceeași problemă a fost analizată de Comitetul orășenesc Tg. Jiu ; pe la mijlocul lunii martie ea a fost obiect de dezbatere la Comitetul orășenesc Craiova, iar la sfîr- șitul aceleiași luni la Comitetul orășenesc de partid Tr. Severin. Hotă- rîrile adoptate cu.acest prilej coincideau în esență cu cele stabilite de comitetul regional de partid. Timp și forțe care puteau fi folosite eficient în munca vie pentru înfăptuirea măsurilor stabilite— au fost astfel risipite în mod nejustificat.Tocmai de aceea consider ca deosebit de importante precizările făcute de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Conferința Națională în legătură cu această problemă : „îmbunătățirea muncii de conducere pe plan local impune înlăturarea paralelismului și suprapunerilor ce se manifestă în prezent în activitatea organelor teritoriale de partid și a sfaturilor populare, asigurarea unei mai bune folosiri a cadrelor din conducerea județelor și orașelor, rezolvarea mai competentă șl operativă a tuturor problemelor".
— Ce înrîurire va avea asupra 

muncii de partid înlăturarea fenome
nelor de paralelism și suprapuneri ?— In aceste condiții, centrul de greutate al muncii de partid va fi mutat în verigile de bază — unități economice, instituții, comune — care vor deveni factorul determinant în aplicarea efectivă a hotărîrilor partidului, în asigurarea conducerii de către partid, la nivelul respectiv, a tuturor organizațiilor economice, obștești și dc masă. Lucrînd nemijlocit cu masa comuniștilor, cu toți oamenii muncii, comitetele de partid din întreprinderi și comune vor întări legătura partidului cu masele, mobilizîndu-le cu maximum de eficiență la munca practică de îndeplinire a sarcinilor. De aci, necesitatea lărgirii atribuțiilor acestor verigi de bază ale structurii organizatorice a partidului.Experiența acumulată de comitetele comunale de partid din regiune cărora li ^s-au lărgit atribuțiile dovedește că o serie de probleme importante privind munca de partid la sate au putut fi soluționate de ele cu promptitudine și competență. Mi se pare semnificativ faptul că — deși aceste comune cuprind o oopulatie mare — numărul locuitorilor ce se deplasează, pentru rezolvarea diferitelor probleme, la organele raionale, este inferior altor comune. In condițiile perfecționării organizării admi- nistrativ-teritoriale, crearea în întreaga țară a unor astfel de comitete comunale de partid va înlesni soluționarea la fața locului a problemelor ce se ivesc, cruțînd timpul localnicilor. evitînd aglomerarea forurilor ierarhice superioare și creînd, în a- celași timp, condiții prielnice pentru coordonarea eforturilor comuniștilor de la sate în vederea îmbunătățirii muncii unităților agricole socialiste și a altor unități economice din comunele respective.Evident, aceste măsuri vor da roade doar cu condiția ca în fruntea unităților Respective să fie repartizați cei mai buni activiști, cadre competente, care se vor ocupa direct de organizarea aplicării în practică a politicii partidului. Actuala structură organizatorică a determinat concentrarea în aparatul de partid la nivelul raioanelor și regiunilor a unui mare număr de activiști cu bună pregătire politică și profesională folosiți deseori doar ca îndrumători și „transmițătorî de sarcini", în timp ce munca practică pentru realizarea sarcinilor trasate de conducerea de partid apasă pe umerii organizațiilor de bază. In condițiile actuale, cînd dispunem de un fond mare de cadre capabile, cu bogată experiență, trimiterea unei mari părți a acestora să conducă efectiv munca organizațiilor de partid va determina îmbunătățirea calitativă a tuturor laturilor activității de partid. Aceasta este cu atît mai necesar cu cît acum, cînd atribuțiile organizațiilor de partid cresc considerabil, de nivelul muncii acestora depinde, în fapt, exercitarea rolului conducător al partidului în fiecare unitate social- economică.

Expoziția „20 de anî de la 
proclamarea Republicii**, orga
nizată de Muzeul de istorie a 
Partidului Comunist, a mișcă
rii revoluționare și democrati
ce din România, în sălile din 
Bulevardul 1 Mai, este deschi
să după următorul program : 
marți 10—14 ; 16—20 ; miercuri 
16—20 ; joi 10—14 ; 16—20 ;
vineri 16—20 : sîmbătă 10— 
14 ; duminică 8—20 ; luni în
chis.

țional de la

Sf. Gheorghe

Deltă

acoperire sînt, din

Farul dires

medic de scriptologie. In această privință, dr. Sever Rocsin ne-a relatat o experiență interesantă făcută la spitalul raional Grivița Roșie. Se știe că întocmirea foilor de observație răpește timp, iar scrisul unor medici nu e ușor de descifrat. La acest spital, în timp ce consultă bolnavul, medicul „dictează" observațiile, care sînt înregistrate pe... bandă de magnetofon. Apoi, benzile sînt trimise serviciului de statistică, unde dactilografe experimentate completează la mașină foile de observație. Deși la început unii medici și-au exprimat neîncrederea în eficiența acestei tehnici a evidenței, cu timpul metoda și-a dovedit eficacitatea. Medicii scriu acum mult mai puțin, cîștigînd timp pentru îngrijirea bolnavilor. Extinderea metodei prezintă interes deosebit la serviciile de chirurgie, unde Se scriu pagini întregi de protocoale, foi de observații, bilete de ieșire, certificate medicale.O a doua cale de eliberare a medicului de scriptologie, la care interlocutorii s-au referit, de altfel, în primul rînd, este încadrarea la unitățile sanitare a unor registratori medicali sau referenți statistici, cum le spun alții. „în momentul de față, lucrurile care ar cădea în sarcina registratorului medical sînt făcute fie de medic, fie de asistentul medical, ne spune dr. I. Matache. Se vorbește de cîțiva ani că se vor încadra registratori, dar pînă acum nu s-a făcut nimic".Rezolvarea problemelor legate de degrevarea medicului, pînă la limita strict utilă, de obligația de a pune mîna pe condei va determina și creșterea răspunderii, a conștiinciozității în îndeplinirea obligațiilor profesionale. „Eu unul nu consider că scrisul îi răpește medicului de circumscripție timpul chiar în proporțiile arătate de unii colegi — remarca dr. V. Popescu, șeful secției sănătate a raionului Găești. Există însă atita scriptologie cît să-1 indispună pe medicul conștiincios în_ îndeplinirea misiunii sale sau cît să ofere celui nepăsător ; căci mai păcate, și dintre aceștia".
Nicolae

Navigatorii din apele româ
nești ale Dunării și Mării Ne
gre se pot orienta, în prezent, 
după noul far directional . de 
la Sf. Gheorghe-Deltă, a cărui 
construcție s-a terminat re
cent, Varul a fost realizat din 
5 tronsoane de oțel inoxidabil, 
însumînd o înălțime de 50 me
tri. Lentila lui optică, asemă
nătoare celei a farului din 
portul Constanța, va emite un 
fascicul de lumină vizibil pe 
o distanță de peste 18 mile (a- 
proape 34 km), asigurînd ast- 

o îmbunătățire a condiții- 
de navigație in zona guri- 
Dunării.

(Agerpres)

Citeva piețe bucureștene Unirii, Traian Vitan — au căpătat o înfățișare mai plăcută. Sfatul popular al raionului Tudor Vladimirescu, în colaborare cu Ministerul Industriei Alimentare și Ministerul Comerțului Interior au introdus reclama comercială pe panouri melamină te. nouri șare Și iar rea te economică.

Noile pa- au o înfăți- decorativă atrăgătoare, confecționa- lor este foar-
(Foto : M. Cioc)

ENUTĂ

(elor lui imediate și sub influenta puternicelor și repetatelor răscoale țărănești din anii de la hotarul celor două secole, autorii monografiei de față au avut avantajul cercetării unor evenimente petrecute acum peste 100 de ani și, ce este mai important, au dispus de informații documentare incomparabil mai valoroase decit predecesorii lor. Cercetarea fondurilor de

grară în jara noastră a facilitat cunoașterea stadiului de dezvoltare a agriculturii, relațiile agrare și lupta țărănimii pentru pămînt în perioada premergătoare anului 1864. Apreciem eforturile autorilor de a urmări modul în care s-a încercat solutionarea problemei agrare în diferite perioade și pozijia claselor sociale și a grupărilor politice fată de împroprietărirea
N. Adăniloaie, D. Berindei

AGRARĂ

mulfe ori, prezentării lucrărilor cu conținut asemănător, apărute anterior. In cazul de față introducerea, care are un caracter de analiză critică, tratează, într-un spațiu relativ larg, principalele opinii ale istoricilor sau economiștilor agrari în legătură cu legea din 1864, cu modul ei de aplicare și mai ales cu consecințele social-politice ale acesteia.Spre deosebire de majoritatea lucrărilor anterioare, a- părufe în bună partd spre sfirșitul secolului al XlX-lea sau în preajma răscoalei din 1907, care tratau actul elaborării și împroprietăririi clăcașilor prin prisma consecin-

arhivă, organizate în ultimii am, care conțin aproape integral evidența aplicării reformei agrare din 1864, ca și a legiuirilor ulterioare, a permis autorilor să elaboreze concluzii temeinice asupra împroprietăririi clăcașilor, a delimitării, măsurării și împărțirii pămîntului la țărani, sau a mijloacelor folosite în eludarea legii rurale. De asemenea, publicarea unor valoroase culegeri de documente privind chestiunea a-

țăranilor. In această ordine de idei, semnalăm capitolul al Vl-lea al monografiei, care analizează proiectul de lege rurală al Comisiei centrale și disputele purtate in adunare în jurul acestui proiect, ca și ultimul capitol al părții întîi consacrat proiectului de lege rurală din 1864 și împrejurările care au permis decretarea ei.Spre deosebire de prima parte a lucrării, în elaborarea căreia au fost folosite mai ales informații edite, partea a ll-a este alcătuită în cea mai mare parte pe baza materialelor de arhivă, lucru explicabil dacă finem seama de conținutul capitolelor care o

compun. Refin atenjia capitolele acestei părji referitoare la începerea lucrărilor de a- plicare a legii rurale, alcătuirea organelor însărcinate cu împroprietărirea, operațiunile propriu-zise de împroprietărire, atitudinea țărănimii față de modul de aplicare a legii, ca și capitolul final bogat în concluzii și aprecieri valoroase asupra reformei agrare din 1864. Mai pdfin concludente ni se par capitolele privitoare la studiul chestiunii agrare în țările din Europa centrală și răsăriteană și la legiuirile din deceniile următoare reformei, menite să corecteze insuficientele legii din 1864 (împroprietărirea însurățeilor și legea din 1889 privind vînzarea către țărani a moșiilor statului).Ni se pare greu de expli- caf lipsa din lucrare a fră- mîntărilor din lumea satelor care au avut loc în anii precedent! reformei agrare din 1864, ca și insuficienta folosire a informațiilor de arhivă referitoare la lupta dusă de sprijinitorii țărănimii împotriva elementelor conservatoare potrivnice împroprietăririi.Cele cîteva insuficiente semnalate sînt departe de a umbri o lucrare ale căre; caracteristici pot fi astfel rezumate : documentare amplă și variată, expunere sobră și logică, concluzii argumentate, greu de infirmat.Apariția acestei lucrări se înscrie fericit în colecția „Biblioteca istorică”, care și-a obișnuit cititorii cu studii valoroase, cu tematici axate pe cele mai însemnate momente ale istoriei patriei
Traian doctor noastre.

LUNGUîn istorie
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Alexandru CUCUșeful secției economice a Comitetului regional Cluj al P.C.R.
într-una din halele Uzinei de vagoane din Aradîntr-una din halele Uzinei de vagoane din Arad
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Planul de stat pe 1968 prevede ca productivitatea muncii în industrie să crească intr-un ritm superior celui preconizat în cincinal pentru a- cest an. Un factor important pentru atingerea acestui obiectiv îl constituie folosirea completă și rațională a timpului de lucru în fiecare întreprindere. In acest sens, este necesar să se urmărească cu atenție aplicarea in continuare, în toate unitățile industriale, a prevederilor Hotărîrii Comitetului Central al P.C.R. și a Consiliului de Miniștri cu privire la reglementarea programului de lucru și întărirea disciplinei în muncă.Se poate afirma că, în majoritatea întreprinderilor industriale din regiunea Cluj, s-a desfășurat o activitate de analiză aprofundată pentru a depista rezervele și posibilitățile existente in acest domeniu, luîndu-se măsuri care au creat condiții adecvate pentru folosirea mai eficientă a timpului de lucru. Dovada seriozității cb care s-a acționat sînt rezultatele obținute în cea de-a doua jumătate a anului trecut. Pe ansamblul regiunii, indicele de utilizare a fondului de timp a atins în trimestrele III și IV din 1967 un nivel net superior celui consemnat în ultimii ani. Stagnările și întreruperile în producție s-au redus cu peste 60 la sută, iar absențele-nemotivate, întîr- zierile, concediile fără plată au înregistrat o scădere sistematică. Este demn de subliniat, de pildă, că depășirea planului producției globale pe anul 1967, în industria regiunii, s-a obținut cu un număr de salariați inferior celui planificat, iar angajamentele anuale la economii și beneficii suplimentare au fost realizate integral pînă la data de 30 septembrie.După cum rezultă din analizele efectuate anul trecut, cele mai bune rezultate s-au obtinut în întreprinderile în care organizațiile de partid și conducerile tehnico-admi- nistrative nu s-au mărginit la stabilirea unor măsuri, oricît de cuprinzătoare și energice ar fi fost ele, ci au urmărit pas cu pas aplicarea lor riguroasă. Pe această linie se înscriu eforturile colectivului de la fabrica de piele și încălțăminte „Clujeana" pentru perfecționarea programării producției și chiar stabilirea microclimatului optim la locul de muncă, de la întreprinderea „Flacăra" confecții din Cluj, în special, în vederea utilizării raționale a spațiului de producție șl reorganizării fluxurilor de fabricație. Si, așa cum era firesc, realizările au fost propulsate la nivele nebănuite. La „Flacăra", în ultimele luni, productivitatea fizică a muncii a crescut în unele secții cu 50—60 ia sută. Si exemple de acest fel. din fericire, se mai pot da. E cazul fabricii de medicamente „Terapia", întreprinderii de prefabricate din beton Turda, u- zinei „16 Februarie" Cluj.Totuși, o analiză a modului de a- plicare a Hotărîrii a relevat că unele conduceri de întreprinderi s-au mulțumit numai să elaboreze cîteva măsuri pur administrative, cu privire la ora de începere și de terminare a programului de lucru, la fixarea pauzei de masă, efectuarea pontajului, neglijînd însă pro- blemele-cheie, de a căror rezolvare depinde nemijlocit gradul de ocupare a forței de muncă și randamentul folosirii ei. S-au lăsat „pe dinafară" programarea operativă a producției, aprovizionarea judicioasă a locurilor de muncă, funcționarea cu indici superiori a utilajelor, stabilirea unor norme fundamentate științific și întărirea disciplinei în procesul tehnologic. Eficiența măsurilor administrative amintite a fost neînsemnată. lipsită de un suport material, a fost ca „un foc de paie", neajunsurile reintrînd în scurt timp pe vechiul făgaș. Numai astfel se explică de ce la întreprinderea „Armătura" din Cluj fondul de timp neutilizat din cauza absentelor nemotivate, învoirilor, concediilor fără plată a fost în creștere în unele luni din anul trecut, iar întreruperile determinate de aprovizionarea necorespunzătoare a locurilor de muncă și defecțiuni tehnice au sporit, în condițiile în care rebuturile de la turnătorie au ajuns pînă la 12 la sută din volumul pieselor turnate.Asemenea consecințe — ale ignorării unor măsuri energice în litera Hotărîrii — se fac simțite, din păcate, și pe unele șantiere. De pildă, din cauza aprovizionării neritmice cu materiale, lipsei unor utilaje și anumitor deficiente organizatorice, la Grupul de șantiere nr. 2 construc- ții-Turda s-au pierdut, în perioada mai—septembrie din anul trecut, peste 15 000 de ore. Pierderile consemnate la cele două întreprinderi sînt poate semnificative, doar în mică măsură. In schimb, dacă se a-

dună pierderile de timp provocate de diverse cauze, semnalate numai în trimestrul IU 1967 în întreprinderile din regiune, se obține o cifră ce pare de necrezut: 251232 om/ore, timp în care s-ar fi putut realiza o producție în valoare de 10 milioane lei. Risipa de timp de lucru, de forță de muncă este strigătoare. Nu numai că nu s-au evitat timpii neproductivi, dar nu s-a asigurat nici un grad ridicat de ocupare efectivă a forței de muncă în orele programului.Ce chestiuni sînt stringente în domeniul pe care-1 discutăm ? Mai în- tîi, organizarea locului de muncă continuă să rămînă o problemă deschisă pentru un număr însemnat de întreprinderi din regiune. Nu toate conducerile tehnice-administrative au înțeles că perfecționarea organizării locului de muncă trebuie să constituie un proces continuu și sistematic, în pas cu cerințele progresului tehnic. Ca urmare, carențele existente în acest sens generează importante pierderi din timpul productiv. La întreprinderea „Tehno- frig" Cluj, de pildă, deși s-a introdus mai de mult ascuțirea centralizată a sculelor, deservirea cu scule și dispozitive la locul de muncă a rămas, tot nerezolvată. Din această cauză, fiecare muncitor pierde ‘la,în- cepuțul. și ..sfîrșitul schimbului 10—15 minute,. stînd la... rînd pentru primirea S.D,V.-urilor necesare. Dacă se mai adaugă defecțiunile existente în organizarea transportului intern, în întreținerea utilajelor și menținerea ordinii la locul de muncă, se a- junge la concluzia că în această unitate, dotată cu tehnică modernș, randamentul folosirii timpului de' lucru este mult sub nivelul posibilităților existente. 'O influență nefavorabilă o au și actualele norme de muncă, care se practică în unele întreprinderi. Se constată că în multe locuri ele nu au o temeinică fundamentare tehnică, fiind depășite cu mare ușurință. La „Carbochim", de pildă, normele cu motivare tehnică reprezintă numai 54 la sută din total. In aceste condiții, se ajunge la depășiri exagerate de norme, cu toate că neajunsurile existente în utilizarea fondului de timp persistă. La „Armătura" și „Industria sîrmei“-Cîmpia Turzii, în trimestru] trecut, nivelul mediu de realizare a normelor a fost de peste 130 la sută, iar la întreprinderea de constructii-montaj depășirea respectivă a atins cifra de 42 la sută. Așadar, nu numai că timpul și forța de muncănu s-au utilizat cu indici sporiți, dar s-a deformat însuși procentul de îndeplinire a normelor.Mai bine zis, actele de indisciplinăîn muncă, randamentul scăzut au fost acoperite de procentul realizării normelor, ceea ce nu este deloc în favoarea întreprinderilor și a economiei naționale.Dar, unele pierderi din timpul productiv se datorează și rebuturilor, această „plagă" care nu a fost extirpată în unele întreprinderi. Rebutul înseamnă consum neproductiv de materii prime, materiale. combustibil, energie și mai înseamnă uzură inutilă a mașinilor și utilajelor, ocuparea fără vreun rezultat e- conomic pozitiv și concret a unor capacități de producție, a forței de muncă, a timpului de lucru. Am prezentat aceste considerații nu de dragul vorbelor. Ci, pornind tocmai de la faptul că în unele întreprinderi ele sînt total ignorate. în plus, nu se mulțumesc cu aceste pierderi și consumă timp și forță de muncă pentru „remanierea" rebuturilor. Este cazul uzinei „Unirea" și Fabricii de porțelan din Cluj, Fabricii de sticlă din Turda ș. a.Folosirea completă șl cît mai productivă a timpului de lucru constituie un obiectiv important al organizării științifice a producției și a muncii, o latură componentă a acesteia. Esențial este ca în toate întreprinderile să se acționeze cu toată hotărîrea pentru a asigura un cadru organizatoric propice folosirii complete și cît mai productive a timpului de muncă. Comitetele de partid și sindicale, organizațiile U.T.C.. împreună cu conducerile întreprinderilor vizate, vor trebui să pună în practică toate măsurile preconizate în vederea aplicării Hotărîrii cu privire la reglementarea programului de lucru si întărirea disciplinei în muncă. Nici un moment nu trebuie să pierdem din vedere că timpul de lucru al fiecărui colectiv de întreprindere este o părticică din avuția națională a societății. De aceea să nu-1 lăsăm să se irosească sub nici o formă, să-l fructificăm pretutindeni cu eficientă superioară pentru producție. în scopul îndeplinirii exemplare a planului pe cel de-al treilea an din cincinal.

importantă

Miercuri 3 ianuarie 1968 a început în întreaga țară recensămîntul animalelor domestice, acțiune de mare importantă în economia zootehnică a agriculturii noastre. Timp de 8 zile, a- ' . dică pînă la 10 ianuarie a. c., ..echipe de recenzori vor vizita gospodăriile din mediul rural și urban, ur- rriînd ca pe baza discuțiilor și a declarațiilor proprietarilor, precum și a propriilor constatări să înregistreze în fișele de recenzare toate cabalinele, bovinele, ovinele, caprinele, porcinele, iepurii de casă, păsările și familiile de albine. în fișe vor .fi înscrise toate gospodăriile din mediul rural, indiferent dacă au sau nu au animale, iar din mediul urban numai acele gospodării care posedă animale.Recensămîntul. lucrare ce se efectuează periodic, atît la noi cît și în celelalte țări ale lumii, are drept scop înregistrarea a- nimalelor existente la un moment dat • — în cazul nostru la data de 3 ianuarie a. c. — indiferent unde s-ar găsi ele : în gospodărie, în curs de transport, .în tîrguri, în abatoare. în bălți etc. Cunoașterea precisă a efectivelor existente și a modului lor de repartiție pe sectoare ale a- griculturii. pe regiuni, raioane. comune și zone naturale, este importantă de o deosebită practică. Ea
(Urmare din pag. I)

Foto : Agcrpres

o

Cerințele de materiale de construcții, de la an la an tot mai mari, sînt impuse de tului program actualul cincinal, se prevede o țială a producției în industria materialelor de construcții. La unele dintre aceste materiale sporurile vor fi superioare sarcinilor înscrise în planul cincinal pentru anul 1968. Nu mă voi referi la această problemă, ci la un fenomen cu serioase consecințe, care trebuie evitat cu desă- vîrșire — și anume : nefolosirea integrală în tot cursul anului a unor capacități de producție din această ramură, din cauza nepreluării ritmice, încă din primele luni, a anumitor materiale de construcții de către beneficiari.Materialul cel mai caracteristic sub acest aspect este cimentul. Statul nostru a făcut eforturi stăruitoare pentru dezvoltarea continuă a producției de ciment, care în 1967 a ajuns la peste 6 400 000 tone. Totuși, în anumite perioade ale anului trecut, șantierele de construcții au simțit o adevărată „foame" de ciment. De-

