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Sarcinile puse în fața cooperației 
meșteșugărești de către Congresul al 
IX-lea, precum și de Conferința Na
țională a P.C.R. sînt de o importanță 
deosebită pentru activitatea noas
tră. Menită să execute o multitu
dine de lucrări, servicii și alte acti
vități direct legate de ridicarea gra
dului de confort al vieții cotidiene, 
de creșterea nivelului de trai, coope
rația meșteșugărească este obligată, 
dacă vrea să-și îndeplinească rolul 
într-o societate socialistă, să țină pa
sul cu ritmul de dezvoltare a întregii 
economii naționale.

în perioada în care ne aflăm, în 
sectorul nostru sînt în plină desfășu
rare două acțiuni de mare importan
ță și anume : adaptarea la caracteris
ticile ce ne sînt proprii a măsurilor 
pentru perfecționarea conducerii și 
planificării economiei și pregătirea 
celui de-al IV-lea Congres al coope
rației meșteșugărești. Ca organizație 
de masă cu statute proprii și organe 
de conducere alese, cooperația meș
teșugărească este în același timp o 
instituție economică socialistă. Ea se 
încadrează organic în sistemul eco
nomiei noastre socialiste, în normele 
generale de conducere și planificare, 
adaptate, bineînțeles, trăsăturilor ei 
specifice, caracterizate, printre al
tele, printr-o mare risipire a 
unităților pe întreg cuprinsul 
țării — circa 12 000 unități — și prin
tr-o foarte largă gamă de lucrări și 
produse. In cei 18 ani de existență, 
cooperativele noastre s-au dezvoltat 
mult, șl-au creat o solidă bază tehni- 
co-materială, au crescut cadre de 
conducere care au acumulat o mare 
experiență în planificarea și condu
cerea activității economice și orga
nizatorice. Această situație ne per
mite să trecem la metode perfecțio
nate de conducere și planificare. 
Conducerea partidului a subliniat că 
a devenit posibil să se acorde coope
rativelor o mai mare autonomie în 

.gospodărirea fondurilor proprii, mai 
multă competență în planificare și în 
luarea de hotărîri și mai multă răs
pundere în aplicarea tuturor măsuri
lor menite să aducă o îmbunătățire 
substanțială a întregii activități.

S-au și luat, de altfel, unele măsuri 
în această direcție : au fost elabora
te noi acte normative care trec în 
competența cooperativelor o gamă 
largă de probleme : s-au simplificat 
și redus indicatorii de plan de 
Ia 25 la 4, iar rapoartele statisti
ce s-au redus cu 40 la sută și le vom 
reduce în continuare ; s-a mărit com
petenta cooperativelor în aprobarea 
lucrărilor de investiții, de la 100 000 
lei cit era în trecut, la 1 milion lei, 
iar cea a uniunilor județene de la 
200 000 lei la 2 milioane, ceea ce va 
înlesni simțitor realizarea obiective
lor prevăzute.

Largi competențe s-au acordat co
operativelor în ce privește : stabili
rea de prețuri și tarife, de comun a- 
cord cu beneficiarii și clienții ; apro
vizionarea pe cale directă de la di
verși furnizori ; producția de mate

riale și utilaje pentru autoaprovizio- 
nare. în afară de unele contractări 
de mărfuri cu Ministerele Comerțu
lui Interior și Exterior, care se vor 
face pe linie centrală, baza desfacerii 
produselor o va constitui vînzarea 
directă, de către cooperative și uni
uni, la organizațiile comerciale loca
le, cît și prin rețeaua proprie a coo
perației meșteșugărești, care se va 
dezvolta mult.

în mare măsură s-a simplificat so
luționarea problemelor financiare, ca 
și relațiile cu Ministerul Finanțelor 
și Banca Națională, înlocuindu-se sis
temul greoi și complicat al impozită
rii procentuale progresive, cu un sin
gur impozit stabilit anual într-o 
sumă globală. Beneficiile obținute în 
plus vor reveni cooperativei ; o par
te din ele va fi atribuită membrilor 
cooperatori, iar restul va fi destinat 
construcției de locuințe pentru aceș
tia și măririi fondului de bază. Mij
loacele financiare ale cooperativelor 
au fost concentrate într-un singur 
fond și la o singură instituție banca
ră. S-a simplificat mult și procurarea 
creditelor de la bancă, eliberarea su
melor pentru plata retribuției etc. De 
asemenea, în viitor, cooperativele vor 
căuta noi forme, mai stimulative, de 
retribuire a muncii. Tot pe linia sti
mulării cooperatorilor, începînd din 
1968 se mărește cota ce se repartizea
ză cooperativelor la sfîrșit de an. în 
afară de cooperatorii cu munca în

Perfecționarea structurii adminis- 
trativ-teritoriale a țării, organizarea 
județelor și municipiilor au creat 
organelor locale de stat un cadru or
ganizatoric mai adecvat desfășurării 
unei activități rodnice, în vederea 
dezvoltării multilaterale a teritoriilor 
ce Ie gospodăresc, corespunzător ce
rințelor actualei etape de edificare 
socialistă. Acum, după constituire, 
consiliile populare județene provi
zorii și comitetele lor executive au 
trecut efectiv la lucru — pe de o 
parte, pentru organizarea aparatu
lui propriu, al instituțiilor executive 
și unităților de specialitate cu dublă 
subordonare, pe de altă parte, pen
tru îndeplinirea sarcinilor complexe 
ce le revin și asigurarea continui
tății în toate domeniile.

Faptul că județul Sibiu este astfel 
constituit îneît dispune de o bază 
economică și social-culturală comple
xă, avînd asigurată o dezvoltare ar
monioasă a tuturor laturilor activi- 

Ității materiale și spirituale, pune în 
fața organelor locale sarcini și obiec
tive de mare răspundere. Una din 
problemele principale este aceea de 
a. gospodări cu pricepere, cu .cea mal 
mare atenție, mijloacele materiale și 
financiare care sînt puse la dispo
ziția organelor județene. Referin- 
du-ne la investiții, amintim că anul 
acesta urmează să realizăm peste 
900 de apartamente, săli de clasă, 
lucrări edilitar-gospodărești, repa
rații și modernizări de drumuri șl(Continuare în pag. a IlI-a)

Pe șantierul noului local al Institutului Politehnic „Gheorghe Gheorghiu- 
Dej"-Bucureșii (Foto : Agerpres)

străzi, lucrări de canalizare, aprovi
zionare cu apă și altele, care se ri
dică la aproximativ 71 milioane lei. 
Aceste lucrări vor asigura condiții 
mai bune de locuit, ridicarea gradu
lui de civilizație și confort, îmbună
tățirea deservirii populației orășe
nești și a oamenilor muncii de la 
sate. Realizarea unui asemenea vo
lum de lucrări solicită eforturi sus
ținute și o temeinică organizare a 
muncii, cît și colaborarea strînsă din
tre consiliul popular județean, orga
nizațiile de masă și obștești, unită
țile economice și toți cetățenii. Ea 
presupune, în același timp, concen
trarea eforturilor materiale și bă
nești spre obiectivele cele mai im
portante și urgente.

Dar numai eforturile financiare 
făcute de stat nu pot și nici nu tre
buie să rezolve multiplele nevoi ale 
orașelor și satelor. Avem la dispozi
ția noastră forțe mult mai mari, pe 
care le folosim încă în insuficientă 
măsură. Am în vedere, în primul 
rînd, masele largi de oameni ai mun
cii, participarea lor nemijlocită la 
acțiuni de gospodărire, înfrumuse
țare și crearea unei ambiante plă
cute și civilizate fiecărui oraș, străzi, 
comune. O anumită experiență în a- 
ceastă direcție s-a acumulat în de
cursul anilor în județul nostru, de- 
monstrînd că antrenarea maselor Ia 
realizarea obiectivelor edilitar-gos- 
Ițodărești poate polariza în jurul noi
lor organe mii de cetățeni, capaci
tatea lor realmente inepuizabilă. Ac
țiunea de înfrumusețare, inițiată a- 
cum cîțiva ani, va dobîndi, astfel, 
un caracter general, contribuind 
substanțial la dispariția diferențierii 
ce mai există între străzile unor car
tiere mărginașe și cele centrale, în
tre comunele de pe arterele princi
pale și cele lăturalnice.

La acțiunea de dotare a orașelor, 
de îmbunătățiri edilitar-gospodărești, 
o participare substanțială o pot a- 
vea întreprinderile, oamenii muncii 
din uzine, știut fiind că o parte din 
beneficiile peste plan realizate prin 
eforturile proprii ale celor ce mun
cesc sînt destinate ridicării gradului 
de urbanizare a orașelor. Anul tre
cut, cu ajutorul fondurilor obținute 
din cota parte din beneficiile peste 
plan destinate acestor scopuri, s-au 
putut realiza o seamă de lucrări im
portante Ia Sibiu și Mediaș. Folosite 
cu chibzuință, aceste fonduri se vor 
materializa în lucrări utile, durabile, 
menite să îmbunătățească nivelul de 
confort al oamenilor. In acest sens, 
considerăm că conducerile întreprin
derilor trebuie să depună mai multe 
eforturi, să manifeste inițiativă pen
tru depășirea sarcinilor de beneficii 
ce sînt stabilite unităților pe care le 
conduc.

Un loc deosebit în cadrul preocu
părilor noastre îl va ocupa satis
facerea multiplelor cerințe legate de

PRAGA 23. — Corespondentul 
Agerpres, Eugen Ionescu, trans
mite : Vineri seara a părăsit Praga, 
înclreptîndu-se spre patrie, delega
ția Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al C.C. 
al P.C.R., care, la invitația Comi
tetului Central al Partidului Co
munist din Cehoslovacia, a parti
cipat la manifestările prilejuite de 
sărbătorirea celei de-a 20-a ani
versări a victoriei oamenilor mun
cii din Cehoslovacia din februarie 
1948.

Din delegație au făcut parte to
varășii Ilie Verdeț, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., Ma
nea Mănescu, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., și Ion Obradovici, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Praga.

La plecare, la gara centrală din 
Praga, delegația Partidului Comu
nist Român a fost condusă de tova

rășii Alexander Dubcek, prim-se
cretar al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, Antonin Novotny, mem
bru al Prezidiului C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, președintele R. S. 
Cehoslovace, Otakar Simunek, 
membru al Prezidiului C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, Antonin Kapek, 
membru supleant al Prezidiului 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, Pa
vel Hron, președintele Comisiei 
Centrale de Control și Revizie a 
P.C. din Cehoslovacia, Vladimir 
Koucky, secretar al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, Vaclav David, 
ministrul afacerilor externe al R.S. 
Cehoslovace, și alte persoane ofi
ciale.

Erau prezenți membrii ambasa
dei române la Praga.

★
Vineri dimineața a avut loc la 

Praga solemnitatea depunerii de 
coroane de flori în sala centrală a 
monumentului național de la Vit
kov, din capitala cehoslovacă. Au 
fost depuse coroane de flori din

partea C.C. al P. C. din Cehoslo
vacia, a Adunării Naționale Ceho
slovace, a C.C. al frontului națio
nal, a guvernului R. S. Cehoslovace, 
precum și din partea delegațiilor 
de partid din țările socialiste pre
zente la manifestările prilejuite de 
cea de-a 20-a aniversare a victoriei 
poporului muncitor din Cehoslova
cia din februarie 1948.

La solemnitate au participat A- 
lexander Dubcek, Antonin Novotny, 
Jozef Lenart și alți conducători de 
partid și de stat cehoslovaci. Au 
participat, de asemenea, delegațiile 
de partid din țările socialiste.

Din partea Partidului Comunist 
Român o coroană de flori a fost 
depusă de către delegația condusă 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al C.C. al P.C.R.

★
După solemnitatea depunerii de 

coroane, delegația Partidului Co
munist Român a vizitat galeriile 
naționale de artă din Praga.

(Continuare în pag. a II-a)
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ERGONOMIA
în societatea s
a

contemporana
Prof. univ. Miron CONSTANTINESCU

Zilele acestea au avut loc lucrările primului sim
pozion de ergonomie. Au luat parte academicieni, 
profesori universitari, cercetători în domeniul so
ciologiei, psihologiei și pedagogiei, medici și ingi
neri din București și din alte centre universitare 
care au dezbătut probleme actuale ale cercetării 
științifice privind corelația dintre om și muncă, 
fiziologia și psihologia muncii, tehnologia și con
dițiile de mediu, orientarea și selecția profesională 
etc.

Ne-am adresat prof. univ. Miron Constantinescu, 
rugîndu-l să ne vorbească 
tor dezbateri.

despre importanța aces-

a

tarea
w ©

ă

Convorbire
cu prințul NORODOM SIANUK,

șeful statului cambodgian

— Principala exigență pe 
care o am față de un cola
borator — ne spune tov. 
Virgil Dobrotă, directorul 
întreprinderii forestiere 
Sibiu — este curajul în 
susținerea opiniilor pro
prii.

Ne aflăm în continuare 
la CEPECA (Centrul de 
perfecționare a pregătirii 
cadrelor de conducere din 
întreprinderi) și discutăm 
despre exigențe cu cîțiva 
din participanții la cursuri 
și cu cei ce le-au predat.

— De ce însă ar fi ne
voie de curaj ca să-ți susții 
părerea ? De vreme ce 
consulți un om, nu por
nești de la presupunerea 
că s-ar putea să aibă altă 
părere, pe care ții s-o afli ?

— Ipotetic, firește că da 
— răspunde tov. Dobrotă — 
dar un mare rol îl are sis
temul de organizare. Or
ganele de conducere colec
tivă înseamnă o mărire a 
răspunderii fiecăruia, ga
ranția unei orientări mai 
științifice în luarea deci
ziilor ; exigentele sînt mai 
puternic impregnate de spi
ritul colectiv, de faptul că

ele provin dintr-o necesi
tate obiectivă, analizată sub 
toate aspectele.

— Conducerea colectivă 
reprezintă așadar, sub acest 
raport, o bogăție mai mare 
de informații, o complexi
tate mai mare a criteriilor 
și exigențelor după care ne 
călăuzim în cursul muncii.

— Da, aici e nodul pro
blemei. Știința modernă a 
conducerii consideră mun
ca unui colectiv ca un per
manent schimb de infor
mații. Muncitorul e infor
mat ce piesă are de făcut, 
schița sau planul din fața 
lui e o informație în cifre 
și imagini asupra felului 
cum va trebui să arate 
piesa. La rîndul său. el in
formează magazia asupra 
sculelor și materialelor ce-i 
sînt necesare — și așa mai 
departe, toate hotărîrile 
dintr-o întreprindere, toate 
ședințele, rapoartele etc. 
pot fi considerate, dintr-un 
unghi, ca fiind un schimb 
de informații. Organizarea 
unei întreprinderi este, sub 
acest unghi, organizarea 
schimbului de informații, 
astfel ca ele să circule ra

pid, nealterate, fiecare ve
rigă să rețină numai ce-i 
este necesar, iar stocarea 
informației să facă lesne 
de găsit orice fapt de care 
ai nevoie.

— Dar care e legătura 
dintre acest circuit infor
mațional și exigențe ?

— Din acest unghi de

anchetă 
s o c 0 a I ă

care vorbeam, exigențele 
sînt rezultatul informației. 
Odată ce organul de con
ducere și-a fixat un obiec
tiv, odată ce știe ce vrea, 
trebuie să facă „încăr
carea", să știe cui îi fixează 
o anumită sarcină, să fie 
informat despre capacită
țile și atribuțiile acelui om 
sau colectiv, să știe ce exi
gențe poți avea față de el. 
Aprecierea făcută de un 
singur om are mai multe

șanse să fie greșită : even
tual, oamenii cărora le tra
sezi o sarcină ar putea face 
mai mult decît le ceri, mai 
puțin, sau altceva. De 
aceea, ai nevoie de răs
punsul lor, de o exigentă 
inversă, spre tine. In fond, 
la o ședință de dezbatere a 
cifrelor de plan asta se pe
trece. Cîte rezerve supli
mentare n-au ieșit la iveală 
dintr-o dezbatere ! Fără a- 
ceastă „reacție inversă", 
fără acest control al reac
țiilor și urmărilor pe care 
le au deciziile și exigențele, 
ele riscă să meargă în gol, 
ca o sticlă aruncată în mare 
cu un mesaj, de care nu 
știi dacă va fi găsit sau nu.

— Există însă o disci
plină în producție, deciziile 
nu pot merge în gol.

— Sociologii străini care 
au cercetat aceste proble
me afirmă un fapt de care 
ne informează de obicei 
bunul simt : anume că, pe 
lîngă circuitul informațio
nal de care vorbeam mai 
sus, al întreprinderii, există 
un circuit, ca să zic așa, 
neoficial, compus din 
schimbul de păreri intre

salariați, „șuete", zvonuri 
etc. Experții susțin că a- 
colo unde circuitul infor
mațional al întreprinderii 
este bogat, cuprinzător, 
unde permite manifestarea 
unor opinii opuse și discu
ții fățișe în jurul unor sar
cini productive, acolo a- 
cest al doilea circuit, pa
ralel, neorganizat și adesea 
dăunător, își pierde din 
putere sau funcționează în 
același sens cu primul. îl 
ajută. Socialismul are ma
rele avantaj de a permite 
un înalt grad de partici
pare colectivă în luarea de
ciziilor. Trebuie să exploa
tăm acest avantaj pînă la 
capăt. Tocmai în această 
direcție se îndreaptă mă
surile preconizate de Con
ferința Națională a parti
dului. întărirea conducerii 
colective înseamnă între al
tele întărirea circuitului 
normal al informațiilor.

Intervine în discuție tov. 
Aurel Lăpușcă, directorul

Sergiu FARCAȘAN

(Continuare în pag. a II-a)

1=

I I

Casa Universitarilor din 
București a găzduit recent 
primul simpozion de ergo
nomie — știința complexă 
a muncii — din țara noas
tră, organizat de Catedra 
de sociologie și de Institu
tul de expertiză și recupe
rare a capacității de muncă.

Conferința Națională a 
P.C.R. din decembrie 1967, 
prin raportul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a stabi
lit necesitatea abordării 
științifice a tuturor 
blemelor 
muncă. în 
concentrat 
gilor și 
noștri pentru pregătirea a- 
cestui prim simpozion de 
ergonomie.

Termenul de ergonomie 
a fost consacrat în 1958 de 
către K. F. H. Murrell 
(v. Ergonomics. Chapmann 
and Hall, Londra 1965) care 
definește obiectul noului 
domeniu interdisciplinar, 
„omul în ambianța în care 
muncește" sau „munca în 
raport cu toate aspectele 
performanței umane". Stu
diul acesta, arată Murrell, 
este efectuat de 0 echipă 
formată din anatomisti, 
fiziologi, psihologi, medici 
igieniști, economiști, socio
logi, ingineri proiectanți,

pro- 
de 

s-au 
cole-

procesului 
acest sens 
eforturile 

colaboratorilor

specialiști în studiul și or
ganizarea muncii, arhitect!, 
care studiază eforturile o- 
mului în procesul muncii 
în situația de muncă și 
propune corectarea sau re- 
proiectarea utilajului și 
ambianței, în concordanță 
cu capacitățile umane, bio
logice și psihice. Scopul 
cercetărilor ergonomice îl 
constituie optimizarea ran
damentului prin optimiza
rea efortului în condițiile 
cele mai favorabile activi
tății umane.

Este drept că uneori se 
dau ergonomiei înțelesuri 
mai unilaterale. In tratatul 
„Physiologie du travail" de 
sub redacția prof. J. Scher
rer (Masson, Paris, 1967) 
s-ar părea că ergonomia se 
confundă cu fiziologia 
muncii. Din teoria lui 
J. M. Faverge despre „er
gonomia sistemelor" ar re
ieși că obiectul noii disci
pline are un caracter psi
hologic, deoarece s-ar limi
ta la sistemul de circulație 
a informației senzoriale 
dintre semnalizatoare, ana- 
lizori și funcțiile electoare. 
Intr-un sens apropiat se 
pronunță și M. de Mont-
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SCmOBUL
de Geo BOGZA

c ’ 5i fU1 statului cambodgian, prințul Noro
dom Sianuk, a avut amabilitatea să primească, la 

pe corespondentul nostru special, 
ADRIAN IONESCU, căruia i-a înfățișat, în cadrul 
unei convorbiri, aspecte ale politicii guvernului 
cambodgian _ în legătură cu o serie de probleme 
interne și internaționale de actualitate. Relatăm 
mai jos declarațiile făcute de șeful statului cam
bodgian cu acest prilej.

Referindu-se la eforturile depuse de po
porul și guvernul cambodgian pentru dezvolta
rea tării, Norodom Sianuk a spus : „în majorita
tea țărilor lumii a treia se mai crede încă în 
virtuțile suverane ale ajutorului străin, dar în 
ceea ce ne privește pe noi considerăm că este 
mult mai in conformitate cu interesele și demni
tatea noastră națională, a ne baza pe propriile 
noastre forțe pentru a asigura dezvoltarea eco
nomică și socială a tării. Desigur, sîntem săraci, 
dar crpdem că am dat o dovadă elocventă a fap
tului că prin mobilizarea tuturor energiilor este 
posibil un progres rapid, mai rapid decît al mul
tor țari care au asistență străină".

Șeful statului cambodgian a arătat în continuare: 
Rămîn încă sarcini 
domeniul dezvoltării 
dustriale. Totuși. în 
perspectivele care se 
încurajatoare. Repet, _  _____ _d_,
străin. Dar dacă puterile sau țările prietene_
posibilitatea și dorința de a sprijini munca noastră 
de edificare, îi asigurăm de recunoștința noastră. 
Totuși, nu acceptăm decît ajutoarele strict necon
diționate și fără compensații. Aceste ajutoare sînt 
pentru noi încurajări, manifestări de prietenie, 
nimic mai mult. Cambodgia nu va recurge nici
odată nici la cerșetorie internațională, nici la toc
meli umilitoare ipoteeîndu-și independența. De a- 
ceea am respins orice forme ale ajutorului ame
rican, deoarece acesta nu le servește decît Sta- 
te’or Unite și politicii lor de hegemonie.

în legătură cu problemele de politică interna
țională care preocupă guvernul cambodgian, prin
țul Sianuk și-a manifestat îngrijorarea fată de 
pericolul unei extinderi a agresiunii americane din 
Vietnam asupra tării sale. Ați putut, sau veți putea 
să _vă convingeți de faptul că statul cambodgian nu 
adăpostește nici baze, nici trupe străine. în realita
te. intenția comandamentului american este aceea 
de a purta un război împotriva Cambodsiei. în 
sconul de a o pedepsi pentru poziția sa antiimpe- 
rialistă si pentru ajutorul diplomatic, politic și mo
ral acordat cauzei drepte a F.N.E. și a R. D. Viet
nam, și în același timp în scopul de a ascunde opi
niei publice americane înfrîngerile suferite de for
țele cotropitoare ale Statelor Unite în Vietnamul 
de sud.

Nu avem decît sase milioane și jumătate de lo
cuitori și sîntem slab înarmați — a arătat în con
tinuare șeful statului cambodgian — însă frații 
noștri sud-vietnamezi demonstrează că un ponor 
întreg, ridicat împotriva cotropitorului, este invin-

importante de realizat în 
economice, agricole și in- 

ritmul actual de dezvoltare, 
deschid în fața noastră sînt 
noi nu contăm pe ajutorul

• au

(Continuare în pag. a Vil-a)
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Dispariții

Alaltăieri noaptea, din locul 
de parcare de pe strada Boteanu 
(București) a dispărut un auto
mobil alb, marca Fiait 850, nr. 
4—B—5375 (motor seria 107—• 
3143). Ieri noaipte, a dispărut o 
altă mașină, Fiat 1300 (nr. 
2—B—598) parcată în Piața Pa
latului. Sprijiniți lucrătorii de 
miliție în găsirea mașinilor fu
rate I Totodată, se ridică în mod 
serios problema luării unor măsuri 
eficiente pentru securitatea auto
mobilelor pe timpul parcării de 
noapte.

>

Reșițenii care în ziua de 17 
februarie nu au cumpărat lapte 
din magazinul alimentar nr. 90 
(gara Cîlnic, str. Timișorii 25) au 
pierdut un chilipir rar. Aici s-a 
vîndut smîntînă îmbuteliată în 
sticle de o jumătate și de un 
sfert de kg, ca fiind lapte bătut 
(și deci la prețul corespunzător). 
Sesizat de acest fapt, gestionarul 
a exclamat : „Mi-au făcut-o cei 
de la I.C.I.L.-Reșița. Totdeauna 
procedează așa. Trimit întîi marfa, 
și după două-trei zile factura". 
Un procedeu păgubitor. Totuși, 
cine de la I.C.I.L.-Reșița va plăti 
diferența de preț dintre smîntînă 
și laptele bătut ? Gestionarul 
n-are de unde să știe ce se află 
în sticle. Sau trebuie angajat în 
magazinele de lactate un... de
gustător ? Se poate. Dar neapărat 
cu mămăliga de-acasă I

La clinica de urgență medico- 
chirurgicală din Tîrgu Mureș, 
medicul chirurg Iosif Gălffi a e- 
xecutat o operație deosebit de 
grea. Tînărul Liviu Cătană de 
la Termocentrala Iemut sosise 
la spital în stare gravă : miocar
dul era străpuns de lama unui 
cuțit (un chefliu, Ilie Cucu, a fi 
reținut de miliție, îl atacase în 
fața restaurantului din localita
te). Pacientul a pierdut o mare 
cantitate de sînge înainte și în 
timpul operației. Ajutorul tova
rășilor săi de muncă a sosit la 
vreme. S-au prezentat peste 20 
de donatori de sînge. Interven
ția chirurgicală dificilă (și cei 7 
litri de sînge donați cu genero
zitate) i-au salvat viața. Pacien
tul este în afara oricărui peri
col.

în mijlocul străzii, un obiect 
ciudat, neclar, a apărut în fața 
mașinii. Tudor Anghelescu, șofer 
la Institutul de studii și proiec
tări forestiere, a apăsat pe frî- 
nă. Ciudatul „obiect" era un sac 
cu corespondență, sigilat. Sacul, 
intact, a fost predat oficiului 
poștal nr. 150. Dar sacul cu ne
glijențe, al poștei (care pare a fi 
fără fund) nu-1 pierde nimeni ?

La Olănești s-a construit un 
bloc pentru vînzare, însă de 
cîteva luni apartamentele stau 
închise. Motivul ? S-a constatat 
că plata încălzirii unui aparta
ment se ridică la 500—800 lei I 
Blocul (singur în zonă și în pre
zent și în perspectivă) a fost pre
văzut cu o centrală termică avînd 
o capacitate necesară unui întreg 
cvartal. Invenția aparține direc
ției locale de proiectare. Cu mai 
multă imaginație, proiectanții pu
teau înzestra blocul și cu o hidro
centrală proprie. Nu le-a venit 
ideea.

Dunărea era liniștită. Totuși, 
pe remorcherul „N. R.-Mizil“ 
aflat în cursă cu pasageri pe ruta 
Ostrov—Călărași s-a dezlănțuit 
furtuna. La urcarea pe vas, ve
nind direct de la o nuntă, mari
narii Mihai Călin, llie Udrea și 
Ion Candoi au adus cu ei o adie
re de... țuică bătrînă (să nu spună 
cineva că sînt marinari de apă 
dulce!). Abia ținîndu-se pe pi
cioare (nu din pricina valurilor), 
cei trei au pierdut „busola" dis
ciplinei marinărești, luîndu-se la 
bătaie. Pasagerii priveau cu neli
niște ravagiile „furtunii". Mari
narul Ion Candoi a stat o săp
tămână pe uscat pentru îngrijiri 
medicale. Cei trei marinari bă
tăuși trebuie chemați la ordine. 
Și pe vapor trebuie să fie „cu 
picioarele pe pămînt".

Rubrică redactată de : 
Ștefan ZIDĂRITA 
Ștefan DINICA

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Practicat în proporții do 
masă, devenit în chip fi
resc un instrument cultu
ral de mina întîia, turismul 
ridică, printre altele, și o 
problemă dificilă : aceea a 
economiei inteligente de 
timp, care să permită, prin- 
tr-o judicioasă triere a 
obiectivelor, cuprinderea 
esențialului, a caracteristi
cului, înlăturarea a tot ceea 
ce fiind comun. întîlnit la 
tot pasul, devine un adevă
rat lest în bagajul de cu
noștințe acumulat de călă
tori. Să poți vizita temeinic, 
cu un maxim de profit cul
tural, cele mai importante 
obiective situate pe un anu
mit traseu, într-un timp 
relativ scurt și fără aglo
merări inutile de obiective, 
iată unul dintre principa
lele deziderate ale turistu
lui contemporan. In rezol
varea acestor probleme in
tervin, desigur, numeroși 
factori : alegerea compe
tentă a traseelor, judicioasa 
afectare a timpului necesar 
fiecărui obiectiv în parte, 
adoptarea unei anumite 
ordini în succesiunea pre
zentării diferitelor obiec
tive, îndemînarea profesio
nală a ghidului de traseu 
sau a ghizilor locali de la 
monumentele și muzeele 
vizitate.

In cazul grupurilor turis
tice organizate, o condiție 
esențială a succesului este 
aceea a alegerii judicioase 
și competente a tematicii, 
înțelegînd prin aceasta pu
nerea unui accent deosebit 
pe ceea ce prezintă econo
mic, istoric sau cultural 
zona ce urmează a fi vizi
tată. Firește, nu pot fi 
neglijate nici alte aspecte 
dar, după părerea noastră, 
criteriul de selecție ar tre
bui să rămînă credincios 
coordonatelor specificului 
cultural-istoric. De o mare 
importanță ar fi ca la pri
mul popas făcut după in
trarea într-o anumită zonă 
ce urmează să fie vizitată 
să se organizeze, fie Ia 
hotel ori cabană, fie la 
muzeul sau casa de cultură 
din localitate, așa cum se 
obișnuiește în unele țări o 
scurtă dar eficientă punere 
în temă a grupului de 
excursioniști, fn acest scop, 
o dată cu materialul docu
mentar înmînat turiștilor, 
pot fi vizitate expoziții sau 
vizionate filme de scurt 
metraj prezentînd aspecte 
generale legate de viața și 
dezvoltarea teritoriului res
pectiv. De exemplu : intrînd 
în ținutul Neamțului sau 
pe minunatul pămînt bogat 
în ctitorii și evocări mușa- 
tine al Bucovinei, turistul 
român sau străin ar putea 
petrece cu folos și în chip 
atractiv o oră de prealabilă 
sondare a realităților pe 
care urmează să le cunoas
că în zilele următoare. Fil
mul, expoziția, scurta pre
zentare ar avea menirea 
de a-i dărui o vedere de 
ansamblu, de a-1 preveni 
asupra valorii și elemente
lor deosebite pe care le va 
surprinde în contactul cu 
realitatea. Un public avizat 
manifestă un indice ridicat 
de receptivitate, asimilează 
cu mai multă ușurință și 
capacitate noțiunile noi. Cît 
de utilă ar fi, de exemplu, 
organizarea unor expoziții 
de arhitectură medievală 
românească în centrele tu
ristice de la Piatra Neamț 
sau Suceava, sau ce impor
tante servicii ar aduce fil
mele documentare și ar
tistice menite să ilustreze 
procesul creator petrecut 
cu veacuri în urmă pe me
leagurile românești !

Un alt aspect, comportînd 
serioase ameliorări este 
acel al practicii folosite în 
vizitarea centrelor urbane. 
Absorbit, poate pe drept 
cuvînt, de problemele ad
ministrative — masă, ca
zare — care, deocamdată, 
continuă să încarce ghidul 
O.N.T., acesta lasă, de cele 
mai multe ori, la voia în- 
tîmplării vizitarea orașului 
în care se face popasul. De 
aceea, turiștii rătăcesc pe 
străzi, plimbîndu-și ochii 
pe aceleași siluete de 
blocuri sau pironindu-și 
privirile în galantarele ma
gazinelor, se risipesc în

grupuri mici, epelînd la in- 
formațiile binevoitoare, dar 
nu întotdeauna calificate 
pe care le servește cu multă 
bunăvoință omul de pe 
stradă. Se trece astfel pe 
lîngă porți de muzee sau 
sînt lăsate în urmă străduțe 
laterale, la capătul cărora 
se află vechi curți domnești 
(ca cea de la Bacău, din 
secolul XV), monumente de 
artă, case memoriale. Or, 
în chip firesc bt trebui să

rflor, plăcintelor, poameflor 
și vinurilor românești. Po
pasuri la hanuri de drumul 
mare, cu lăutari bătrîni din 
vechea viță a lui Barbu 
Lăutaru și hangii șăgalnici, 
ori grabnice popasuri de 
seară la marginea unei 
stîne — amintiri care nu se 
uită niciodată. Numai în 
acest fel turistul simte, cu 
toată făptură, că drume- 
țește, că se integrează și 
el pentru cîteva ore acestor

existe, Ia nivelul agențiilor 
O.N.T., ghizi salariați și 
voluntari pentru turul ora
șului, intelectuali pasionați, 
buni vorbitori, cunoscători 
de limbi străine, gata să 
călăuzească pașii călători
lor acolo unde așteaptă 
comori de artă, amintiri 
istorice, mostre ale geniului 
creator al poporului nostru. 
De ce să nu-i purtăm pe 
străini pe vechile străzi ale 
Pietrei sau Tîrgului Neamț, 
ale Fălticenilor sau Pașca
nilor, făcîndu-isă înțeleagă 
atmosfera în care au viețuit 
și creat Eminescu, Creangă 
sau Sadoveanu 7 Turul ora
șului, slovă rămasă de 
multe ori moartă în pro
gramul de excursie, trebuie 
să devină o realitate, me
todic organizată, prilejuind 
contactul firesc, nealterat 
cu specificul citadin româ
nesc.

Și lanțul dificultăților nu 
se oprește aici. De la un 
obiectiv la altul, există un 
filon neexploatat, neglijat, 
peste care se trece cu su
perficialitate : călătoria, de
plasarea, care pune sub 
ochii călătorului minunile 
peisajului și comorile satu
lui românesc. Nu am învă
țat încă să folosim acest 
minunat prilej în care pă- 
mîntul românesc se dăru
iește ochilor cu toate po
doabele sale. Din cînd în 
cînd, doar cîteva explicații 
banale, apoi totul recade în 
monotonie și fiecare călător 
este lăsat să-și dea, cum 
poate, răspuns propriei 
curiozități. Nu am învățat 
încă nici cum să organizăm 
scurte popasuri la o casă 
de gospodar, în fața unei 
porți minunat cioplite în 
lemn, pe boturi de dealuri 
ce deschid, de la înălțimea 
lor, priveliști de încintare. 
Popas la casa unui gospo
dar, casă aflată în evidența 
O.N.T.-ului, unde turi-'tnl 
să deprindă a gusta și păs
tra poate pentru multă 
vreme, pe cerul gurii, par
fumul și dulceață șerbetu-

reai'ități, trăindu-le și Ințe- 
legîndu-le.

Xată-ne acum în fața 
ultimului act turistic : vizi
tarea obiectivului istoric 
sau a monumentului na
turii. Aici concură factori 
ca timp, măiestria ghidaju
lui, starea de spirit a pu
blicului vizitator. Există, și 
trebuie să avem curajul să 
o recunoaștem, nesănătosul 
principiu al „îndopării" 
programului de vizitare cu 
cît mai multe obiective. 
Trist triumf al cantității 
asupra calității ! Obosit și 
emoționat, turistul supra
pune pe pelicula memoriei, 
într-un cumplit amestec și 
indigest rezumat, impresiile 
dobîndite în 8—10 ore prin 
vizitarea a 4 pînă la 8 mo
numente. După o noapte 
de trudită odihnă, por
nește dimineața la atacarea 
altor obiective, rodul zilei 
trecute apărînd confuz și

șters ca dintr-o lume de 
amintiri foarte îndepărtate. 
Or, aici trebuie să opereze 
măiestria profesională a 
organizatorilor. Să fie alese 
pentru vizitare, din buche
tul de monumente, cele mal 
reprezentative, iar dacă se 
poate, cel mai important 
să fie lăsat la urmă, pentru 
ca în cursul ghidajului să 
fie făcute analogiile de 
rigoare cu monumentele 
vizitate anterior.

Ce se petrece însă cu tu
ristul care vizitează indivi
dual, autonom țara ? Iată 
o problemă destul de spi
noasă. Pentru el este de o 
importanță primordială 
contactul prealabil cu re
alitatea românească, contact 
prealabil pe care ar trebui 
să-l aibă la nivelul muzee
lor și centrelor de infor
mare turistică. Toate cen
trele mai importante ale 
țării, și în special cele 
aflate la porțile turismului 
românesc, ar trebui să 
organizeze centre de docu
mentare turistică, dotate cu 
expoziții, publicații, filme 
documentare și artistice și 
un corp de ghizi voluntari. 
Nu ar fi rău ca în progra
mele de televiziune să fi
gureze și emisiuni pentru 
turiști, emisiuni în care să 
se facă scurte prezentări 
ale celor mai pitorești re
giuni din țară, recomandări 
organizatorice, sugerări de 
trasee. La toate hotelurile 
ar trebui să existe ceea ce 
în străinătate se numește 
„mapa turistului". Mapa 
conține, la un preț conve
nabil, harta turistică a țării 
și a zonei respective, adre
sele și orarul de funcțio
nare al diferitelor servicii 
de imediată necesitate, ca 
și al instituțiilor culturale, 
cu adresa ghizilor profe
sioniști și voluntari și, în 
fine, propuneri concretizate 
prin cîteva trasee-tip, care 
pot fi alese după preferință.

Astăzi, a călători este un 
lucru tot atît de firesc ca 
lectura unei cărți, viziona
rea unul spectacol sau tri
miterea unei scrisori. Po- 
poarele-gazde primesc cu 
bucurie solia altor popoare 
și-și trimit, Ia rîndul lor, 
călători peste mări șl țări. 
Dorința noastră este 
să arătăm cît mai mult și 
cît mai bine comorile pă- 
mîntului nostru, ca acestor 
comori să le meargă vestea 
pînă departe, iar turiștii 
care ne-au vizitat țara să 
aducă pe meleagurile noas
tre alți și alți turiști. Do
rim să săpăm în memoria 
lor amintiri de neșters. 
Tocmai de aceea trebuie 
ca prlntr-o largă colabo
rare a factorilor de răs
pundere, să dăruim turis
mului românesc un cadru 
cît mai științific de dezvol
tare, în care exploatarea 
rațională a timpului să se 
îmbine cu folosirea celor 
mai moderne mijloace de 
captivare, instruire si cîș- 
tigare a turismului băștinaș 
și străin pentru comorile 
pămîntului nostru.

lector univ.
Iulian ANTONESCU
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SERVICII OFERITE OE ÎNTREPRINDEREA 

„HORTICOLA 1 MAI“
Primăvara, anotimpul florilor, amintește iubi

torilor de frumos să-și amenajeze grădinițele 
familiale sau cele suspendate pe balcoane. De 
la magazinele întreprinderii „Horticola 1 Mai“ 
din bd. Schitu Măgureanu nr. 10-București se 
pot procura răsaduri de flori, specifice-, acestui 
sezon : pansele, părăluțe, miosotis, begonia, sal
via, cana indica etc.

Specialiștii întreprinderii pot fi solicitați de 
cei ce doresc să facă diferite amenajări de gră
dini asigurînd totodată și plantarea lor cu flori 
și arbuști ornamentali ; să-și decoreze interioa
rele cu plante de apartament sau balcoanele.

De asemenea, întreprinderea răspunde și so
licitărilor privind executarea unor lucrări de 
amenajări și decorări de sezon la restaurante, 
hoteluri și grădini de vară. Informații suplimen
tare se pot obține la telefoanele 13 45 79 șl 
13 53 15.

aprovizionarea și deservirea populației, soluționarea 
problemelor privind o cît mai judicioasă amplasare și 
profilare a rețelei de magazine, asigurarea unui sorti
ment bogat și variat, promovarea formelor moderne, 
avantajoase de organizare și retribuție în acest sector 
de larg interes cetățenesc.

Județul Sibiu, străbătut pe o lungime de peste 100 
km de o parte a munților Făgăraș și Cibin, oferă mi
nunate condiții de dezvoltare a turismului, creării unor 
noi stațiuni de odihnă pentru turiști din țară și străi
nătate. In această direcție, consiliul județean popular 
provizoriu își propune să acționeze încă de pe acum, 
prospectînd, în funcție de căile de acces, aceste noi 
obiective, întocmind planuri de sistematizare și moder
nizare a celor existente. Ne gîndim, în primul rind, la 
definitivarea proiectului pentru viitoarea arteră ce va 
lega valea Arpașului cu Lacul Bîlea, precum și a unor 
căi mai lesnicioase din zona Păltinișului. în același 
timp ne vom strădui să punem mai mult în valoare 
microcentralele balneo-climaterice existente în județul 
nostru — Ocna Sibiului, Bazna, Miercurea, Orinț etc.