înfăptuirea vas- de investiții din Pentru acest an creștere substan-
sigur, nu putem să trecem cu vederea unele deficiențe care au existat într-un șir de fabrici din acest sector. Dar, în bună măsură, „golurile" în aprovizionarea cu ciment s-au datorat și faptului că, în trimestrul I, majoritatea consumatorilor n-au preluat integral cantitățile repartizate prin planul de stat, fie din lipsa spațiilor de depozitare, fie din comoditate. Din această cauză, fabricile este cele rea fost producției, să nu folosească din plin, în unele perioade, capacitățile de care dispun. Printre beneficiarii care n-au înțeles să preia ritmic cimentul, încă din primele luni ale anului, s-au aflat sfaturile populare regionale Galați, Banat și al orașului București, Ministerul Energiei Electrice, Ministerul de Construcții pentru Industria Chimică și Rafinării, Ministerul Comerțului Exterior și multi alții.Majoritatea șantierelor aparținînd sfaturilor populare și ministerelor

de ciment — a căror producție aproximativ constantă în toate patru trimestre — după epuiza- posibilităților de însilozare, au nevoite să încetinească ritmul
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Ing. Stelian DINESCUdirector general în Consiliul Superior al Agriculturii
permite aprecierea';• stadiului atins în.' dezvoltarea’ sectorului zootehnic — sector cu o mare pondere în volumul cole jută suri zare ale economiei agrare.Coroborate cu alte ele-. mente ale activității zootehnice, cum ar fi : indicii reproducției animalelor, gradul de ameliorare a speciilor și raselor, nivelul cantitativ și calitativ al bazei furajere etc., datele re- censămîntului contribuie substanțial la stabilirea u- nor planuri anuale și de perspectivă raționale, la elaborarea de măsuri care să determine sporirea continuă și îmbunătățirea calitativă a efectivelor de a- nimale din toate.sectoarele agriculturii.Analiza științifică a datelor recensămîntului, sco- țind în evidentă rezervele de dezvoltare a ramurii creșterii animalelor, per- ^mite o mai rațională zare a sarcinilor pe pe

producției agri- globale — ceea ce a- la stabilirea unor mă- eficiente de armoni- a diferitelor ramuri

așe- de plan categorii de gospodării, zone naturale, regiuni

că în 1967, pe ansamblul celor două ministere, lucrările cu valori mai mici au totalizat peste 800 de milioane lei. Aproximativ 27 la sută din fondurile de investiții din anul trecut ale Ministerului Industriei Alimentare, de exemplu, au revenit lucrărilor din lista de acțiuni, adică celor de proporții mai reduse, nenominalizate prin pian. Volumul lor crește la 37 la sută în anul 1968. Este o cifră a- preciabilă care ar trebui să se impună atenției factorilor de răspundere din acest minister.Cum explicați „cultul" tărăgănării care planează asupra celor mai multe dintre lucrările de acest gen ale Ministerului Industriei Alimentare ? — l-am întrebat pe tov. Nîcolae Mitulescu. directorul adjunct al Direcției investiții-mecanic Șef. „Personal socotesc că doi factori esențiali ne obligă să prelungim duratele de execuție ale acestor lucrări. Primul este constructorul. Sub felurite motivări, el nu acceptă să execute în timpul cerut de noi întregul volum de lucrări. De regulă, pentru primul an constructorul se declară dispus să înscrie în contract lucrări în valoare de 700 000—800 000 de lei : restul rămîne pentru cel de-al doilea an. al treilea... Un ■ alt factor-frînă îl constituie achiziționarea greoaie a ana- ratajului electric de joasă tensiune".Am continuat investigația la Banca de Investiții. Pe bază de fapte susținem că, în cele mai multe cazuri, chiar ministerele amintite contribuie direct la prelungirea duratelor de execuție. Din cele 146 de lucrări, a- nalizate în primul semestru al anu- ' lui trecut de către Banca de Investiții, a rezultat că la 76 dintre ele Ministerul Industriei Ușoare a stabilit durate de execuție pînă la 12 luni, la 55 de lucrări — 2 ani, Ia 12 lucrări — 3 ani, iar la 3 peste 3 ani. Insuficienta preocupare Pentru scurtarea timpului de construcție reiese si din analiza ritmului mediu lunar de lucru. Pentru o mare parte din obiectivele de investiții (37 la sută din numărul lucrărilor realizate) a fost prevăzut un ritm lunar

și raioane, du-se în acest real, științific, de plan.Dacă pentru nimalelor existente în unitățile agricole de stat și cooperatiste, Direcția Centrală de Statistică a introdus dări de seamă lunare și trimestriale — care, ce e drept, au unele lipsuri în ceea ce privește alegerea indicatorilor ce trebuie să fie raportați — pentru animalele aflate în proprietatea personală a populației o astfel de evidentă periodică nu există în prezent, în această situație, recensă- mîntul rămîne singura formă de cunoaștere precisă a efectivelor aflate în proprietatea personală a populației. Or, tinînd seama de faptul că din numărul total al animalelor, cele existente în proprietatea personală a populației reprezintă circa 49 la sută la bovine, 51 la sută la o- vine, 50 la sută la porcine, 82 la sută la păsări, 77 la sută Ia familii de albine etc., că de la acestea se obțin cantități însemnate de produse, care

fundamentîn- fel, în mod prevederileevidența a-

aduc o con-

tribuție importantă la asigurarea nevoilor interne de consum, această operație este absolut necesară. Prin intermediul ei se creează posibilitatea aprecierii juste a contribuției actuale și de perspectivă a acestui sector la asigurarea balanței produselor de origine animală, la creșterea continuă a consumului de astfel de produse pe cap de locuitor.Apreciem însă că este necesar ca Direcția Centrală de Statistică să rezolve mai bine problema evidentei evoluției efectivelor de animale pe teritoriul tării, în toate sectoarele a- griculturii, dar mai ales în sectorul gospodăriilor populației. Facem marcă întrucît ce în ce mai cunoașterii în lui a unor fenomene legate de evoluția efectivului și mai ales a măteii de reproducție, selecție, de apărarea sănătății și asigurarea bazei furajere. în acest sens. Direcția generală a creșterii animalelor din Consiliul Superior al Agriculturii va face în scurt timp propuneri concrete pentru îmbunătățirea. încă în cursul anului 1968. a e- videntei efectivelor de animale din toate sectoarele.Rezultatele recensăminte- lor animalelor domestice efectuate în ultimii ani au ilustrat o seamă de aspecte importante

această re- se simte din mult nevoia cursul anu-

privind ten-

dintele de dezvoltare ale efectivelor de animale, structura acestora pe tegorii de gospodării, dul de înzestrare cu male a gospodăriilor cole oglindind totodată e- ficiența măsurilor luate de .partid și guvern pentru- sporirea cointeresării ..... teriale în dezvoltarea creșterii animalelor.Iată de ce este importantă ca în fectate efectuării _________mîntului animalelor domestice. Iticrîndu-se cu maximum de operativitate, conștiinciozitate și corectitudine, să se efectueze lucrări corespunzătoare în vederea obținerii unor date reale.în această acțiune un rol deosebit au organele agricole regionale și raionale, organele teritoriale ale Direcției Centrale de Statistică. comitetele executive ale sfaturilor populare comunale. conducătorii unităților agricole de stat, cooperatiste si ai altor unități de stat care dețin animale, precum și toți crescătorii de animale. Din colaborarea permanentă a acestor factori de răspundere va trebui să rezulte o lucrare de calitate, utilă și de maximă eficientă pentru stabilirea unor parametri reali de dezvoltare, în continuare. a zootehniei.
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menționate au practicat, în iarna trecută, aprovizionarea cu ciment doar la nivelul necesităților de moment, renunțînd la anumite repartiții ; ele au creat astfel serioase greutăți fabricilor, ale căror capacități de depozitare sînt, după cum se știe, limitate. în schimb, aceleași șantiere au solicitat, în lunile iunie-noiem- brie, cantități de ciment cu mult mai mari decît consumul curent. Cu totul de neînțeles este și faptul că unii beneficiari au recurs la procedee nejuste pentru încetinirea ritmului livrărilor în primele luni ale anului : comandarea cu întîrziere a cimentului, tergiversarea încheierii contractelor, întîrzierea descărcării vagoanelor.Pentru a se evita repetarea unor astfel de situații în primul trimestru al anului în curs, este necesar, după părerea mea, să fie luate în continuare măsuri atît de Ministerul Industriei Construcțiilor, de ministerele și organele centrale beneficiare, cît și pe plan local, de producătorii și consumatorii de ciment.Sarcina trasată de partid, de a se realiza în trimestrul I volume de construcții-montaj care să reprezinte peste 20 la sută din planul anual, atrage după sine în mod inevitabil sporirea consumului de ciment pe șantiere. Pornind de la această indicație, multe șantiere au dovedit spirit gospodăresc, asigurînd din timp cimentul necesar. Șantierele industriale de la Corabia, Balș, Oradea, Pitești, Iași, Galați, șantierul Institutului Politehnic București și cel din Mangalia au asigurat spații închise în care vor putea executa turnări masive de betoane în tot trimestrul I 1968.Esențial este ca toate organizațiile de construcții și forurile lor de resort să ia măsuri hotărîte pentru preluarea integrală și ritmică a cantităților de ciment ce le-au fost repartizate pentru trimestrul I 1968. în acest scop, devine necesar ca șantierele să-și organizeze spații de depozitare suplimentare, în magazii demontabile sau prin amenajarea unor spatii în corpul clădirilor nefinisate, în scopul evitării pierderilor și degradării cimentului. Se impune, de asemenea, ca principalii consumatori de ciment, cum sînt întreprinderile de prefabricate și marile șantiere de construcții, să ia măsurile cuvenite pentru' descărcarea vagoânelor cisterne în timpul cel mai scurt. La rîndul lor, organele C.F.R. trebuie să colaboreze mai strîns cu fabricile de ciment, îneît cimentul să ajungă la consumatori în timpul cel mai scurt și cu cît mai puține pierderi.în legătură cu livrarea ritmică a cimentului se mai ridică o problemă. Unele organizații de construcții refuză preluarea cantităților de ciment puse la dispoziție de fabrici, sub pretextul că Banca de Investiții le-ar aplica dobînzi penalizatoare pentru stocurile de ciment ce depășesc normativele financiare, mai reduse în primul trimestru al anului. Or, această problemă este reglementată prin instrucțiuni ale Băncii de Investiții încă din februarie 1965.Aș vrea să subliniez, în încheiere, că în rezolvarea de ansamblu a problemei folosirii complete a capacităților de producție din industria cimentului în tot cursul anului există o soluție eficientă : stabilirea de către M.I.C. împreună cu principalii consumatori și M.C.F., a unor grafice care să asigure preluarea ritmică a cimentului din fabrici. Important este ca prevederile graficelor de livrare să fie riguros respectate.
Pavel DREXLERdirector general în Ministerul Industriei Construcțiilor

de lucru de pînă la 100 000 lei. la, 27 la sută din lucrări — pînă la 200 000 lei. iar pentru 20 la sută — pînă la 300 000 lei. Este clar pentru oricine că asemenea termene „Umflate" si asemenea ritmuri extrem de scăzute prelungesc durata de imobilizare a fondurilor de investiții în construcții neterminate.Mult mai vizibilă este tactica de „întindere" în timp a execuției lucrărilor în cazul Ministerului Industriei Alimentare. Ne folosim si în acest caz tot de o situație statistică. Din 327 de lucrări terminate anul trecut sau aflate în construc-

rea“ termenelor de execuție o constituie lipsa documentației tehnice în momentul includerii investiției în plan sau predarea ei fragmentară pe parcurs Execuția depozitului de produse finiie de la fabrica de conserve „Flora" din Capitală nu ar fi trebuit să dureze, potrivit normativelor în vigoare, mai mult de 5 luni. Neexistînd întocmită însă documentația în momentul includerii în plan, automat s-a optat pentru 12 luni de execuție.Din datele care ne-au fost puse la dispoziție de Banca de Investiții, se desprinde că, datorită elaborării

Mașinile de tricotat ciorapi n-au putut fi aduse la timpul oportun, lun- gindu-se astfel cu încă 7 luni durata execuției.Implicațiile prelungirii execuției și amînării termenelor de punere în funcțiune sînt multiple, ele tradu- cîndu-se în ultimă instanță în pagube însemnate pentru economia națională. Pentru ilustrare, ne referim tot la cazul amintit înainte. In cele 7 luni cît a măsurat depășirea termenului planificat, s-a irosit o producție de peste 3 milioane lei. la care s-au adăugat ulterior alte 2 milioane din pricina aprobării cu în-

ție. la circa 38 la sută dintre ele li s-a stabilit o durată de execuție de 12 luni. Lucrările cu termen de dare în funcțiune pînă la 6 luni dețineau o pondere infimă (14 la sută). Cît privește lucrările cu durată de execuție de pînă la sau peste 2 ani, ele au reprezentat aproximativ 50 la sută din total, Insuficienta analiză și fundamentare a termenelor de execuție se pot lesne remarca și din compararea duratelor unor lucrări asemănătoare ca profil și volum. Construcția congelatorului de unt de Ia I.C.I.L. Constanța a durat 11 luni, în vreme ce execuția celui de la Galați — doar 9 luni.Ar fi simplist raționamentul dacă am crede că prelungirea termenelor de execuție pornește doar din dorința arbitrată a cuiva. Factorii de răspundere din cele două ministere au uzat de această soluție împinși adesea de cu totul alte cauze. în majoritate însă fiind tot de natură subiectivă. In mod frecvent, una din cauzele care au dus la „elasticiza-

cu întîrziere a documentației tehnice, multe dintre aceste lucrări încep, de regulă, în ultimele patru luni ale a- nului. Deschiderea lucrărilor pe timp friguros nu permite constructorului să lucreze cu randamente sporite. La un mare număr de o- biective nu se ajunge să se închidă toate spatiile, ceea ce face ca pentru o anumită perioadă să se întrerupă un șir din aceste lucrări.Există și o altă cauză care a generat pînă acum prelungirea perioadelor de execuție : achiziționarea cu întîrziere a mașinilor, utilajelor, in- stalatiilor si aparaturii. Din zecile de cazuri întîlnite. ne oprim la cel al dezvoltării si modernizării Fabricii de tricotaje din Agnita. Deși investiția totală nu valora decît 5,6 milioane, prin plan s-au prevăzut 15 luni pentru realizarea ei. S-a apreciat că în acest timp se vor rezolva toate problemele aflate în suspensie la începerea lucrărilor. Din păcate si în acest caz. ca si în altele similare. socotelile s-au dovedit eronate.

tîrziere de către Ministerul Comerțului Interior a prețului cu ridicata. Deci, practic, mașinile de tricotat ciorapi au început să producă la 25 noiembrie 1967, cu o întîrziere de 11 luni.Tergiversarea lucrărilor de investiții generează pierderi si în alte ipostaze. Faptul că investiția durează ani în șir, interval în care în mai multe rînduri se întrerupe lucrul, impune ca la fiecare reluare o bună bucată de vreme să fie afectată pentru înlăturarea degradărilor survenite între timpLa Banca de Investiții, ca organ de finanțare, am căutat să aflăm răspuns Ia întrebarea : de ce nu s-a barat calea practicii de „fărîmițare" a fondurilor și de „înghețare" a lor în lucrări cu durate exagerate de execuție ? Pe marginea acestei întrebări, am avut o amplă discuție cu tov. ing. R. Mayer, directorul Direcției pentru finanțarea industriei bunurilor de consum din amintita instituție. In esență iată ce ne-a spus : „Pînă

acum n-am dispus de mijloace care să ne permită neadmiterea la finanțare a unor astfel de lucrări. Practic nu aveam dreptul să le respingem. Altfel se nune problema înce- pînd cu anul 1968. în primul rînd, nici o lucrare asa-zis „măruntă" nu va putea depăși prin olan durata de 12 luni. Acum sîntem autorizați să respingem la finanțare orice lucrare dacă nu are asigurate toate condițiile pentru punerea în funcțiune la timpul stabilit. Desigur, a- ceastă operație nu se va face mecanic, ci după o amplă analiză. Socotesc că mult mai stimulative ar trebui să devină si normativele de durată a execuției lucrărilor elaborate de C.S.C.A.S. Actualele normative sînt, în multe privințe, depășite".Desigur, normativele de durată a m-^cutiei care, dună cum sîntem informați. sînt în curs de îmbunătățire. constituie doar un îndreptar în acțiunea de diminuare a timpului de construcție a in vestitii’or înscrise m lista de acțiuni. în condițiile în care pentru aceste investiții se prevăd termene de cel mult 12 luni, strădania ministerelor titulare va trebui să fie îndreptată spre fixarea corectă a duratei fiecărei lucrări în parte — astfel ca de limita maximă prevăzută să se facă uz doar în cazurile cînd natura și volumul investiției o reclamă — luînd din vreme toate măsurile care să asigure respectarea întocmai a termenelor stabilite. Dar scurtarea duratei de realizare a acestor obiective de investiții este posibilă — asa cum s-a subliniat în documentele Conferinței Naționale a partidului — în primul rînd prin concentrarea mijloacelor materiale, financiare si a forței de muncă asupra unui număr mai re- strîns de obiective. Nici un moment să nu pierdem din vedere că factorul timp are un rol important în creșterea eficientei economice a investițiilor si. de aceea, reducerea duratelor de execuție trebuie să devină pretutindeni un obiectiv de prim ordin, indiferent dacă este vorba de investiții mari sau mici.
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Stilistica nu este în fond 
o noutate : de cînd există studiul literelor, există și curiozitatea în legătură cu laboratorul artistului, strădania de a se defini uneltele folosite, de a înțelege opera după mijloacele tehnice, după procedeele constatate. Cîtă vreme s-a crezut că putem împărți opera cu pre- vizie în formă și conținut, această stilistică era vechea retorică : aceasta vorbea de trupul poeziei și de vestmînt, de idee și de ornament. Retorica antică și modernă era un fel de inventar al „podoabelor" operei, un inventar adesea extrem de minuțios și subtil, dar un inventar numai, adică o operație mecanică. încă din Evul Mediu s-a vorbit cu tărie despre caracterul de unitate, organic al operei de artă, dar această idee s-a impus larg abia după perioada romantică. Evident, în clipa în care ruptura con- ținut-formă înceta să mai fie hotărîtoare, „stilistica" veche trebuia și ea să-și înceteze existența. Stilistica, în acest sens nou al cuvîntului, nu putea fi decît o disciplină care în- tr-un fel al ei, propriu, să trateze interpătrunde- rea între formă și conținut ca o unitate indestructibilă. Ea nu a minimalizat niciodată importanța intuiției și a gustului, ci a pornit pur și simplu de la constatarea că aprecierile aproximative ca „frumos", „impresionant", „viu", „puternic" s-au devalorizat, au devenit insuficiente chiar dacă ele corespund unui sentiment sincer și adînc. Stilistica a constatat în schimb că plăcerea estetică, departe de a fi jenată, e chiar sporită de o cunoaștere rațională a obiectului ei. Ea nu vrea nici o clipă să se substituie perceperii frumosului, ci pur și simplu să fortifice, să justifice și să limpezească această importantă experiență umană.Cercetarea stilistică s-a constituit treptat, primind impulsuri din cele mai diferite direcții. Ea a izbutit să se constituie unitar și ferm cu timpul, rămînînd cel mult o relativă distincție între o stilistică a expresiei, axată pe aspectul creator și individual, și o stilistică mai „structurală", folosind metode mai precise ce pot să meargă pînă la matematizare.Ambele tendințe au fost ilustrate în mod remarcabil în cercetarea noastră. Aici trebuie să' vorbim înainte de toate (alături de savantul Pius Servien Coculescu, care a lucrat în străinătate) de regretatul Tudor Vianu și de profesorii Alexandru Rosetti și Mihai Pop care au militat neobosit, prin scrisul lor ca și prin activitatea lor organizatorică, pentru dezvoltarea unei școli stilistice în România. Se de în nu mevate. Aceasta deoarece, cu pilduitoare abnegație și dragoste de știință, o seamă întreagă de cercetători, mai tineri sau

poate vorbi o astfel de ciuda faptului dispune încăorganizatorice adec-
astăzi școală, că ea de for-
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mai vîrstnici, s-au orientat spre acest dificil și puțin frecventat domeniu. Cercetările lui Tudor Via- nu (despre metaforă, despre epitetul eminescian, despre refren etc.), contribuțiile eminescologice ale acad. Al. Rosetti au fost fundamentale și deschizătoare de drum ; ele au fost urmate de lucrări temeinice ale profesorilor B. Cazacu (remarcabila a- naliză a poeziei Revedere făcută în colaborare cu R. Jakobsson), Zoe Dumi- trescu-Bușulenga, Al. Ni- culescu și de subtile cercetări ale lui Mihai Nasta (despre raportul între

Philippide, Timotei Cipa- riu etc.). Dar nu mal puțin merituoase sînt rezultatele unor S. Golopen- ția, Lil. Ionescu, I. Bădes- cu, R. Niculescu, M. Bră- tulescu, Al. Roceric, M. Mancaș, M. Zamfir și alții. Această orientare transpare atît în articolele găzduite de diferite reviste de specialitate cît și în volumul Studii de sti
listică și poetică publicat la începutul lui 1966„Cercul de la București" se bucură de o anumită reputație peste hotare ; revistele și editurile de specialitate din străinătate au început să soli-
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problemă, subliniind în unanimitate că o bună parte din actualii activiști culturali nu corespund exigențelor formulate./După cum arăta Leon Topa „astăzi avem nevoie de buni specialiști in toate ramurile de activitate, de pildă în domeniul filmului educativ pentru adulți, în problemele de didactică a instruirii adulțiior etc. — fiindcă actuala diversificare a calificării merge în amănunțime pe ramuri de activitate, pe specialități. Ea trebuie văzută în toate consecințele, pînă la formarea de specialiști nu numai în mod general, în sensul activistului bun la toate, ci a omului care este propriu-zis specializat intr-un anumit domeniu".„Din păcate, apreciază Florian Banc, la noi se tergiversează de mult timp rezolvarea prin învățămîntul superior a calificării cadrelor de specialiști pentru cultura de masă și, prin aceasta, a transformării reale a funcției de activist cultural într-o profesiune. Actualele cursuri de activitate culturală de masă predate la institutele pedagogice vin in sprijinul pregătirii viitoarelor cadre didactice pentru munca obștească pe care a- cestea o vor desfășura pe tărimul culturii de masă dar nu pot rezolva problema calificării specialiștilor exclusiv pentru această muncă".Reluînd ideea pregătirii universitare a activiștilor culturali, secretarul Comitetului regional de cultură și artă Brașov, Ioan Ghiran, a adăugat : „Personal m-am bucurat cind am citit că la Facultatea de filozofie din București a apărut o secție de sociologie. Dar de ce numai aici 7 Ce ar fi dacă și în cadrul altor facultăți care pregătesc cadre didactice s-ar preda niște cursuri de inițiere în această direcție ? Pentru că oamenii se pregătesc să se ducă la sate, dar sînt învățați numai cum să facă un plan de lecție, cum să predea o disciplină. Ar fi util ca ei să știe și cum să abordeze problemele culturale, din punctul de vedere al studiului, al cercetării sociologice etc. Aceasta, desigur, poate constitui o soluție de perspectivă dar deocamdată cred că intelectualii din sat, cadrele didactice trebuie orientate cit de cît, eventual prin intermediul, u- nor cursuri unde să li se dea minime indicații necesare asupra felului cum trebuie să lucreze în acest domeniu de cercetare".„Procesul de educație exercitat prin intermediul caselor de cultură și căminelor culturale are un caracter specific, neputînd fi limitat sau redus la un proces de instruire, arăta Florian Banc. Imprumutînd de la procesul educativ din școală principiile și metodele sale, uneori a- ceste împrumuturi s-au făcut mecanic, considerîndu-se greșit că în activitatea culturală de masă (ca și la școală) cei prezenți în sală ascultă, iar activistul comunică niște cunoștințe. Desigur așezămintele noastre au de învățat din experiența școlii, valorificînd-o ; dar valorificarea trebuie făcută cu discernămînt, în anumite sectoare și condiții, ținînd seamă de particularitățile concrete ale procesului de formare și dezvoltare a adultului".’Reluînd această idee, cercetătorul Leon Ț'opa a precizat:— Raportul între educat și educator în domeniul educației adulțiior este un raport de colaboratori, de oameni care tind să găsească soluții în mod colegial, ca parteneri egali, ținînd seama de experiența adultului, de maturitatea lui. Acesta din urmă, activizat, devine el însuși un cercetător, un căutător. Așadar, nu mai avem de-a face cu raportul obișnuit în care, la fel ca în procesul educației școlarilor, educatorul conduce. Această nouă concepție presupune o modificare a calificării însăși a celor care se ocupă de activitatea culturală de masă. Uneori, cind cadrul didactic primește o asemenea funcție, el vine cu anumite deprinderi din munca lui de la catedră. Dar noua sarcină pretinde o restructurare a pozițiilor lui de pedagog. Pedagogia adultului se deosebește de pedagogia copilului școlar. Și deoarece aceste activități revin în primul rind cadrelor didactice, ele au nevoie de o altă pregătire, de o altă specializare. Faptul este valabil nu numai în țara noastră. Problema care se pune este aceea de a forma oameni de specialitate, cu o pregătire care să le permită abordarea acestor probleme la un nivel superior. Mai mult decît atît. Personal cred că trebuie să legăm întreaga activitate culturală de masă, educația adulțiior mai de grabă de învățămîntul universitar, de anumite institute de cercetare, decît de învățămîntul general sau elementar. Altfel se întîmplă — după cum am avut prilejul să constat de nenumărate ori — ca diverse chestiuni extrem de interesante, cunoscute de oameni in linii mari, să fie bagatelizate, aplatizate, sărăcite prin prezentări gen „manual școlar", bune, în cel mai bun caz, pentru copii.Participanțil la masa rotundă au subliniat un șir de trăsături specifice ale educației adulțiior. „Ele se referă în primul rînd la conținut și apoi la metode — a continuat L. Țopa. Conferința mondială de la Montreal, anul 1960, a subliniat că accepțiunea educației adulțiior intră și instruirea profesională, necesară pregătirii și perfecționării în muncă a omului, intră deopotrivă educația cetățenească sub toate aspectele ei (moral, politic) ca și alte laturi ale dezvoltării multilaterale a personalității omului (activitatea artistică de masă, de educație fizică etc.) ; este deci vorba de formarea unei culturi generale a omului adult, apropiată de specialitatea lui, dar în același timp o cultură generală a timpului liber și personal a fiecărui om în parte. Aș caracteriza tendințele și orientările moderne în educația adulțiior, din punctul de vedere al căilor de realizare, prin două trăsături : pe de o parte diversificarea acestor activități (iată deci utilitatea imediată a specializării activiștilor culturali și a activităților destinate adulțiior) iar pe de altă parte — tendință care ține mai mult de latura pedagogică a acestei activități — omogenizarea colectivelor cu care lucrăm. Acest lucru desigur că apare într-o formă mai mult sau mai puțin reușită și în activitățile căminului cultural ; astfel, unele dintre ele au programe specializate pe grupe de vîrstă. Insă vreau să subliniez că această orientare care corespunde unor nevoi pedagogice, trebuie mult accentuată și studiată".

fele cercetărilor sociologice. „în ansamblu — continuă vorbitorul — ele oferă două „piste" : pe de o parte posibilitatea de a cunoaște intr-un mod științific preferințele, nevoile culturale ale oamenilor, disponibilitatea lor de timp, înlăturînd un anumit subiectivism care mai există încă, pe de altă parte, generalizarea unor metode și procedee cu largă aplicabilitate".Departe de a constitui produse pur teoretice ale unor cercetări de laborator, rezultatele și-ar găsi o aplicabilitate imediată.— Să luăm de exemplu un cămin cultural — spune Florian Banc, consilier la Consiliul așezămintelor din C.S.C.A. Aici „planificarea" activității culturale, noțiune cu care în- tr-un sens strict birocratic, nu mă împac, poate dobîndi atribute noi. Am putea astfel elimina planificările rigide, de la „centru", dînd gir unei reale și științifice anticipări locale a evenimentelor. Afirm acest lucru deoarece consider că a venit timpul să schimbăm raportul dintre ceea ce cerem așezămintelor culturale pe linie centrală și ceea ce se organizează pe baza studiului concret local. în mod practic în prezent manifestările comandate căminului, prin volumul lor mare, lasă prea puțin loc inițiativei locale. Personal a- preciez că am ajuns la momentul în care masele, adică cei care fac obiectul educației, trebuie să devină un e- lement activ în stabilirea programului așezămîntului de cultură, spunîn- du-și desohis și direct părerile lor a- supra întregii sale activități".

(Urmare din pag. I)
în premieră la Tea
trul „Lucia Sturdza 
Bulandra“

unor preferințe exprimate de marea masă a publicului ? Cite sînt incluse în programul de activitate ca urmare a unui științific studiu prealabil asupra gusturilor participanți- lor ? Extrem de puține, raportate la numărul lor total. Acest studiu ar trebui să constituie cel mai fidel barometru al gustului public ținînd seama de toate transformările de natură socială survenite.Numărul oamenilor cu studii medii este în continuă creștere, numeroși cooperatori lucrează pe marile șantiere de construcții sau în întreprinderile industriale din mediul urban. Asemenea fenomene — și multe altele — determină o creștere a receptivității față de noutățile din diverse ramuri de activitate, o diversificare a sferei preocupărilor lor. Cerințe noi apar și în urma evoluției diverselor pături sociale. De pildă, vechile cercuri de citit de la sate pentru femei au încetat de a mai reprezenta o necesitate deoarece nivelul cunoștințelor lor a înregistrat în ultimii ani salturi însemnate. Presa, radioul, televiziunea au contribuit și ele la apariția unor alte necesități spirituale în mediul rural, la sporirea exigenței artistice a țăranilor. Toate aceste acumulări de cunoștințe au creat necesitatea ca activitatea așezămintelor de cultură să fie pusă pe niște baze noi, științifice iar acestea pot fi depistate și valorificate în urma cercetărilor sociologice.După cum afirmă Gh. Berescu „diversele aspecte ale muncii, ale pregătirii profesionale, preocupările politice, artistice, de educație cetățenească continuă să-1 frămînte pe fiecare dintre noi și după orele de pro- • gram, constituind o cerință a spiritualității sale. Rămîne ca activitatea culturală să găsească acele forme adecvate de tratare, pentru ca manifestările să nu se transforme în ședințe de producție — acestea din urmă organizate, cum este și normal, în întreprindere, nu la casa de cultură".Dar cum pot fi identificate acele domenii care vor trezi interesul unui public cît mai larg ? Răspunsul îl pot da într-o mare măsură tot rezulta-

canismul operei, pe cînd critica se orientează mai ales spre valori și semnificații. Ele nu pot decît să se ajute reciproc, nu să se concureze). Firește o astfel de sarcină este încă nerezolvată, chiar și pe plan mondial; numai că un cerc care ambiționează, și nu în mod nejustificat, să se afle în avangarda cercetării din lume, nu se poate sustrage de la încercarea de zolva.Dincolo de însă, o anumitătrare a energiei spre anumite obiective, mai bine precizate și totodată de importanță majoră, ar putea fi binevenită. Ar putea fi vorba de investigarea exhaustivă a anumitor mari scriitori, de pildă, sau de definirea stilistică a unor perioade și curente sau de urmărirea anumitor procedee specifice de-a lungul diferitelor etape ale literaturii române. Nu tnai puțin interesant ar fi și un studiu comparativ între diverse literaturi pe baze stilistice ; influențele, a- nalogiile, diferențele ar putea fi puse în lumină cu mai multă rigoare. Poate că important nu este atît care anume din acestea ar avea prioritate, cît să se pună capăt unei anumite risipiri a forțelor spre domenii prea diferite simultan.Dar nu numai atît: o stilistică literară, fie ea oricît de solidă și de completă, nu se poate lipsi de acele contacte fertile cu alte stilistici (a artelor, a muzicii, a culturii în general) care în fond urmăresc scopuri similare asupra unor materiale diferite. Confruntarea metodelor de lucru, ca și a rezultatelor, utilizarea se-z mioticii moderne, a lim- bajurilor matematizate ce au început să ne stea azi la dispoziție în vederea generalizării concluziilor au început să devină necesare. Formele de colaborare și intențiile unei astfel de colaborări ar putea fi din cele mai diferite. Spre pildă, s-a propus din mai multe părți organizarea unui simpozion (sau a unei ședințe de comunicări) pe tema „cultura română și categoria de baroc" — un teren puțin cercetat care interesează în egală măsură artele, istoria, filozofia și literatura și care ar permite o varietate de contribuții care să privească lucrurile tipologic, evolutiv, comparativ. Nu mă îndoiesc că un astiel de efort inter-dis- ciplinar ar avea urmări din cele mai promițătoare pentru cunoașterea aprofundată a spiritului și a culturii române. De asemenea, ar fi necesară o formă de publicație (anuală sau bianuală, sau trimestrială) care să a- sigure centralizarea cercetărilor, să împiedice risipirea forțelor și paralelismele nedorite. Oricum, avînd în vedere succesele obținute în acest sector al științei noastre, nu putem să nu sperăm că potențialul foarte valoros care plin.

„Co- 
Peter 

Dorin

tînZf-

Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" prezintă săptămîna vi
itoare, în sala Studio din str. 
Alexandru Sahia 76 A (Grădina 
Icoanei), o nouă premieră: 
medie pe întuneric" de 
Shaffer, în traducerea lui 
Dron.

Demonstrînd abilitatea
rului dramaturg britanic în con
ducerea conflictului comic, în 
portretizarea ironică a tipurilor, 
în desfășurarea plină de vervă a 
farsei, „Comedie pe întuneric" se 
bazează și pe o amuzantă con
venție scenică: în lumina reflec
toarelor, personajele acționează 
de parcă s-ar afla în întuneric.

Pus în scenă de regizorul Va- 
leriu Molsescu (regizor secund 
Petre Popescu), spectacolul este 
interpretat de Cina Patrichi, 
Valltj Voiculescu-Pepino, Mariel
la Petrescu, Adrian Georgescu, 
Ștefan Bănică, Marius Pepino, 
Dan Damian, Puiu Hulubei, 
Gheorghe Ghițulescu, Traian Pe- 
truț. Decorul e realizat de Paul 
Bortnovschi (asistentă : Alexa To- 
movoreanu). Costumele : Pia O- 
roveanu.

0 SURSĂ

A INCOMPETENTEI:
CONCEPȚIA
„UNIVERSALISMULUI"

existent va fi, în anii vin, realizat pe de-

Procesul instructiv-educativ al a- dulților, sarcină extrem de delicată și complexă, pretinde cadre cu o temeinică pregătire. Participanții la masa rotundă au abordat si această

net dese ocu- de me- Virgil NEMOIANU

paleta oprAMTSMi/z.a/

ritm și sintaxă etc.) și G.I. Tohăneanu (al cărui volum de Studii de stilis
tică eminesciană, apărut în 1965, este una din cele mai substanțiale contribuții la acest mod de a- bordare a operei eminesciene). Cercetătorii mai tineri care formează grosul membrilor Cercului de 
stilistică și poetică de pe lîngă Academia R. S. România (înființat în 1962) s-au recrutat din 3 domenii principale : lingvistică, folclor, catedrele de literatură română și străină. Foarte mulți dintre ei își făcuseră ucenicia în anii 1958—1961 la Facultatea de Filologie în cercul științific studențesc de literatură universală îndrumat de profesorul Edgar Papu ; aceștia, indiferent de specializarea lor ulterioară, s-au regăsit în atmosfera de studiu a Cercului de stilistică. Doi dintre ei s-au detașat mai net și au intrat în conștiința publică prin valoarea cercetărilor lor : Sorin Alexandrescu (care a scris despre metafora argheziană, personajele lui Camil Petrescu și a publicat recent, în colaborare cu I. Rotaru, un foarte prețios volum de 
analize literare și stilis
tice) și Toma Pavel (studii de metaforă poetică, a- nalize ale unor poezii din

cite publicarea sau traducerea unor lucrări de stilistică elaborate în România. Contactele cu oamenii de știință străini sînt destul de frecvente, iar la Congresul de lingvistică din a- ceastă toamnă (unde a funcționat și o secție de stilistică) discuții a- prinse s-au purtat de la egal la egal. Realizările deci sînt evidente. Tot atît de evident trebuie să fie că, totuși, la noi stilistica este la început de drum. Faza care se încheie a fost cea a tatonărilor, a experiențelor juvenile, a fost o fază în care atenția s-a îndreptat mai ales asupra problemelor de metodă, de însușire a unui limbaj adecvat. Este limpede că, pînă și în ce privește metoda, au mai rămas cîteva lucruri importante de făcut și anume mai ales integrarea intimă a uneltelor formale de sorginte lingvistică și matematică într-un sistem al gustului, valorilor și intențiilor estetice, fără de care studiul stilistic nu va putea da adevărata măsură a forței sale. (Ar putecf astfel dispare și disputele sterile între critică și stilistică. Personal socot că domeniile lor sînt limitate. Stilistica pă mai cu seamă

0 Filarmonica de stat ,,G. Enescu" 
(la Ateneu) : Concert simfonic. Di
rijor : Mircea Cristescu — 20.
0 Opera română : Boema — 19,30. 
O Teatrul de stat de operetă : 
Văduva veselă — 19,30.
0 Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Regina de 
Navara — 19,30, (sala Studio) : 
Castiliana — 19,30.
0 Teatrul de comedie : Sfîntul
— 20.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu Măgu- 
reanu nr. 1) : D-ale carnavalului
— 15, Privește înapoi cu mînie — 
20, (sala din str. Al. Sahia nr. 
76 A) : Sfîntul Mitică Blajlnu — 20. 
0 Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Petru Rareș — 19,30, 
(sala Studio) : Cînd luna e albastră
— 17, Jaguarul roșu — 20.
0 Teatrul Giuleștl (la Sala Pala
tului) : Visul unei nopți de iarnă
— 19,30.
Îl Teatrul „Barbu Delavrancea" i 
ntîlnire Ia Senlls — 19,30.

0 Teatrul evreiesc de stat : Iva
nov — 20.
0 Studioul Institutului de artă 
teatrală și cinematografică „I. L. 
Caragiale": Frații Karamazov — 19. 
0 Teatrul „Țăndărică" : Iarmaro
cul piticului Clip — 10 ; 17, (sala 
Casei de cultură a raionului 
1 Mal) : Vrăjitorul din Oz — 10. 
0 Teatrul satiric-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Scandal la 
Boema — 19,30, (sala Victoria) : 
Music-Hall — 19,30.
0 Ansamblul artistic al Uniunii 
Generale a Sindicatelor : Prome- 
teiada — 20.
0 Circul de stat : Selecțlunl de 
iarnă — 10 ; 19,30.
0 O.S.T.A. (sala mică a Palatu
lui) : Ansamblul popular mongol 
- 20 ,

13.55 — Concursul internațional de sărituri cu schlurile. Transmisiune de la Innsbruck (Austria).18,00 — Pentru noi, femeile !18.30 — Pentru copii : Filmul de păpuși „Schiurile fermecate18.45 — Poveste de vacanță. Reportaj filmat.18.55 — Flori de gheață. Transmisiune de la patinoarul Floreasca19.30 — Telejurnalul de seară.19,50 — Buletinul meteorologic. Publicitate.20,00 — Tele-enciclopedia.21,00 — Foileton umoristic : „Tanța și Costel", de Ion Băieșu.21,15 — Filmul de varietăți : „Vis de iarnă".21.45 — Film serial : Evadatul.22,35 — „Albu ca zăpada și cele 7... Interprete". Emisiune mu- zical-distractivă.23,05 — Telejurnalul de noapte.23,20 — Telesport.

Am avut prilejul să constatăm în 
legătură cu amplele expoziții retros
pective deschise în ultimii ani un 
fapt caracteristic: de fiecare dată, 
și publicul larg și cronica receptau 
manifestarea nu numai ca o îmbucu
rătoare regăsire, dar și ca o surpriză, 
descoperirea unui artist cu înfățișări 
noi, necunoscute pînă atunci. Nu de 
prea multă vreme Henri Catargi și 
Al. Ciucurencu, anul trecut Nicolae 
Dărăscu, iar acum Rudolf Schwei
tzer-Cumpăna ne-au oferit o 
bogată substanță pe marginea căreia 
reflexiile asupra problemelor celor 
mai actuale ale artei plastice se nasc 
firesc.

De unde acest sentiment al nou
tății și tinereții veșnice pe chipurile 
bine cunoscute ale maeștrilor ? Fără 
îndoială că el provine și din hărni
cia, din priceperea muzeografilor și 
a altor specialiști ai noștri care, 
atunci cînd organizează o retrospec
tivă, nu se mulțumesc doar să strîngă 
ceea ce există în muzee, ci fac inves
tigații răbdătoare în colecții.

Dar motivul principal al sentimen
tului de reînnoire în fața unei opere 
mai de mult știute vine totuși din

confruntarea ei cu creațiile și cu 
tendințele cele mai proaspete ale 
artei contemporane. Confruntarea 
aceasta a devenit gestul reflex, in
voluntar, al oricărui contact cu arta 
clasicilor, și este o experiență cu
rentă încercată azi de vizitatorii 
muzeelor sau ai expozițiilor maeștri
lor în vîrstă. Adîncind puțin lucru-

trarea limbajului, aspirația de a 
acorda un rol poetic imaginii plas
tice prin mijloace specifice, printr-o 
poetizare a materiei cu care se lu
crează, deformările expresive, capa
citatea sugestivă, chiar magnetică a 
imaginii, rolul detaliului, hipertrofiat 
ca în vis, și iată-le pe toate prezente 
în unele acuarele și desene ale lui

însemnări pe marginea retrospectivei
Schweitzer-Cumpăna

rile, observăm un adevăr complex. 
Anume că distanța mereu procla
mată dintre arta veche și cea nouă 
nu se confundă deloc cu o prăpas
tie, iar în unele cazuri — cum este 
chiar cazul expoziției de față, și în 
special cea a lucrărilor de grafică — 
se pot identifica reușite și căutări 
în probleme considerate de tînăra 
generație de artiști dintre cele mai 
arzătoare. Simplificarea și concen-

SE

e Un bărbat șl o femele : Patria — 9 ; 11,30 ; 14 ; 
16,30 ; 19 ; 21,30.
© Escroc fără voie : Republica — 8,30 ; 10,30 ; 12,45 ; 
15 ; 17 ; 19,15 ; 21,30, București — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16.30 ; 18,45 ; 21, Modern (completare Stîrcul, pasăre 
reptilă) — 9,30 ; 11,30 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
© Cînd tu nu ești : Luceafărul (completare Repu
blica la 20 de ani) — 9,30 ; 12 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45, 
Gloria (completare Orizont științific nr. 10/1967) —
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, Melodia (comple
tare Mihail Kogălniceanu) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 20,45.
g> Dragostea unei blonde : Central (completare Suită 
bănățeană) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,30.
© Program de filme de animație : Cinemateca —
10 ; 12,30.
© Regina zăpezii : Capitol (completare Piccolo) —
9.30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
O O sută unu dalmațieni : Festival — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21, Miorița — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30 (la ambele completarea Năică și veve
rița).
© Reîntoarcerea lui Surcouf : Victoria (completare 
Republica la 20 de ani) : 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
20,45, Arta (completare Românii și Marele Octom
brie) — 9—16 în continuare ; 18,15 ; 20,30.
© Manuela : Lumina (completare Ermitaj) — 9,30— 
15,45 în continuare ; 18,15 ; 20,30.
© Program pentru copii : Doina — 9 ; 10 ; 11.
® Treizeci de ani de veselie : Doina (completare 
Orizont științific nr. 9/1967) - 12 ; 14 ; 16 : 18,15 ; 
20,30.O Loana : Union (completare Mlaștina tăcută) —
15.30 ; 18 ; 20,30, Munca — 16 ; 20,30.

& Desene animate : Union — 18.
O Alo, Japonia ! : Timpuri noi — 9—21 în conti
nuare.
0 Un taxi pentru Tobruk : Giuleștl (completare 
Aluminiul) — 10 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
e Jocuri neschimbate : Feroviar (completare Gara)
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,15 ; 18,45 ; 21, Excelsior (comple-

cinema
tare Șase mii de ani) — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
21, Aurora (completare Dacă aș fi știut) — 8,30 : 
10,45 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Contele Bobby, spaima vestului sălbatic : înfră
țirea între popoare (completare Gura lumii) — 14 ; 
16 ; 18 ; 20, Drumul Sării (completare Pictorițele din 
Uzdinsk) — 15 ; 17,30 ; 20, Cotrocenl (completare 
Gustav lăudărosul) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Al șaptelea continent ; Dacia (completare Ostașii 
pădurii) — 8—21 în continuare, Flacăra (comple
tare Lacul lebedelor) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Cea mai lungă noapte : Buzești (completare Efe
mere) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Zece negri mititei ; Viitorul (completare Numai

șase secunde) — 15,30 ; 18 ; 20,30, Pacea (completare 
Gigantul înaripat) — 15,45 ; 18 ; 20,15.
© Republica Skld : Grlvița (completare Despre fu
mat) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.e Martin soldat : Bucegl (completare Filoxera) — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, Tomls (completare 
Orizont științific nr. 10/1967) — 9—16 în continuare ; 
18,15 ; 20,30, Flamura (completare Vizita) — 9 ; 11,15 ; 
13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.0 Cerul începe la etajul III : Unirea (completare 
Dacă o iubești) — 16 ; 18,15 ; 20,30, Lira (completare 
8 minute de vis) — 16 ; 18 ; 20.
© Profesorul distrat : Vitan (completare Maxim 
Gaspar) — 15,30 ; 18 ; 20,30.O O fată fericită : Popular (completare Oamenii 
deasupra norilor) — 15 ; 17 ; 19 ; 21, Progresul (com
pletare Douăzeci de ani de comerț) — 15,30 ; 18 : 
20,30.
© Marele restaurant : Moșilor (completare Acolo 
unde Carpații întîlnesc Dunărea) — 15,30 ; 18 ;20,30. 
<s Spartacus — ambele serii : Colentina — 15 ; 18,30. 
0 Ocolul : Volga (completare Orașul fără străzi)
— 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
© Zosia : Floreasca (completare Doi) — 9 ; 11,15 ; 
13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Cine va deschide ușa ? : Rahova (completare 
1001 de desene) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
e Răzbunătorii : Crîngași (completare Micii înotă
tori) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Fanfan la Tulipe : Cosmos (completare Vecinii)
— 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30.
O Operațiunea Crossbow ; Ferentari (completare 
Gustav Și sfetnicii) — 15,30 ; 18 ; 20,30.

Schweitzer-Cumpăna, ducînd o viață 
degajată, fără crispări, în cadrul 
firesc al unui mic tablou tradițional. 
Iar datarea acestor lucrări din 1921 
înainte — și este vorba îndeosebi 
de acuarelele înfățișînd vederi pari
ziene, dar și instantanee din viața 
străzii bucureștene — împiedică si
tuarea lor în categoria creațiilor 
prevestitoare a unor tendințe actuale, 
așa cum s-ar putea petrece cu ope
rele unui artist mai vechi, bine știut 
fiind faptul că fiecare curent con
temporan și-a identificat antecesorii, 
uneori foarte îndepărtați în timp.