Se poate demonstra că măsurile de reorganizare au 
de pe acum efectul pozitiv așteptat. Garanția înfăp
tuirii numeroaselor sarcini ce ni le propunem stă în 
operativitatea cu care noile organe vor utiliza multitu
dinea de forme și pîrghii lucrative, capacitatea acestor 
organe de a se adresa direct deputaților, cetățenilor, 
înlăturînd forma perimată a transmiterii dispozițiilor 
unor verigi intermediare, fără -a organiza și urmări 
apoi înfăptuirea lor. Orice tărăgănare a traducerii în 
viață a planurilor stabilite, a propunerilor, gîtuie ini
țiativa și entuziasmul, mutilează spiritul inventiv al 
maselor. In expunerea cu privire la îmbunătățirea or
ganizării administrative a teritoriului Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta. „Cu 
cît se vor întări legăturile organelor de stat locale 
cu masele populare, cu cît cetățenii își vor exercita 
mai intens drepturile și libertățile garantate de Consti
tuție, cu atît se vor manifesta mai din plin potențialul 
creator al poporului, forța și eficienta democrației 
noastre socialiste". •

Dacă un lucru nu este făcut la timp, atunci cînd este 
cerut de nevoi stringente, efectul luî pozitiv este pe 
jumătate ratat. în munca consiliului popular județean 
provizoriu, inițiativa sau lipsa acesteia înseamnă gră
birea sau tărăgănarea soluționării unor deziderate ale 
cetățenilor, unor probleme impuse de viață. De aceea, 
nu trebuie să ne sperie fantezia și abundența de idei, 
ci tocmai lipsa acestora.

In actuala conjunctură, una dintre condițiile im
portante ale succesului o constituie competența tuturor 
cadrelor chemate să lucreze în aparatul de stat, pen
tru că nu ne poate fi indiferent nivelul la care se des
fășoară activitatea — și acest nivel trebuie să fie cît 
mai ridicat cu putință — pentru că nu este totuna 
dacă o propunere, o inițiativă, o idee sînt amplificate 
roditor sau secătuite de grăuntele lor valoros. Nu este 
o noutate că mai sînt destui dintre acela care, în 
funcția ce o au, se opun noului. Unii, pentru că. din 
comoditate, le sînt refractare schimbarea, ideea nova
toare, ceilalți, pentru că nu vor să iasă din cuvîntul 
superiorilor ierarhici. De aceea, așa cum spuneam, 
hotărîtoăre este nu numai alegerea celor mai pri
cepute cadre, ci și stilul lor de muncă, inițiativa, pa
siunea, entuziasmul.

Consiliul popular județean provizoriu are de stabilit 
în timpul cel mai scurt un program amplu de muncă 
cu organele locale — municipii, orașe, comune. Lui îi 
revine sarcina de a organiza la un nivel de civilizație 
tot mai înalt viața a zeci și zeci de mii de cetățeni, 
să soluționeze cu promptitudine multiplele probleme 
ridicate de modernizarea orașelor patriei noastre. 
Acțiunea sa trebuie să fie nemijlocită, fără a înțelege 
prin aceasta tutela măruntă sau risipa de energie. 
Acum se cer un ajutor și o îndrumare calificate, în 
sensul valorificării potențialului local existent, al dez
voltării acțiunilor gospodărești, al mobilizării maselor 
la înfăptuirea politicii partidului. La Sibiu, ca și în 
alte părți, se întrevăd mari posibilități în această di
recție. Bunăoară, consiliul județean popular provizo
riu va avea în vedere faptul că volumul mare de con
strucții prevăzut pentru perioada următoare impune 
procurarea materialului necesar, fără să se aștepte 
repartiția acestuia de la fabricile producătoare, supra
solicitate de cererile din întreaga țară. Există posibi
litatea ca unitățile socialiste din agricultura județului 
să producă, în condiții optime și avantajoase atît pen
tru ele, cît și pentru nevoile județului, cantități apre
ciabile de cărămidă și var, să dezvolte ateliere de îm
pletituri de răchită, iar echipele de dulgheri, zidari, 
fierari ale cooperativelor să execute lucrări de con
strucție la cererea cetățenilor sau a diferitelor uni
tăți. Există, de asemenea, vaste posibilități, insuficient 
evaluate, pentru dezvoltarea muncii la domiciliu.

Continuînd experiența pozitivă acumulată de orga
nele locale de stat, consiliul popular județean se va 
strădui, în același timp, să o dezvolte și să-și perfec
ționeze continuu activitatea.

(Urmare din pag. I)

general al întreprinderii 
miniere de la Barza :

—Mi-a dat de furcă o 
anecdotă care poate ilus
tra mai plastic ce spunea 
tov. Dobrotă. Unii colabo
ratori mi-au povestit 
zîmbind că schimbul de 
păreri înseamnă să intre la 
director cu părerile lor și 
să plece cu cele ale lui. 
Deunăzi primesc un te
lefon și mă întreabă cine
va : „Ești de acord să par
ticipi peste trei zile la cu
tare ședință ?“ — îmi pare 
rău, îi răspund, dar peste 
trei zile mai sînt aici, la 
București, cu prezență 
obligatorie la CEPECA. 
— „Regret foarte mult", 
spune tovarășul de la ce
lălalt capăt al firului, „dar 
am și anunțat că se ține 
ședința și că vei fi pre
zent". — Atunoi, îi spun, de 
ce mă mai consulți ? Nu
mai ca să spui că „m-al 
consultat" ?... Trecînd de 
la anecdotă la terenul 
științific, cred că consulta
rea e o exigență de prim 
rang mai ales cînd e vorba 
de stabilirea priorităților și 
modului de lucru.

— De pildă.
— Să spunem că vrem 

«ă obținem o sporire de 
patru procente. O putem 
obține pe mai multe căi. 
Se adună oamenii de re
sort și se consultă. Atitu
dinea „de asalt" și „în
demn entuziast", bătutul 
pe umeri cu zîmbete jo
viale — „Lasă băieți, că 
faceți voi, vă pricepeți 
voi !“ — sau atitudinea de 
comandă, mai ales față de 
cei cu munci administra
tive — „Să-mi scoți din 
pămînt, din iarbă verde 1“ 
nu știu ce produs — sînt 
atitudini depășite, care 
nasc abateri de la legali
tate, cîrpăceli, lucruri prost 
făcute ; nu mai sînt de 
conceput în condițiile unei 
conduceri științifice, la 
un anumit nivel de tehni
citate a producției.

— Bine, dar cînd direc
torul trasează o sarcină, 
nu-i potrivit nici să discu
te atît de amănunțit rezol
varea ei, îneît să nu mal 
lase nici un cîmp de ini
țiativă colaboratorilor. De
sigur, împărțirea variază 
de la caz la caz ; dar exis
tă o busolă, un mod ideal 
de a proceda ?

— Cred că există, ne 
spune tov. Carol Mar- 
chescu, directorul comer
cial al Uzinelor de cons
trucții de mașini Reșița, 
în primul rînd, cel care 
trasează sarcina întreabă 
simplu : „Ce greutăți cre
deți că se pot ivi ?“ Auto
mat, colaboratorii se văd 
nevoiți să facă o triere între 
greutățile pe care vor iz
buti într-un fel sau altul 
să le rezolve singuri și cele 
pentru rezolvarea cărora 
trebuie să-și ia anumite 
răspunderi care depășesc

La agenția de voiaj, la 
S.G.L., Ia I.A.L., la ofi
ciul poștal, în atîtea alte 
instituții care lucrează 
cu publicul, funcționa
rul de la ghișeu se 
află aproape întotdeauna în 
centrul atenției solicitanți- 
lor. In mod firesc, asupra 
lui sînt ațintiți zilnic zeci 
de ochi cărora nu le poate 
scăpa nimic din ceea ce 
contravine principiilor unei 
deserviri civilizate. Func
ționarul de la ghișeu se 
află astfel vrînd-nevrînd 
într-o permanentă confrun
tare cu opinia publică, fi
ind obligat să-și facă da
toria, rezolvînd prompt și 
conștiincios problemele cu 
care oamenii i se adre
sează.

Există însă o categorie de 
funcționari care, poate pen
tru că nu îi solicităm decît 
o dată sau de două ori în 
viață, sînt oarecum scutiți 
de o asemenea confruntare 
binefăcătoare. Feriți de 
contactul diurn cu cetățea
nul, despre ei se discută, 
într-adevăr, foarte puțin, 
aflîndu-se parcă tot timpul 
în anonimat. Este vorba de 
diverși salariați din apa
ratul administrativ al în
treprinderilor si instituții
lor care, prin însuși profi
lul specific al activității 
lor, nu au aproape nici o 
tangentă cu ceea ce denu
mim cu un termen generic 
servicii publice. Desigur, 
principalele atribuții de 
serviciu ale acestor func
ționari sînt cu totul dife
rite de cele ale omului de 
la ghișeu, deoarece ele țin 
în primul rind de latura 
tehnică sau organizator’că 
a activității productive din 
unitățile respective. Tot lor 
le revine însă în același 
timp șl sarcina de a rezol
va o serie întreagă de pro
bleme în folosul unor largi 
categorii de cetățeni. Sala
riatul, fie • că se numeș
te economist la serviciul 
de organizare a muncii, re
ferent principal la servi
ciul de personal si învătă- 
mînt, șef de unitate sau — 
să zicem arhivar, i se pre
tinde tot ceea ce, în mod

sausmm sm ia «or

obișnuit, 1 se pretinde func
ționarului de la ghișeu : o 
deservire operativă, corectă 
civilizată. Ca si acesta din 
urmă, el este dator să-1 
servească pe cetățean în 
așa fel îneît să nu aducă 
nici cel mai mic prejudi
ciu intereselor lui.

Și totuși, așa cum se sem
nalează într-o serie de scri
sori sosite la redacție, une
ori această axiomă elemen
tară, fără de care însăși 
noțiunea de deservire își 
pierde orice sens, este ig
norată cu o ușurință aproa
pe incalificabilă. Iată un 
exemplu. între anii 1963— 
1965, Dănilă I. Borțosu din 
comuna Ciorești, a lucrat ca 
meseriaș de cale ferată la 
secția L. 6 C.F.R. Reșița. A- 
nul trecut s-a adresat aces
tei unități și a cerut elibe
rarea unei dovezi de vechi
me pentru perioada respec
tivă. De prisos să mai spu
nem că omul avea nevoie 
urgentă de acest act. Ei bine, 
pentru a intra în posesia 
lui. au trebuit să treacă nu 
mai puțin de 10 luni de 
zile ! De ce ? Cerea cetă
țeanul o absurditate, un lu
cru . de domeniul imposibi
lului ? Nu. Omul nu miza 
pe nici un fel de act de 
bunăvoință din partea ni
mănui (deși o astfel de a- 
titudine nu este deloc in
compatibilă cu calitatea de 
funcționar). Pur si simplu, 
el își revendica un drept al 
său, iar funcționarul în 
mîna căruia a ajuns cere
rea avea datoria si posibi
litatea efectivă de a-1 sa
tisface imediat, și în chipul 
cel mai simplu cu putință. 
Tocmai în aceasta constă

caracterul de-a dreptul stu
pid al unor astfel de tergi
versări ce frizează Indo
lenta.

Cazul nu e izolat.
Ion C. Ularu din comuna 

Bărbătești, județul Gorj, ne 
scrie că dorește să i se re
calculeze pensia în funcție 
de vechimea pe care o are 
în cîmpul muncii. Ii trebuie 
o adeverință pentru elibe
rarea căreia s-a adresat 
Direcției teritoriale de gos
podărire a apelor Sibiu. 
A trimis cererea la data de 
19 decembrie 1967. Rezulta
tul : pînă astăzi nu a primit 
nici un răspuns !

Dosarul de pensie al lui 
Nicolae Gh. Dumitrei din 
comuna Albulesti zace ne
rezolvat, deoarece este in
complet. îi lipsește o 
adeverință de vechime pen
tru care petiționarul este 
purtat pe drumuri în
tre Ocolul silvic și I.F. 
Strehaia. „Din luna iu
lie 1967 — ne scrie el — 
încă n-am reușit să înțeleg 
cînd voi putea primi hîrtia 
de care am atîta nevoie. 
Toți cei cărora m-am a- 
dresat, mă poartă cu vorba, 
mă trimit de la unul la 
altul. Acum sînt bătrîn și 
văd cu părere de rău că 
nimeni nu mă mai bagă în 
seamă".

Așadar, de o parte ce
tățeanul care se zbate 'tin 
toate puterile să-și dobîn- 
dească dreptatea. De alta, 
funcționarul care înregis
trează plîngere după plîn- 
gere cu același aer nepăsă
tor și rece. Evident, avem 
de-a face cu o denaturare 
împinsă pînă la absurd a 
raporturilor normale din

tre cetățean șl funcționar. 
Pentru că, în asemenea 
cazuri solicitantul nu mai 
este nici măcar cetățeanul 
anonim cu care are de-a 
face funcționarul de la 
ghișeu. De multe ori el este 
un om cunoscut, care a 
predat ștafeta poate chiar 
celui ce i se adresează a- 
cum. Cum este posibil ca 
tocmai asemenea oameni 
să fie tratați într-o astfel 
de manieră contrarie nu 
numai legii, ci si sentimen
tului elementar, de ome
nie ? Culpa funcționarului 
din administrația între
prinderii este cu atît mai 
gravă cu cît el împiedică 
accesul cetățeanului nu 
spre rezolvarea unor do
leanțe mai mult sau mai 
puțin minore, cum ar fi — 
să zicem — eliberarea unui 
abonament de tramvai, ci 
spre soluționarea unor pro
bleme vitale. în fond, tără
gănarea întocmirii unui act 
de vechime în muncă poate 
să însemne frustrarea unui 
om de pensia care-i asigu
ră existența. O simplă hîr- 
tie trimisă cu întîrziere 
poate constitui cauza unor 
prejudicii materiale si mo
rale irecuperabile.

Este semnificativă în a- 
cest sens o întîmplare care

dezvăluie o anumită atitu
dine. Vasilc V. Ungureanu 
din comuna Călinești, ju
dețul Argeș, avea nevoie de 
o chitanță care se afla în 
dosarul privind instalația 
electrică executată în inte
riorul noii sale locuințe 
de către întreprinderea 
de electricitate Argeș. S-a 
dus omul pînă la Gă- 
ești, unde se află sediul 
uneia din secțiile întreprin
derii menționate. I-a spus 
necazul șefului serviciului 
instalații interioare și bran
șamente, Brătescu. Acesta 
însă, fără a sta mult pe 
gînduri, i-a retezat-o scurt: 
eu n-am timp de pierdut, 
am alte treburi mai impor
tante decît să caut dosarul 
dumitale ! Merita să faci un 
drum de 35 de kilometri cu 
bicicleta pentru un astfel 
de răspuns ? Cetățeanul 
poate să-și lase toate trebu
rile baltă, poate să facă tot 
felul de sacrificii. In 
schimb, el, funcționarul, nu 
poate. Nu e greu să ne dăm 
seama că, dincolo de orice 
aparențe, refuzul de a face 
serviciul solicitat este con
secința firească a unui dis
preț total, cîteodată abil 
camuflat sub masca priori
tății altor sarcini, față de 
om și nevoile lui.

Mai mulți cititori relevă

că astfel de situații se pe
trec, de regulă, acolo unde 
nu se exercită un con
trol serios asupra activi
tății celor în a căror sarcină 
cade rezolvarea acestor ce
reri și sesizări. „Nu pot 
să-mi închipui — ne scrie 
Constantin Nălbitoru din 
comuna Zătreni, județul 
Vîlcea — că toate adresele 
pe care le-am trimis pînă 
acum unei întreprinderi 
din Arad ar fi rămas nere
zolvate dacă s-ar fi intere
sat de soarta lor cineva din 
conducerea acestei unități. 
Cum este posibil să treacă 
luni și luni de zile fără ca 
funcționarii respectivi să nu 
fie măcar întrebați ce pro
bleme mai au de soluțio
nat ? Ține cineva evidența 
lor, îi trage cineva la răs
pundere ?" Un răspuns tri
mis redacției de către Mi
nisterul Industriei Ușoare 
la o sesizare asemănătoare 
arată că nu : Toma I. 
Gheorghe din comuna Dră- 
goești, județul Vîlcea, 
relata că s-a adresat de 
5 ori întreprinderii „Fila
tura Românească de Bum
bac" din București, dar n-a 
reușit să obțină nici măcar 
un răspuns. Ce a făcut di
recția de resort din minis
ter ? S-a mulțumit cu sim
plul fapt că, în cele din 
urmă, întreprinderea a tri
mis cetățeanului actul soli
citat. Atît și nimic mai 
mult. Nici o vorbă despre 
cauzele unei asemenea gro
solane tărăgănări birocra
tice. Nici o vorbă despre 
vinovați, despre sancționa
rea lor și — de ce nu ? — 
chiar despre despăgubirea 
la care are dreptul cel ce a 
trebuit să îndure pe pro- 
pria-i piele indolenta alto
ra. Fie că lucrează la ghi
șeu sau într-un birou ferit 
de ochii lumii, atîta vreme 
cît servește publicul, sala
riatul respectiv este func
ționar public și el trebuie 
să răspundă întotdeauna 
dacă nu-și face datoria față 
de cetățean.

Dumitru TIRCOB

atribuțiile lor. A doua me
todă este prevederea unor 
puncte nevralgice de către 
omul sau organul ce dă 
sarcina. Să zicem că 
un maistru încredințează 
muncitorului spre prelu
crare o carcasă care cere 
54 de găuri ; din aceste 
54 de operații, el îi atrage 
atenția asupra cîtorva mal 
delicate. In sfîrșit, printre 
multe alte aspecte, vreau 
să pomenesc unul poate 
mal controversat, dar care 
ar cere neapărat o discu
ție.

— Anume T
— Tovarășul Lăpușcă 

spunea, pe drept cuvînt, că 
un director, un maistru, 
în general un conducător, 
se consultă cu colaborato
rii săi pentru a alege ca
lea optimă de rezolvare a 
unei sarcini. Aș zice că 
aici e vorba de o anumită 
stare care se formează de-a 
lungul lunilor și anilor, 
stare de pasivitate sau de 
creativitate. Dacă știi că ai 
un șef care îți cere mereu 
idei, care îți prezintă me
reu exigențe legate de 
competența și inteligența 
ta, ți-e rușine să stai în 
fața lui cu degetul în gură : 
gîndești și regîndești me
reu problemele din secto
rul tău de activitate. Dacă 
însă știi că te consultă nu
mai ca un fel de formali
tate, și că în fond el are 
o părere gata formată pe 
care în orice caz o va tra
duce în decizie, atunci 
vei înclina să fii un 
executant apatic. Orga
nul de conducere nu e o 
garanție automată, care 
să te scutească de eforturi 
în această direcție : depin
de cum vor ști oamenii fie
cărui colectiv să-i dea un 
conținut; dar mi se pare 
un fapt sigur că totuși, 
prin simpla sa existență, 
un asemenea organ creează 
o „pantă naturală", o în
clinație spre creativitate : 
știi că răspunzi și tu, că 
va trebui să susții acolo 
un punct de vedere, că 
ești solicitat nu numai ca 
executant, dar și ca părtaș 
la luarea deciziilor și for
mularea exigențelor.

Din discuția sumară de 
mai sus — care a fost în 
fapt mult mai amănunțită
— reiese însă clar că exis
tența organelor de condu
cere colectivă va crea po
sibilități noi, mai înalte, 
pentru o bază științifică a 
conducerii producției și a 
exigențelor pe care le au 
membrii unui colectiv față 
de ei înșiși și de alții ; a- 
ceste posibilități, ca să de
vină fapt împlinit, cer o 
cunoaștere mai înaltă a 
științei conducerii. Intrăm 
însă aici în alt domeniu
— necesitatea științei, a 
teoriei în munca practică 
de conducere — domeniu 
care cere o tratare sepa
rată.

Usi celulare cu
£

finisaj modern
lntr-o varietate de tipuri și 

formate — cu geam pe 1/3 sau 
2/3 din suprafață, ori fără ochi 
de geam — se găsesc de vin- 
zare uși pentru interioare, fi
nisate cu structură celulară. 
Ele se asortează cu orice mo
bilă din interiorul apartamen
tului.

Ușile de acest fel mai au o 
serie de calități față de ușile 
obișnuite. Lacurile rezistente 
cu care sint vopsite in alb- 
crem sau furnirul le conferă 
un aspect plăcut, modern. De 
asemenea, sint izolatoare fo
nice și prezintă o deosebită re
zistență la umezeală, aburi 
sau căldură. Un metru pătrat 
costă intre 157-262 lei.

Magazinul 
„Dioda" 
expediază 
la domiciliu

Posesorii de aparate de radio, 
televizoare, picupuri și magnefo- 
foane își pot procura piese de 
schimb fără să se mai deplaseze 
la magazinele de specialitate. Pe 
baza unei simple comenzi la adre
sa : Căsufa poștală nr. 5811 — 
București — magazinul „Dioda’ 
expediază la domiciliul celor inte- 
resafi piesele dorite contra plată 
cu ramburs.

Orice solicitant din |ară poate 
obfine piesele de schimb necesare. 
Coletul se eliberează, contra pla
tă, la oficiul poștal respectiv.
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LA ÎNTREPRINDEREA DE

PREFABRICATE MILITARI

Deși nu este o regulă, se poate în- 
tîmpla ca, în activitatea sa, un co
lectiv de întreprindere să aibă unele 
perioade de impas, să cunoască mo
mente critice, de tensiune... Aseme
nea situații, care, de cele mai multe 
ori, își află reflectarea concretă în 
nerealizarea — pe anumite perioade 
de timp — a prevederilor planului, 
pot fi depășite, dacă de la început 
se procedează la o analiză exigentă 
a cauzelor ce le-au generat și se iau 
măsuri în consecință. Rapiditatea cu 
care se iau aceste măsuri, eficiența 
lor practică — exprimată în capa
citatea de a redresa situația, de a 
recupera „eventualele rămîneri în 
urmă" — sînt, în aceste condiții, eta- 
loanele principale care pot defini 
nivelul de competență și responsabi
litate al colectivului respectiv.

Am derulat zilele trecute filmul 
unor asemenea încercări, al unei ve
ritabile lupte pentru înlăturarea u- 
nor neajunsuri, în care s-a aflat și 
poate se mai află angajat și acum 
colectivul întreprinderii de prefabri
cate din beton Militari. Nu tre
cuse nici un an de la darea ei în 
funcțiune și în viața întreprinderii 
do prefabricate, în gospodăria ei, au 
ți apărut unele semne de.......îmbă-
trînire" : indicatori de plan nereali- 
zati, stocuri supranormative. rebu
turi și pierderi.

Era vorba de nerealizări în a- 
proape toate sectoarele activității 
economice ale întreprinderii. Sfîrși
tul semestrului I 1967 marca cu încă- 
pățînare nivele inferioare celor 
prevăzute prin plan la mai toți indi
catorii. Producția globală, de pildă, 
era îndeplinită numai în proporție de 
90 la sută. Treptat, treptat însă au în
ceput să-și arate efectele măsurile 
de intervenție întreprinse de condu
cerea întreprinderii pe baza unei te
meinice consultări — și solicitări — 
a spiritului gospodăresc și de iniția
tivă al colectivului. La sfîrșitul tri
mestrului trei, restantele la produc
ția globală erau practic recuperate. 
Era acesta un prim demaraj, care a- 
vea să consolideze și să amplifice, 
lună de lună, rezultatele pozitive ob
ținute în întreprindere. Pînă la sfîr
șitul anului trecut, principalii indi
catori economici și financiari au a- 
tins cote superioare celor planificate. 
In final, bilanțul pe 1967 consemna : 
producția globală realizată în pro
porție de 102,3 la sută, producția 
marfă — de 101 la sută. S-au obți
nut economii suplimentare, la prețul 
de cost planificat, de 1,7 milioane lei.

în ce ritm a intrat colectivul în
treprinderii în noul an ? La 
sfîrșitul lunii ianuarie 1968 pro
ducția globală era realizată în pro
porție de 100,7 la sută iar producti
vitatea muncii — de 108 la sută. Ca 
atare, se poate aprecia că este un în
ceput de bun augur în acest an, cînd 
producția fabricii va fi cu 50 la sută 
mai mare decît în 1967.

Rezumînd, se poate spune că de 
cinci luni de zile, cu regularitate, 
la întreprinderea de prefabricate din 
beton Militari planul este îndeplinit 
si chiar depășit. Constanța aceasta 
în obținerea unor bune rezultate e- 
conomice este o confirmare a juste
ții măsurilor luate de conducerea 
întreprinderii, comitetul de partid, 
de colectivul ei — măsuri care au 
înlăturat cauzele unor deficiente, 
considerate la un moment dat de ne
evitat. Am discutat, în legătură cu 
aceste măsuri, cu contabilul șef și 
inginerul șef (precum și cu alți eco
nomiști și cadre tehnice) cu direc
torul fabricii. Opinia lor ? Iat-o : 
„La urma urmei, rezultatele sînt fi
rești. Trebuia să redresăm situația 
pentru că fiecare din măsurile între
prinse a fost bine gîndită și a răs
puns unei necesități concrete de 
perfecționare a producției". însă, 
argumentele cele mai semnificative 
le-am găsit în secțiile de producție, 
acolo unde concepția organizatorică, 
Ideile valoroase pătrund în miezul 
faptelor, Ia locurile de muncă.

...Secția panouri mari. Mașinile 
specifice secției, zgomotul lor carac
teristic, dezvăluie secvență cu sec
vență cadrul unei activități care se 
desfășoară ireproșabil. Oamenii? Sînt 
și ei peste tot. dar mai ales acolo 
unde trebuie. Precizarea are o mare 
importantă. „La linia de carcase se 
lucrează numai în acord — ne-a in
format șeful de brigadă Gheorghe 
Cojocaru. Munca este astfel organi
zată îneît fiecare muncitor are asi
gurat din plin lucru ■ pentru toate 
cele opt ore. Oamenii realizează în 
aceste condiții o înaltă productivi
tate a muncii. cîștigă, pe această 
bază, mai bine". Munca în acord, 
normarea strictă, riguroasă, a fiecă
rei operații au avut efecte binefăcă
toare asupra activității de ansamblu 
a secției și a fiecărui muncitor, 
maistru și tehnician in parte. Așa, 
de pildă, de Ia începutul lunii ia
nuarie, la linia de carcase se asi
gură întreaga producție de armături 
necesară întreprinderii, numai de 
către două schimburi. în prezent, pe 
toate liniile de fabricație din secția 
amintită se lucrează în acord, iar 
efectele sînt grăitoare : dacă în apri
lie 1967 s-au turnat 1 500 mc beton, 
în Ianuarie 1968 s-a ajuns să se 
toarne 6 000 mc beton — de 4 ori 
mai mult.

Pe lîngă aceste rezultate — demne 
de analizat și de extins și la alte 
locuri de muncă — a mai apărut și 
un alt aspect, mai greu de se
sizat, însă deosebit de impor
tant : sincronizarea eforturilor în
tregului colectiv al întreprinderii, 
întărirea unității și a disciplinei lui. 
Măsurile de organizare științifică a 
producției și a muncii, afirma șeful 
secției, ing. Vasile Stancu, ne-au 
permis să punem mai larg în valoare 
capacitatea profesională a fiecărui 
muncitor. Totodată, ele au acționat 
eficient și ca un mijloc de a pune 
în evidentă conștiinciozitatea și răs
punderea cu care fiecare muncitor, 
tehnician, maistru acționează în pro
ducție. Cei certați cu disciplina, de
lăsătorii, leneșii și chiulangiii s-au 
separat treptat și. unii din ei chiar 
au părăsit întreprinderea. întregul 
colectiv a făcut, deci o selecție. 
Selecția înaltului spirit de răspun
dere, a deplinei responsabilități față 
de buna gospodărire a fondurilor 
materiale și bănești ale statului.

Continuînd investigațiile la condu
cerea întreprinderii, directorul ei. 
ing. Florin Iovipale, și contabilul șef, 
Eduard Ioncscu, ne-au prezentat și 
măsurile luate pentru ridicarea 
calificării profesionale, pentru fo
losirea intensivă șl extensivă a 
capacităților de producție, utili
zarea rațională a suprafețelor 
productive. întrucît. prin diverse 
restructurări, se creaseră multe spa
tii disponibile. în incinta lor s-au 
introdus adevărate „plombe" de fa
bricație. reușindu-se să se realizeze 
prin aceasta, numai în anul trecut 
o producție suplimentară de peste 
13 milioane lei. Această soluție — 
confirmată de viață ca deosebit de 
eficientă — va fi extinsă în anul 
în curs, obținindu-se noi și impor
tante sporuri de producție. Deosebit 
de eficace s-a dovedit a fi și mă
sura luată de conducerea întreprin
derii pentru asigurarea livrării rit
mice a producției marfă.

Revelatoare în privința preocupă
rilor prezente ale colectivului este 
relatarea Inginerului șef : „Poate că 
rezultatele obținute pînă acum sînt 
bune. Pe mine personal însă nu mă 
mulțumesc". Am aflat și motivul : 
întreprinderea nu și-a atins încă toți 
parametrii proiectați, la unele ma
teriale stăruie importante stocuri. 
Cînd vor fi lichidate aceste neajun
suri ? Conducerea întreprinderii le 
cunoaște și nu le consideră „obiec
tive" — ceea ce înseamnă că este 
hotărîtă ca în acest domeniu să ac
ționeze cu măsuri eficiente. Ceea ce 
este de dorit să se realizeze cît mai 
operativ.

(Urmare din pag. I)

secție și la domiciliu, cooperativele 
pot încheia contracte, pentru execu
tarea de produse, și cu alte persoane, 
mai ales în sectorul de artă populară 
și artizanat. O largă competență au 
primit cooperativele și uniunile cu 
privire la pregătirea cadrelor califi
cate, extinderea muncii la domiciliu, 
stabilirea numărului de personal teh- 
nico-administrativ, încheierea de 
contracte de colaborare cu întreprin
derile de stat etc.

Planul cooperației meșteșugărești 
pe 1968, care ajunge la 6 miliarde 
lei, crescînd cu peste 420 milioane 
lei față de 1967, este un plan mare. 
El este însă un plan real și corespun
de ritmului de dezvoltare a economiei 
noastre naționale. Avem convinge
rea că, în pofida greutăților, sarci
nile noastre vor fi îndeplinite. Spu
nem acest lucru deoarece ne bazăm 
pe sprijinul pe care partidul și sta
tul ni-1 acordă în permanență, pe 
măsurile organizatorice luate, pe 
marea masă a cooperatorilor noștri.

Așa cum s-a subliniat în Directi
vele C.C. al P.C.R. privind perfecțio
narea conducerii și planificării eco
nomiei naționale, cooperația meșteșu
gărească trebuie să contribuie la sa
tisfacerea într-o măsură tot mai mare 
a cerințelor populației în domeniul 
prestărilor de servicii, la producerea, 
într-o gamă diversificată, de bunuri 
de consum pentru fondul pieței, la 
dezvoltarea producției de artă popu
lară și artizanat.

Aș vrea să mă opresc, mai pe larg, 
asupra sectorului de deservire, întru
cît el reprezintă activitatea de bază 
a cooperației meșteșugărești.

Preocupările noastre se răsfrîng 
asupra unui evantai larg de proble
me din cele mai variate, unora acor- 
dindu-le, firesc, o atenție prioritară. 
Dacă în unele ramuri, cum ar fi con
fecțiile și încălțămintea de comandă, 
mobila, coafura și frizeria, sectorul 
foto — avem o rețea destul de bine 
dezvoltată care, cu o mai bună orga
nizare și o mai justă răspîndire pe 
localități, poate face față cerințelor, 
în altele există încă suficiente nea
junsuri atît în ceea ce privește cu
prinderea teritoriului tării, cît mai a- 
les în ceea ce privește profilul uni-

Cînd se vor
satisface
cerințele de 
cocs mărunt?

în pădure:

La Hunedoara și Re
șița funcționează trei fa
brici de aglomerare a 
minereului de fier a că
ror producție anuală 
este de peste 3 milioane 
de tone. O fabrică de 
acest gen va intra în 
curînd în funcțiune la 
Galați, urmînd să asi
gure „hrana" marilor 
furnale de cîte 1700 
metri cubi fiecare, aflate 
aici în construcție. Aglo
meratul se realizează 
prin sinterizarea mine
reului de fier prăfos, o- 
perație tehnologică în 
cadrul căreia cocsul mă
runt — rezultat în urma 
sortării în cocserii și la 
furnale — este folosit în 
procesul de aglomerare.

Pentru cei neinițiați 
în siderurgie problema 
creșterii producției de 
cocs mărunt pare, proba
bil, minoră și lipsită de 
semnificație. în realitate 
însă, ea are o mare im
portanță pentru econo
mia națională. Potrivit 
unor calcule riguroase 
făcute de specialiști, în 
prezent industria noas
tră siderurgică are un 

deficit de cocs mărunt 
care costă economia na
țională peste 400 de 
milioane de lei anual.

Pentru acoperirea ce
rințelor de cocs mărunt, 
cercetătorii și proiectan- 
ții din cadrul institute
lor specializate ale Mi
nisterului Industriei Me
talurgice (I.C.E.M. și 
IPROMET) au preconi
zat ca Ia uzinele „Vic- 
toria“-Călan să se treacă 
la modificarea a două 
baterii de carbo-fluidi- 
zare, spre a se produce 
cocs mărunt direct din 
cărbunele provenit din 
Valea Jiului. S-a întoc
mit un proiect care pre
vedea inițial obținerea a 
circa 300 000 tone de 
cocs mărunt pe an, pro
ducție ce ar acoperi o 
mare parte din deficitul 
amintit. Concomitent, 
s-ar deschide o perspec
tivă apropiată pentru 
lărgirea substanțială a 
bazei de fabricare a coc
sului mărunt pentru ne
cesitățile siderurgiei.

„Din studiul întocmit 
— ne-a spus Doinei 
Frențoni, inginerul-șef al 
uzinei din Călan — re
zultă reale avantaje eco
nomice. Totuși, Ministe
rul Industriei Metalur
gice n-a fost de acord 
decît cu o soluție par
țială, adică cu modifica-

I rea bateriei nr. 3. Așa 
s-a născut un al doilea 
proiect elaborat de 
IPROMET, aprobat și 
pus în lucru. Inițial, s-a 
prevăzut să producem 
anul trecut 63 700 tone 
de cocs mărunt, la fi
nele acestui an — 
192 000 tone, iar în 1970 
— 300 000 tone.

Din noul studiu rezul
tă că abia la sfîrșitul a- 
cestui an se va pune în 
funcțiune o capacitate 
de producție de 140 000 
tone. Dar chiar și față 
de aceste prevederi lu
crurile nu se prezintă 
satisfăcător. Capacitățile 
prevăzute să fie date în 
exploatare în trimestrele 
I și II vor fi realizate, 
în cel mai bun caz, abia 
la sfîrșitul anului 1968".

Am căutat să aflăm 
cauzele care determină 
această situație. Ni s-a 
spus că Ministerul In
dustriei Metalurgice ur
gentează doar în mod 
teoretic soluționarea pro
blemei cocsului mărunt. 
El n-a contractat din 
timp utilajele principale 
și aparatura de măsură și 
control. Or, neasigurarea 
proiectelor de execuție 
și a utilajelor tehnolo
gice constituie cauza 
principală a rămînerii în 
urmă a lucrărilor. Din 
planul de investiții al 
uzinelor „Victoria“-Că- 
lan pentru noua instala
ție de cocs mărunt, care 
anul trecut a fost de 6,4 
milioane lei, constructo
rul — întreprinderea de 
construcții 
Hunedoara 
doar 1,2 
Datorită 
mari în punerea în func-

siderurgice
— a realizat 
milioane lei. 

întîrzierilor

tiune a primei capaci
tăți, al cărei termen a 
expirat, nu are condiții 
de realizare nici capaci
tatea de 50 000 tone/an 
cu termen în trimestrul 
I 1968.

Nu și-a găsit o rezol
vare corespunzătoare 
nici problema costului 
de fabricație., Cocsul 
mărunt rezultat la sorta
rea de la furnale (pro
venit din import sau din 
producția indigenă) cos
tă 500 lei tona, iar coc
sul de fluidizare — circa 
1 000 lei. El se livrează 
însă beneficiarilor — 
combinatele siderurgice 
de la Hunedoara și Re
șița — cu 445 lei. Restul 
de 555 de lei pe tonă 
este acoperit din fondu
rile pentru tehnica nouă, 
adică tot din banii sta
tului. Oare forurile mi
nisterului de resort nu-și 
dau seama că admițînd 
un preț atît de exagerat 
sînt afectate, în ultimă 
instanță, interesele eco
nomiei naționale ?

Se desprinde necesita
tea de a se lua neîntîr- 
ziat măsuri hotărîte pen
tru intensificarea execu
ției lucrărilor și rezol
varea tuturor probleme
lor legate de realizarea 
acestei investiții, mai ales 
că s-au făcut multe stu
dii în acest sens iar spe
cialiștii cunosc direcțiile 
în care trebuie acțio
nat. Darea cît mai 
grabnică în funcțiune a 
noilor capacități va în
semna un mare cîștig 
pentru industria noastră 
siderurgică.

Laurențiu VISKI 
corespondentul 
..Scînteii"

Lemnul constituie pentru ținuturi
le argeșene una din principalele re
zerve de materii prime, care se cere 
gospodărită în condiții optime, prin 
efectuarea Ia timp și ireproșabilă a 
tuturor lucrărilor de întreținere ne
cesare, prin exploatarea judicioasă și 
valorificarea superioară în întreprin
derile de industrializare. De fapt, o 
asemenea sarcină se degajă cu putere 
din planul de stat pe 1968 și consti
tuie pentru majoritatea unităților fo
restiere argeșene un obiectiv esen
țial al activității lor. Se ridică însă o 
mare problemă. Despre ce este vor
ba ? în anii 1964—1966, din cauza vis
colelor puternice ce au bîntuit în spe
cial în zonele munților Căpățînei și 
Lotru, cantități însemnate de lemn de 
fag și rășinoase au fost doborîte. Ne- 
întîrziat s-au stabilit unele măsuri 
pentru scoaterea acestuia din pădure 
și darea lui în producție. Au trecut 
însă de la această calamitate 2—4 ani. 
S-au înlăturat urmările ei în pădurile 
argeșene ?

Controalele și analizele efectuate 
de organele bancare au scos în evi
dență tărăgănarea în acțiunea de sal
vare a materialului lemnos doborît 
de vînt. Și aceasta, cu toate că a a- 
părut o Hotărîre a Consiliului de Mi
niștri, iar Ministerul Economiei Fo
restiere a dat întreprinderilor sale 
indicații concrete de felul în care tre
buie să lucreze. Practic, la sfîrșitul 
anului 1967, zăceau în pădure 150 471 
mc lemn rotund de rășinoase, din 
care : 47 414 mc provin din doborî- 
turi în lunile septembrie și octombrie 
1964, iar diferența — de 103 054 mc — 
din anul 1965. Din această cantitate, 
57 543 mc se găseau în faza fasonat, 
adică complet nemișcată de la locul 
unde a avut loc căderea. Mari canti
tăți de lemn în această stare dețin 
întreprinderile forestiere Stîlpeni, 
Băbeni și Curtea de Argeș. în loc să 
acționeze cu promptitudine, cu ma
ximă energie în vederea valorificării 
acestor mii și zeci de mii mc de ma
terial lemnos, conducerile întreprin
derilor forestiere se țin de justifi-

Benone Gh. POPA
Director adjunct 

al Sucursalei județene Argeș 
a Băncii Naționale

cări șl dau vina pe cauzele obiec
tive.

Analizînd faptele, așa cum se pre
zintă ele în realitate, vom constata că 
este vorba de lipsuri organizatorice, 
tolerate de la an la an. De pildă, în 
sectorul Bahna, din cadrul I.F. Stîl
peni, preluat de la fosta întreprinde
re forestieră Domnești, se tărăgănea
ză de circa trei ani adoptarea Unor 
soluții practice potrivite pentru insta
lațiile de scos-apropiat, necesare 
transportului a 15 000 mc lemn ro
tund rășinoase, existent aici și care a 
intrat în putrefacție. Abia după lungi 
insistențe, conducerea I.F. Stîlpeni a 
căzut de acord că este posibilă con
struirea unor instalații simple, care 
să înlesnească transportul cantităților 
de lemn amintite. La fel, conducerea 
întreprinderii forestiere Curtea de 
Argeș a așteptat ca altcineva, din a- 
fară, să construiască un funicular 
Wissen, pe o distanță de 1,6 km, în 
vederea scoaterii stocului de 3 400 mc 
lemn rotund de rășinoase, existent în 
parchetul Oticu-Scrofoasa, partida 
269. Poziția acestor conduceri de în
treprinderi este cel puțin bizară. Ele 
nu s-au socotit răspunzătoare de 
faptul că patrimoniul forestier încre
dințat spre administrare s-a degradat, 
iar forurile tutelare din Ministerul 
Economiei Forestiere au trecut cu 
vederea aceste carențe. Așa s-au 
prelungit neajunsurile timp de 2—4 
ani. Poate cineva să șteargă cu bu
retele aceste acte de neglijență, de 
irosire a fondurilor statului, să aco
pere pe cei care trebuie să suporte 
consecințele materiale ?

Dar. una din cauzele principale 
care au determinat o atare situație, o

forestiere, 
au afec- 

a 
înles-

auto 
întîrzieri 

valorificare 
și au

iPROFIL Constanja, vedere exterioară (Foto : Agerpres)
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tăților, gama de servicii pe care o o- 
feră. Tinînd seama de toate acestea, 
ne vom îndrepta îndeosebi atenția 
spre citeva sectoare cu deosebire de
ficitare. Este vorba, în primul rînd, 
de spălătoriile și curățătoriile chimi
ce, atît de solicitate în toate orașele 
țării. Fără a intra în analiza cauze
lor care au determinat rămînerea în 
urmă a acestor servicii, credem to
tuși util să amintim că, în afară de 
unele lipsuri organizatorice proprii 
cooperației meșteșugărești, ceea ce a 
împiedicat mult dezvoltarea sectoru
lui a fost faptul că Ministerul Con-

tate. Pe de altă parte, ca în orice 
activitate nouă, n-a existat nici expe
riența necesară în organizare, nu 
erau pregătite din timp nici proiec
tele, nici executarea investițiilor, 
lipseau cadrele calificate. Multe 
greutăți ne-a produs și absența spri
jinului unor organe locale, care nu 
ne-au ajutat la timp cu terenuri și 
constructori, după cum nici produc
ția unor utilaje nu se putea asigura 
în cadrul cooperației meșteșugărești. 
Parte din aceste dificultăți vor fi în
lăturate, îneît anul acesta se vor a- 
menaja mai multe asemenea unități.