Constatarea acestei continuități în 
opera unui artist dintr-o perioadă 
anterioară devine cu atît mai fertilă 
cu cît în cazul lui Schweitzer-Cum
păna este vorba despre o viziune 
aplicată la realitate în înțelesul cel 
mai larg al cuvîntului. Prin multe 
din operele sale pictorul poate pe 
drept să fie considerat, și a și fost, 
ca atîția alții din generația sa, prin
tre artiștii militanți pentru progresul 
social. Modalitățile de expresie, foarte 
personale, pe care le resimțim atît 
de vii în unele lucrări, se susțin cu 
siguranță din capacitatea pictorului 
de a vibra uman, din toată substanța 
experiențelor pe care le-a trăit sau 
le-a intuit. Astfel, forța de comuni
care a unor fugare impresii de călă
torie, sau a unor schițe rezultate din 
emoția unei clipe, poartă în ea ecoul 
durabil al disponibilității dovedite la 
solicitările universului uman — indi
vidual și social.

Poate că toate aceste merite ale 
operei lui Schweitzer-Cumpăna și 
ale graficii sale în special ies astăzi 
deplin la iveală, tocmai în lumina 
experiențelor oferite de multiplele și ,

variatele căi ale artei contemporane, 
fiindcă istoria — mai ales a culturii — 
nu merge numai de la trecut la pre
zent, ci și invers. Descoperim în cla
sici frumuseți noi, fiindcă artiștii de 
azi, cu descoperirile lor — atunci 
cînd au fost autentice, și într-adevăr 
descoperiri — ne-au stimulat să le 
vedem.

Apreciat din perioada începuturilor 
sale — s-a impus publicului prin 
seria de expoziții personale deschise între 1920 și 1930 în diferite orașe 
ale țării, la care s-a adăugat cea din 
1931 la Paris — a fost intuit cu pers
picacitate de Nicolae Iorga, care scria în 1921 : „E un sbucium în acest 
suflet cu totul original capabil de 
opere mari, un sbucium onest și 
fecund. Nimic din ce face nu e ca 
la alții, dar nu pentru că o voește 
ci pentru că e o necesitate absolută 
a sufletului său". Lucrările expu
se, multe din epoca aprecierilor 
acestora, iar altele datate recent, 
confirmă dăruirea sinceră și spon
tană, vizibilă și în ansamblu, dar și 
în fiecare operă în parte. S-a Vorbit 
despre o evoluție a picturii lui 
Schweitzer de la o viziune dominată 
de tonalitățile sumbre, spre una din 
ce în ce mai luminoasă. Dacă exa
minăm cu atenție datele lucrărilor, 
observăm nu atît o evoluție de ordin 
cronologic, cît tocmai un efect al 
acelei dăruiri în fața motivului din 
realitate, adică adaptarea la cerințele 
adinei ale temei. Portretul de țăran 
din 1926, peisajele din Grecia (1929) 
sînt adevărate explozii de lumină. 
In schimb peisajul de pădure din 
Bozovici (1943) 
cări de umbră 
potolite, dacă 
însă pe deplin 
evoluției spre 
autoportrete, cinci la număr, realizări 
de înaltă valoare artistică și al căror 
crescendo în intensitate luminoasă, 
culminînd cu cel din 1967, capătă 
aproape un caracter simbolic.

Un alt merit — și nu din cele mai 
puțin importante — stă în selecția 
foarte riguroasă a lucrărilor. Acest 
principiu de prezentare a retrospec
tivelor, concentrat, numai cu lucrări 
esențiale, ar trebui adoptat definitiv, 
fiind singurul care permite oglindi
rea veritabilă a personalității unui 
artist.

corespunde unei evo- și răcoare, în tonuri 
nu sumbre. Rămîne 
justificată observația 
luminozitate pentru

Amelia PAVEL
Masă rotundă realizată da
Radu CONSTANT1NESCU
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EMIL GIURGIUCA

Pentru fiul
meu
Învață cîmpia ca rîul 
Cum firea pe-ai tăi i-a-nvățat 
Unde e iarba cea dulce 
Și grabnic la coacere griul.

Alungă sunetul tulbur, 
Colb ridicat din copită de mînz. 
Vioreaua e hohot albastru 
Sub verzile gușe de spînz.

Fii trunchiul nestinsei văpăi! 
Auzuri de frunze, priviri 
Îmbracă vlăstarul sumes 
Cu grelele lor străluciri.

ION HOREA

Alb
Parcă ninge peste mine, parcă-aș fi de-odată 

mire, 
Și sînt dincolo de gînduri, și sînt dincolo de 

fire — 
Sufletul în lucruri cată chipuri stinse-n 

oglindire, 
Mîinile destramă forme și m-alungă din zidire, 
Și-i o liniște de zboruri și-o ascunde-n rodire 

Se împerechează fluturi și păianjeni lasă fire 
Păsările cad în cuiburi amețite din rotire — 
Și-o vibrare-ascunsă cheamă depărtate corzi de 

lire 

Cînd puzderie de stele se destăinuie-n sclipire 
Parcă-ntipărind odăjdii de smaragde și safire, 
Să mă-nalț la voevozii din pereți de mînăstire, 
Să cobor pîn-la părinții adormiți în cimitire 

Ori prin urmele zăpezii să mă pierd în 
amintire ?

NICOLAE ȚAȚOMIR

Surdina, 
luna...
Vuiesc furtuni, se frîng stejari în mine 
Si ca o ciută curcubeul sare
Din colții albi ai crestelor alpine 
In iataganul apei sclipitoare.

In flăcări ard pe propriu-mi rug, alunec 
Din vadul meu în vesela cîmpie ;♦
Mă luminez cu oamenii, mă-ntunec, 
Arac prea scund la zvelta bucurie ;

Apun, renasc în ciocîrlii și dalii, 
Materia mi-i arc, săgeată visul;
Sfărm zilnic melancolice vitralii, 
Răpun în luptă dreaptă indecisul...

De-atîta clocot ar plesni chiar struna 
Unei viori adînci ca oceanul!
De-aceea-n cîntec pun surdină luna 
Și peste zare flutur filigranul.

Vijelioasa Bistriță s-oprește 
Ca la un han în liniștita-i mare 
Nu ca să moară-n zori, ci omenește 
S-aducă-n case și în inimi soare.

MARIANA CEAUȘU

Maica Țara
Caut cu palme însetate
Inima țării, aprinsă,
și-mi dezgrop voievozii din podoabe de piatră, 
răscolind prin milenii.
îmi caut rădăcinile-n timp 
și-așez temelii la zidire, 
silabisind pergamente înțelepte, 
columne cu glorii.

Iată am învățat să spun cu mîndrie 
vorba ,,Io“ și-mi iau locul în lume.

Spornic îmi crește izvorul din palma cu gînduri, 
căci m-am așezat cu dîrzenie la lucru 
și șlefuiesc la țara de lut și de fier, 
la țara de aur!
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Nunta trecuse apa încă de cu noapte, să ajungă la timp. Chiluț venea în frunte, dar nu pe cal alb, ca mirii de altădată, ci pe tractor, lîngă mecanic, sub crengile de răchită. în remorcă erau îngrămădite vreo douăzeci de nuntașe descîntă- toare.Nici muzică nu aveau, ca-n liniștita vreme veche : în loc de țimbal, cobză, lăută, trîmbiță sau flat, Chiluț luase magnetofonul. Alții luaseră aparate de radio portative. Toate ca toate, recunoască oricine însă că altfel te unge vioara la inimă ! Nu mai vorbim de armonică, de trîmbiță, căci de ești slab de înger, ele te și omoară cu zile ! Dacă nu ți-s boli acasă, cînd Ie auzi, chiui de-ți lepezi rărunchii din tine, chiui de-ți sar toți nasturii !S-ar fi spus, poate, că pe Chiluț n-a avut cine-1 învăța cum trebuie să se poarte omul la nuntă, dar greșit ar fi, căci flăcăul, de toate avusese grijă !Tractorul a oprit deodată, la podul cel mare de la Pîrliți. Au apărut de la umbră, de sub pod, vreo șase lăutari cu talanturile sub laibăre. Cînd s-a mai zărit sub laibărul unuia și o trîmbiță, nuntașilor mai bătrîni le-a venit inima la loc de-a binelea.Ziua a fost cum a fost și s-a trecut. Noaptea abia s-a întins petrecerea în lege. S-au împărțit darurile, însă nu s-au mai dat oi și miel, juncuțe și vaci, ca-n timpurile adormite o dată cu alțî oameni : primul, a rupt tradiția chiar bădia Dumitrache, aducînd noii familii o mașină electrică de spălat rufe.Conocarul, îndemnînd oamenii să bea, se încurca al dracului pe urmă, neștiind sau pocind numele atîtor și atîtor mașinării moderne...întreba, sărmanul conocar, în acordul viorilor :— „Dar bădia... Cutare,Ce dă ?Un bou ? O vacă ?Hei, lăutari, mai tare... Noaptea nu treacă : Pîn-la bătrînețe căruntă, Lăutele să cînte De nuntă...**Ultimul dar a fost un aparat de radio cu tranzistor!.Cînd s-a crezut că numărul darurilor se încheiase, a apărut, înaltă, îmbrăcată toată în negru și sprijinindu-se în toiag, mătușa Urelța.Bădia Dumitrache a și început a rîde tare, întrebînd-o ce mal spune despre maica natură, dar a tăcut cînd ea a răspuns apăsîndu-și inima :— Mi se pare că maica natură mă ia la sine...S-a biruit repede. A adăugat rîzînd :— Dar ce, mie nu-mi zic viorile, să-mi pot da darul?Nunta toată s-a oprit din cîntec, uitîndu-se la acest copac negru, bătut de vînturi, îndoit de furtuni, răsucit de arșițe, dar rămas drept. Fața uscată sub broboada neagră, ochii iuți, dinții tineri, totul impresiona șl mai tare în seara aceea ; însă prin adunare a trecut un murmur și s-a făcut tăcere, cînd mătușei Urelța i-au ieșit de sub broboadă fuioarele de păr alb. Era parcă împodobită cu argint, anume pentru noaptea aceea de nuntă. Răspîndea deopotrivă venerație și spaimă, deși încerca să rîdă. Adusese dar de nuntă o puică pestriță. Cum a scos-o din traista de la șold, conocarul a și început, reîntemeind petrecerea :„Cîntați... cîntați...Repeziți băutura pe gît! înalte mulțumiri și pentru atît! Puică frumoasă,Leliță mireasă,îndată-i timpul să te duci de-acasă,Tocmai peste rîu,Cu zorii la brîu..."Viorile s-au apropiat de Ana, ca niște prietene de totdeauna. Ana a prins să cînte cu viorile. Cînd cînta, cînd plîngea. Nunta toată a prins să cînte, pînă ce bădia Dumitrache a spart jalea :— îngăduiți, meseni — tăcere ! Ne-apucă ziua triști, și nu-i cu cale ! Lăutari, dacă mai ziceți jale, vă bag viorile pe gît!Dar și bădia Dumitrache a tăcut, cum toți tăcuseră, cînd au auzit-o pe mătușa Urelța cum cînta. Viorile coborîseră în surdină, și tot mai jos coborau cu cît vocea ei puternică, aproape bărbătească, urca. Sta, bătrîna mătușă Urelța, dreaptă ca un arbore, și fața i se îndreptase către pulberea stelelor : se mărturisea lor, spunîndu-le . ce dureri și ce-chinuri grozave se pot petrece aici .jos, pe pămînt. Toți au înțeles că-și căinează omul dus cu ordin verde și pe fata ucisă de exantematic. Toți i-au înțeles singurătatea și mai deplin.Ea a ridicat bățul de drum spre pulberea alburie a stelelor, a amenințare. A tăcut. S-a întors spre oameni. A rîs :— Iertați-mă, nu venisem să vă stric inima... Hei, lăutari, să vă fie totdeauna cu saț cîntarea !Mătușa Urelța a intrat la veselie, între gospodine. Rîsul hurducat al lui bădia Dumitrache iar s-a auzit:— ...cu magnetofonul va să zică ! Dar vom mai trăi și vom mai vedea ! Cine-mi toarnă un pahar de vin și mie ? Iar magnetofonul, îmi poate zice acum, pe loc, o horă mare ? Ha ?E drept că mirele Chiluț se trăsese între feciori de-o seamă, și un timp țopăise după magnetofon, dar de la un timp se făcuse nevăzut ! Degeaba își tot sticlea ochii Ana, în toate părțile, să-l vadă unde este ! îndată s-a ridicat de după masă. Cum a apucat spre livadă, cineva a și șuierat scurt. A răspuns mai din colo altă șuierătură. Ana a înțeles pe loc că cei ce șuieră dau de știre cuiva de sosirea ei !— Hei, Chiluț, stinge țigara... S-apropie !— Inamic la creastă ! a rîs alt glas.Ana s-a întors, s-a așezat la loc, după masă, mintoasă.Cînd l-a zărit pe Chiluț, ștergîndu-se la gură, parcă să nu se cunoască urmele fumului, s-a dus la dînsul. L-a strîns de braț pînă la durere :— Ai fost în grădină și ai fumat! Dacă ai curaj, suflă asupră-mi... Că așa am avut eu parte, să iau hătălău să-mi miroase rău la casă !— Mă jur pe cei vrei, Ana... de mîine înainte...— Lasă... lasă... dacă nu ți-o veni de hac nici leacul ce-1 știu eu acum, să mă fluieri cînd mi-o fi lumea mai dragă...— Da... da... i-a șoptit la ureche o nuntașă. Ion al meu s-a vindecat de nevoia asta în două zile : i-am pus în tutun răzătură de pe coarnele lui Scaraoțchi ! Cum i-am pus, deodată și-a și dat matele afară !Petrecerea se încinsese în lege. Bădia Dumitrache învîrtea brîul, în draci, și fîșcîia ca un hoț de codru. Descîntăturile lui se auzeau cale de șapte poște...Mai de-o parte dănțuiau cei tineri, după magnetofon. Se sluțeau în fel și chip, dar treaba nu mergea — îi copleșeau ritmul sănătos, puternic al brîului străbun. Toți s-au aruncat în iureșul brîului, ca-ntr-un șuvoi aprig, luminat de stele și de luminările de nuntă.Ana își înșfăcase bărbatul și des de tot striga :—• ...de mîine înainte... lasă... lasă ! Am să merg pînă la Scaraoțchi să-i rad coarnele ! Să pomenești că ți-ai pus boii în plug cu dracul !încet-încet, Alba intra în sat, abia simțită. Abia prindeau a se lămuri siluetele enorme ale dealurilor.Mătușa Urelța sta singură și se uita ca-ntr-o apă în iureșul brîului, sta și se tot uita, și se vedea pe sine cu ani în urmă : cum și unde rămăseseră toate, toate ? De ce se duc toate pe calea fără întoarcere ? Ce-i trebuie maicii naturi singurătatea noastră, de ne lasă la o vreme singuri ? Trebuie oare să-i mulțumim pentru asta ori s-o blestemăm ?Adevăr este că mătușa Urelța simțise în natură și-n înlănțuirea lucrurilor o minte gospodărească și chibzuită. Cine hotărîse, oare, că pe măsură ce înaintăm în timp, să rămînă în urmă, cu pașii, cu anii omenești, și dorurile ? Cine-a potrivit așa de minunat eroismul renunțării, pe măsură ce în conștiința noastră se sting luminile, pe măsură ce ne apropiem de totala descătușare? Iată... e drept că mătușa Urelța. se regretă pe sine cea de demult în iureșul brîului, dar natura atît de iscusită a avut grijă să-i ia la timp sprinteneala mișcării, să-i pună în mîini cîrja de susținere.Mătușa Urelța se observase pe sine mult, în nopțile ei singure și simțise că, undeva, într-un punct greu de definit din organismul ei, dintr-o candelă de veghe, uleiul se consumă fără putință de înlocuire. Dar și resemnarea venise, clipă cu clipă, înlocuind cu răceala ei uscată fierbințeala vie, iremediabil pierdută.A tot așteptat o vreme o bucurie mare, ca un miracol aflat undeva în timp. Era încredințată 

că miracolul există și că va ajunge într-o zi la el ca la fîntîna deșertului. Intr-adevăr, puterea de pătrundere o orientase bine: n-a mai aflat o iubire, dar mintea chibzuită i-a adus drept compensație cartea, setea de a ști — i-a luat din cale batjocura de a trece prin lume fără s-o cunoască.Așa și-a durat mătușa Urelța, din cultură, scop suprem, compensator al tuturor durerilor. O dată cu primele pătrunderi ale noutăților la Cudalbi, ea afla aliați tari — vedea că e aliata civilizației unei epoci, își da seama că era aliată chiar și cu astronauții prin cercetarea și înțelegerea naturii. Și, la drept vorbind, oare îi mai trebuie sufletului omenesc ceva ? Un fariseu ar răspunde că nu-i mai trebuie, cu toate că bine știe și fariseul, sau el mai ales, că nu poți crea dacă stai singur la masă și ospătezi, dacă oftezi noaptea singur în patul tău.Oricum, mătușa Urelța își aflase echilibrul. Observa însă că e privită cu și mai multă vrăjmășie, cu cît coloniile muncitorești creșteau, cu cît se apropia podul de linie ferată de sfîrșit, cu cît șoselele Sarabani-Cudalbi și Vănești-Cudalbi se apropiau.— învățați și voi, dragii mamei... spunea mătușa Urelța tuturor — căci atunci, înțelegînd lucrurile ce vin, le veți și aștepta, apoi le veți iubi, căci în folosul omului sînt IMulti bărbați din Cudalbi se prinseseră la muncă, la săpatul șanțurilor, la construcții, la cărămidării, și mereu, peste țarina lor, proiec- tanții trăgeau linii și înfigeau jaloane, geologii 

EUSEBIU CAMILAR

CUDALB
Fragmentul pe care-I publicăm face parte din romanul „Satul uitat", 

de Eusebiu Camițar, scris cu puțin timp înainte de moarte.
Romanul înfățișează prefacerile profunde care au loc în conștiința 

oamenilor dintr-un sat în apropierea căruia s-a deschis un șantier in
dustrial.

făceau alte prospecțiuni încît viitorul lucrurilor se vedea limpede.■Nimeni nu s-a mirat cînd dincolo de Teișorul, Ia Hultani, s-a descoperit petrolul, și la o distanță de numai optsprezece kilometri, gaz metan.Harta geologică a regiunii se modifica zi cu zi și se întrezăreau pe hartă noi orășele. La porțile orizontului batea altă lume — și toate aceste adevăruri o secau pe mătușa Urelța la inimă... Se istovise înainte de timp, cînd ar fi putut trăi o sută de ani. Zi cu zi vedea că miracolul așteptat era de fapt viitorul, și spre a-1 descifra și înțelege, înțeleaptă natură îi pusese în mînă cheia pătrunderii. Dar rău îi părea mătușii Urelța după tot ce avea să vină 1Demult, încă de pe cînd abia începuse pătrunderea lucrurilor, era încredințată pînă în albul ochilor că știința va face într-o zi minuni și în ce privește viața omenească. Credea la început cel puțin în prelungirea scadenței. Cărțile îi și aduceau exemple de atîtea și atîtea molime dispărute total, sau pe cale de dispariție ; ce se mai aude astăzi, bunăoară, despre lepra biblică ? Dar despre sifilisul și ciuma Evului Mediu ? Toate s-au șters total aproape, dovedind că organismul umanității capătă noi puteri cu cît crește cultura ; rareori se mai ivesc cazuri izolate ale acestor nenorociri grozave. Chiar și tuberculoza e gata să dispară, cu cît tot mai multe popoare își dobîn- desc libertatea, neatîrnarea, traiul bun. Iscusita și geniala mînă omenească a izbutit să opereze lumina ochilor, inima și creierii... și nu se poate ca într-o zi apropiată să nu afle și vitamina prelungitoare a existenței, rădăcina sau apa din basm existentă cîndva de bunăseamă, dar dispărute poate nu din natură, ci din memoria omenirii !„Toate* bune și frumoase..." spune cuvîntul. dar cîtă pulbere omenească o să se piardă în vînturi... cîți creieri de geniu... cîți ochi frumoși ca ai îngerilor... cîte staturi ca ale eucalipților vor putrezi, pînă ce vor să vină toate aceste mîntuiri ? Sărmanei „dușmance a lui Dumnezeu" îi era teamă că numai la o clipă după obșteasca ei apu- nere, apa vie se va și descoperi — și ce folos dacă ea va putrezi ca o buruiană ? Prea bune sînt toate, dar cum rămîne cu viața personală, cu viata fiecărui om, la rînd, și în parte, la acest hram unic al luminii, unde se beau doar într-o noapte toate vinurile, se trăiesc toate bucuriile și speranțele, toate iubirile și regretele ? Ba, cei mai multi nici nu ajung să vadă roșeața zorilor : adorm chiar pe la începutul mesei, ori pe la miezul nopții, ori la o clipă după a doua strigare.Mătușa Urelța nu ajunsese pînă la atît cu altruismul. cu dragostea pentru viitorimi, încît să nu-i pese că-n timp ce ficatul ei trăznit și fulgerat de-atîtea supărări se mistuie, savanții inventează dacă nu medicamentul de regenerare, cel puțin ficatul artificial, dună cum vor ajunge și la plămînii și chiar inima artificială ! Si cînd te gîndești că toate aceste minunății se vor ivi încă înainte de veacul nostru.Iată de ce „dușmanca lui Dumnezeu" greu se da dusă de la masa acestui pămînt. și iată de ce o apuca groaza deseori !în timp ce ea gîndea la toate acestea, uitîndu-se în vîrteiul brîului, bădia Dumitrache sărea și bătea pămîntul ca un diavol mustăcios și bine afumat.' ducînd roata nuntașilor parcă la pierzare. Lăutarii își lungiseră grumazurile către gruma- zurile viorilor. în timp ce Alba urca dealurile încet dar fără îndurare.Mătușa Urelța se izărise demult, nimeni n-o văzuse cum părăsește nunta, nici încotro a apucat. De fapt, demult se afla acasă. Se simțea bine că-i vine oaspetele fără milă. înainte de a se culca, din bunăvoia ei. ca la o firească odihnă, s-a primenit într-o cămașă albă, de in. lungă pînă-n călcîie. Pe urmă, pe cînd se pieptăna, a început să întrebe stelele ivite la fereastră :— Să-mi spuneți, stele : dacă există, într-un fel sau altul, dumnezeu, la ce i-a trebuit fetița mea ? I-a lipsit la cîntar greutatea ei, lui. despre care se spune că are în stăpînire mările, munții și Universul ? Vai... vai, stele...A început a cînta, cum ar rumpe dintr-o pîine sau ar porni la drum. Și se pieptăna rar și cu ochii căuta numai pe fereastră, să și-i umple de lume, cu cît Alba înainta.Și a trecut anul.înțelegînd că și cotuna Jitarilor vine la rînd, bădia Dumitrache își pierduse hazul firesc. Nu mai glumea la bine ca și la rău și chiar se și scofîlcise, ca-n preajma unei suferinți teribile.

Cum își lua dimineața lămpașul și pornea către mină, se tot oprea și se tot uita în urmă, la căsuța cu streașină mare, joasă : dracul știe cum îi va mai fi, cînd se va muta la bloc, dar în căsuța asta fusese fericit! Aici o luase în brațe întîi, pe Catrina, și tot aici se născuse Savetuica...Bădia Dumitrache ajungea la mină aproape cu întîrziere. Pe cînd ascensorul îl cobora spre adîn- cul pămîntului, gîndurile îi mai stăruiau încă, sub streașină mare, sus.De fapt, cotuna Jitarilor fusese împrejmuită 
cu gard de trestie, demult, din ziua cînd numai peste drum a prins a se ridica primul rînd de blocuri la Cudalbi. Cu cît macaralele urcau zi și noapte pereții prefabricați necontenit și tot mai sus, căsuțele păreau mai mici, mai umile, și parcă-și trăgeau și mal pe ochi acoperișurile, ca pe niște pălării vechi, arse de soare. Case mai răsărite, cu pridvoare și ganguri, cu ferestre luminoase, cu porți cu arcadele înalte, stăruiau în semeția și-n frumusețea lor, modestă și gravă, simplă ca geniul creator al pămîntenilor.Stînd față-n față cu blocurile, ele nu-și pierdeau nimic din prestanță nici din măreție, parcă conștiente că valoarea lor a biruit casmaua, că vor dăinui și ele cît coloșii.Nu aceeași soartă o va avea însă căsuța cu streașină mare și neagră, și bădia Dumitrache decît să vadă cum vin și o dărîmă tractoarele, mai bine să nu mai urce la lumina soarelui INu tot așa însă gîndea Catrina, numai că o cam necăjea un gînd : cum va fi, ce va simți, cum se va purta, cînd va veni față-n față cu

civilizația ? Cum va schimba scosul apei cu ciutura, cu răsucirea unul robinet ? Dar focul, aprins din găteje uscate, zi de zi, dimineața și seara, parcă de la începutul timpului, parcă ar fi preluat din moși-strămoși munca zilnică de aprindere ! Simplu e, de bună seamă, să răsucești un buton, la mașina de gătit, însă ei focul i-a intrat nu doar în obișnuință, ci în sînge, ca un fel de libație către cei vechi. Catrina se și dojenea de pe-acum că nu citise și mai mult, să știe și mai multe.Deseori sta copleșită, lîngă Maria, uitîndu-se amîndouă cum înaintează bulevardul larg, de la apa Solcuței, spre Teișorul, și cum, de-o parte și de alta se ridică primul cartier de blocuri, închideau ochii strîns. Le fermeca un sentiment nou, fără egal, sentimentul creației, și deseori ar fi vrut să rostească un cuvînt încă nerostit.De pretutindeni și din toate răbufnea spiritul inventiv, căutarea necontenită cu toate puterile. Deseori, Maria gîndea la binecuvîntarea căminului. Se întreba dacă se află sub soare vatră mai caldă, loc mai scump. A construi locuințe înseamnă a pătrunde pînă la rădăcinile bucuriilor omenești, a urca pînă la culmile speranțelor ! De cămin se leagă primele amintiri fără stingere. Din ușa căminului privim prima dată răsăritul soarelui, și tot din ușa lui privim depărtarea, lumea... De cămin sînt legate aspirațiile, speranțele, iubirile. El este viață din viața fiecărui om. Chiar dacă ne-am naște și am copilări la umbra temporară a unui pom sau într-o colibă, niciodată nu vom uita locul natal ! Căminul înseamnă statornicie, creație, civilizație. Omul din noaptea timpului feudal a fost un nenorocit fără cămin ! S-a născut într-o căruță pornită către necunoscut și singura alintare la naștere i-a fost pocnetul harapnicului !Maria se mutase de cîtva timp, într-o garsonieră, la primele blocuri ridicate la Solcuța I.Deseori, Catrina se ducea pe la ea, dar se rușina să-i spună că a venit într-o recunoaștere a viitorului. O pîndea și suspecta, cum o vedea că răsucește bunăoară butoanele cuptorului. Catrina se tot uita la robinete și oglinzi. In adîncul cugetului se întreba pentru ce i s-ar cuveni ei toate acestea ?Maria se uita la ea tăcută, parcă nu-i înțelegea sensul cuvintelor. Era absentă, străină, mereu dusă cu gîndurile cine știe unde ; într-un cuvînt, Maria slăbise, se usca pe picioare ca roasă de-o boală fără leac.Catrina o privea și ea în tăcere și nu rareori o și dojenea că-și pierduse tinerețea pe himere și umbre ; se dăruise pe sine, fără precupețire, își risipise zilele, nopțile, lunile și anii, împăr- țindu-și inima pe la porțile oamenilor, ca pe-o pîine caldă, și acum cine era gata să-și dea pentru ea inima din inima lui ? Maria ofta în tăcere, după tot ce fusese și nu mai era, și ofta mai ales după tot ce putea să fie, căci acesta-i miezul iluziilor pierdute.Uneori își întorcea ochii în urmă, departe, la hotarul unde măsurase și-și întinsese speranțele ; cît din ce măsurase fusese ajuns măcar cît de cît?Cînd o auzea oftînd, Catrina o dojenea, mereu amintindu-i că n-are nici douăzeci și cinci de ani și-și și plecase fruntea-n pămînt !Sta Maria în garsoniera luminoasă, cu aparat de radio, televizor, sofale și oglinzi — sta ca într-o ospeție, sau ca-n așteptarea cuiva. își învedera ei înșiși ceea ce propovăduise cîndva altora, că bucuria nu are gust dacă n-o împărți, că țelul supremei nobleți omenești e deplina dăruire a inimii. Dar se vede că inima ei ori se isprăvise, ori se oprise, să aștepte în ascuns dezlegările viitorului.Tot Catrina o împungea deseori cu vorba, că o dată trece cucul, pasărea norocului, peste casa cuiva ; pe urmă, după ce trece el, pot veni grangurii și privighetorile, că tot degeaba !Maria înțelegea bine unde bate cuvîntul Ca- trinei și se înnegrea îndată la față : s-o mai lase gura lumii, cu Gheorghe Suhard cu tot ! Dar adevărul e că și Gheorghe Suhard se trecuse ca pana vîntului ; cînd l-a văzut la volan, în autoturism, lîngă o puștoaică, Maria și-a înclinat tîmpla. S-a rușinat, de rușine pentru viitorul lui : oare cum va suporta consecințele acestei nepotrivite alianțe, omul acesta numai în aparență dur ? Nu și-1 putea de fel închipui dansînd cu puștoaica dansul acela nou „twistul" ! Dar întîl- nirea cu ei a avut și alte înțelesuri pentru Maria : a înțeles, punîndu-se față-n față cu fetișcana, că demult, de fapt, i se trecuse timpul măritișului, că de-acum trebuie ori să-și ia gîndul, ori 

să se mărite cu cine-1 va ieși în cale, dacă mal vrea să adauge număr la numărul omenirii !Era de aproape un an directoare Ia Școala medie mixtă. Maria trebuia să se resemneze cu cît semănase și cu cît dobîndise la recoltă ; de semănat, semănase imens pe lîngă sărăcia dobîn- dei, dar inima transmisă ei din țărani pățiți o învățase la timp că nu tot ce zboară se mănîncă, o învățase că nici părul nu-i va rămîne pururea ca snopul de ovăz proaspăt și nici ochii ca iarba de umbră !Intr-adevăr, acum cînd avea atîtea oglinzi, 1 se părea că i se puseseră în ironie. Părul începea a i se rări, ochii își deschideau umbra. Statura de țărancă, cu picioare puternice, susținînd o statură dreaptă, cu șoldurile vibrînd, cu sîni voinici și pietroși, așteptînd îmbrățișarea, capul ținut drept, aducînd cu capul de leoaică — toate fuseseră îndreptate spre zare, în așteptarea unui bărbat, după cum momentele enigmatice ale vechimii stau cu mîna streașină și acum, mai așteptînd, deși le-au ros vînturile și rădăcini le-au cuprins de subțiori și le trag necontenit în jos !Nici Maria nu mai știa pe cine așteaptă, căci inima nu-i mai era prinsă de un om anumit, ci de ceea ce s-ar putea numi cu un cuvînt, perechea.La Cudalbi „viitorul" venise, dar ea rămăsese, de fapt, mai „țărancă" decît Catrina, căci tot timpul liber și-1 petrecea departe, pe cîmp sau pe dealuri. Ceea ce dobîndise prin venirea civi- • lizației atît de neașteptate, n-avea nici un gust.Butoanele aparatului de radio și ale televizorului aveau pe ele totdeauna o ușoară pulbere, semn că nimeni nu le învîrtea. Mașina de gătit era nouă-nouță și mai avea pe ea cartonul dreptunghiular cu adresa fabricii. Studioul de două persoane era în permanență acoperit cu cearșaf alb, semn că pe el nu s-a culcat încă nimeni, dar gata să fie desfăcut. Cele două fotolii, la fel. într-o pătură nouă, moale, stăteau demult înfășurate două perne, gata să fie despachetate și puse pe studio, la locul lor, sau luate așa, subțioară, și duse într-un crîng la cît mai deasă umbră. Ceainicul sta pregătit în bucă- tărioară, între două cești de porțelan. Zaharnița era plină — totul era în așteptarea cuiva care nu mai vine, dar care, la apariția în prag, ar pune totul în mișcare.& Ceea ce era cu adevărat tragic în existența Măriei era dispariția timpului. Prezentul poate fi trist sau fermecător, trecutul poate fi ca un cimitir sau o grădină, dar cine poate să trăiască fără mirajul viitorului ? Maria se înfiorase cîndva pentru viitorul oamenilor, însă pe al său nu mai avea cu ce-1 primi. O simplă aruncătură l de ochi în biblioteca ei ar arăta cum încercase £| să se pregătească și întru primirea acestui oaspe ; ®'i în primul rînd, trebuia să se pună în pas cu des- ,Și coperirile științei, cum își făgăduise demult, la ' descoperirea minereurilor cînd își dăduse seama I ce dezvoltare va avea satul Cudalbi, și cînd îi tresărea inima descoperind adevărul că viitorul stă în gîndirea oamenilor; pe-atunci ea abia-1 aștepta să apară în zare, ca un continent cu atît mai clar cu cît cugetul uman pătrunde „secretele" universale și mai adînc.Oare nu era timpul ca toți intelectualii să-și pună întrebarea :— Ce știm și cît știm ?— Ce are preț din cît știm, în raport cu noile descoperiri ? \— Putem pătrunde măcar cît de cît în domeniul fabulos al viitorului, dacă nu străpungem orizonturile prezentului ?Maria prinsese mai de mult să caute cărți, tratate, mai ales privind energia nucleară, fizica atomică, metalele de mare rezistență. Un timp parcă absorbea cărțile, și cu- cît le înțelegea, își apropia orizonturile și viitorul lumii, de ochii minunați de atîtea cîte vor să fie... încet-încet și viitorul îi devenea ca un continent cunoscut — dar acum, o simplă aruncătură de ochi în biblioteca ei ar fi descoperit puține cărți cu totul tăiate; multe stăteau ori numai începute, ori citite doar pînă la jumătate. Cele mai multe stăteau vraf sau nedespachetate.Toate indicau exact că pe ea o stăpînise curiozitatea doar pînă la un timp. Pe urmă și cărțile se acoperiseră de uitare. Ba, dacă s-ar fi ’ uitat cineva pe măsuța din mijlocul încăperii, Iar fi văzut o carte dechisă drept la jumătate, cu un cuțit -de tăiat paginile, așteptînd mîna care să taie filele mai departe.După cum se vedea, în casa ei și între lucru- ' rile noi, viitorul murise, ca oricare stadiu al timpului, căci nici timpul, chiar, nu există decît prin așteptare și speranțe, nu poate fi conceput decît prin fapte sau prin ochii semenilor. Maria încetase de a mai simți prezența timpului. Vedea doar, cu regret, cît de întinse îi fuseseră speranțele și rîdea cu amărăciune, deseori, și le chema înapoi, acasă, ori și le depăna ca pe niște curcu- beie pe cer, întinse pe deasupra unui deșert.într-o duminică ea primi bucuroasă s-o ajuta pe Catrina la mutat.Magistrala pornise de la Solcuța, străpunsese inima satului, ieșise drept la Dîmbul Crucilor. Acolo, lîngă Dîmbul Crucilor, primise „schimbul" bădia Dumitrache, în cele cîteva blocuri gata.Catrina și Maria apucaseră înainte, cu aparatul de radio și cu Savetuica, Și mobile noi aduseseră. Trebuiau numai să frece ferestrele, să șteargă praful, să potrivească cele cîteva cadre.Bădia Dumitrache apucase demult înainte, cu televizorul; hotărît să urce el prima antenă pa bloc, după cum făgăduise.Deodată, Catrina și Maria au auzit undeva, în etajele de sus, zbierete înfiorătoare. Cu cît ele urcau, zbieretele se auzeau mai tare și, din etaj în etaj, au prins a se deschide uși. Capete speriate întrebau ce e, ce se aude... Se auzeau și glasuri mari de sfadă, întrebări răstite, țipete, rîsete. S-au auzit și găini cîrîind, ca strînse de gît. Si o gîscă găgăia în draci, poate mai avan ca la năvala Galilor. Abia cînd s-au auzit și glasul și rîsul prea tare ale lui bădia Dumitrache, cele două femei au înțeles toată nenorocirea. Catrina s-a făcut întîi albă, pe urmă galbenă...— Dumitrache. Ești nebun, bădie ? a țipat ea, repezind ușa de perete. Unde-ai adus oile ? Ce cauți aici cu gîsca și cu găinile ? Unde le-ai închis ? Hai, pentru toți dumnezeii, mînă-le jos, repede !Bădia Dumitrache rîdea de se scutura, deschi- zînd baia și arătînd cele două oi băgate acolo, legate bine cu antena de televizor... gîsca plutea ca o lebădă imaculată, pe apa din cadă. Găinile cotcodăceau în șifonier... Șl un chior ar fi băgat de seamă cum se clătina baia, rîzînd de parcă necheza un cal tătărăsc, vorba Iui moș Timofte...— He, hei ! Ce, nu le-am nimerit, poate, locul la toate ? Ho ! Brrr, haram, brrr la locul vostru, nu mai zbierați așa, că aici sub pălăria lui dumnezeu nu mai dau lupii 1Cu cît Catrina se împotrivea să nu mai rîdă așa, ci să scoată repede afară dihăniile de pe unde le vîrîse, el întreba destul de răstit:— Dar unde dracul să le fi dus ? Cum ? Ss aude ?Capete apăruseră în toate ușile, glasuri rîdeau, altele întrebau răstit :— La etaj, cu oi ?— Și cu gîște ? Aici, sus ? Cum ?— Iaca, mă ! a chiuit bădia Dumitrache, le- gînd cele două oi mai bine cu antena și vrînd să le scoată afară din baie. Strimt staul, prea strimt într-adevăr... Dar cel puțin dihania de gîscă are s-o ducă bine, dacă se automatizează și-și deschide, cînd vrea, cu pliscul, robinetul de la baie să-și primenească apa !— Ne faci de rîs, bădie Dumitrache... o să ră- mînem de pomină !— Ei și ? Unde s-a mai văzut, tocmai sub pălăria lui dumnezeu, om peste om, și animalele deasupra ? Unde să-și pună omul animalele ?— Tot acum, bădie, ieși cu dihăniile afară ! De cîte ori ți-am spus cum se trăiește în bloc ?— Ba, eu să mă sui pe casă, să întind antena ! Unde aveți aici scara de suit pe acoperiș ? Hei ?Dar bădia Dumitrache a stat dintr-o dată din cuvînt, dîndu-și seama că prea o făcuse lată. S-a dezbătat ca-n farmec. A apucat gîsca și găinile. Le-a ridicat sus și le-a făcut vînt de pe balcon. Oile le-a apucat pe după cap, cu nespusă blîndețe, ca pe niște vechi prieteni, de care va trebui să se despartă. Au coborît, în tăcere, în trei, cu tot rîsul din urma lor, și coborau treaptă cu treaptă, rar.Pe urmă tustrei au pornit spre cîmp, departe.
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Deși în-producția agricolă și alimentară a lumii s-a înregistrat în ultimii ani o îmbunătățire, aceasta privește în primul rînd țările dezvoltată. Drept urmare, decalajul dintre nivelul de dezvoltare agricolă a țărilor industriale și cele în curs de dezvoltare se menține, iar în unele zone, chiar, se accentuează. . ..Aceasta este principala constatare ce se desprinde din examinarea situației actuale a agriculturii mondiale, așa cum a reieșit din dezbaterile celei de a 14-a conferințe generale a Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație. și Agricultură (F.A.O.) desfășurate la Roma. Este o constatare îngrijorătoare din. două motive. Primul : după cum a rezultat din documentele F.A.O., subzistă marele paradox al epocii noastre în care știința și tehnica,, inclusiv știința, cultivării pămîntului și a producției de alimente, înregistrează progrese rapide, în timp ce sute de milioane de oameni suferă de foame sau sînt prost nutriți. Cifrele statistice ■ arată Că. 10—15 la siită din populația actuală a lumii, aproximativ 300—450 milioane, sînt subnutriți, de obicei flă- mînzi, iar pîpă^ la ’,50 la Sută, adică peste 1 500 000 000, suferă de malnil- triție, adică au regim" alimentar dezechilibrat. Â1 doilea'motiv:'decalajul, mai sus-semnalat, între dezvoltarea agricolă a țărilor industrial» și cea a celor în ,curs de dezvoltare — care, contrar așteptărilor, a crescut în ultimii ani, are tendința de a continua să crească și în anii viitori. într-adevăr, din lucrările conferinței a reieșit că procentul de, 4 la sută, cu care producția alimentară a sporit în acest an pe plan mondial, este înșelător; căci el are valoarea, de 6 la sută, pentru țările dezvoltate și doar de 1 și ceva la sută pentru țările în’curs-de dezyoltare.Cum s-a ajuns la această situație? Ce se face pentru corectarea și îmbunătățirea ei ? Ce trebuie făcut de aci înainte ? Sînt întrebările' la care reprezentanții țărilor participante la conferința F.A.O. au dat diferite răspunsuri. ’’’Ne-am. adresat cîtorva dintre ei, rugîndu-i să înfățișeze cititorilor „Scînteii" esența pozițiilor exprimate și să le .împărtășească unele proble- xpe specifice agriculturii țărilor lor, Subliniind obiectivele'pe care le urmăresc și metodele pe care le consideră potrivite pentru realizarea țelurilor propuse.
„SĂ CONTĂM, 

lîJ PRIMUL RlND, 

PE NOI ÎNȘINE"

Vom da cuvîntul,'la început, conducătorului delegației algeriene MESSAOUD CHAALAL, ambasadorul țării sale la Roma.j,Cum s-a âjuns-’ Ia această/ situate ? — și-a','înc,epu,ts'el>declarația...Nu *Wă pot opri (je a evoca mai întîi ^•mărileJ^relte':-alb*epod'i',d’fe'dependență colonială. La eliberare am preluat o tară ruinată de război, o agricultură înapoiată, lipsită de cadre calificate, un ■ procent .de 90 la sută din populație, inclusiv cvasirțotalita- tea țărănimii, analfabetă. Voi menționa apoi încercările de exploatare, directe sau indirecte, ale neo-colo- nialișmului. ,Aș cita în acest sens, ca exemplu, enormele dificultăți pe care le întîmpină Algeria, ca urmare a obstacolelor din ce îri ce mai numeroase ridicate de țările Pieței comune în calea desfacerii produselor sale agricole. îndeosebi la vin și Ia citrice.

Pe baza experienței. cîștigate,' țările „lumii a treia" au ajuns la convingerea că trebuie să-și conjuge eforturile și să-și armonizeze politica în materie de comerț internațional.Secretul dezvoltării pe termen lung constă însă în atingerea altui obiectiv și este îmbucurător că, după cum s-a văzut atît la conferința de la Alger cît și la conferința F.A.O., în rîndurile țărilor în curs de dezvoltare se răspîndește tot mai mult o convingere în acest sens. Este ne- cesar ea aceste țări să ajungă cît mai repede la transformarea și dezvoltarea agriculturii lor pentru a produce ele însele cea mai mare par
te a produselor agricole de care au nevoie, și a se putea dispensa de importuri masive din străinătate, costisitoare și prea ades legate de condiții înrobitoare. In ceea ce ne privește, noi considerăm că țările în curs de dezvoltare trebuie. înainte de toate, să conteze pe ele însele. Numai în acest fel vor cîștiga și independența economică după cea politică, ceea ce le va pune la adăpost de presiunile celor doritori să-i exploateze.Reprezentanții a trei țări în curs de dezvoltare, Mali. Iran și India, se referă la măsurile luate în țările lor pentru impulsionarea progresului agriculturii.SALAH NIARE, secretar de stat pentru problemele economice rurale din Mali, declara: Țară continentală și de savană, cuȚ 204 000 km pătrați și 

4 500 000 de locuitori, Mali se bazează în mod esențial pe produsele agriculturii, ale creșterii vitelor, ale exploatării apelor și pădurilor. Activitățile agricole în domeniul pășunilor și pescuitului ocupă 90 la sută din populația activă a tării. Prin efectuarea unor amenajări hidro-agri- cole, am asigurat noi terenuri culturilor de orez și de bumbac, precum și culturilor de trestie de zahăr și de ceai introduse în țara noastră după eliberare. Numeroase foraje de puțuri adînci au îmbunătățit exploatarea pășunilor. în lupta împotriva secetei și a înaintării deșertului, paralel cu studiile pentru dunelor, s-a defășurat o tivă de reîmpădurire și vare a solului. Totodată tru s-a îngrijit de echiparea țăranilor cu uneltele ce le sînt trebuincioase. Au fost trimise la sate zeci de mii de pluguri și alte unelte agricole, care iau treptat locul tradiționalei șăpăligi a țăranului african. în cei șapte ani care au trecut de la proclamarea independentei, șeptelul, una din marile bogății ale țării, a crescut de la 3,5 milioane la 5 milioane vite mari și de la 8 milioane la 14 milioane oi și capre. în același răstimp au fost construite trei uzine noi de îngrășăminte.Dar pentru noi problema dezvoltării agriculturii nu se reduce la amenajările hldro-agricole, sau la asigurarea țăranilor cu unelte agricole și îngrășăminte. A trebuit să începem o transformare radicală a sistemului, moștenit din perioada ocupației coloniale, de proprietăți in-, dividuale, mici și fărâmițate, în mari proprietăți care să permită o exploatare modernă a solului. în acest scop au fost create grupurile rurale și uniunile cooperatiste, care constituie astăzi sectorul cel mai activ și mai rentabil al agriculturii noastre. Am întreprins totodată opera dificilă de transformare a omului însuși, în care scop am inițiat o vastă campanie de alfabetizare și educare. Scoli rurale formează într-o perioadă de doi ani pe tinerii țărani, obișnuindu-I cu metodele agro-zootehnice. Acești tineri, recrutați din fiecare sat. de înșiși locuitorii satului respectiv, primesc la absolvirea cursului echipament agricol și trebuie să devină agricultori model.
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REFORMEI AGRAREHUSSEIN SADEGH, reprezentantul Iranului pe lingă F.A.O., spune :Pentru Iran reforma agrară a jucat un rol deosebit. 99 la sută din sate șl gospodării au fost obiectul unei reforme care constă în cumpărarea de către stat a terenurilor și redistribuirea lor țăranilor sau închirierea acestora pe termen lung, în condiții avantajoase cultivatorilor. Totodată, în țara noastră reformele de structură au avut efecte imediate asupra producției. începînd din acest an. Iranul, obișnuit importator de grîu, dispune de excedente la acest produs. în ce privește zahărul. Iranul nu producea în 1961 decît 35 la sută din cantitatea pe care o consuma. Astăzi producția de zahăr a atins 75 la sută din consum. Liniile mari ale celui de-al 4-lea plan cincinal privind sectorul agricol urmăresc să se obțină un nivel de creștere anuală de 5 la sută, prin introducerea unor noi metode de muncă, micșorarea subutilizării forței de muncă rurale și încurajarea micii industrii agricole. conservarea resurselor naturale ale pădurilor, pămînturilor, apei, pescuitului. Iranul a pus în acțiune un vast program de mobilizare a resurselor naturale, pentru dezvoltarea sa economică și socială. în țara noastră activează în prezent 81 de experți ai F.A.O. care colaborează cu colegii lor iranieni asupra unor proiecte în curs de execuție.