Atributul esențial solicitat unități
lor noastre este asigurarea unor ser
vicii de calitate superioară, care, în 
multe locuri, nu se realizează încă. 
La noi, calitatea nu constă numai în
tr-o bună executare a produsului. 
Noțiunea de calitate cuprinde și a- 
semenea elemente ca : operativitate 
și promptitudine în executarea co
menzilor, respectarea termenului sta
bilit și a tarifului legal, asigurarea 
unui orar corespunzător de funcțio
nare a unităților, ținuta lucrătorilor 
și comportare civilizată față de 
clienți, igiena locului de muncă.

totodată, este de 
să realizăm unele 

mult cerute pe

strucțiilor de Mașini, care trebuia să 
producă cele mai importante utilaje 
și să acorde asistența tehnică coope
rației meșteșugărești și industriei lo
cale, a întîrziat considerabil îndepli
nirea acestei sarcini. Din păcate, ne 
aflăm în situația de a arăta că pro
blema nu este nici în momentul de 
față rezolvată, deși pe baza angaja
mentelor concrete luate de către mi
nister cu trei ani în urmă, s-a hotă- 
rît ca asemenea utilaje să nu se im
porte. In ciuda condițiilor destul de 
puțin corespunzătoare din cooperati
vele noastre, am reușit totuși să exe
cutăm o serie de utilaje, suplinind 
astfel, pentru moment, măcar par
țial lipsurile amintite. Dar. tinînd 
seama de cerințe, sprijinul ministe
rului ne este indispensabil.

Unitățile auto-service, pentru în
treținerea turismelor și motociclete
lor, vor reprezenta și ele, de aici 
înainte, unul din sectoarele de bază 
ale activității noastre. Dar, cu tot 
efortul depus, ritmul de dezvoltare 
în acest sector n-a ținut pasul cu rit
mul de creștere al posesorilor de tu
risme, ceea ce face ca puținele uni
tăți existente să fie suprasolici-

Se mențin însă in continuare greu
tățile întîmpinate din lipsa pieselor 
de schimb, problemă care nu este re
zolvată nici pe departe.

Un al treilea sector rămas în urmă 
este cel al întreținerii și reparării 
locuințelor. Sub motiv că această ac
tivitate a fost trecută, în anul 1959, 
la sfaturile populare, mult timp coo
perația meșteșugărească nu s-a ocu
pat în suficientă măsură de dezvol
tarea unităților sale cu acest profil. 
Pentru organizarea în bune condi- 
țiuni a acestui sector de activitate, 
vom crea noi unități, urmărind în
deaproape aprovizionarea lor cu ma
teriale de construcție. în această pri
vință, unităților noastre le revine și 
obligația de a valorifica unele resur
se existente pe plan local, organizînd 
producția de cărămidă, var și alte 
materiale. Nici mediul rural n-a fost 
neglijat. Vom mări în special rețeaua 
atelierelor mobile pentru repararea 
aparatelor electrocasnice și a altor o- 
biecte de folosință îndelungată. Tot
odată, vom dezvolta în continuare u- 
nitățile de întreținere a apara
telor de radio, televizoare, fri
gidere și alte obiecte din orașe.

Majoritatea unităților noastre.
- care 11 000 sînt profilate pe deservi

re, dispun de localuri mici, vechi, 
întunecoase și îngrămădite pe anu
mite artere. Este regretabil faptul că, 
în multe locuri, organele locale ne 
obligă să evacuăm localurile supuse 
demolării, fără să ne asigure altele 
în loc. Asta duce la îngustarea rețe
lei noastre, la îngrămădirea în alte 
localuri, de cele mai multe ori și ele 
prea mici. In ultimii 7 ani, UCECOM, 
în afară de finanțarea tuturor inves
tițiilor pentru utilaje, scule, mobi
lier și mijloace de transport pentru 
cooperative, a alocat peste 100 mi
lioane lei anual pentru construcții- 
montaje, din care s-au construit pes
te 300 complexe de deservire, plus 
100 ateliere de producție. Este însă 
foarte puțin și trebuie să construim 
în continuare. Va fi însă necesar să 
închiriem și unele localuri proprie
tate de stat.

Pe lîngă activitatea de deservire a 
populației, cooperației meșteșugă
rești îi revin și sarcini pe linia pro
ducției de mică serie de o largă di
versitate, menită să o completeze 
pe cea a industriei republicane în 
ramurile confecții, tricotaje, încălță-

minte și mobilă ; 
datoria noastră i 
produse mărunte, 
piață, — și absente în mare măsură 
în prezent — în loturi mici pe care 
noi le putem realiza în condiții de 
eficientă economică. Deși aceste pro
duse au fost introduse abia în 1967, 
totuși s-au obținut o serie de rezul
tate. Vom continua să extindem a- 
ceastă activitate, ceea ce solicită și 
asigurarea materiei prime nece
sare. In această ordine de idei, tre
buie să arăt că, spre deosebire de 
anii trecuți, pentru 1968 cooperația 
meșteșugărească a obținut o aprovi
zionare din fond central mult îmbu
nătățită. Sperăm să ne completăm 
necesarul folosind și mai mult 
procurarea directă din fabrici, din 
depozitele ministerelor și ale M.C.I., 
a unor resturi de partizi, cupoane, 
deșeuri de metal și piele etc., pre
cum și achiziționarea unor materiale 
locale ca : pir, paie de sorg și blă
nuri. Vom pune în continuare accen
tul pe economii la consumurile spe
cifice și pe folosirea înlocuitorilor 
la materialele deficitare.

O problemă care ne stă mereu în 
față este aceea a pregătirii cadre
lor de conducere și de lucrători ne
cesare unităților. Rețeaua noastră 
se lărgește an de an, iar multe din 
cadrele existente ajung la vîrsta de 
pensionare ; apar noi meserii. Gama 
mare de activități, dintre care multe 
înrudite, cere oameni cu o pregătire 
multilaterală. Or, față de aceste sar
cini, vechiul sistem de școlarizare 
s-a dovedit insuficient și îngust. De 
aceea. începînd 
trodus ucenicia 
în atelier, lîngă 
torul cu înaltă 
viitorii noștri lucrători vor ieși cu o 
calificare superioară, multilaterală.

In anii de cînd activează, coope
rația meșteșugărească a acumulat o 
vastă experiență. Ne bucurăm de 
sprijinul permanent al statului nos
tru socialist, de îndrumarea directă 
de către partid. Pornind de la aces
te premise esențiale, eforturile noas
tre se vor concentra spre satisface
rea cît mai din plin a cerințelor 
populației, spre perfecționarea con
tinuă a serviciilor prestate și lărgi
rea gamei acestora potrivit solicită
rilor.

cu acest an. am In
ia locul de muncă 
meșterul sau lucră- 
calificare. De aici,

constituie starea drumurilor fores
tiere. întreprinderea specializată în 
acest domeniu din Rm. Vîlcea, tute
lată de același for — Ministerul Eco
nomiei Forestiere — n-a pus în func
țiune la termenele planificate drumu
rile pe care le-a avut în lucru. Este 
regretabil că nici beneficiarii nu au 
fost exigenți și nu au controlat pas cu 
pas modul în care întreprinderea din 
Rm. Vîlcea își îndeplinește obligați
ile. Organele băncii au recomandat ca 
această întreprindere să plătească pa
gubele provocate prin nerespectarea 
termenelor de dare în exploatare a 
drumurilor, pe această cale determi- 
nînd-o să-și îndeplinească în viitor 
contractele încheiate. Insă conduce
rile întreprinderilor forestiere, cît și 
forul lor tutelar au tăcut chitic, lăsînd 
să se înțeleagă că n-ar fi indicat să 
se acționeze dat fiind faptul că unită
țile aparțin de același minister. Cum 
s-ar spune, o mină spală pe cealaltă. 
Și aceasta, în condițiile existenței u- 
nor rămîneri mari în urmă la lucră
rile de drumuri 
Deși aceste
tat acțiunea de 
lemnului doborît 
nit apariția pierderilor, totuși Mi
nisterul Economiei Forestiere nu a 
intervenit hotărît cu măsuri capabile 
să curme lipsa de răspundere și tă
răgănarea în construcția la termen 
și de bună calitate a drumurilor.

Se mai adaugă o altă cauză. La în
ceputul acțiunii lipseau mijloacele de 
transport, iar atunci cînd ele au fost 
completate nu s-au folosit rational. 
Nu au fost încărcate la capacitatea 
lor autocamioanele și autotroliile, a 
lipsit de multe ori materialul lemnos 
la gurile de exploatare, mașinile îna- 
poindu-se din pădure fără încărcă
tură. Pentru lipsa de material lemnos 
la gurile de exploatare, ceea ce a 
făcut ca mașinile să circule „în gol", 
sectorul I.M.T.F. Cîmpulung-Muscel 
a încasat de la întreprinderea fores
tieră Stîlpeni locații de mii și mii de 
lei. Banii nu au fost imputați celor 
care au tolerat asemenea neglijențe 
ci s-au trecut în contul cheltuielilor 
de producție. Nu este de mirare, în
trucît între sectoarele I.M.T.F.-ului 
Pitești și întreprinderile forestiere 
circulă frecvent asemenea metode „Ia 
mica înțelegere", iar eventualele dis
pute se rezolvă pe cale administrati
vă de către direcția generală tute
lară, care împarte „avertismente" și 
la unii și la alții, fără să se recupe
reze pierderile. Sub platoșa acestui 
climat se consemnează dese absențe 
nemotivate de la serviciu ale condu
cătorilor auto, deplasări cu mașini
le la domiciliu, refuzuri de a efec
tua transporturi de lemn din locu
rile indicate, folosirea mașinilor 
pentru scopuri neproductive.

Utilizarea incompletă a mijloacelor 
de transport se împletește însă cu 
stagnarea unor instalații de scos- 
apropiat, a mecanismelor de încărcat 
și descărcat. La întreprinderea fores
tieră Stîlpeni, de pildă — o amintim 
mereu fiindcă deține cea mai mare 
cantitate de material lemnos neex
ploatată — anul trecut s-au pierdut 
cu stagnările la toate tipurile de in
stalații 19 178 zile. Cauze : defecțiuni 
mecanice, lipsa de piese, de mate
rial lemnos și de mecanici. Randa
mentul cel mai scăzut s-a înregistrat 
la funicularele Wissen și Ciucaș, in
dicele de utilizare fiind sub 40 Ia 
sută. Alte 12 instalații ușoare cu ca
blu, la întreprinderea forestieră Bă
beni și la fosta întreprindere forestie
ră Domnești, nu au fost folosite de
loc în anul 1967. Precizăm că defec
țiunile mecanice se produc, îndeo
sebi, datorită lipsei de cadre pregă
tite, îndeosebi a mecanicilor, funicu- 
lariștilor, tractoriștilor și mecanicilor 
pentru fierăstrae. Iar cei care există 
și unii muncitori forestieri absentează 
nemotivat, astfel că instalațiile și me
canismele staționează, autocamioanele 
nu găsesc material lemnos la locurile 
de încărcare, iar lemnul putrezește.

Consecințele acestor practici ? In 
primul rînd, degradarea lemnului și 
fabricarea din el a unor produse cu 
proprietăți calitative scăzute, cu pre
turi de vînzare mai scăzute, sau re
fuzate de cumpărători. Și urmarea : 
în 1967 refuzurile au crescut cu 31 
la sută față de anul 1966, ridieîndu-se 
la o valoare de 9 981 000 Iei. Refuzu
rile se datorează unui început de su
focare a lemnului, putregaiului, cră
păturilor, curburilor si diverselor 
pete. înseși organele de specialitate 
în domeniul economiei forestiere, în 
urma controlului făcut la fața locu
lui, au consemnat într-un. proces- 
verbal că circa 20 la sută din canti
tatea de bușteni rășinoase pentru 
lucru are „început de colorit". Deci, 
acest lemn nu va putea fi folosit la 
industrializare, ci ca rămășiță pentru 
celuloză sau lemn de foc. Un cal
cul arată că la cantitatea de material 
lemnos respectivă, pe total, s-a în
registrat o diminuare a beneficiului 
cu 3 250 000 lei.

Aceasta ar fi situația, care conti
nuă să pună în pericol masa lemnoa
să doborîtă.
Ministerului 
în spiritul H.C.M. nr. 1 536/1967, nu 
mai poate fi amînată. Sugerăm să se 
stabilească imediat, pentru fiecare 
parchet și partidă, măsurile potrivite 
în vederea evitării unor pierderi și 
mai mari, a rambursării creditelor 
restante — de aproape 14 milioane 
lei — pentru care întreprinderile fo
restiere plătesc dobînzi majorate, a 
lichidării grabnice a consecințelor 
doborîturilor de masă lemnoasă.

Intervenția energică a 
Economiei Forestiere,
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la
' Științele biologice sînt într-o pe

rioadă de mare avînt. Cu ajutorul 
unor metpde moderne de mare finețe 
B-aq realizat mari progrese în apro
fundarea cunoștințelor noastre despre 
jnodul de alcătuire și funcționare a 
materiei vii. Acest progres este oglin
dit printre altele de procesul de di
versificare a biologiei, de apariția u- 
nor noi domenii ale științei biologice 
necunoscute acum cîteva decenii sau 
dezvoltarea rapidă a altora (biochi- 
mia, biofizica, genetica, etiologia, vi
rusologia, ecologia etc.). Fără îndo
ială însă că cele mai spectaculoase 
cercetări s-au efectuat în domeniul 
biologiei moleculare, cercetări care 
au dus la descoperirea mecanismu
lui biochimic al eredității, a codu
lui șl reglajului genetic, a biosin- 
tezel proteice, a sintezei artificiale 
de acizi nucleici etc.

în ce măsură a reușit învă- 
țăntintul de cultură generală să 
țină pasul cu această dezvoltare im
petuoasă a biologiei șl să realizeze 
„din mers“ o modernizare continuă 
a procesului de învățămînt ? Stu
diul privind dezvoltarea învățămîn- 
tulul de cultură generală arată cu 
deplin temei că în conținutul învă- 
țămîntului, mai ales în ce privește 
modernizarea, se mențin o seamă de 
neajunsuri. Predarea biologiei în li
ceele de cultură generală după sis
temul clasic în cadrul disciplinelor 
de botanică, zoologie, anatomie și 
biologie generală n-a reușit să rea
lizeze decît în mică măsură intro
ducerea în procesul de învățămînt 
a noilor cercetări ale științei. Pro
grama analitică și manualele de ști
ințe naturale, în special cele de bo
tanică și zoologie, erau supraaglo
merate cu cunoștințe de sistematică 
și morfologie, iar predarea avea a- 
desea un caracter istoricist șl des- 
criptlvist. Lipsuri grave s-au men
ținut multă vreme în ce privește 
predarea biologiei generale, astfel că 
în cadrul unei consfătuiri ce a avut 
loc în primăvara anului trecut la 
Ministerul învățămîntului, o comi
sie de specialiști care a analizat pro
grama analitică și manualul respec
tiv a fost nevoită să propună ca
tegoric schimbarea completă a pro
gramei șl retragerea manualului.

După părerea mea, una dintre 
cauzele care au duș la această si
tuație o constituie faptul că pre
darea biologiei în cadrul discipli
nelor sus-aminttie determină exage
rarea volumului cunoștințelor des
criptive în defavoarea celor expe
rimentale. Adesea, prin botanică și 
zoologie unii profesori înțeleg nu
mai sistematică și morfologie. Le
gătura dintre structura și funcția 
organelor, precum și mecanismele 
biochimice ale proceselor metaboli
ce din organismele vil sînt predate 
sumar șl necorespunzător dezvoltă
rii actuale a științei. Din această 
cauză, biologia este considerată în 
liceul de cultură generală o disci
plină „ușoară", care reclamă aproa
pe exclusiv memoria ; nu e întîm- 
plător că la bacalaureat biologia este 
preferată de numeroși candidați care 
aleargă după succese facile.

Biologia modernă este o știință 
prin excelentă experimentală. Ca 
urmare este necesar ca în liceele 
de culturi generală cunoștințele si 
fie predate pe baza progreselor con
temporane realizate în studiul ma
teriei vii și să se reducă ponderea 
materialului descriptiv. Intr-o măsu
ră tot mai mare este de dorit să sa 
facă apel la rațiunea elevilor, care 
trebuie înVățați să gîndească dialec
tic, să cunoască procesele intime la 
nivel celular si molecular care au loc 
în materia vie. Propunerea din Stu
diul privind dezvoltarea învățămîn- 
tulul de cultură generală referitoa
re la predarea biologiei sub forma 
•unor sinteze este binevenită șl în- 
tr-o seamă de țări dezvoltate acest 
fapt s-a șl realizat. Dacă în clasele 
I—VIII predarea biologiei are drept 
scop dobîndirea de către elevi a u- 
nor cunoștințe concrete asupra di
feritelor specii de plante și anima
le, mai ales privind alcătuirea șl 
Înrudirea lor, în licee predarea bio
logiei sub forma unor sinteze va 
permite elevilor să capete o viziune 
de ansamblu asupra materiei vii, a 
structurii sale intime celulare și mo-
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leculare, a metabolismului și func
ționării organismului vegetal și ani
mal. Dacă în învățămîntul superior 
există ca obiecte de sine stătătoare 
biofizica, biochimia, etiologia, gene
tica, ecologia, microbiologia etc., în 
liceele de cultură generală nu se pot 
desigur introduce toate aceste dis
cipline care au avut un cuvînt ho- 
tărîtor de spus la progresele con
temporane ale biologiei. Singura cale 
posibilă pentru modernizarea predă
rii biologiei se pare că este numai 
predarea pe bază de sinteze, în care

DEZBATEREA PUBLICĂ

PRIVIND DEZVOLTAREA 
iNVĂTĂNIlNTULUI
DE CULTURA GENERALĂ

elevul să dobîndească concomitent 
cunoștințe din toate aceste domenii.

Desigur că la aceasta se poate o- 
biecta că elevii de liceu, ținînd sea
ma de vîrsta și de posibilitățile lor 
intelectuale, ar avea dificultăți în în
sușirea unor cunoștințe științifice a- 
tît de complexe, aparținînd atîtor 
domenii. Această obiecție nu mi se 
pare întemeiată deoarece manualele 
de matematică, fizică, chimie etc. 
conțin nu numai un mare volum de 
cunoștințe, dar au reușit în bună 
măsură să se modernizeze și să pre
zinte elevilor cele mai noi cerce
tări ale științei, desigur însă într-o 
formă accesibilă. Opinez de aceea 
pentru o schimbare radicală a pro
gramei analitice a biologiei, astfel ca 
în liceele de cultură generală să nu 
figureze decît un singur obiect care 
să se cheme BIOLOGIA și care să 
prezinte pentru anii I—IV un sis
tem succesiv de cunoștințe începînd 
cu materia vie, structură și carac
teristicile ei, și terminînd cu probleme 
privind mecanismul biochimic al e- 
redității și evoluția viețuitoarelor. 
Pe parcursul celor patru ani s-ar 
putea realiza o îmbinare armonioa
să între cunoștințele privind struc
tura (anatomie și morfologie), func
țiile organismelor (fiziologie), dina
mica proceselor metabolice (biochi

mie și biofizică), relațiile cu mediul 
ambiant biotic și abiotic (ecologie), 
mecanismul celular și molecular al 
eredității (genetică) etc. O mare a- 
tenție va trebui acordată, cred, stu
diului celulei (citologie), această u- 
nitate de bază a materiei vii, în cu
noașterea căreia s-au realizat pro
grese uriașe în ultima vreme. De e- 
xemplu, e necesar a fi menționat că 
descoperirea și studierea unor struc
turi celulare cum sînt mitocondriile, 
ribozomii etc. și a unor biomolecule 
de mare însemnătate pentru existen
ța materiei vil cum sînt acizii nu
cleici au schimbat fundamental vi
ziunea noastră asupra mecanismelor 
interne caracteristice fenomenului 
care se cheamă viață.