Acest rezultat e întimplator.După cucerirea independenței, guvernul Indiei a depus eforturi pentru sporirea productivității și producției agricole acționînd atît în direcția modernizării procesului de producție — prin efectuarea de irigații, prin răspîndirea hibrizilor, prin folosirea tot mai frecventă a îngrășămintelor chimice și a semințelor de ' mare productivitate — cît și în vederea schimbării mentalității producătorului rural. încă în 1964—1965 am obținut o recoltă bună de 89 milioane tone cereale. Acest nivel nu este totuși suficient pentru acoperirea necesităților alimentare ale u- nei populații atît de numeroasă ca a noastră, aflată în creștere continuă și explozivă. Din păcate, în 1966—1967, în bună parte ca rezultat al secetei, recolta s-a redus din nou pînă la 76 milioane tone. Acum, după recolta-record din acest an, sîntem hotărîți să pășim mai departe. De pildă, planul nostru prevede ca 32,5 milioane acri (1 acru — 0,404 ha) să fie însămînțați peste prevederile inițiale numai cu sămînță selecționată. De asemenea, dacă în 1965 am produs noi înșine doar 500 000 de tone de îngrășăminte azo- toase, în 1967 producția a și atins 1,5 milioane tone, iar în 1971 ea va fi de 2,4 milioane tone.
PE PLANURI MUL
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DUCȚIEI AGRICOLEUrmează la cuvînt J. C. MATHUR, secretar general in Ministerul Alimentației și Agriculturii al Indiei.Este necesar ca toate țările în cauză să elaboreze programe naționale de dezvoltare a agriculturii, în dependentă de necesitățile și posibilitățile fiecăreia. Noi, în India, am avut de înfruntat doi ani consecutivi de secetă, ceea ce spre sfîr- șitul anului 1966 și în prima parte a lui 1967, a agravat problema subnutriției și malnutriției, care, în țara noastră, au încă un caracter endemic. State ca Behar, Ultar Pradesh, Bengal, situate în zona cea mai populată a Indiei erau amenințate de foamete. 30 de milioane de oameni trăiau din rații fixe, ceea ce, în cel mai bun caz, înseamnă 240 de grame de fiertură de grîu pe zi, iar alți 200 de milioane primeau rații mai puțin stricte. Din fericire, punctul cel mai critic al crizei a fost depășit acum, gratie recoltei din acest an. care ne-a adus în hambare 90 milioane tone cereale, adică dublul mul an de

FITKI COȘKUL, adjunct al șefului delegației din Turcia, spune :în primul rînd, trebuie să rețineți că 75 la sută din populația turcă este ocupată în agricultură. Partea producției agricole în venitul național reprezintă, potrivit ultimelor date oficiale, 35 la sută. Aproximativ 85 la sută din articolele noastre de export le constituie, de asemenea, produsele agricole. Aceste cifre demonstrează foarte clar importanța pe care o are agricultura în activitatea economică a țării. Mai vreau să subliniez faptul că Turcia posedă numai 25,5 milioane ha de pămînt arabil, ceea ce reprezintă 39 la sută din suprafața totală a țării. Numărul satelor, unde trăiesc 3,5 milioane de familii, depășește 40 000.

Aceste cîteva date plasează indiscutabil Turcia printre țările în care agricultura joacă un rol care nu poate să fie considerat altfel decît vital.După ce am adoptat, în 1963, un plan de dezvoltare economică, agricultura a ocupat permanent în acest plan un loc de frunte. Al doilea plan cincinal, care cuprinde perioada 1967—1972, prevede investiții importante pentru irigații, pentru punerea în valoare de noi pămînturi, pentru mecanizarea agriculturii, furnizarea de echipament, dezvoltarea sectorului silviculturii, a creșterii a- nimalelor și a pescuitului, formarea și educarea agricultorilor.O anumită parte a proiectelor realizate în Turcia este de natură să fie utilă și altor țări. Aș cita în acest sens, de pildă, centrul unde sînt studiate anumite plante și specii sălbatice, în scopul de a determina calitățile lor utile. De asemenea, activitatea întreprinsă împotriva febrei aftoase ne-a condus spre o experiență pe care o putem împărtăși. Dat fiind faptul că progresul realizat în dezvoltarea economică depinde de aplicarea noilor descoperiri științifice șl tehnice va fi nevoie, mai mult decît pricînd în trecut, de o orientare din partea F.A.O., atît în domeniul transmiterii rapide a noilor descoperiri, cît și în domeniul> creării condițiilor propice aplicării acestor descoperiri tehnice noi.în acțiunea de modernizare a agriculturii, ne spune prof. UGO PAPI, secretar general al Comitetului național italian pentru F.A.O., se urmărește, ca un obiectiv important, reducerea costurilor producției. încercăm să atingem acest obiectiv prin măsuri ca instituirea unui fond de dezvoltare afectat mecanizării a- griculturil; instituirea unui fond similar pentru dezvoltarea creșterii vitelor — îndeosebi a ovinelor și a bovinelor; acordarea de facilități în vederea dezvoltării culturilor arborescente. Pentru a ajunge la reducerea costului comercializării produselor, am prevăzut contribuții sau împrumuturi în vederea sprijinirii inițiativei producătorilor agricoli în ceea ce privește comercializarea produselor lor. Avem de asemenea în vedere răspîndirea asociațiilor cooperative pentru transformarea și comercializarea produselor agricole.Ca o consecință a acestei politici de îmbunătățire a structurilor, pe

măsură ce economia se dezvoltă, devine tot mai ușor să se pregătească condițiile indispensabile pentru ca agricultura să abandoneze vechiul sistem de producție și să se îndrepte ferm spre calea raționalizării, industrializării activității sale și a comercializării produselor agricole; Este vorba de un proces care permite agriculturii fiecărei țări,să se încadreze cu succes în piața internă și internațională.Un alt obiectiv important în acțiunea de modernizare a agriculturii îl constituie formarea și calificarea cadrelor. DE WINTER, ministrul relațiilor economice externe al Belgiei, recomandă în acest scop o coordonare a eforturilor naționale și internaționale.Pentru a face să crească producția și randamentul agricol în țările în curs de dezvoltare — spune el — noi considerăm utilă dezvoltarea învăță- mîntului agricol la toate nivelurile, pentru formarea de șefi de echipă și de tehnicieni rurali, precum și de ingineri agronomi. Este bine știut că în agricultură, ca și. de altfel, în toate domeniile, totul depinde de valoarea oamenilor care se consacră acestei meserii. Trebuie totodată dezvoltate cercetările agronomice, îndeosebi în regiunile tropicale. în scopul descoperirii de noi calități, al multiplicării întrebuințării lor, al recuperării subproduselor și deșeurilor. De asemenea, este necesară răspîndirea cunoștințelor în domeniul agriculturii, întrucît lumea suferă încă de o lipsă acută de informații, în acest domeniu. Evident, unor a- semenea idei li se poate adăuga di- versificarea producției pentru a. nu fi în situația ca soarta economiei U- nei țări să fie legată de producerea și comercializarea doar a unuia sau două mari produse agricole. Printre mijloacele menite să sprijine o dezvoltare generală a agriculturii se numără, bineînțeles, schimbul de experiență și ajutorul bilateral care, după părerea mea, trebuie menținut și chiar întărit. Dar, alături de aspectul bilateral al relațiilor, trebuie adăugat ajutorul multilateral care, după părerea mea, își păstrează întreaga sa valoare.Pregătirea cadrelor necesare agriculturii este pe cît de complexă, pe atît de importantă, declară șl MILUN IVANOVICI, șef adjunct al delegație! R.S.F. Iugoslavia la F.A.O.Astăzi nu mai este suficientă o-

recoltei din 1947, ulti- dependentă colonială.

Iractoare pe pâmîntul fertil al Birmaniei

1 cautarea

Multi scafandri și-au riscat viața tri căutarea unor cbmori scufundate' lingă stîncile submarine ale insulelor Scilly, nu departe de țărmul apusean al .Marii Britanii. Se spune că această comoară ar yaloră între un .milion și trei milioane lire sterline.Pînă' în prezent, temerarii cercetători ăi mării ău scos din adîncuri aproximativ 1 300 de piese de aur și argint. Anul trecut, 30 de scafandri au cercetat, crăpăturile recifului Gilstone pentru a scoate la suprafață și restul comorilor. La Gilstone, marea pare un cazan în fierbere, valurile asaltează reciful- Cu un vuiet necontenit, iar curenții pot antrena pe imprudenți în grotele d in adîncuri.Dar ce reprezintă, comorile din insulele Scilly ? Recapitu- lînd istoria, trebuie să ne în- . foarcem la sumbra noapte de 22 octombrie 1707. Flota amiralului sir Cloudesley Shovell, care se întorcea acasă după războiulspaniol de secesiune, a fost surprinsă de furtună. Amiralul, apreciind greșit că se îndreaptă spre Canalul Englez, a ajuns în apropierea insulelor Scilly: Nava amiral „Association” s-a izbit de stîncile recifului Gilstone și a pierit în adîncuri, urmată de alte

trei nave surori — „Eagle* cu 70 de tunuri, „Romney" cu 50 de tunuri și nava cu combustibil „Firebrand". Celelalte 17 nave ale flotei au ocolit cu greu labirintul de stînci din jurul lor. In aceeași noapte a pierit și vasul „Regency”, al cărui echipaj a fost salvat de un trauler francez.Cele trei vîrfuri ale recifului Gilstone, spălate de fluxul și refluxul regulat al mării, sînt singurele pietre memoriale ale celor 2 000 de oameni care au pierit în această catastrofă marină. Cadavrul a- rriiralului a fost găsit pe țărmul uneia dintre insule. Alături de el zăceau cadavrele celor doi fii vitregi ai săi, sir John Narborough și James. O dată cu cei 2 000 de marinari, valurile mării au înghiți! și lingourile de aur aflate în calele vaselor.Toate acestea s-au întîmplat cu 260 de ani în urmă. Se părea că naufragiul flotei engleze va fi dat uitării, iar comorile insulelor Scilly nu vor mai vedea niciodată lumina zilei. Nefericitul eveniment din 1707 a revenit însă în actualitate. Membrii clubului de scafandri amatori al marinei regale britanice au început șă studieze cu interes însemnările ți hărțile acelor vremuri.

Timp de trei ani, ei și-au petrecut concediile în expediții de scufundare Reef. In an, unul cunoscut feva din neau cîndva flotei amiralului sir Cloudesley Shovell.Curînd, scafandrilor marinei li s-au alăturat alte două expediții particulare, una din ele fiind alcătuită de dl. Roland Morris, proprietar de restaurant din Penzance, care a practicat o bună parte din viața sa meseria de scafandru comercial.Tunurile au fost primele obiecte scoase la suprafață. După o cercetare sumară s-a constatat că sînt de fabricație franceză și au fost turnate în bronz. Ele purtau încrustată masive ca „fleur-de-lys” (blazonul armatei regale franceze) — și nume ca le Comte de Vermandois (fiu legitim al regelui Ludovic al XlV-lea al Franței). Se crede că au fost luate de amiralul englez ca pradă de război.Intre timp, permisia scafandrilor amatori ai marinei a expirat și aceștia s-au reîntors la îndeletnicirile lor profesionale. Mai tîrziu, temerarii căutători ai comorilor s-au reîntors cu aprobarea expresă a

la Gilstone luna iulie a acestui din scafandri a re- pe fundul mării cî- tunurile ce aparfi-
prîmului-minisfru britanic Harold Wilson.Expediției lui Roland Morris i-a fost dat să afle adevărata comoară. La început s-au găsit cîteva monede împrăștiate ici- colo, printre stînci. Probabil că banii au căzut din buzunarele oamenilor care s-au înecat acolo. Pe la mijlocul lunii septembrie, doi scafandri din

Timpul nefavorabil a împiedicat activitatea scafandrilor și sînt puține șanse ca ea să fie reluată pe scară largă înainte de anul viitor. Probabil că atunci se vor produce descoperirile cele mai senzaționale — regăsirea platourilor și a cupelor de aur care împodobeau fastuoasele mese din marea cabină a corăbiei „Association”. Se știe că a- miralului Shovell îi plăcea să-și respecte rangul și bogăția. Cu numai patru luni înainte de naufragiu el a organizat o serată a cărei splendoare l-a uimit pe ducele de Savoia.Puterea de afraefie a comorii scufundate este acum

dintre scafandri se revină la suprafață. Am observat că timpul permis pentru activitatea lor submarină era pe sfîrșite. în apropiere, o altă echipă de scafandri se pregătea să pornească în căutarea lor. în clipa aceea i-am zărit pe cei doi agifîndu-se cu disperare la suprafață, la o distantă de aproximativ 300 de mefri. Un flux puternic îi scosese din pozi|ia lor inițială. Cîteva secunde încă și ar fi fost de- ajuns ca să dispară din raza noastră vizuală. Și atunci...:Adevărata valoare a comorilor din Scilly n-ă fost încă evaluată. Legea prescrie că oficialitatea care înregistrează obiectele descoperite de sca-
REPORTAJ SCRIS PENTRU „SCINTEIA" 
DE JOHN OWEN, PUBLICIST ENGLEZ
■MWexpediția lui Morris au descoperit un tunel subteran îngust, care se deschidea pe un petic de nisip. Aici au găsit un covor de monede de aur și argint. O parte din aceste monede au trebuit să fie eliberate din roca în care s-au cimentat de secole. Altele a- răiau de parcă ar fi fost abia recent bătule. Am văzut acest „Eldorado" revenit din a- dîncurile mării. Pe masa din fața mea străluceau grămezi de aur. „Ceea ce vezi — îmi spunea dl. Morris — e numai o mică parte din aurul flotei amiralului Shovell",

atît de mare, îneît există temeri că în viitor insulele Scilly vor fi asaltate de numeroși scafandri amafori. S-ar putea ca printre ei să fie și scafandri începători, neexpe- rimentafi. Cum vor înfrunta ei primejdiile recifului Gilstone ? l-am văzut pe scafandri lucru. Oamenii se apropie sfîncile submarine numai bărci cu fundul plat sau bărci de cauciuc cu vîsle. Vîr- tejurile mării care se sfarmă de stînci constituie o capcană mortală pentru imprudenți.O dată, așteptam ca doi

la 
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în 
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fandri solicită oferte din partea muzeelor, colecționarilor. Desigur, sînt acceptate sumele cele mai mari.Răsplata atribuită scafandrilor este o problemă de negocieri cu Ministerul Apărării, care posedă anumite drepturi. S-ar putea ca a- ceastă sumă să echivaleze cu aproximativ 50 la șută din valoarea comorilor. De menționat că monedele de aur, descoperite în insulele Scilly, în majoritate reisuri portugheze, sînt într-o condiție excelentă ți *ar putea valora cît»

80 de lire fiecare. Monedele de argint, unele din timpul domniei lui William al lll-lea din Anglia, se află în condiții diferite. Deocamdată valoarea lor, fie și aproximativă, nu este cunoscută.Tunurile au fost apreciate de scafandri la o valoare de aproximativ 15 000 lire fiecare. Suma depinde însă de interesul pe care-l vor manifesta muzeele din lume. Micul muzeu local din insulele Scilly speră că va beneficia de unele relicve pentru a le putea expune turiștilor. De altfel, interesul manifestat de turiști față de insulele Scilly a crescut în ultimul timp, oferind perspective de prosperitate pentru locuitorii lor. Tot mai mulți vilegiaturișfi vin să-și petreacă vacanțele și să-și cheltuiască banii în Scilly.In insule circulă o legendă potrivit căreia amiralul Shovell era încă viu cînd a fost găsit. O pescărifă l-ar fi ucis pentru a-i lua inelele ce le purta pe degete. Faptele nu se întemeiază pe rigurozitatea științifică a istoriei. Se știe totuși că unul din inelele amiralului a fost refurnat prietenului său apropiat, lordul Durs- ley, conte de Berkeley. Un alt inel cu o piatră albastră îmbrăcată în argint s-ar afla, după spusele localnicilor, în posesia uneia din familiile de pe insulă.Căutătorii de comori sînt însă puțin interesați de aceste povești. Ei descoperă povestea lui „Association” într-o activitate plină do primejdii

printre fisurile recifului Gils- fone. Unul dintre ei mi-a spus : ,,A te scufunda sub stînci înseamnă a intra într-o altă lume. O lume care te înspăimîntă' și te incintă totodată".Scafandrii nu pot uita că locurile pe care le vizitează pe fundul mării la Gilstone sînt cimitirul a 2 000 de oameni. Uneori găsesc cîte un obiect care aparținea cîndva marinarilor flotei lui Shovell. Un scafandru a găsit un-inel puțțîpd • inscripția „Dumnezeu să'facă dragostea noastră și măi mare". Era un inel de căsătorie . (Descoperirea comorilor d.ir> Sciîly e o operă grea. Un obiect, care poate fi un plă-, tou de aur, se află .uneori sub o rocă așa de mare îneît degajarea lui necesită folosirea cricurilor. Pentru înlăturarea obstacolelor se recurge la încărcături de explozibil. De-a. lungul anilor, marea a distrus lemnul punților. Corpurile navelor nu mai există. Au rămas numai obiectele de metal, care s-au depus pe fundul mării. Ghidîndu-se după așezarea tunurilor, scafandrii ghicesc în prezent conturul fostelor nave. Ei au calculat și au găsit cu precizie locul’ unde au căzut ancorele. Poate că în viitorul sezon de scufundare vor fi descoperite epavele altor vase naufragiate împreună cu „Association".Ce surprize ne vor mai rezerva căutătorii comorilor din insulele Scilly? Ii așteptăm, cu deplina certitudine a măiestriei și curajului lor.

rientarea doar spre tehnicieni agricoli, adaugă el. Agricultura modernă nu înseamnă numai tehnică, ci și alte activități specializate care ajută la aplicarea tehnicii moderne, la raționalizarea proceselor de producție. De aceea' agricultura are nevoie acbtă și de statisticieni, de biologi, de economiști în mod deosebit și chiar de comercianți.După părerea mea, țările dezvoltate și cele semidezvoltate dispun de cadre suficiențe atît din punct de vedere al calificării cit și al specializării lor în domeniile cele mai diferite. Țările în curs de dezvoltare însă dispun doar de un număr limitat de cadre și care de multe ori sînt specializate doar în unele sectoare. Dată fiind perspectiva unei dezvoltări rapide a producției agricole în țările în curs de dezvoltare se poate prevedea cu ușurință că nevoia de cadre calificate se va accentua. Intruclt aceste țări nu au nici fondurile necesare, nici baza materială, F.A.O. și UNESCO, precum și alte instituții specializate ale O.N.U, găsesc aici un larg cimp de afirmare. Cred că cea mai bună metodă ar fi lărgirea numărului așa- numitelor centre de educație din țările ■ în curs de dezvoltare și încadrarea lor cu profesori și cadre specializate din diferite țări ale lumii, care au experiență în acest domeniu. Formarea cadrelor naționale, care să le înlocuiască pe cele din alte țări ar trebui să fie un obiectiv obligatoriu de atins și în termenul cel mai scurt cu putință. Totodată, acordarea de burse de către țările dezvoltate, trimiterea de oameni de știință pentru lupta împotriva diferitelor maladii ale plantelor, crearea uhor uzine locale de îngrășăminte chimice cu utilizarea materiilor prime indigene — sînt doar cîteva din' metodele de sprijinire a țărilor în curs de dezvoltare și care ar putea fi intensificate și extinse. Bineînțeles însă că și aci. ca și în alte probleme ale dezvoltării șl modernizării agriculturii, efortul națio- nal rămîne pe primul plan.
GLOBUL TERESTRU 
IȘI POATE HRĂNI 

. LOCUITORIIPentru « cunoaște aprecierea delegației române la conferința F.A.O. despre situația alimentară mondială și despre lucrările conferinței, ne-am adresat tovarășului prof. DAVID 
DAVIDESCU, vicepreședinte al Consiliatei Superior al Agriculturii, adjunct ai șefului delegației române.După cum s-a desprins din liberările conferinței generale a F.A.O.— ne-a spus prof. Davidescu — producția alimentară pe plan mondial a înregistrat în ultimul an agricol o creștere. In mod paradoxal, această creștere nu a îmbunătățit însă în proporții însemnate datele crizei existente de mai mulți ani în domeniul asigurării cu alimente a populației globului, deoarece, în- tr-.un mare număr de țări în curs de dezvoltare, echilibrul alimentar rămîne precar. Aceasta impune, firește, luarea unui ansamblu de măsuri pe plan național și internațional de sporire a producției și productivității în agricultură. Tocmai acesta :este unul dintre obiectivele importante, aș putea spune, principalul, al așa-numitului plan indicativ mondial pentru dezvoltarea agriculturii,' elaborat de F.A.O., precum și ale activității complexe de acordare de asistență, de formare și specializare a cadrelor, de realizare a unor importante proiecte de dezvol- tare- în țările membre.în cursul- conferinței F.A.O. am constatat că există condiții obiective pentru reușita acestor măsuri. Pentru prima oară, după cum se pare, accentul a fost pus nu pe „ajutorul" internațional în alimente -sau bani, ci pe necesitatea utilizării cu discernământ a resurselor fiecărei țări în vederea dezvoltării, consolidării, diversificării și modernizării propriei agriculturi. în numeroase țări în curs de .dezvoltare se consideră astăzi, după cum a rezultat din cuvântările reprezentanților lor, că pentru a îmbunătăți situația în domeniul agriculturii, calea principală este aceea a utilizării cu cît mai multă pricepere a propriilor posibilități; integrînd măsurile de ridicare a agriculturii, în cadrul dezvoltării armonioase a întregii economii naționale. Introducerea mecanizării și sporirea continuă a producției în a- gricultură. presupun o bază materială corespunzătoare și modernă. Tocmai de aici, decurge importanța industrializării ca pîrghie hotăritoare a dezvoltării tuturor ramurilor economiei naționale, inclusiv a agriculturii, 'Sprijinul . Internațional — concentrat în-mare parte în cadrul F.A.O.— poate și trebuie să fie un stimulent Important, dar auxiliar realizării unorv proiecte pe linia Programului Națiunilor Unite pentru dezvoltare, a Programului alimentar mondial, a campaniei mondiale împotriva foametei ețc. De asemenea, aceasta se manifestă pe calea asistenței tehnico- științifice și al formării de cadre cu calificare medie și superioară. Un rriare rol s-a dovedit totodată a avea schimbul de experiență bilateral, șl prin F.A.O., precum și extinderea în țările în cură de dezvoltare a rezultatelor bune obținute de către țării» dezvoltate, adaptate la condițiile specifice.De asemenea, o importanță tot mai mare revine cooperării economice și tehnico-ștlințifice bilaterale, care se face pu respectarea intereselor reciproce și a suveranității statelor partenere.Nu trebuie să se creadă, firește, efi progresul agriculturii ar privi doar țările în curs de dezvoltare. Progresul este necesar — după cum au demonstrat o serie de delegați— înseși țărilor considerate în prezent a fi dezvoltate.Așa cum ș-a arătat în expunerea delegației noastre la conferință, experiența României demonstrează că transformarea socialistă a satului o- 

feră: condiții din cele mai propice pentru dezvoltarea susținută a forțelor de producție, realizarea unul ritm rapid de modernizare a agriculturii. Experiența obținută de România, într-o perioadă istorică scurtă, reliefează .marile posibilități ce se creează prin această profundă transformare pentru mobilizarea resurselor materiale șl umane ale fiecărei tari, pentru descătușarea forțelor creatoare ale populației agricole, ridicarea agriculturii si a întregii activități ecohomice pe noi trepte ale progresului.Relevînd că F.A.O. joacă un rol important în ’ intensificarea cooperării internaționale, menită să constituie,:-în condițiile respectării suveranității statelor, un aport prețios la progresul economic și social al liifnii și îndeosebi al țărilor în curs de dezvoltare, delegația română a arătat că tara noastră va sprijini în continuare inițiativele constructive ale acestei organizații.Anchetâ realizată d#
Nicoloo PUICEA
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Pe Valea Timișului Foto : S. Cristian

Prin Decret al Consiliului de Stat, tovarășul Vasile Pogăceanu a fost numit în calitate de ambașa-. dor extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România > în Republica Arabă Siriană.(AgerpreS)

TURNEUL ÎN CAPITALĂ AL 
ANSAMBLULUI POPULAR 

MONGOLAnsamblul popular mongol, care începînd de la 25 decembrie a întreprins un turneu prin mai multe orașe din țara noastră, a prezentat vineri seara primul spectacol în Capitală. în sala Uniunii' Gfenerâfo a Sindicatelor, artiștii oaspeți sub conducerea lui G. Tzerendorj, maestru emerit al artei, au interpretat'cîntece și dansuri reprezentative pentru folclorul mongol, a- companiindu-se de instrumente specific populare.La spectacol au asistat Dumitru Popa, membru supleant al Comitetului .Executiv al C.C. al P.C.R., Ștefan Bălan, Mihai Bălăneșcu, Adrian Dimitriu, miniștri, Mihai Marin, adjunct al ministrului afacerilor externe, Virgil Brădățeanu, vicepreședinte al C.S.C.A., oameni de cultură și artă, un numeros public. Erau prezenți Togoociin Ghenden, ambasadorul R. P. Mongole la București, alți șefi de misiuni.și membri ai corpului diplomatic.Spectacolul s-a bucurat- de succes. Artiștilor mongoli le-au fost oferite flori din partea Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă.
PLECAREA DEFINITIVA Â 
AMBASADORULUI BELGIEI 

LA BUCUREȘTI

Iiii

Ajutorul acordat ds
Crucea Roșie română
pentru sinistrații al
generaCrucea Roșie a Republicii Socialiste România a adresat Semilunii Roșii algeriene o telegramă prin care își exprimă compasiunea față de pagubele umane și materiale provocate în estul Algeriei de ploile torențiale din ultima vreme.Crucea Roșie română a acordat prin Semiluna Roșie algeriană un ajutor pentru sinistrați, constînd din medicamente, alimente și pături.