Desigur că o estfel de schimbare 
fundamentală nu este ușoară și ea 
presupune o seamă de pregătiri sus
ținute. De aceea, propun elaborarea 
unor programe analitice corespunză
toare, a unor manuale de calitate, 
cadrele didactice avînd îndatorirea 
să depună eforturi susținute pentru 
a fi permanent la curent cu reali
zările cele mai importante din dife
rite domenii ale biologiei. Faptul că 
în ultima vreme s-au publicat o sea
mă de cursuri pentru învățămîntul 
superior biologic constituie fără în
doială cm sprijin și pentru cadrele 
didactice din licee, care pot găsi în 
ele un material științific bogat din 
care pot selecționa ceea ce este ne
cesar elevilor. Poate că ar fi bine 
ca tirajele acestor cursuri să fie 
mai mari, astfel ca ele să poată a- 
junge în mîna profesorilor de bio
logie din toată țara.

Pe de altă parte, consider că un 
sprijin mai substantial la moderni
zarea învățămîntului biologic ar tre
bui să-l aducă cursurile de perfec
ționare postuniversitare. Ritmul 
extrem de rapid al dezvoltării bio
logiei impune ca la fiecare 4—5 ani 
toate cadrele didactice să aibă po
sibilitatea să urmeze prin rotație, 
pe lîngă facultățile de biologie ale 
universităților, cursuri de informare 
și completare a cunoștințelor timp 
de 3—4 luni. S-ar crea astfel acea 
legătură organică dintre învățămîn
tul de cultură generală și cel su
perior.

Modernizarea predării biologiei în 
liceele de cultură generală este o 
necesitate. Prin aceasta, tineretul ță
rii noastre va avea posibilitatea să 
capete un sistem unitar de cunoș
tințe, corespunzător marilor reali
zări ale biologiei contemporane, ab
solut indispensabile omului din epoca 
revoluției tehnico-științifice actuale.

jm 

la 
pupitrul 

orchestrei 
radio

Cînd viața muzicală ne o- 
feră cîte un adevărat eveni
ment artistic, faptul merită o 
consemnare deosebită. Cu atît 
mai mult cu cît stagiunea in 
curs, de la bun început, n-a 
fost prea darnică. Am avut 
puține manifestări muzicale 
de calitate, mai ales în pri
vința participării soliștilor de 
peste hotare (cîteva mici ex
cepții se pot număra pe de
gete) ; s-a remarcat parcă o 
oboseală, un mare „relache* 
ce a urmat festivalului „Enes
cu'. Dar ultimul concert al or
chestrei Radioteleviziunii a o- 
ferit un program de o valoare 
remarcabilă. La pupitru — 
Andrd Jolivet, personalitate a 
culturii muzicale contempo
rane, compozitor de prestigiu.

Am avut prilejul să urmărim 
astfel un concert dirijat de un 
muzician în deplinul înțeles al 
cuvîntului, un muzician care 
gîndește asupra fiecărei mă
suri, caută sensurile majore 
ale lucrărilor. Un muzician 
meticulos care știe la repeti
ții să se facă înțeles, să an-

CRONICA 
DE CONCERT

O Filarmonica de stat „G. Enescu" (la Ateneu) : Concert simfonie. Dirijor f 
Mircea Crlstescu — 20.
O Opera română : Cavaleria rusticană ; Paiațe — 19,30.
® Teatrul de stat de operetă : Ana Lugojana — 19,30.
© Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : Marla Stuart — 19,30, 
(sala Studio) : Dinu Păturică — 19,30.
© Teatrul de Comedie : Sfîntul — 20.
O Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din str. Al. Sahla nr. 76 A) : 
Comedie pe întuneric — 20.
© Teatrul „C. I. Nottara” (sala Magheru) : Lovitura — 19,30, (sala Studio) : 
Cînd luna e albastră — 20.
o Teatrul Giuleștl (în sala Teatrului evreiesc de atat) : Martorii se su
primă — 19,30.
© Teatrul „Barbu Delavrancea" : Viforul — 19,30.
® Teatrul Mic : Amintirea a două dimineți de luni — 20.
© Teatrul „Ion Creangă" : Nota zero la purtare — 9,30, Monstrul din 
Samarcand — 16.
O Studioul Institutului de artă teatrală șt cinematografică „I. L. Ca
ragiale" : Frații Karamazov — 20.
© Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : Papuclada — 17. 
© Teatrul satiric-muzlcal ,,C. Tănase" (sala Savoy) : Scandal Ia Boema 
— 19,30, (sala Victoria) : Varietăți ’68 — 19,30.

5 Ansamblul' artistic al Uniunii Generale a Sindicatelor : Magistrala 
nerețil — 20.

© Circul de stat : Ansamblul Circului Mare din Moscova — 20.

(Urmare din pag. I)

în atelierele facultății de arte decorative a Institutului de artă plastică „Nicolae Grigorescu', studenții, îndrumați 
de profesori, execută după model mozaicuri monumentale

SPECTACOLULUI
DE ESTRADA

mollin (Les systhfemes hom- 
raes-machines. Introduction 
â l'ergonomie, PUF, Paris 
1967) sau M. Oliver, care 
tratează ergonomia drept 
„tehnologia comunicațiilor 
în sistemele oameni-ma- 
șini\

După părerea noastră, er
gonomia este știința com
plexă a muncii, pe care noi 
o întemeiem pe teoria 
marxist-leninistă a mun
cii ; pentru a-și atinge 
scopul, adică pentru a pro
pune soluții practice în pri
vința adaptării utilajului 
și ambianței la om, cer
cetările ergonomice se pot 
desfășura numai în echi
pele interdisciplinare și pe 
baza unei concepții unitare 
și a unei metodologii știin
țifice. Reamintim aici cele 
scrise de Marx în „Capi
talul", vol. I :

„In procesul muncii, ac
tivitatea omului produce 
deci cu ajutorul mijlocu
lui de muncă o modificare 
voită de mai înainte a o- 
biectului muncii. Procesul 
se stinge în produs. Produ
sul său este o valoare de 
întrebuințare, o materie 
naturală adaptată prin 
schimbări de formă trebu
ințelor omenești. Munca 
s-a combinat cu obiectul 
el. Munca a luat formă de 
obiect, iar obiectul a fost 
prelucrat" (pag. 210). Și 
mai departe : „Munca vie 
trebuie să pună mîna pe 
aceste lucruri, să le tre
zească din morți și să le 
transforme din valori de 
întrebuințare doar latente, 
în valori de întrebuințare 
reale și active. Cuprinse de 
focul muncii, însușite de 
ea sub formă de organe fi
zice ale ei, însuflețite și 
transformate în cursul 
procesului în funcțiuni lo
gice și practice ale ei, ele

sînt de asemenea consuma
te, dar în vederea unui 
scop, ca elemente de for
mare a unor noi valori de 
întrebuințare, a unor pro
duse noi, potrivite să intre 
sub formă de mijloace de 
subzistență în consumația 
individuală, sau sub formă 
de mijloace de producție 
într-un nou proces de mun
că" (pag. 212/3).

Conținutul social al pro
cesului muncii depinde de 
esența relațiilor de produc
ție, a relațiilor sociale, deci 
de esența orînduirii. între 
natură și om (ins) se inter
pune rețeaua, sistemul re
lațiilor sociale. De aceea

procesul muncii, la crește
rea numărului accidentelor 
profesionale, la mari pier
deri din rezerva de forțe 
creatoare ale colectivității 
și la grevarea sarcinilor 
societății pentru subzisten
ța celor deveniți inapți.

Chiar în cazurile cînd 
nu se ajunge la asemenea 
efecte, decalajul dintre so
licitările utilajului și ca
pacitățile umane, discon
fortul pe locul de muncă, 
insuficiența măsurilor de 
protecția muncii și de igie
na muncii, defecțiunile or
ganizatorice, neadaptarea 
utilajului la om duc la re
ducerea randamentului.

și cercetările șl soluții
le ergonomice au carac
tere diferite, fundamental 
diferite, în orînduirea so
cialistă față de orînduirea 
capitalistă.

Tehnica contemporană în 
accelerat progres a scos în 
evidență faptul că ritmul 
ei de inovație este mai ra
pid decît capacitatea de a- 
daptare fizică și psihică a 
individului. Față de mobi
litatea rapidă a tehnologiei 
și de caracterul în esență 
dinamic al economiei, a- 
daptarea multilaterală a o- 
mului la muncă, prin orien
tare, calificare și selecție 
profesională, devine insu
ficientă. Dacă ea nu este 
însoțită și corelată cu a- 
daptarea utilajului la om, 
efortul în muncă poate de
păși toleranța umană, du- 
cînd astfel la perturbări în

Ergonomia este chemată 
ca, solicitînd eforturile ști
ințelor biologice și sociale 
și științelor tehnologice în 
echipă complexă, să ana
lizeze problemele relației 
om-loc de muncă, să 
le evalueze și să le 
coreleze, furnizînd îu co
laborare soluțiile practice 
de corecție și de reproiec- 
tare a factorilor care exer
cită o influență asupra sis
temelor oameni-mașini-am- 
bianță. Concepția ergono- 
mică asupra muncii vine 
deci să completeze cerceta
rea tehnologică, econcmică 
și organizatorică, avînd ca 
țel eficiența economică, 
precum și înflorirea perso
nalității umane.

în țara noastră, cerceta
rea și proiectarea ergono- 
mică a utilajului și condi
țiilor de muncă sînt faci

litate de caracterul plani
ficat socialist al progresu
lui tehnic, de integrarea lui 
în planul general de dez
voltare a economiei națio
nale. Pentru ca această 
premisă esențială să ducă 
la rezultate concrete, sînt 
necesare elaborarea unul 
program al cercetărilor de 
ergonomie, în sensul insti- 
tuționalizărli, planificării, 
finanțării și dotării lor, co
ordonarea acestor cercetări, 
cu ajutorul unor comisii 
specializate și în colabo
rare cu organele centrale 
de stat pentru orientarea 
activității științifice, cu de
partamentele productive, 
cu instituțiile științifice 
în măsură de a între
prinde cercetări și cu 
centralele și unitățile in
dustriale, care reprezintă 
beneficiarii investigațiilor 
ergonomice. Se impune, de 
asemenea, inițierea, cu con
cursul departamentelor in
teresate, a unor cursuri 
postuniversitare de ergono
mie pentru ingineri, eco
nomiști, psihologi, socio
logi, organizatori, medici 
din producție și institute, 
folosirea tuturor canalelor 
informaționale, pentru înce- 
tățenirea noțiunilor funda
mentale de ergonomie, în
curajarea informării și do
cumentării în ergonomie 
din sursele mondiale, spe
cializarea cadrelor cunos
cătoare ale problemelor de 
ergonomie, în producție și 
prin stagii în străinătate, 
în cadrul unor publicații, 
s-ar cere crearea unei ru
brici de ergonomie, în care 
să se poată difuza rezultate 
ale unor cercetări.

în sprijinul acestor țe
luri, Institutul de experti
ză și catedra de sociologie 
au organizat, în strînsă co
laborare cu alte instituții 
științifice, recentul sim
pozion.

treneze instrumentiștii într-o 
muncă foarte serioasă. Jolivet 
este un pionier al muzicii noi. 
Alături de Messiaen, încă din 
1936, în gruparea muzicală 
„Tînăra Franță*, milita către 
sinteza în arta muzicală. A- 
pol, sub îndrumarea lui Vâ
râse, Iși definește mai mult 
personalitatea. Lumea acus
tică, cea a compoziției și or
chestrației, îl dau o viziune 
complexă asupța posibilități
lor de exprimare. Fiecare lu
crare, „Cosmogonia" sau 
„Dans de incantație pentru or
chestră, unde Martenot și per
cuție", sau „Poeme intime", 
sînt pași spre simplitate, rafi
nament, esență. Ultimele lu
crări, printre care și Concertul 
pentru pian și orchestră, pe 
care l-am audiat în interpre
tarea inteligentă a lui Con
stantin Ionescu-Vovu, demon
strează orientarea consecven
tă a lui Jolivet către crearea 
unui limbaj muzical universal, 
rezultat al unei contopiri per
fecte dintre tradiții muzicale 
diferite ca spațiu, timp. An
toine Golăa găsea această lu
crare ca una dintre capodope
rele muzicii secolului XX.

In concert, lucrarea lui Jo
livet s-a bucurat indiscutabil, 
în afară de calitatea expri
mării părții solistice, șl de a- 
tenția și vigoarea interpretă
rii orchestrei. Pulsațiile ritmice 
sau melopeele, învolburările 
dramatice cu parfum modal 
oriental său paginile cu ca
racter percutant inspirate din 
muzica pollneziană au fost în
țelese, au fost cîntate.

Jolivet ne-a prezentat, ală
turi de concertul său pentru 
pian, alte două creații de răs
cruce din literatura simfonică 
franceză : Simfonia a IlI-a de 
Albert Roussel și baletul 
„Creațlunea lumii" de Mil
haud. Poate pentru că Joli
vet este în primul rînd com
pozitor și muzician, înainte de 
a fi dirijor, am avut prilejul să 
ascultăm aceste două lucrări 
într-o concepție solidă, putîn- 
du-se distinge clar ceea ce 
este cu adevărat valoros : fan
tezia și umorul lui Milhaud, 
inventivitatea sa melodică, 
virtuozitatea folosirii politona- 
lismului în acest balet scris 
pentru un ansamblu redus de 
instrumente, și transparența 
sonoră a simfoniei lui Rous
sel, viața lăuntrică a confrun
tărilor tematice, rostul pasa
jelor aerate, senine.

A fost un concert care a 
produs reale satisfacții iubi
torilor de muzică. Ne gîndim 
că pentru a nu ne dezobișnui 
de semnificația cuvîntului „e- 
veniment', organizatorii vieții 
muzicale ar putea măcar a- 
cum, cînd mai sînt cîteva luni 
pînă la sfîrșitul stagiunii, să 
acționeze pentru o participare 
calitativă consecventă nu nu
mai a artiștilor noștri, dar și a 
celor care sînt solicitați de 
peste hotare.

Smaranda OȚEANU

în momentul de față, 
unul din cele mai răspîn- 
dite spectacole e acela nu
mit de estradă. Cum nu 
și-a bătut nimeni capul 
pînă azi să-i stabilească a- 
nume coordonate teoretice, 
sub denumire sînt oblădui
te foarte felurite manifes
tări de divertisment: re
viste de mare montare și 
mici cabarete, concerte de 
muzică ușoară și eteroclite 
compuneri cu scenete, 

solouri vocale, monologuri, 
balet, recitaluri individuale 
în medalion, ba chiar și o- 
neste serbări liceale. Faci
litatea exhibiției și amploa
rea popularității, modul 
relativ lesnicios de a se 
încropi o asemenea apari
ție în fața generosului nos
tru public, țelul declarat 
distractiv au determinat în
mulțirea în ultimii ani a 
teatrelor zise profesioniste 
dar mai ales proliferarea 
rapidă a ansamblurilor a- 
matoare. Se practică azi 
„estrada" pe scene și în aer 
liber, în scoli de toate gra
dele (începînd cu grădini
ța), la căminele culturale, 
casele de cultură, cluburile 
muncitorești, la radio și te
leviziune, pe cîmp, la arie, 
Pe plajă — un torent care 
nu cunoaște țărmuri și nici 
obstacole în creșterea sa 
necontenită. Evident că a- 
ceastă revărsare duce cu ea 
șl fel de fel de aluviuni, 
adică multă impostură, 
foarte multă improvizație, 
atalente puse pe chiverni
seală urgentă si chiar în
clinații maniacale spre cî

teva sărmane, răscoapte 
formule cîndva atracțioase.

Considerînd cu luciditate 
realitatea așa cum e, se 
pune întrebarea : cine că
lăuzește această vastă miș
care, cine îi dă idei și o 
pune în relație cu vremea 
noastră, cine îi oferă mo
dele și o înrîurește ? Răs
punsul normal ar fi : tea
trele satirice și secțiile tea
trale satirice de stat. Nu
mai că ele însele se 
găsesc într-un stadiu ne
evoluat și poate că acest 
domeniu e singurul, în

acest gen din întreaga țară 
se mulează pe un tipar 
unic : înșirarea unor mo
mente muzicale, coregra
fice și umoristice pe un fi
rav pretext anecdotic. Uza
tă prin îndelungă întrebu
ințare formula nu mai in
teresează Pe nimeni, o re
prezentație sau alta ținîn- 
du-se doar prin virtuțile și 
virtuozitățile unui solist, 
unui moment, unei scenete, 
ale unor prezentatori. Un 
grup destul de restrîns de 
autori poate fi întîlnit me
reu pe majoritatea afișelor.
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puncte de vedere

cîmpul culturii noastre, în 
care liziera între diletan
tism și profesionalism e atît 
de incertă, iar cultura 
spectacolului aflată la un 
atare grad de subdezvol
tare.

Avem teatre șl secții de 
estradă în București (două, 
cu trei săli și o grădină de 
vară), Brașov, Galați, 
Deva, Constanța, Pitești, 
Ploiești. Ansamblurile fol
clorice din Baia-Mare, Su
ceava, precum și unele tea
tre dramatice produc șl 
ele, la anumite intervale, 
spectacole de estradă. Cu 
excepția unor realizări 
bucureștene, și poate a încă 
două-trei cazuri mai feri
cite prin ani, lucrările de

© O lume nebună, nebună, nebună (ambele serii) : 
PATRIA — 9,30 ; 13 ; 16,30 ; 20, BUCUREȘTI — 9 l 
12,30 ; 16,30 ; 20.
© Blestemul rubinului negru : REPUBLICA (com
pletare Nălcă pleacă Ia București) — 9 ; 11,30 ; 14 j 
16,15 ; 18,45 ; 21,15. ’•
© Am întîlnit țigani fericiți : LUCEAFĂRUL — 9 ; 
11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21, CENTRAL — 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 21.
0 împușcături pe portativ: VICTORIA (completare 
Pîinea noastră) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
© Există încă sclave : CAPITOL (completare Din pă- 
—............................. . ....... " ” " ----- 20,45.

12,30. 
15,30 ; 
18,45 :

mînt șl foc) — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 
0 Pășesc prin Moscova : CINEMATECA — 10 
© Capcana : FESTIVAL — 8,30 ; 10,45 ; 13 ;
18 ; 20,30, FEROVIAR — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16,15 , io,tu , 
21,15, EXCELSIOR — 8 ; 10,15 ; 12,30 ; 15 ; 17,30 ; 20 (la 
toate completarea Pîinea noastră), MELODIA (com
pletare Orizont științific nr. 12/1967) — 8,45 ; 11 :
13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, MODERN (completare Dațl-ml 
un calmant) — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,30.
© Loana : LUMINA (completare Orizont științific nr. 
12/1967) — 9,15—15,45 în continuare ; 18,15 ; 20,45.
0 O poveste uimitoare : DOINA (completare Pași spre 
Brâncuși) — 9 ; 10 ; 11,30 ; 13,45.
© Robii : DOINA — 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Martin soldat ; UNION — 15,30 ; 20,30, VIITORUL 
(completare Pași spre Brăncușl) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Desene animate : UNION — 18.
0 O sută unu dalmațienl : TIMPURI NOI — 9—21 în 
continuare, DRUMUL SĂRII (completare Nălcă șl 
veverița) — 15 ; 17,30 ; 20.
0 Cînd tu nu ești : GIULEȘTI (completare Dațl-ml un 
calmant) — 10 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, RAHOVA (comple
tare Salut, Kenya) — 15,30 ; 18 ; 20,30.

cinema
O Tudor (ambele serii) : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POARE — 15,30 ; 19.
q Zece negri mititel î DACIA (completare Salut, 
Kenya) — 8—14.15 în continuare ; 16,30 ; 18,45 ; 21.
© Escroc fără voie : BUZEȘTI (completare Flora aus
traliană) — 15,30 ; 18 ; 20,30. .
© Un bărbat și o femeie : GRIVIȚA (completare Lauri 
celor mai buni) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45, 
ARTA (completare Orizont științific nr. 12/1967) — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,30.
© Căutațl Idolul : BUCEGI (completare Lauri celor 
mal buni) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, FLO- 
REASCA (completare Miracole) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30.
© Careta verde : GLORIA (completare Io, Mircea 
Voievod) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
e CImaron : UNIREA — 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Moartea după cortină : TOMIS (completare O nuntă 
la Olteni) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
© încercuirea : FLACĂRA (completare Miracole) — 
16 ; 18,15 ; 20,30.
O Vulturii zboară devreme : VITAN (completare în
cercări) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Dosarul XII : MIORIȚA (completare în întâmpinarea 
viitorului) — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
o Război și pace (seriile I șl II) : POPULAR — 15 ; 
19,30, PROGRESUL — 15 ; 19,15.
© De trei ori București : AURORA
13,30 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 o fată fericită : MUNCA (completare Anatolia ospi
talieră) — 14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
© Un nabab maghiar : MOȘILOR (completare Viața 
începe la 40 de ani) — 15,30 ; 18 ; 20,30, VOLGA (com
pletare Orizont științific nr. 12/1967) — 10 ; 12 ; 14 ;
16.15 ; 18,30 ; 20,45.
© Corlgența domnului profesor : FERENTARI (com
pletare Echipa) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Innorare trecătoare : LIRA (completare în întîm- 
pinarea viitorului) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Dragostea unei blonde : COTROCENI (completare 
Flora australiană) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
Q Profesorul distrat : CRINGAȘI — 15,30 ; 18 ; 20,15. 
0 Haiducii : COSMOS (completare Republica Ia 20 
de ani) — 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30.
© Unde este al treilea rege ? : PACEA — 16 ; 18 ; 20.

Cînd se ivește și cite o e- 
chipă locală de textieri și 
compozitori ea . acaparează 
de îndată teatrul respectiv, 
acesta devenind măcar o 
bucată de vreme impene
trabil pentru alte talente. 
Poate că și din această 
cauză se remarcă o intensă 
circulație a unor motive — 
să le zicem... literare, mu
zicale, regizorale chiar și 
scenografice — pe mal toate 
scenele ; cine asistă la mai 
multe reprezentații de 
estradă e izbit de frecven
tele similitudini. Ele dege
nerează în simple copii de
colorate, în activitatea unor 

formații semiamatoăre (ce 
folosesc embleme ale case
lor de cultură) — în fond 
mici aranjamente lucrative 
ale unor dubioși întreprin
zători locali — sau decad 
în plagiat ordinar la unele 
echipe peregrine alcătuite 
din trei-patru instrumen
tiști, o cîntăreață de ocazie 
și un prezentator fără iden
titate (dar posedînd tot
deauna ciudate „autoriza
ții" de turneu). în aceste 
condiții e greu să credem, 
sau să sperăm, într-o in
fluență binefăcătoare a pro
fesionismului asupra miș
cării amatoare. Iar jude
cind sub raport artistic e 
imposibil să admitem vreo 
înrîurire a acestui gen a- 
supra gustului public ; el e 
mai degrabă deformat pe 
asemenea căi și îndepărtat 
de arta adevărată a genu
lui — care are la noi in
teresante tradiții naționale 
și cunoaște azi o bogată și 
mereu mai diversă expe
riență internațională.

Totuși, în teatrele de 
estradă se află nuclee (va
riabile) de artiști dotați 
(printre ei și cîțiva dirijori 
foarte buni) și se remarcă, 
în mai fiecare instituție, 
un aflux continuu de tineri 
cu înzestrare dornici să se 
afirme. Turneele peste ho
tare ale unei trupe selec
ționate a Teatrului satiric- 
muzical din București sau 
al unui colectiv constăn- 
țean au verificat dotarea 
acestor talente în context 

internațional. Le lipsesc 
acut îndrumarea regizorală 
și școala scenică. Deși fan
tezia și știința dozării, gra
dării, asamblării în com
punerea spectacolului de 
natură caleidoscopică au o 
însemnătate decisivă, tea
trele de estradă dispun de 
un număr mic de regizori 
(în genere vîrstnici), care 
s-au format nu atît în in
stitut cît „la locul de mun
că". Cam tot așa stau lu
crurile și cu scenografii, 
costumierii, coregrafii. Cu 
toate cererile insistente ale

teatrelor și cu toate sem
nalele emise mereu de pre
să în ce privește necesita
tea înființării unui for de 
pregătire și perfecționare a 
talentelor din cîmpul estra
dei (o secție la Institutul 
de artă teatrală și cinema
tografică, un studio pe lîn
gă teatrul „Tănase", măcar 
un curs anual etc.), pînă a- 
cum nu s-a înfăptuit nimic 
și perspectiva e înnegurată 
de incertitudine. E o situa
ție paradoxală, căci tendin
ța, după cît se pare, e de 
a se înmulți numărul co
lectivelor profesioniste și a 
se lărgi efectivul celor e- 
xistente, ceea ce înseamnă 
că viciile diletantismului 
vor căpăta proporții din ce 
în ce mai mari și vor a- 
fecta din ce în ce mai îm
povărător evoluția institu
țiilor în cauză.

Și îndrumarea teatrelor 
de estradă este acum pre
cară ; dintr-un anume 
punct de vedere a devenit 
și contrazicătoare : grija 
pentru orientarea si dez
voltarea lor revine în mo
mentul de fată Consi
liului muzicii din Comite
tul de Stat pentru Cultură 
și Artă și nu Consiliului 
teatrelor. E normal deci ca 
forul acum îndrumător să 
se ocupe de aspectul com
ponistic, orchestral, dirijo
ral al spectacolelor de 
estradă. Dar în ce privește 
arta actorului, regizorului, 
scenografului și totalitatea 
reprezentației, sinteza spec
taculară, adică esențialul, 
de aceasta nu se ocupă ni
meni. Ar fi fost util ca 
pentru cunoașterea exactă 
a stadiului în care se află 
actualmente acest domeniu 
teatral să se inițieze o con
fruntare republicană, la 
București sau în alt oraș, 
însoțită de un temeinic co
locviu cu participarea și a 
unor specialiști din dome
niile limitrofe. O asemenea 
întîlnire nu a avut loc nici
odată. Ideea a fost vehicu
lată o vreme, dar s-a rătă
cit. Nu e cazul să fie reac
tualizată ? Poate că ar fi 
potrivită și invitarea, prin 
O.S.T.A. sau în cadrul pla
nurilor culturale, a unor 
formații reputate de peste 
hotare care s-ar înscrie 
astfel în perimetrul fertil 
al schimbului activ de ex
periență. Probabil că ar fo
losi și un concurs central 
— nu de texte și partituri, 
ci de idei artistice și noi 
formule de spectacol de 
estradă — care inițiat fiind 
de teatrul „Tănase" ar 
stipula si asigurarea con
cretizării sugestiilor primi
te. în consfătuirea ce a 
avut loc la Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă 
acum cîțiva ani, atît refe
ratul cît și discuțiile au for
mulat propuneri și au ridi
cat probleme care continuă 
și azi a-și aștepta soluțiile. 
N-ar fi cazul să se și în
treprindă ceva pentru ridi
carea standardului calitativ 
al acestui atît de răspîndit 
gen de manifestare artisti
că ? Se va recunoaște, cred, 
de oricine, că simpla con
semnare acră, sporadică, în 
cîte un ziar, a cîte unei 
premiere — de care are 
parte mereu acest teatru — 
nu e de natură a introduce 
global manifestarea în cir
cuitul principal al eferves
centelor preocupări teore
tice ce caracterizează arta 
românească și nici nu poa
te sprijini efortul spre te
meinicie și valoare ce se 
cere stimulat aici în mod 
cuprinzător.

Valentin SILVESTRU

9,30 ; 11,30 ;
tv

17.30 — Curs de limba spaniolă (lecția a 4-a).
17,58 — Sumarul zilei.
18,00 — Pentru noi, femeile !
18.30 — Pentru copii șl tineretul școlar. Filmul „Scu

tierul”.
18,40 — „Val Vîrtej — și a clncea minune a lumii" — 

scenariu de Octavian Sava.
19.30 — Telejurnalul de seară.
19,50 — Buletinul meteorologic. Publicitate.
20,00 — Teleenciclopedia.
21,00 — întîlnire cu... Astă seară, balerina Magdalena 

Popa.
21.15 — Film serial : „Evadatul".
22,05 — „Opus-pocus" — glumă muzical-coregraflcă.
23,05 — Telejurnalul de noapte.
23.15 — Telesport.
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Ca în vis alunec peste întinderea conti
nentelor, în mari avioane cu reacție, și pe 
cînd privesc lumea de dedesubt sau fan
tastica învălmășire a norilor, de la un mo
ment dat gîndul începe să mâ poarte, 
aproape invariabil, spre una din cele mai 
vechi amintiri ale mele.

Temeiul acestei atît de îndepârtate în
toarceri în trecut nu are nimic obscur, cum 
se întîmplă deobicei cu lentul și misterio
sul asalt al amintirilor, ci mi s-a dezvăluit 
fără împotrivire : tot ceea ce se petrece în 
ființa mea cînd zbor, senzații, impresii și 
simțăminte de o mare acuitate, iar, în cele 
din urmă, o stare de euforie, s-a mai pe
trecut odată, demult, într-o clipă inițială, 
și ori de cîte ori retrăiesc aceste stări, cît 
de deosebită ar fi împrejurarea, acea clipă 
se întoarce sub fruntea mea și face deo
dată (.explozie.

Afurisi, pe cînd alunec între cer și pămîn^ 
avînd sub priviri fluvii, orașe și munți, și 
mari distanțe continentale, în mintea mea 
răsar, din adîncimi mai mari decît acelea 
peste care plutesc, dintr-un punct foarte 
îndepărtat în spațiu și în timp, dincolo de 
care nu se mai găsește nimic, cei patru oa
meni cu cămăși albe și scrînciobul pe care 
l-au pus în mișcare, în acea zi de demult, 
în dimineața imensă și tulbure a vieții 
mele.

Cîfi ani să fi avut pe atunci, nu-mi dau 
seama, poate în jur de cinci, poate mai 
puțin. Desigur că dincolo de acest strat al 
memoriei se așează amintiri mult mai 
vechi, printre care călătorii cu trenul, po
vești auzite sub lumina lunii, dramatice 
traversări de rîuri prin vad și chiar incen
dii care trezeau satul în miezul nopții, dar 
ele sînt confuze și se interferează cu visul. 
Dau în memoria mea peste multe întîm- 
plări din acea vreme — pînă spre vîrsta 
de doi ani, dincolo de care începe neantul 
— extrem de vechi amintiri sau, mai de
grabă, fragmente de amintiri, scene izola
te, cineva care a bătut în poartă și a ce; 
rut o cană cu apă, lăsînd amintirea unui 
pribeag, cineva care a venit să vîndă ceva, 
lăudînau-și în gura mare marfa, pocnete 
de bici, nechezături de cai, cineva care a 
intrat în casă pe timp de iarnă, înconjurat 
de gerul de afară ca de o haită de cîini 
care ajungeau pînă în patul meu, fîlfîieturi 
de fuste între pivniță și pod, un strigăt al 
cuiva, o așteptare, și clopotele, clopotele 
bisericii umplîndu-mi sufletul de o neînțe
leasă tristețe, dar nu sînt sigur dacă ele 
corespund unor fapte aevea sau sînt năs
cociri ale minții mele. Este, fără îndoială, 
că de foarte mult timp, o dată cu percepe
rea confuză a realității, am început să vi
sez, să particip la întîmplări care se pe
treceau numai în capul meu, iar ele au 
rămas în memoria mea din acel timp, la 
fel de vagă în ceea ce privește visul sau 
realitatea.

Tntîmplarea care îmi vine în minte în 
timp ce zbor pe deasupra Himalaiei sau 
a Oceanului Atlantic s-ar. putea, sigur, nu 
sînt, să fie prima din seria unor amintiri 
certe, asupra cărora nu mai încape nici o 
îndoială, cu toate că după ea au urmat ia
răși perioade confuze, pînă pe la șase ani, 
cînd preistoria încetează și totul începe 
să se petreacă la lumina zilei. Acea în- 
tîmplare îmi este întipărită în minte în an
samblul și în detaliile ei, ca o minuțioasă 

gravură. Un caracter fabulos nu-i lipsește 
totuși : atît scrînciobul cît și cei care îl 
puneau în mișcare îmi apar uriași.

Nici o altă amintire de aceeași exactita
te și amploare nu precede faptele pe care 
vreau să le povestesc și care încep fără 
nici un preludiu. Pot doar să deduc că 
venise primăvara, că după o lungă hiber
nare începusem să descopăr din nou lu
mea, lărgindu-mi aria de investigație față 
de anul precedent.

Stăm, ca și cum aș fi apărut din neant, 
la marginea cîmpiei, și priveam la Ei. Eu 
eram eu, o entitate destul de vagă, dar 
altcineva decît ei. Cine sînt și ce în
seamnă toate acestea din jurul meu?... am 
început să mă întreb, cu o ciudată strînge- 
re a inimii, cu presentimentul unor mari 
suferințe și nenorociri, de cînd mă țin 
minte. Rătăceam dus de priviri între obiec
te bizare și eterogene : scaune, uși, căruțe, 
lopeți, topoare, frînghii, butoaie, între um
bra copacilor și soarele torid de pe islaz, 
mereu nedumerit, uneori perplex și chiar 
înspăimîntat. De pe întinderea haotică a 
lumii adunam în mine tot felul de imagini, 
ca un pescar tot felul de pești din adînci- 
mea mării, trezindu-mi bucurii, aprehen
siuni și spaime. Unde aveau să ducă toa
te acestea nu-mi dădeam seama, dar des
tinul meu se pare că era — deosebit de al 
celorlalți — să rătăcesc de colo-colo, să 
investighez mereu și să rămîn nedumerit.

Iar Ei erau altfel decît mine, adică for
midabili. Dacă n-ar fi fost decît chimirul 
lat, din piele neagră, bătut cu ținte de ala
mă, care le încingea mijlocul, dîndu-le un 
centru de greutate și o putere asupra lu
mii. Făceau o treabă, de la care nu s-ar 
fi lăsat abătuți, spre deosebire de mine, 
care nu făcusem niciodată nimic, rătăcind 
doar pe întinderea lumii, putînd să dispar, 
mi se părea, într-o mare gaură a ei ce s-ar 
fi ivit pe neașteptate. De pe atunci visam 
căderi fără sfîrșit, în goluri adînci, în care 
înainte de a ajunge pe fundul lor intram 
treptat în neființă.

Oamenii aceia, care constituiau o reali
tate atît de plină și de deosebită de a 
mea, ciopleau niște copaci. Fuseseră, pe 
semne, doi arbori falnici și rămăseseră la 
fel, fiindcă deși lipsiți de crengi, trîntiți la 
pămînt, mușcafi de tăișul toporului, nu pă
reau mutilați ci dobîndiseră parcă o forță 
mai mare, dezvăluindu-si esența ireducti
bilă. Ei mînuiau topoarele, scuipînd adese; 
ori cu strășnicie în podul palmei. Stăm și 
îi priveam. Și ei mă priveau uneori, făcîn- 
du-mă să mă simt fragil și nu prea în ape
le mele. Din timp în timp, scotoceau în 
chimir după bășica de porc cu tutun, ră
suceau o țigară și o aprindeau cu amna
rul.

Atît de cunoscut îmi este, din întreaga 
copilărie, gestul primordial și intim al scă
părării amnarului, ca și obiectele legate 
de el : bucata de cremene colțuroasă, ias
ca pufoasă sau fitilul cumpărat la prăvă
lie, un șnur care ieșea din chimir ca un 
intestin din pîntecul unei găini, amnarul 
însuși, de oțel, un fel de mică potcoavă ca 
pentru copitele unui țap, animal sub chipul 
căruia mulți povesteau că li s-ar fi arătat 
dracul. în orice caz, cînd scăpărau, aveau 
aerul unor năzdrăvani, puțin și hîtri, care 
s-ar fi pregătit să-l potcovească.

Dar dracul nu se lăsa ușor potcovit. Era 
nevoie de multe lovituri pînă ce bucata de 
iască sau fitilul consimfeau să se aprindă. 
Nu după fiecare lovitură țîșneau scîntei, 
sau se împrăștiau în toate părțile și se 

stingeau. Un timp, fiecare element rămînea 
izolat de celălalt, ca niște copii îndărăt
nici ce n-ar fi vrut să se joace unii cu 
alții. Dar ei, bazați pe o experiență an
cestrală, continuau să-i dăscălească, avînd 
aerul că le spun : — Haide, haide, știți 
doar că n-aveți încotro I Și, în adevăr, o 
scînteie își făcea culcuș în moliciunea tex
tilă care începea să ardă. Atunci, ei afîțau 
micul incendiu, pînă ce-și puteau aprinde 
țigara.

In acest timp, al fumatului, îmi aruncau 
cîte o privire, un vîrtej concentrat al pupi
lei, care anihila nobila mea curiozitate și 
mă făcea să mă simt acolo ca o surcică 
adusă de vînt. Dar mai rău era cînd vre
unul din ei spunea cîteva vorbe, pe semne, 
în doi peri, iar ceilalți izbucneau în rîs. 
Atunci, descumpănit, pierdeam și puținele 
certitudini pe care le agonisisem și în
treaga lume — avea un kilometru în lung, 
un kilometru în lat, cuprindea cîmpia, un 
rîu, un pod, linia ferată, gara și satul cu 
două fîntîni — părea că se coalizează îm
potriva mea. Sufeream, dar mai ușor s-ar 
fi desprins pilitura de fier de pe un mag
net decît ființa mea avidă de spectacol, de 
necunoscut, de noi dimensiuni, din acel loc 
în care se petrecea o acțiune atît de ex
traordinară.

Cît vor fi fost în realitate de înalți, de 
spătoși, de voinici ? Nu îmi dau seama, 
dar îmi apăreau plini de o forță uriașă, 
din care numai puțin dezvăluiau, capabili 
de fapte mult mai mari. Pe semne că 
aveau cămășile croite larg, iar vîntul le 
umfla, supradimensionîndu-i. Erau în orice 
caz dintre acei bărbați, existenți în copi
lăria mea, pe care, la nevoie, se putea bi
zui tot satul. Erau, fără îndoială, din nea- 

ul celor ce, pe vremea turcilor, mînuise- 
buzduganele.

Dar nu erau numai voinici, ci și foarte 
chipeși, cu ochi strălucitori, plini la față, 
cu mustăți peste care mereu își treceau, 
apăsat, palma. Dacă ar fi să-i asemăn cu 
cineva, gîndul meu de acum — tren lung, 
căruia i s-au adăugat atîtea și atîtea va
goane — m-ar duce spre chipul lui Petru 
cel Mare.

Acei bărbați falnici, ai voinței și ai fap
tei, ciopleau copacii, trîntiți la pămînt. 
Uneori, din gura toporului, ca dintr-un am
nar uriaș, țîșneau scîntei. Lemnul lovit — 
cremene vegetală — scotea un sunet dur, 
articulat și scurt, o vocală între două con
soane, ce nu era o lamentație, ci mai de
grabă replica plină de vigoare a unui erou 
într-un dialog epic. Pac l Pac 1 Pac I... cla
mau flămînde topoarele. Hac 1 Hac I 
Hac I... răspundeau trunchiurile orgolioa
se, făcînd să răsune bolta cerului.

Așa vor fi fost cioplite de-a lungul vre
mii, pe țărmul atîfor mări, corăbiile care 
au dus la descoperirea lumii. Dar atunci, 
în acea așezare ae cîmpie, se perrecea ce
va mult mai puțin și mult mai mult. Era în 
ajunul Paștelui iar acei bărbați se pregă
teau să ridice, la marginea satului, un 
scrînciob.

Atît : un simplu scrînciob. Lui îi datorez 
însă marea aventură de a fi fost desprins 
de pe pămînt de o forță uluitoare și pro
iectat întîia oară în cer.

Mergeam pe ulița satului spre miazăzi, 
într-un univers de fluturi, de zumzete și 
de miresme, învăluit în adierea dulce a 

acelei zile de primăvară și de mare săr
bătoare. De cum deschisesem poarta, totul 
arătase, în susul și în josul uliței, pe prispa 
caselor și în curți și mai ales în punctul 
crucial căruia i se spunea răspîntie și 
unde se afla una din cele două fîntîni ale 
satului, că aceea era o zi de mult aștepta
tă și mult deosebită de celelalte. în marea 
lumină a zilei, care și ea avea ceva săr
bătoresc, pluteau cămășile albe ale băr
baților, batistele pe care fetele și femeile 
tinere le țineau în mînă spre a-și șterge 
fruntea la horă — în zilele de lucru și-o 
ștergeau cu palma —, mărgelele și bas
malele lor noi, și pălăriile de postav ne
gru ale copiilor, cu calota împodobită de 
cocarde. Toată lumea trebuia să aibă ne
apărat ceva nou, în cap, pe trup sau în 
picioare, de dorit din cap pînă în picioa
re, și lucrul acesta se vedea mai cu seamă 
la femei și la copii. Picioare goale în 
acea zi nu țin minte, și nici vreo cămașă 
cît de puțin pătată sau mototolită. Cine nu 
putea să strălucească, să se arate în văzul 
lumii cu ceva nou, rămînea în casă, iar 
acea zi, mai ales cînd era vorba de fete,

Desene de
Mihu VULCĂNESCU 

devenea o zi de doliu. Lipsa porcului la 
Crăciun și lipsa hainelor noi la Paște — 
Crăciunul-sătulul, Paștele-fudulul I — erau 
cele două mari nenorociri ce, în afară de 
fatalitățile destinului, puteau lovi o fami
lie. De aceea, toți se străduiau — adese
ori cu eforturi peste puterile lor — să nu 
rămînă de rușine, să poată împlini tradi
ția. Aceasta, tradiția, era, de fapt, o mare 
lege a firii, comandamentul suprem al pri
măverii.