/
DE PESTE HOTARE

încă din primele zile ale anului 
1968 au sosit în țara noastră numeroși 
turiști spre a-și petrece concediul sau 
a practica sporturi de iarnă. Primii 
oaspeți veniți din Belgia, Cehoslovacia, 
Danemarca, Franța, Finlanda, R. F. a 
Germaniei, Italia, Suedia și U.R.S.S. 
sînt găzduiți la. Poiana Brașov, Predeal 
și Sinaia.

Alte grupuri de turiști din Austria, 
Anglia, Elveția, R. D. Germană sînt 
așteptate să sosească în următoarele 
zile. Și-au anunțat, de asemenea, ve

nirea în țara noastră numeroși studenți 
străini pentru a-și petrece vacanța de 
iarnă.

In actualul sezon, în stațiuni se orga
nizează pentru vizitatori diferite ma
nifestări cultural-sportive. Printre aces
tea figurează concursul internațional 
de schi de la Poiana Brașov, la care 
vor participa sportivi valoroși din 
țară și de peste hotare, precum și 
festivalul internațipnal de muzică 
ușoară „Cerbul de aur“ ce va fi orga
nizat la Brașov.

(Agerpres)

Vineri dimineața ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Belgiei la București,. Honorc Cam- bier, a părăsit definitiv țara noastră. . (Agerpres)
S AH9
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viața intern
A RAPACKI 
despre proble
mele securității
europeneVARȘOVIA. — într-un interviu a- cordat revistei „Realite", Adam Ra- packi, ministrul afacerilor externe al R. P. Polone, a subliniat, printre altele, că Polonia este foarte interesată ca scindarea Europei în blocuri militare să nu se adîncească. Totuși, a adăugat el, atît timp cît nu vor exista alte garanții eficiente pentru securitatea Poloniei, interesul ei este să nu se priveze de foloasele pe care i le oferă din acest punct de vedere Tratatul de la Varșovia.Referindu-se la problema germană, ministrul polonez a menționat că a- ceastă problemă va fi rezolvată de istorie. Abordînd problemele securității europene. Rapacki a arătat că este greu de imaginat securitatea Europei fără limitarea cursei înarmărilor nucleare și fără lichidarea armamentului atomic în Europa centrală.întrebat în ce condiții o conferință europeană în problemele securității și colaborării ar putea urni din loc problema creării unui sistem de securitate în Europa, A. Rapacki a răspuns că Polonia este pentru o destindere legată de măsuri fundamentale în direcția securității și colaborării. Pe ordinea de zi a unei asemenea conferințe, la care ar trebui să ia parte în primul rînd toate țările europene, a spus el, vor trebui să figureze cele mai urgente probleme privind destinderea, securitatea și colaborarea.
KINSHASA

Comemorarea 
unei date
istorice

PROGRAMUL PARTIDULUI

SOCIALIST DIN JAPONIA
TOKIO 5 (Agerpres). — La Tokio 
fost publicat programul PartiduluiaSocialist din Japonia, intitulat „Calea Japoniei spre socialism și lupta anului 1970“. Programul va fi supus spre examinare și aprobare Congresului ordinar al partidului, programat pentru 24 ianuarie a. o. Principalele sarcini ale partidului, incluse în program, se referă la lupta împotriva agresiunii din Vietnam, pentru retrocedarea imediată a Okinawei și lichidarea tratatului de securitate ja- pono-american. Programul va intra în

I

ni

vigoare în anul 1970, dată la car* 
expiră trata tul <1* securitate japonu- 
american. ) ., . '

In program «e ataiă că Partidul 
Socialist Japonez intențiemeaxă «ii 
conducă lupta poporului japdiiez tm- 
potriva agresiunii din Vietnam, pen
tru retrocedarea Okinawei și lîehidâ- 
rea Tratatului de Securitate' japono- 
american sub lozinca „Apărarea con
stituției țării, democrației ți fteutrali- 
tățil". Prograriml subliniază necesita
tea creării unui front puternic comun 
în această luptă. . • "'

C01AB0RARIA
TĂRILC EUROPENE

(Urmare din pag. I)

voltare unor discipline ce se află în strînsă conexiune cu acestea, încă pe timpul cînd calculatoarele _ nici nu existau în țară. în consecință astăzi,' cînd ele încep să fie introduse, dispunem de un anumit număr de specialiști pentru rezolvarea problemelor ce se pun în acest domeniu.Cercetarea universitară,\ fiind legată de învățămînt, es.te, în . esență, legată de scrutarea noilor orizonturi și de înaintarea întregului front al științei. Ea acoperă o multitudine de probleme, incluzînd premisa ca, în adîncirea unora dintre acestea. .. să se facă apel la institutele. Academiei care au un front de cercetare mai specializat. Astfel, bunăoară, în domeniul plasmei, care prezintă un atît de mare interes teoretic și practic, nu învătămîntul superior ar fi cel mai indicat să aprofundeze problemele cercetării, ci un institut cu profil specializat.Complexitatea caracteristică cercetării moderne — atît în ce privește frontul investigațiilor, cît și profunzimea lor — depășește adesea posibilitățile unei singure catedre universitare. Asemenea situații reclamă 
finirea eforturilor mai multor ca
tedre, gruparea lor în vederea rezol
vării complexe a problemelor știin
țifice, pe baza unui program de cer
cetări comun, realizîndu-se o efici
entă simbioză între discipline. Trebuie însă, în asemenea cazuri, să ne ferim de anchilozarea activității, catedrelor prin fixarea definitivă sau excesiv de lungă, în componenta u- nui anumit grup. Necesitatea gru
pării catedrelor s-ar impune numai în 
legătură cu probleme mari, de inte
res economic major. în perioada în care catedra sau grupul de catedre își consacră eforturile satisfacerii solicitării beneficiarilor, ele au astăzi dreptul ca, în baza contractelor de cercetare încheiate, să primească de ? la beneficiar dotarea necesară și chiar ajutor în cadre. în probleme deosebit de complexe însă cercetarea 
universitară trebuie să. atragă cu. 
curaj în frontul ei și specialiști din ■ 
afara învățămîntului, din institutele 
departamentale, de pildă, realizînd 
o și mai eficientă întrepătrundere 
a științei cu producția materială.Aici rezidă una din cauzele pentru care cercetarea aplicativă nu a atins pînă în prezent, în cadrul învățămîn- tului superior, nivelul și amploarea pe care le-ar fi putut avea. Sistemul contractual de finanțare a cercetărilor, prevăzut în Directive, deschide în acest sens mari posibilități ce se cer pe deplin . fructificate. Evident că tematica lucrărilor, pusă de acord cu. nevoile practicii și inspirată din, contactul organic, viu, între cercetătorii, reprezentanți ai înyățămîn- tului superior și cei din alte unități de cercetare — academice, departamentale, ale centralelor industriale și laboratoarelor uzinale — cît și cu înseși întreprinderile industriale, va da un considerabil impuls cercetării la toate nivelurile.în ce privește componența grupu
lui de catedre, ea va trebui să se 
adapteze la necesități. în această mo
bilitate, în această posibilitate de 
rapidă restructurare stă unul din ma
rile avantaje ale cercetării din învă- 
țămîntul superior fată de cea specializată, fiind capabilă să facă fată unui evantai mai larg de Preocupări.în învățămîntul superior, disciplinele tehnice și economice au mai ales caracter aplicativ și ca atare generează, în primul rînd, cercetare aplicativă. Dar și la temelia lor trebuie

sa sa găsească adeseori cercetări fundamentale, întreprinse, dacă este cazul, în același cadru. Astfel matematica sau logica, prin excelență discipline teoretice, pot oferi un aport ho- tărîtor. Astăzi nu mai constituie o surpriză pentru nimeni aplicațiile u- nor ramuri ale matematicii,, ca teoria probabilităților și statistica matematică, teoria deciziilor, teoria grupurilor, teoria firelor de așteptare, analiza numerică, logica matematică, teoria algoritmelor, precum și a multor alte, discipline, atît în tehnica mașinilor electronice, de calcul cît și în planificarea, programarea și optimizarea unor procese economico-industriale și tehnologice.DaCă discipline complet „teoretice" își găsesc aplicații utile în practică, este de la sine înțeles că mecanica fluidelor și a solidelor deformabile, fizica solidului și moleculară, atomică și nucleară, chimia fizică, a macro- moleculelor, a compușilor organici și hidrocarburilor, toate disciplinele geologice, biologice, etc., abordate în școala superioară, oferă surse mănoa- ; se, de aplicații practice în industrie, în transporturi. în medicină.Dezvoltarea bazei materiale, ca urmare a avantajelor oferite de sistemul contractual, și acțiunea de formare sistematică de cadre tinere, valoroase, vor conduce cu siguranță la o înflorire considerabilă a cercetării experimentale și aplicative în învă- țămîntul superior. Este însă important, de stabilit care sînt frontierele cercetării aplicative în învățămînt, atît în conformitate cu specificul său, ’cît și în raport cu întregul sistem al unităților de cercetare prevăzut^ în Directive. Consider că, în învăță
mînt, cercetarea nu ar trebui să de
pășească faza de laborator, prelun- 
glndu-se doar sub formă de cola
borare la lucrările efectuate în ins
titutele academice sau departamen
tale, ale centralelor industriale sau 
în laboratoare uzinale. Astfel, s-ar evita, chiar de la început, apariția unor paralelisme și încălcarea nejustificată a unor domenii de investigație, cărora, în mod organic și functional, le revine continuarea cercetărilor efectuate în laboratoarele universitare, iar w în înlănțuirea succesivă a cercetărilor trebuie să vedem însăși rațiunea de existentă a diferitelor instituții de cercetare. Sarcina realizării acestui comandament major revine forului superior de coordonare a întregii activități științifice din țara noastră — Consiliul National al Cercetării Științifice.Este de mare importanță și atragerea în componența consiliilor de administrație ale viitoarelor centrale industriale, în colegiile ministerelor, a unor cadre universitare, cu profil corespunzător și bogată experiență științifică, oferind pe lîngă avantajul cunoașterii aprofundate a problemelor respective, și posibilitatea obținerii unor soluții competente. Consilierii științifici avînd o formație teoretică temeinică vor constitui acea punte de legătură necesară între limbajul abstract al cercetării, și con- cretitudinea problemelor producției.în marea operă de desăyîrșire a construcției socialismului, măsurile de perfecționare a conducerii și planificării economiei naționale vor juca un rol extrem de important, iar în cadrul lor, stimularea și promovarea cercetării științifice în în- vățămîntul superior îi creează acestuia posibilitatea afirmării ca un factor de seamă în rezolvarea problemelor majore ale economiei și culturii naționale.

După 8 runde, în irunteă clasamentului " turneului ■ internațional masculin de șah de la Hastings se află acum trei copcurenți : Gheorghiu (România), Stein (ij.R.S.S.) și Suetin (U.R.S.S ), fiecare cu cîte 5,5 puncte, urmați de Hort (Cehoslovacia) — 5 punere, Whiteley (Anglia), Ostojic (Iugoslavia),

Kaplan (Porto Rico) cu cîte 3,5 puncte etc.In runda a 8-a Gheorghiu a remizat după 14 mutări cu Ostojic. Stein a cîștigat la Keene, iar partidele Basman — Hort, Hartston — Kaplan și Whiteley — Suetin s-au încheiat cu rezultate de egalitate.
ÎN CÎTEVA

KINSHASA 5 (Agerpres). — Re
publica Congo (Kinshasa) a săr
bătorit la 4 ianuarie împlini
rea a 9 ani de la declanșarea 
luptei populației din capitala 
tării împotriva regimului colonial 
belgian. La 4 ianuarie 1959, din 
ordinul autorităților colonialiste, 
în capitala tării jandarmeria si 
armata au deschis foc asupra unei . 
demonstrații pașnice a populației 
congoleze. Masacrarea participan- tițor. la ..demonstrație a .constituit, 
semnalul acțiunilor populare din 
întreaga tară. Incercînd să înăbu
șe mișcarea de eliberare naționa
lă, autoritățile coloniale au dez
lănțuit o adevărată teroare. Mă
surile represive nu-au putut in
fringe lupta poporului congolez 
pentru libertate și independentă.

In memoria celor căzuți la 4 
ianuarie 1959, la Kinshasa au avut 
loc ceremonii comemorative.

te astăzi drept o adevărată piedică pentru contactele bilaterale.
Ministrul de externe s-a 

referit la rolul pe care.-l 
joacă țările mici și mij
locii in viața internațio
nală.Potrivit opiniei sale, în lumea actuală, statele mari trebuie să țină seama, in măsură considerabilă, de țările mici și mijlocii, care au o pondere tot mai importantă în evoluția generală a evenimentelor politice Pe de altă parte, riscurile unui război atomic iac ca și din punct de vedere militar, poziția țărilor mai mici să nu poată ii trecută cu vederea. Anumite inițiative ale acestor țări sînt de mare însemnătate. Printre •> acestea L. TOncic men- ” ționează cunoscuta „rezoluție europeană* cu privire la îmbunătățirea relațiilor de bună vecinătate între țările continen

tului nottru aparținînd n- 
nor sitteme Aoeial-poliii- 
ce diferite, rezoluție w 
doptată în unanimitate 
de Adunarea Generală tt 
O.N.V. Țârii» inițiafotfr* 
ale acestei rezoluții —• a 
relevat el — •• tn-
trunese la ocazii nfrne- 
rit* pentru a eontrftraiîa 
apropierea didtre po
poarele din Europa de 
est »i de Veil. Momănfa, 
ca prima inițiatoare a e- 
cestei idei, joacă in acest 
fel un rol deosebit — a 
subliniat miniștrii! de *x- 
teme austriac.

Re fer induse la evolu
ția relațiilor dintre Aus
tria Și România, L. Tun
ete a declarat;

Dezvoltarea 
dintre Atistrid 
nia constituie
de reldjii bune ți armoni
oase , înțre stat» din Eu- 
ropa d« vest și est. Toc
mai ■ neutralitatea Austriei 
și năzuința României spre 
o intensă colaborare eu
ropeană constituie pentru 
aceasta premise exce
lente.

relațiilor 
ț( RtrmA- 
uâ model

• A început competiția internațională de. baschet pentru „Gupa intercontinentală". Real Madrid a ' învins cu 93—84 (44—35) pe. Simmerithal .Milano. Baschetbaliștii spanioli vor in- tîlni în finală echipa americană Goodyear (deținătoarea trofeului), care a întrecut cu Scorul de 84—52 (36—21) pe Botafogo Rio de Janeiro.• Echipele de hochei pe ’ gheată ale Canadei și Suediei au susținut o nouă întîlnire la Winnipeg. Scor : 5—4 (1—1, 1—3, 3—0) în favoarea hocheiștilor canadieni.O Selecționata de rugbi în XIII a. Australiei, care se află in turneu în Franța, a jucat la Saint Gaudens cu o selecționată a Pirineilor. Oaspeții au învins cu scorul de 15—0 (9—0).• Numeroși partiefoanti la crosul de la St. Silvestro (Brazilia) au evoluat într-un concurs desfășurat pe stadionul Paceaembu. Proba de 10 000 m plat a revenit englezului Tim Johnston. cronometrat _ în 29’01”7/10. Roelants a abandonat în ultima parte a cursei.

arbitrului, apoi l-a insultat și lovit. După multi ani, federația italiană de fotbal trece la o măsură mai drastică împotriva unui jucător ■ din prima ligă.

• A treia „manșă" a competiției de sărituri cu schiurile „Turneul celor 4 trambuline" va avea loc astăzi la Innsbruck. Cu ocazia antrenamentelor de ieri, austriacul Bach- ler, sovieticul Saglanov și norvegianul Grini au obținut sărituri de 94 m. Favoritul nr. 1 al probei, norvegianul Bjoern Wirkola, care conduce în clasament după două manșe, a avut cea mai bună săritură de 92,5 m.
o Federația italiană de fotbal a hotărît suspendarea pe 11 etape a jucătorului Boninsegna din echipa Cagliari. In meciul de campionat Varese — Cagliari (2—1), Boninsegna 

a protestat mai întîi la deciziile
LOTODIN 5 IANUARIE 1968

51 40 13 46 47 49 42 52 30 34 24 Fond de premii : 773 341 lei.Tragerea următoare va avea loc vineri 12 ianuarie 1968, la Bucu-
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Un alt accident de automobil a capăt vieții unui cunoscut rug- francez : internaționalul Jeanopus bist _________ __ ______ ____ ____ _____Michel Capendeguy, din echipa C. A. Beglais. După cum șe știe, cîteva zile mai înainte își pierduse viata în împrejurări asemănătoare, niface. Guy Bo-
MARILE DIMENSIUNI

•jț

ALE MICULUI ECRAN
a Astăzi din parcul ră primele din cadrul de hochei jocurilor este următorul mia — Tîrriava (ora 9) , oieaua — Avintul Gheorgheni (ora 17) și Avîn- tul Miercurea Ciuc — Petrolul Geologie (ora 19).

pe patinoarul„23 August" se jocuri ale etapei a doua campionatului republican pe gheată. Programul Agrono- Steaua —
artificial desfășoa-

(Agerpres)

patinoarul la întrece-din Capi-Florepsca, rile patinatorilor artistici fală. Evoluează M. Comanici (Dinamo), unul dintre favoriții competiției Foto : M. Cioc

Micul ecran pătrunde în tot mai multe cămine, în fata lui își petrec o bună parte din timpul liber milioane de oameni din lumea întreagă. Pentru ca el să se poată instala într-un număr tot mai mare de locuințe, pentru ca programele lui să fie tot mai atractive și mai Uniunea Sovietică vădește pentru solutionarea a numeroase și complexe probleme, unele mare anvergură.
instructive, în se preocuparea

de
PALATUL 
DE LA 
OSTANKINO

rești.

Ieri în țară : vremea s-a men
ținut rece, cu cerul variabil, nrai 
mult acoperit în Banat și Transil
vania, unde a nins temporar. Nin
sori locale s-au mai semnalat în 
Moldova și Dobrogea. Vîntul a 
suflat slab pînă la potrivit. Tem
peratura aerului la ora 14 oscila 
intre minus 8 grade la Blaj și 
plus 3 grade la Băilești. Izolat s-a 
semnalat ceață. In București : vre
mea s-a menținut rece, cu cerul 
variabil. Vîntul a suflat slab.

Temperatura maximă a atins zero 
grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 7, 8 și 9 ianuarie. In țară : 
vreme relativ umedă și în încăl
zire ușoară. Cerul va fi temporar 
noros. Vor cădea precipitații lo
cale. Vînt slab pînă la potrivit. 
Temperaturile minime vor fi cu
prinse între minus 8 și plus 2 
grade, iar maximele între minus 
5 și plus 5 grade. Ceață locală. 
In București : vreme relativ ume
dă și în încălzire ușoară. Cerul va 
fi temporar noros. Precipitații 
slabe. Vînt slab pînă la potrivit. 

. Temperatura în creștere ușoară.
Ceață dimineața și seara.

Despre turnul de televiziune de la Ostankino am scris în paginile ziarului cu alt prilej. Acum mă voi opri. asupra centrului unional de televiziune. Dacă turnul impresionează în primul rînd prin înălțimea lui, edificiul alăturat se impune prin proporțiile sale: 415metri lungime, 100 lățime, 13 etaje, 15 000 metri pătrați suprafață și un volum de un milion șaptezeci de mii de metri cubi. Aici vor funcționa nu mai puțin de 14 studiouri. Două dintre ele vor avea o suprafață de cîte o mie de metri pătrați, iar alte patru vor fi rezervate pentru turnarea filmelor de televiziune. Palatul va mai dispune de o sală de conferințe cu 800 de locuri, o cantină de mare capacitate etc.Telecenbrul deOstankino a început să funcționeze parțial în ajunul semicentenarului revoluției din Oc-
la

tombrie. Să aruncăm o privire într-unul din studiourile lui, cel oare poartă numărul 4, primul care și-a început activitatea. El este de fapt o clădire în clădire : are fundații proprii, independente de cele ale restului edificiului, pereți proprii, aflați la o distantă de 10 centimetri de pereții alăturați, uși groase de parcă ar fi ale unor camere de tezaur de bancă, umplute cu nisip fin. Pereții sînt făcuți din cărămizi al- temînd cu straturi de material izolant. Toate acestea fac ca nici o vibrație, nici un zgomot de afară sau din încăperile alăturate să nu poată pătrunde în interiorul studioului. în plafon sînt instalate peste o sută de corpuri de iluminat conectate la un sistem electronic, cu ajutorul căruia regizorul poate obține lumina dorită. De la pupitrul de comandă, apăsînd pe butoane sau manevrînd manete, el poate produce ceață artificială sau alte efecte speciale, poate face ca pe ecran să apară simultan două sau chiar patru imagini.Cînd întregul complex al telecentrului va intra în funcțiune el va transmite zilnic cinci programe în alb-negru și unul în culori, cu o durată totală de 50 de ore de emisie.

CORESPONDENTA din moscova 
DE LA SILVIU PODINA

1 octombrie 1967. tunci la Muzeul politehnic, la magazinul de aparate de radio și televizoare „Efir" de pe strada Gorki și în alte locuri, sute de mos- coviți au urmărit prima emisiune de acest gen. De atunci astfel de emisiuni se transmit regulat, în fiecare sîmbătă și duminică,După cum se știe, la baza televiziunii sovietice în culori se află sistemul francez „Secam", căruia i s-au a- dus unele perfecționări în cadrul unui program de colaborare între sa- vanții sovietici și francezi. Ultimele detalii ale acestui sistem au fost puse la punct în urmă cu un an. De atunci și pînă în prezent industria sovietică a realizat întregul complex de aparatură necesară televiziunii culori, rezolvînd meroase problemeradio-tehnică, electronică, optică, chimie, fiziologie a vederii etc. Una dintre ele a fost problema creării tubului cinescopic. In interiorul acestei piese de bază a televizorului în culori se află trei „tunuri" electronice — cîte unul pentru fiecare din cele trei culori de bază : roșu, albastm și verde. Ecranul tubului este de fapt un mozaic alcătuit din peste un milion de luminofori, și ei albaștri, verzi și roșii. Cîrxl se „bombardează" a- cești luminofori cu electroni, ochiul omenesc percepe întreaga gamă de culori a curcu-

in
nu

de

CURCUBEUL 
ELECTRONICZiua oficială de naștere a televiziunii sovietice în culori este

beului rezultată din va
riațiile de combinare 
ale celor trei culori.

Primul model de te
levizor în culori a fost 
realizat de fabrica de 
televizoare din Mosco- 
va. El poartă marca 
„Rubin 401“, și are un 
ecran cu o diagonală 
de 59 de centimetri. Un 
al doilea model, ,,Ra- 
duga-4“, este produs de 
o întreprindere din Le
ningrad.

„ORBITA"
înfăptuirea sistemu

lui „Orbita", de. trans
mitere a emisiunii de 
televiziune la distante 
foarte mari, marchează 
trecerea televiziunii 
„cosmice" din faza ex
perimentală în faza a- 
plicării ei largi, în ce 
constă, și cum funcțio
nează sistemul „Orbi
ta" ? Se știe că undele 
de televiziune, prbpa- 
gîndu-se în linie dreap
tă, pot acbperi — din 
cauza curburii Părnîn- 
tului -i- numai o supra
față limitată. Pentru a 
putea fi recepționate la 
distanțe mari, ele tre
buie să fie captate șl 
apoi retransmise de 
stații-releu. Această so
luție este folosită în 
partea europeană a 
U.R.S.S. ; dar pentru 
ca programele telecen- 
trului din Moscova să 
poată fi vizionate și de 
locuitorii Siberiei, A- 
siei centrale, Extremu
lui Orient, la distante 
de mii de kilometri, 
peste lanțuri de munți,

pesti taiga și tundră, 
*r fi fost rtevore de 
construirea unui număr 
enorm de stațibreteu, 
dintre tara 'multe în 
locuri foarte greu acce
sibile.' Mult «rai avan
tajoasă este „soluția 
cosmică", adică folosi
rea pentru retransmi- 
tera a «ateliților de tip 
„Molntâ-I", chiar dacă 
ei trebuie înlocuiți la 
anumite intervale de 
timp. Un emițător pu- 

. ternic, instalat lîngă
Moscova, trimite radio- 
semnalftlo . purtătoare 
ale'programelor postu
lui central de televizi
une în direcția sateli
tului. Acesta le recep
ționează, le amplifica, 
iar apoi le retransmite 
pe Părnînt. Datorită 
înălțimii foarte mări 
la care se slflă Satelitul 
— stație de releu miș
cătoare — undele ,e- 
niise de el acoperă în
treaga emisferă. Pe pă- 
mîr.t, stațiile „Orbita", 
dotate Cu antene para
bolice cu an diametru 
de 12 metri, imense 
farfurii îndreptate în 
direcția Satelitului, re
cepționează semnalele, 
le amplifică și le trans
mit stației locale de 
televiziune de la care, 
la rîndut lor, le recep
ționează 
torii.

lntr-nn 
construit*

telespecta-

an au foșt 
peste 20 de 

stațit „Orbită". Prin in
trarea în funcțiune 
a sistemului „Orbi
ta", peste ăd de mi
lioane de oameni car* 
trăiesc în localități a- 
flate la multe mii de 
kilometri de capitala 
sovietică pot ttrmări 
misiunile postului cen
tral tie televiziune.



din Argentina

unui

populară la

Antonin Novotny a depus-o prim-secretar al C.C. al P.C. Buenos Aires

constructiv7

la a 50-a aniversare

a Partidului Comunist

Manifestație
9

Tovarășul Alexander Dubcek ales prim-secretar 
al C. C. al P. C. din CehoslovaciaPRAGA. Agenția C.T.K. transmite :între 3—5 ianuarie 1968 a avut loc plenara Comitetului Central al P.C. clin Cehoslovacia, în cadrul căreia a continuat analizarea problemelor a căror dezbatere a început în plenara din decembrie. In conformitate cu concluziile celui de-al XIII-lea Congres al P.C. din Cehoslovacia și;,.cu tezele „Cu pri-. vire la situația și -rolul partidului în etapa actuală de dezvoltare a societății noastre socialiste", adoptate de plenara din octombrie, Comitetul Central a analizat problemele principiale ale rolului conducător al partidului, ridicarea caracterului activ și eficient al muncii de partid.Comitetul Central a subliniat că principalul conținut al politicii actuale a partidului trebuie să fie unirea întregului popor cehoslovac în scopul dezvoltării viitoare a societății socialiste. Comitetul Central a analizat situația actuală din partid și a arătat lipsurile existente în metodele și stilul de muncă din sînul conducerii de partid și în aplicarea concretă a principiului centralismului democratic și a democrației interne de partid.Pe marginea acestor probleme au avut loc dezbateri largi, la care a participat marea majoritate a membrilor și membrilor supleanți ai C.C. al P.C- din Cehoslovacia.Plenara C.C. al Partidului Comunist din Cehoslovacia, pe baza cererii tovarășului Antonin Novotny, — președinte al R. S. Cehoslovace — a hotărît să-1 elibereze din funcția de prim secretar al C.C. al P C. din Cehoslovacia.Plenara a exprimat recunoștința pentru activitatea pe care tovarășul

ca- - - - .,-r.dinCehoslovacia în folosul partidului și Republicii.Comitetul Central a ales în unanimitate în funcția de prim-secretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia pe tovarășul Alexander Dubcek, membru al Prezidiului C.C. al P.C. din Cehoslovacia, care pînă în prezent a îndeplinit funcția de prim-șecretar al C.C. al P.C. din Slovacia.Comitetul Central a hotărît să aleagă suplimentar în componența Prezidiului C.C. al P.C. din Cehoslovacia pe tovarășii Jan Pilier, ministru adjunct al industriei grele, Jozef Spacek, prim-secretar al Comitetului regional de partid din Moravia de sud, Emil Rigo, președintele Comitetului de partid de la Combinatul metalurgic din Kosice și Jozef Boruvka, președintele cooperativei agricole unice din satul Dolany.In încheierea Comunicatului se subliniază că toate măsurile luate de Comitetul Central sînt îndreptate spre întărirea Partidului Comunist din Cehoslovacia și a Republicii Socialiste Cehoslovace și au drept scop întărirea unității partidului și a conducerii sale, respectarea cu strictețe a normelor leniniste ale muncii de partid, intensificarea activității partidului și, pe această cale, înfăptuirea deplină a sarcinilor puse de Congresul al XIII-lea, precum și crearea ] tru pregătirea corespunzătoare a Congresului al XIV-lea al partidului. Lucrările Plenarei Comitetului Central al P.C. din Cehoslovacia s-au încheiat în spiritul coeziunii și deplinei unități.

BUENOS AIRES 5 (Agerpres). — Joi a avut loc o puternică demonstrație consacrată celei de-a 50-a aniversări a Partidului Comunist din Argentina. Coloanele de mani- festanți, care au trecut pe principalele străzi ale capitalei, au cerut restabilirea libertăților democratice.La scurt timp după lovitura de stat din iunie 1966, Partidul Comunist din Argentina a fost interzis. In cei 50 de ani de existență, partidul comunist a fost nevoit să-și desfășoare activitatea în ilegalitate timp de 30 de ani. Ruanda. O tabără a mercenarilor care s-au refugiat în această țară după eșuarea acțiunii lor împotriva statului Congo (Kinshasa). In fotografie: mercenari păziți de trupe ruandeze

Incidente în „Al Gumhuria

mare efort

Cuvmtarea fui Fidel Castro Ia mitingul de la Havana

CORESPONDENȚA DE LA VICTOR STAMATE

tre trupe iz 
raeliene
și iordaniene

AMMAN 5 (Agerpres). — Vineri dimineața, la ora 6,50 GMT, a avut loc un schimb de focuri între trupele izraeliene și cele iordaniene situate de' o parte și -,de alta a fluviului. Iordan, la nord de podul Allenby.Purtătorul de cuvînt iordanian a precizat că incidentul a avut loc după ce trupele izraeliene au deschis primele focul, după care forțele iordaniene au ripostat.Agenția U.P.I., citind oficialități izraeliene, transmite că schimbul de focuri de vineri dimineața a luat sfîrșit la ora 9,00 GMT și că în rîndul trupelor izraeliene au fost înregistrați trei răniți. Oficialitățile izraeliene au declarat că forțele iordaniene au fost cele care au deschis primele focul.
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despre politica
externă a României

Cotidianul egiptean „Al Gumhu
ria" publică un articol intitulat „20 de ani de construcție socialistă", în care se arată că „România joacă un rol foarte important în familia țărilor socialiste, datorită concepției consecvente a P.C.R., potrivit căreia socialismul științific trebuie aplicat în condițiile specifice ale României". România scrie ziarul — „duce o I ținută pentru unitatea tuturor forțelor socialiste". „România promovează o politică externă proprie, independentă, care ține seama de interesele poporului român" — a- rată „Al Gumhuria". Abordînd poziția țării noastre față de situația din Orientul Apropiat, ziarul menționează că „România este de părere că soluționarea crizei constă în retragerea trupelor izraeliene". In încheiere, ziarul relevă că România a acordat sprijin material țărilor arabe.

In prima săpfămînă a lunii decembrie, pe scena feafrului din Bonn a fost prezentată în premieră opera „Visul lui Liu Tung”. Compozitorul — sud-coreeanul Isang Yun — n-a putut lua parte la premieră, deoarece se afla după grafiile unei închisori din Seul. Cu trei zile înainte procurorul ceruse pentru el pedeapsa cu moartea. La mijlocul lui decembrie a fost condamnat la închisoare pe viață.Isang Yun este doar unul din cei 34 de intelectuali condamnați în decembrie la Seul. La sfîrșiful lunii iulie, prin intermediul ambasadei sud-coreene din R. F. a Germaniei, unde Yun își desfășura activitatea mulți ani, vital” tru a se ocupa probleme muzicale guvernul sud-coreean le a- cordă o importanță deosebită". Un alt intelectual, Lee Ung-no — pe care revista „L'Express" îl califică drept unul din cele mai mari talente sud-coreene în viață și care conducea la Sevres o academie de pictură orientală — s-a văzut „invitat" la festivitățile realegerii ca președinte a lui Pak Cijan Hi. Dar odată ajunși în Coreea de sud, „invitații" n-au mai dat nici un semn de viață.Cam în același timp, în- tr-o serie de țări din Europa occidentală — R.F.G., Franța, Austria, Marea Britanie — au dispărut numeroși intelectuali sud-coreeni, care se aflau în țările respective fie la studii, fie în calitate de angajați. S-a observat, aproape cu prilejul fiecărei dispariții, prezența unor persoane suspecte, sosite din Coreea de sud. Mai tîrziu, ziarele vest- germane au relatat că persoanele respective — în

de mai el a fost „in- în Coreea de sud pen- „de unele cărora

R.F.G. numărul lor a ajuns la circa 50 — sînt agenfi ai serviciilor secrete sud-coreene.Paralel cu răpirile din Europa occidentală, în Coreea de sud s-au intensificat operațiunile polițienești : au fost arestate 194 de persoane. La 9 noiembrie, cei 34 de intelectuali amintiți mai înainte compăreau în fața tri-

două condamnări la moarte (fizicianul Chung Kyo Myung, fosf profesor la Universitatea din Frankfurt, și Cho Yung Soo, profesor la Universitatea din Seul), patru la închisoare pe viafa și 25 de pedepse cu închisoarea, variind între 6 luni și 15 ani.Principala acuzafie adusă celor condamnafi este că ar
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bunaluiui principal din Seul ; printre ei, mulți dintre cei dispăruți în chip afît de misterios din Paris, Heidelberg, Bonn și despre care ambasadele sud-coreene anunțaseră _că s-ar fi „reîntors de bunăvoie în patrie". După mai bine de pafruzeci de zile, timp în care „în fața sediului sever păzit de polițiști înarmați s-au înregistrai numeroase manifestații de protest” (Die Welf), tribunalul din Seul pronunța sentința :

fi „agenfi comuniști" periculoși. lată însă ce scrie revista „Le Nouvel Observa- teur” : „In realitate — și a- ceasta o spune poliția vest- germană — nici unul din studenții și intelectualii răpiți nu sînt comuniști. Ei sînt democrat, pur și simplu liberali", La rîndul său, arătînd că această acuzație nu stă în picioare, „Le Monde" sublinia : „Desigur, ei nu sînt a- părăfori zeloși ai regimului de la Seul ; ei consideră că
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corespondența am «,în Coreea de sud N continuă"... ■
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Washingtonul exercită o influență excesivă în Coreea de sud ; dorința lor este ca Seulul să se orienteze spre o reunificare pașnică a țării".Astfel de dorințe — se știe —• nu sînt deloc pe placul regimului sud-coreean. Mai ales că ideile reunifică- rii'pașnice a țării, ale eliberării Coreei d„ ___ I __ocupația circulație în rîndurile populației, îndeosebi ale tineretu- . lui și intelectualității. In sprijinul acestor idei, studenții au organizat în ultimii ani I manifestații în principals. _ orașe ale țării. Neliniștit, poate mai mult ca în < rînduri, de amploarea demonstrațiilor, serviciu! secret sud- coreean a început o campanie de reprimare a intelectualilor. „Generalii ziarul , ne” — care declară drept < chiar și contactele cu i. coreeni" (indiferent dacă _ cești nord-coreeni sînt părinți, frați sau surori, de care aceștia sînt despărțiți de alifia ani ca urmare a scindării arbitrare a acuzare s-Cum arată ziarul „L’Unitâ" : toți acuzații au fost sălbatic torturați de poliție care i-a consfrîns în acest mod să „mărturisească" crime inexistente și să recunoască orice.Verdictele astfel pronunțate au stîrnit numeroase proteste în lume. Un șir de organizații internaționale au cerut autorităților sud-coreene eliberarea inculpaților. „FrankfurterRundschau" a calificat sentințele pronunțate la Seul „o provocare la adresa dreptului internațional"....Dar, cîtșva zile mai tîrziu, același ziar vest-german își intitula o corespondență din Seul : „I procesele continuă"...

tării, ale eliberă- de sud de sub străină au o largă popu-

După cum s-a anunțat, la nu- - 
tingul din Piața Revoluției din 
Havana, cu prilejul aniversării 
revoluției, a luat cuvîntul primul 
ministru Fidel Castro. „Cea de-a 
IX-a aniversare — a spus Fidel 
Castro — are loc într-unul din 
momentele cele mai mărețe ale 
revoluției, cînd spiritul de luptă 
și de muncă al poporului a atins 
punctul său cel mai înalt, pen
tru a începe un nou an care, 
fără îndoială, va fi un an de 
muncă foarte intensă". Anul 
1968, a adăugat el, „va fi 
unul din anii în care va tre
bui să realizăm cel mai mare 
efort constructiv, va fi unul 
din anii cei mai grei ai re
voluției, dar în același timp, 
va fi unul din anii care ne va 
permite să privim cu mai mult 
optimism spre viitor. In acest an 
va trebui să înregistrăm un mare 
progres în organizarea muncii, 
în folosirea resurselor de care 
dispunem, în dezvoltarea amplă 
a producției".

Vorbitorul s-a referit pe larg 
la dezvoltarea economică a țării 
relevînd construirea de noi cen
trale termoelectrice, sporirea nu
mărului de tractoare în agricultu
ră, achiziționarea de nave pentru 
marina comercială și de pescuit, 
de autobuze, camioane, buldozere, 
intrarea în funcțiune a noii linii 
de ciment etc. Aceasta — a subli
niat vorbitorul — a dus la o mare 
creștere a consumului și necesi
tăților de combustibil lichid. 
Fidel Castro a spus că Biroul 
Politic al C.C. al P.C. din 
Cuba a adoptat o serie de mă
suri care prevăd pe de o parte 
un control sever asupra folosirii 
combustibilului și mijloacelor de 
transport auto, iar pe de altă 
parte raționalizarea consumului 
de benzină la autoturismele par
ticulare.

Referindu-se la comerțul exte
rior, vorbitorul a subliniat că „în 
cultivarea trestiei de zahăr ni
meni nu poate să întreacă Cuba. 
In același timp sintem mari pro
ducători de carne pentru piața 
mondială, iar în viitor vom fi

mari producători de fructe tropi
cale, cafea, banane, ananas".

Vorbind apoi despre lupta po
porului vietnamez, Fidel Castro 
a spus : „Acest popor a știut să 
fie la înălțimea glorioasei sala 
misiuni. El a oferit tuturor po
poarelor lumii și în special po
porului nostru un neuitat, gran
dios și fecund exemplu. Pentru 
aceasta sintem solidari cu po
porul vietnamez fără șovăire, 
fără condiții, in orice împreju
rare. otice ar fi și oriunde ar fi“.

Cuba va duce mai departe, fără 
nici Un fel de șovăire, politica sa 
internaționalistă de solidaritate 
cu mișcarea revoluționară din în
treaga lume. Țara noastră va a- 
profunda ideile sale revoluțio
nare, a spus Fidel Castro, își va 
menține trăsătura ei proprie, re
zultat al experienței istoriei sale, 
iar în ideologie — propriul ei 
criteriu, cea mai absolută inde
pendență, propriul ei drum elabo
rat de poporul nostru, de expe
riența noastră și în conformitate 
cu sarcinile noastre.

Motonava
sovietică lovită 
de avioane 
americane în
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PARIS 5 (Agerpres). — Comitetul francez de vigilență și luptă împotriva nazismului a publicat o declarație în care își manifestă îngrijorarea în legătură cu primejdia pe care o reprezintă activitatea elementelor neonaziste din R. F. a Germaniei.Comitetul nostru, indignat de declarațiile făcute în cadrul recentului congres al Partidului național democrat, se arată în acest document, a remis un protest guvernului vest-german, căruia îi cere cu insistență să adopte toate măsurile necesare pentru a pune capăt activității, propagandei și pretențiilor elementelor neonaziste.

WASHINGTON 5 (Agerpres). — La 4 ianuarie, ambasadorul U.R.S.S. în S.U.A., Anatoli Dobrîniri, a în- mînat din însărcinarea guvernului sovietic secretarului de stat al S.U.A., Dean Rusk, o notă de protest; în care se arată că,- la 4 ianuarie, îri timpul bombardării portului nord-vietnamez Haifong de către avioane militare ale S.U.A., o bombă a lovit motonava sovietică „Pereslavli-Zalesski", care transporta alimente pentru populația R. D. Vietnam. Nava a suferit avarii serioase.Guvernul sovietic, se spune în notă, cefe guvernului american pedepsirea persoanelor responsabile de acest atac și adoptarea unor măsuri urgente și eficiente pentru a nu se admite repetarea unor astfel de acțiuni. „Âvînd în vedere situația care se creează, organele sovietice corespunzătoare vor fi nevoite să ia măsuri pentru asigurarea securității navelor sovietice care se deplasează spre R. D. Vietnam".
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In Zambia se desfășoară o susținută campanie pentru ridicarea nivelului profesional al tinerilor. Fotografia reprezintă un grup de tineri muncitori la o școală serală din Lusaka

La Panmunjon a avut Ioc 

0 ședință a secretarilor celor două părți ale Comisiei militare de armistițiu din Coreea — anunță agenția A.C.T.C. Cu acest prilej, delegatul R.P.D. Coreene a protestat pe lingă partea adversă în legătură cu introducerea ilegală în zona demilitarizată a unor arme automate și a altor tipuri de arme. Franța. Apele rîului Marne, revărsate, au produs în aceste zile mari pagube

Forțele patriotice africane din Rhodesia au lansat 
o ofensivă în valea Zambezi, fapt recunoscut și de autoritățile rasiste de la Salisbury — anunță agenția de presă marocană. In capitala Rhodesiei a fost dat un comunicat în legătură cu această nouă ciocnire între trupele de securitate ale guvernului Smith și patrioți, dar nu se specifică dacă alături de unitățile guvernamentale participă și mercenari trimiși de Republica Sud-Africană.

Un schimb de mesaje 
în problemele Yemenului a avut loc în cursul acestei săptă- mîni între președintele R.A.U., Gamal Abdel Nasser, și regele Fei- sal al Arabiei Saudite — anunță cotidianul „Al Ahram". Potrivit a- genției U.P.I., la Cairo și Ryad nu

a fost dezvăluit conținutul mesajelor, dar se apreciază că ele exprimă pozițiile guvernelor celor două țări față de situația din R. A. Yemen, unde în prezent au loc lupte violente între armatele republicane și elemente regaliste infiltrate pe teritoriul țării.

Harold Wilson va face 
o vizită oficială în U.R.S.S. între 22 și 24 ianuarie a.c. — a- nunță agenția TASS. Invitația de a vizita U.R.S.S. ca oaspete al guvernului sovietic a fost făcută premierului englez de Alexei Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., în timpul vizitei făcute în Anglia în februarie 1967.

Nava comercială olan
deză „Schiedyk", de 10 000 
tone, s-a scufundat m la vest de Vancouver. Cei 40 membri ai echipajului au fost salvați după ce au rătăcit în bărcile de salvare timp de șase ore.

® ACȚIUNI OFENSIVE ALE FORȚELOR PATRIOTICE DIN 

RHODESIA ® PREMIERUL BRITANIC VA VIZITA U.R.S.S.

® NAUFRAGIUL UNEI NAVE OLANDEZE

La Havana s-a deschis Congresul internațional al 
intelectualilor, care iau parte peste 440 de reprezentanți ai intelectualității din 66 de țări. Din România participă uri. grup de oameni de știință, artiști și scriitori. La deschiderea congresului a luat cuvîntul Osvaldo Dorticos, președintele Republicii Cuba, care a adus dele- gaților un salut din partea poporului cuban.

Președintele Vecei Exe
cutive Federale a R.S.F. 
Iugoslavia, Mika Șpiliak, va 
face o vizită oficială în Ita
lia la 8 ianuarie, la invitația pre-mierului italian Aldo Moro. El va fi însoțit de secretarul de stat pentru afacerile externe, Marko Ni- kezici. (Taniug)

La Dakar au început lucrările celui de-al VI-lea Con
gres al partidului Uniunea progresistă din Senegal, i» care participă aproximativ 1 700 de delegați reprezentînd organizații ale partidului din diferite regiuni ale țării, precum și invitați dintr-o serie de țări. Raportul „Politica, națiunea, dezvoltarea modernă" a fost prezentat de secretarul general al partidului, Leopold Senghor, președintele Republicii Senegal.
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