Dacă păsările își schimbau penele, dacă 
vitele din curte și jivinele din pădure își 
primeneau părul, dacă pomii căpătau un 
frunziș nou, dacă pe cîmp nu se mai ză
rea nimic din ceea ce fusese anul trecut, 
sau dacă rămînea vreo șură de paie, era 
atît de neagră și de urîtă, cerînd parcă ea 
însăși să dispară, dacă din cer și pînă pe 
pămînt înnoirea era generală, dacă arse- 
seră uscăciunile prin livezi, dacă spoiseră 
casele cu var, cum ar fi putut să se lase 
pe ei înșiși în afară de uriașa primenire a 
firii ? Inul, cînepa, borangicul pentru asta 
fuseseră semănate, crescute, topite, melița- 
te, date pe vîrtelniță. Chiar atunci cînd se 
duceau la tîrg și se tocmeau cu negustorii 
care habar n-aveau despre ce e vorba, 
pentru o pereche de ghete sau o basma 
manufacturată, urmau aceeași mare lege.

înainte de Cristos, termenul înnoirii va 
fi fost altul, dar acum, de cînd trăiau în 
această lege, legaseră de ea mult mai 
vechea poruncă a firii.

Și Poștele venea cu o forfotă veselă pe 
ulițe, cu picioare încălțate pentru prima 
oară, cu batiste brodate cu fluturi, cu porți 
care, cînd erau deschise, vesteau parcă în
tregului sat că prin ele iese cineva care 
are motive să fie mîndru.

Părinții mei nu erau țărani, dar chiar 
cei care se depărtaseră de această stare 
nu se abăteau de la tradiție. In acea zi 
de Paște, cea dintîi pe care mi-o aduc 
aminte și singura dintr-o întreagă perioa
dă, fiindcă mulți ani apoi asemenea zile 
nu mi s-au mai întipărit în memorie sau se 
contopesc toate într-o imagine tip — denii, 
ouă roșii, copii veniți în vacanță — eu în
sumi eram înnoit și, fin bine minte, într-un 
mod cu totul neobișnuit. Nu cred că pro
blema hainelor noi să mă fi preocupat ca 
pe ceilalți copii și să fi fost în stare să 
dezlănțuie drame în sufletul meu. Eram 
atît de absorbit de descoperirea lumii, atît 
de nedumerit de tainele ei, mereu în fața 
vreunei enigme sau a unui complot, încît 
îmi era indiferent felul cum apăream în 
ochii celorlalți.

Dar în acea zi mergeam pe ulița 
satului spre miazăzi, într-un extraor
dinar costum de marinar. Era alb, dintr-o 
stofă foarte fină, fusese adus într-o mare 
cutie de carton, frumos împăturit, cu bere
ta deasupra. Probabil că ai mei îl găsise
ră pe undeva de ocazie, fiindcă depășea 
cu mult calitatea tuturor lucrurilor pe care 
le avusesem pînă atunci și pe a celor de 
mai tîrziu.

Nu mă așteptasem la acel costum mă
reț, dar îl acceptasem, mai mult uluit decît 
bucuros, în orice caz cu gravitate, ca și 
cum aș fi fost investit cu o magistratură.

(Continuare în pag. a Vl-a)

I
?>



*

PAGINA 6

„7 * T » -
‘.J___1 '

— slmbâ*â 24 februarie 1968

“ V V V *
< f
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(Urmare din pag. a V-a)
De vreme ce eram îmbrăcat astfel, atît de 
deosebit de restul lumii, însemna că fuse
sem ales pentru o mare misiune.

în acea după-amiază, misiunea mea era 
să ajung la marginea satului, să mă dau 
în scrînciobul ce se ridicase acolo. Țineam 
în palmă, pentru plata evenimentului, un 
ban de nichel găurit și de altă culoare de
cît banii de aramă, de toate zilele. Mer
geam printre două șiruri de garduri de 
case, de podețe, egale unele cu altele. Nu
mai în locul în cce se aflau biserica și pri
măria, răspîntia producea o scurtă dilatare 
a lumii, apoi reîncepea tunelul luminos și 
plin de miresme al uliței. Ducînd drept spre 
miazăzi — direcție vrăjită, care în nopțile 
cu lună o făcea de argint — ea primea în 
plin razele soarelui, zăgăzuite totuși în
tr-o parte și alta de siluetele salcîmilor, 
corcodușilor și plopilor de prin curți. Abia 
cînd, după vreo zece case de la răspîntie, 
satul se termina pe stînga cu circiuma iar 
pe dreapta cu casa arendașului, amîndouă 
acoperite cu tablă, izbucnea lumina cea 
mare, răsfrîntă de cele două acoperișuri 
metalice ca de două uriașe oglinzi. Acolo, 
pe mîna dreaptă, începea fără nici un fel 
de tranziție islazul, spațiu imens și fără ar
bori, care pentru mine s-a confundat multă 
vreme cu infinitul. Pe stînga, în fața circiu
mei, se afla un tăpșan unde se făcea hora, 
în contrast total de culoare cu islazul, adi
că atît de bătătorit de tropăituri încît nici 
ploile de primăvară nu reușeau să scoată 
din adîncul lui un fir de iarbă. Era singu
ra bucată de pămînt din tot satul care, 
prin forța dezlănțuită a jucătorilor, fusese 
smulsă din ciclu! vegetației. Dincolo de acel 
loc neted ca în palmă trecea, prin imper
ceptibila depresiune cu care se sfîrșea tăp
șanul, linia de cale ferată și se înălța, cu 
acoperișul ei de-țiglă țuguiat și roșu, gara. 
Mai departe, de data aceasta printr-o de
presiune adevărată, curgea spre miazăzi 
Teleajenul și se zărea, pînă unde puteau a- 
junge ochii, prundul lui alcătuit din pietriș, 
nisipuri, răchite si bulboane de apă răma
se în urma marilor revărsări. Singurătatea 
lui era atît de desăvîrșită, încît echivala cu 
pustietatea. Un an sau doi mai tîrziu, aces
ta avea să devină teritoriul marilor mele 
investigații și descoperiri, dîndu-mi senti; 
mentul — pe care l-am trăit cu fervoare și 
sinceritate — că sînt pe cale de a ajunge 
la capătul lumii.

Gara, care chiar pe atunci nu părea să 
aibă cine știe ce proporții, era prima sta
fie de pe iinia ferată Ploiești-Nord — Vă
lenii de Munte, linie căreia i se spunea „ju
dețeană", fiindcă aparținea județului, cu 
alt personal și alte garnituri de tren decit 
în restul țării’, și cea mai bună dovadă e 
că pe locomotivele și vagoanele ei scria 
„C.F.P.V.". Probabil că nu fusese dată de 
prea mult timp în folosință, fiindcă mai 
era concurată de niște trăsuri vechi și pră
fuite, ce parcurgeau zilnic aceeași distan
ță, în trapul monoton al cailor, cu arcurile 
îndoite sub greutatea mușteriilor — țărani 
și tîrgoveți — care le preferau trenului. în 
schimb, cu acesta circula destul de.des cel 
mai fantastic și prestigios personaj al co
pilăriei mele, un bărbat înalt, cu pieptul 
acoperit de o barbă mare, întotdeauna îm
brăcat în negru, despre care și acarii știau 
— cam în felul în care știau că rafinăria 
se numea Vega — că e Nicolae lorga. 
Cînd, peste vreo doi ani, am început. să 
frecventez Școala primară nr. 5 din Ploiești 
ne-am aflat de multe ori în același tren, el 
scufundat în lectura unor tomuri, eu cu 
un ghiozdan în spate, și fiindcă învățarea 
alfabetului mi se părea o trudă dincolo 
de puterile omenești, cred că îl priveam nu 
numai uluit, ci și cu un sentiment de se
cretă colegialitate.

Gara se numea Blejoi și la un kilometru 
dincolo de ea, în drum spre Văleni, trenul 
trecea Teleajenul pe un lung pod metalic. 
El a fost marele miraj și feeria copilăriei 
mele. Era înalt, aerian, cu multe picioare 
de piatră pe care apa, care lua totul, nu 
putea să le clintească,, deși făcea în ju
rul lor adînci și fantastice bulboane.. Era 
neverosimil prin trăinicie, cutezanță și fru
musețe. Vopsit în alb părea, sub razele lu
nii care-l proiectau pe întunecimea miază- 
nopfii, un miriapod de argint, dar nu real, 
ci visul cuiva, al unui uriaș bunăoară. Doar 
uruitul trenurilor.îl reintegra în. realitatea, 
demiurgică totuși, a metalurgiei.

Cînd am ajuns pe tăpșan, în fața circiu
mei, hora era în toi. Inelul ei de trupuri 
vii, de cămăși albe, de ii înflorate, de o- 
braji aprinși,’ de tropăituri, și chiote, tră- 
gîndu-și forța din el însuși, frenetic, dez
lănțuit, părea un vîrtej de foc. Lăutarii cu 
fața neagră, cu dinți albi între care se ză
reau limbi roșii de drac, păreau chiar draci 
care voiau să prindă și să piardă cu cîn- 
tecul lor neamul omenesc care, deocamda
tă, consimțea.

Dar hore mai văzusem. Ceea ce m-a ui
mit a fost scrînciobul. în fața circiumei, la
marginea acelui loc neted, se ridica uria- 
șui Teagăn cu cele patru scaune duble, 
puse în cruce pe o osie groasă de lemn. 
Totul în ființa lui nemaivăzută era nou, 
alb, abia ieșit din gura topoarelor, teslelor, 
fierăstraielor, rindelelor și, în acea zi a 
unei înnoiri generale, el mai ales își pro
clama și impunea noutatea. Ivit pe neaș
teptate la marginea satului, părea că o- 
parține și că nu aparține acestei lumi, in 
care poposise — acesta era de altfel ade
vărul — temporar.

Impresia pe care mi-a lăsat-o într-una 
din cele mai îndepărtate celule ale memo
riei s-ar fi stins poate ca o șcînteie sub un 
morman de cenușă dacă, ani și ani mai tîr
ziu, toată acea cenușă n-ar fi fost spulbe
rată de un vînt puternic. Ea reînvie m 
mine, foarte de demult, foarte de departe, 
ca o lumină în fundul unei pădun, ori ae 
cîte ori după o lungă absență rnă pome
nesc iarăși pe un aerodrom, lîngă un nou 
tip de avion, ale cărui dimensiuni de 
fiecare dată gigantice — micșorează 
brusc restul lumii. Tntîia oară așa ceva s-a 
petrecut atunci, cînd scrînciobul ridicat 
peste noapte în fața circiumei inaugurase 
noi raporturi între vechile dimensiuni ale 
satului și silueta lui singulară. Era ma r, 
si ciudat, obligîndu-mă să deschid niște 
capace ale minții la care nu mai umbla- 
sem pînă atunci _ .

Patru bărbați voinici, cu cămăși albe, cu 
chimire late de piele, poate chiar cei care 
ciopliseră fantastica lemnărie, îl puneau in 
mișcare. Doi de o parte și doi de alta, cu 
picioarele bine proptite în pămînt,. rotiți- 
du-si ritmic partea de sus a corpului, agili 
si în același timp vînjoși, își treceau unu 
altora cele patru rînduri de pîrghu puter
nice și sonore. Ca și cei din hora, uitind 
că era cea dintîi zi de Paște, că se spove
diseră și se împărtășiseră, pareau cuprinși 
de o forță demoniacă.

Greoi la început, cu un scîrțîit de cora
bie ce-și dezmorțește lemnăria, scrînciobul

prindea apoi viteză iar pocnetul palmelor 
pe brațele lui devenea tot mai rapid, sus- 
finînd ritmul — ce se trezea în toți cei de 
fafâ — al acelei uriașe rotiri aeriene. La 
primele învîrtituri, secționată încă în lea
găne și chipuri omenești, ea devenea după 
cîteva secunde un vîrtej de culori și chiote, 

în neobișnuitul meu costum de marinar, 
dornic de aventură dar și intimidat, am aș
teptat un timp, mai la o parte. Copilandri 
și copilandre, flăcăi și fete de horă, unii 
hîrjonindu-se, alții cam țepeni și gravi ca 
la fotograf, așteptau să le vină rîndul, 
□propiindu-se pas cu pas de obiectul do
rinței lor. A fost cea dintîi coadă pe care 
am văzut-o în viața mea.

încărcarea scrînciobului se făcea cu un 
anume ceremonial, în patru etape, cîte 
leagăne erau. Mai întîi era .plata taxei. 
Cei ce nu aveau bani dădeau cîte un ou 
roșu, dar după ce acestea se împuținau 
erau acceptate și cele albe. Nevasta cîr- 
ciumarului, căreia i se spunea cucoană, 
dar nu se deosebea de celelalte femei de- 
cît prin dimensiunile și luciul basmalei, sin
gura care avea un scop lucrativ în toată 
acea nebunie, încasa banii și punea ouăle 
într-un coș mare la picioarele scrînciobului.

Am dat vreo două tîrcoale spre a cu
prinde spectacolul din toate unghiurile, a- 
poi cînd rîndul se mai rărise am întins cîr- 
ciumăresei banul transpirat din podul pal
mei, tocmai cînd unul din oameni striga, 
deși n-ar fi fost nevoie, dar asta făcea par
te din ceremonial, dîndu-i o anume ca
dență : — Gata I Alții la rînd I

Abia mă încleștasem de lemnul băncii, 
cînd scrînciobul a pornit. Și atunci, cu o 
extraordinară furnicătură în inimă, am vă
zut pămîntul punîndu-se în mișcare sub pi
cioarele mele.

Mă mai dădusem pînă atunci, cu pasiu

ne, în leagănele agățate pe stîlpi anume 
înfipți în pămînt sau legate direct de cren
gile copacilor. Dar leagănul — izvor al 
unei mereu dorite senzații — pendula nu
mai la suprafața pămîntului, și chiar dacă 
nu fragmenta plăcerea, nu o lăsa să se 
dezvolte pe o spirală ascendentă. De data 
aceasta însă, pămîntul se afunda, se afun
da tot mai adînc, se afunda uluitor, se a- 
fundo pe săturate, depărtîndu-mă specta
culos de tot ceea ce fusese lumea mea de 
pînă atunci. Cred că numai în clipa morții 
cineva mai poate deveni atît de rigid, în 
timp ce în ființa lui se petrece un vîrtej de 
senzații, o nesfîrșită deschidere de porti 
spre alte lumi. Stăm înțepenit pe banca de 
lemn, pe cînd în inimă și în creier se în
scriau, deveneau vii — cu mari delicii — 
toate curbele și traiectoriile geometriei.

Atunci scrînciobul s-a oprit. Se încărca 
leagănul următor. Cei de dinaintea mea, 
ajunși sus de tot, scoteau chiote de feri
cire. Și eu eram fericit, dar în adîncurile fi
inței, grav, solemn, ca și cum pe costumul 
meu de marinar ar fi fost prinși epoleți de 
amiraL

Apoi am pornit din nou. în fiecare frac
țiune de secundă, pămîntul se ducea tot 
mai la tund, dezvăluindu-mi necrezuta 
vastitate a lumii. Islazul, pe care îl aveam 
în față, își muta marginile tot mai spre 
apus și de altfel întreg universul suferea 
un rapid proces de dilatare. Iar eu conti
nuam să urc. De undeva, din dreapta, urca 
la fel ca mine, cu solemnitate, ivindu-se 
dintre arbori și case și lăsîndu-le pe pă
mînt, turla bisericii. Curînd am ajuns în- 
tr-o zonă în care n-am mai fost decît eu 
și ea. Atunci scrînciobul s-a oprit pentru a 
doua oară Eram la zenit.

Mai privisem lumea de sus, de pe plat
forma podului de fin sau din podul casei, 

pe micul geam triunghiular care semăna 
cu ochiul lui Dumnezeu zugrăvit în biseri
că. Dar pentru asta trebuia să urc singur 
scara, treaptă cu treaptă, iar priveliștea 
era parțială, fragmentată de arbori și de 
acoperișuri.

Acum, pentru prima oară, fără cel mai 
mic efort, fără să mișc un singur deget, o 
forță extraordinară mă proiectase în cer. 
în vreme ce jos, pe pămînt, avea loc cere
monia îmbarcării, în vreme ce copiii se 
îmbulzeau acolo cu bani sau cu ouă în 
mînă, eu eram pus dintr-odată față în față 
cu cea dintîi priveliște aeriană a lumii.

Brusc, mi se dezvăluia că pot să văd po
dul fără să mă mai duc pînă la marginea 
dinspre gîrlă a satului. Un tren tocmai tre
cuse pe el și intra încet în gară, cu locomo
tiva pufăind și cu multe capete de călători 
la ferestre. Peste acoperișul roșu al gării — 
altădată piramidă de țiglă insurmontabilă 
iar acum un simplu punct de reper pen
tru privirile mele care treceau peste vîrful 
lui ca privirile vînătorului peste micul tri
unghi de oțel din vîrful puștii — descope
ream infinitul teritoriu al gîrlei, ape și ni
sipuri, și iar ape și nisipuri, și vaste prun- 
dișuri de calcar strălucind sus razele soa
relui pînă la depărtări de nebănuit.

Dar, după ce le-am lăsat să se ducă ast
fel pînă Io marginea lumii, mi-am adus 
privirile înapoi, unde putea fi trăită cea 
mai mare victorie. Singur, doar în tovără
șia crucii de pe turla bisericii, aveam sub 
mine toți arborii și toate acoperișurile sa
tului. Ce geometrie fantastică și în același 
timp ordonată, plină de farmec și policro
mă. Dacă reîntors pe pămînt n-am dese
nat tot ceea ce văzusem și mai ales ceea 
ce simțisem, — o explozie, dar nedistrugă
toare, a lumii — am pierdut pentru tot
deauna prilejul de a deveni pictor.

Mă uitam — cam cu teamă — și drept 
în jos, spre a vedea cum din oameni n-au 
mai rămas decît pălăriile și umerii. Chiar 
sub tălpile mele se afla osia scrînciobului, 
inima de lemn în care scăpărase amnarul 
topoarelor, și mi-arri dat seama de toată 
soliditatea construcției. Ea îmi dezvăluia că 
acolo nu se petrece o glumă și o priveam, 
bucuros și intimidat, ca pe însăși osia 
lumii

Și deodată, am început să alunec îna
inte, fără să mai am ceva în față. Toată 
construcția scrînciobului, toată lemnăria 
și pîrghiile lui, pe care în timp ce urcam 
îmi sprijinisem privirile, se afla în spatele 
meu și nu mai zăream nimic din uriașul 
mecanism. Cădeam în gol. Atunci, mușu
roiul de furnici care devenise inima mea 
s-a extins în tot corpul. Din călcîiele care 
n-aveau un singur punct de sprijin și pînă 
în creștetul care cobora de undeva din 
cer, n-am mai fost decît o șerpuitură ne
bună de senzații, o furnicătură alarman
tă și dulce, care-mi tăia respirația.

Fără a mă lepăda, scrînciobul mă împin
gea mereu în golul din fața mea. Cădeam 
organizat și protejat, scriind cu inima și 
cu întreaga-mi ființă un sfert de cerc în vid

Cînd m-am oprit a treia oară și mi-am 
revenit puțin, aruncînd o privire la ce se 
petrecea în urmă, unde alții străbăteau e- 
tapele prin care eu trecusem, mi-am dat 
seama cît de desovîrșit era cercul în care 
ființa mea fusese înscrisă. Era vertical, dar 
împărțit în patru ca și lumea în cele patru 
zări fundamentale ale ei. Nu știu dacă în
tr-un strop de apă se va fi putînd reflecta 
tot universul, dar acel scrînciob de lemn, 
cioplit de meșteri de țară, cuprindea în el 
mecanismul și forța unui sistem planetar.

Cînd am pornit a patra oară, am știut 
că cercul se închide, că mă întorc pe po- 

mînt, printre cose și oameni. Miracolul se 
terminase și am început să intru în conul 
de umbră al părerii de rău.

Dar cînd am ajuns, cu trupul rigid și în
chipuirea dezlănțuită în dreptul celor pa
tru oameni cu cămăși albe, ei au scuipat 
zdravăn în palme și pocnindu-le de bra
țele scrînciobului au strigat cu foc : — A- 
cuma I Haida I

Și iarăși am fost azvîrlit, de data aceas
ta cu mai multă viteză și fără nici o opri
re, în aer. Și iarăși a început să se ridice, 
dintre arborii sarului, turla albă a biseri
cii iar dincolo de ea, pe un fond nedefi
nit de păduri, mărețul pod al copilăriei 
mele. Și iarăși am trecut pe la zenit, ca un 
fulger, și am fost proiectat în vid. întrea
ga mea ființă, atentă și cuprinsă de frene
zie, trăia extraordinara aventură.

Sub șfichiul de bici al muzicii, hora se 
învîrtea într-un vîrtej de chiote și tropăi
turi, făcînd să duduie pămîntul sub cercul 
ei orizontal. Iar cercul scrînciobului se ro
tea vertical, umplînd cerul de respirații tă
iate, de trupuri prefăcute în fluvii de fur
nici, de inimi cuprinse de fericire...

Trenul părăsise gara, se îndrepta spre 
Ploiești, dar eu începeam să ajung mult 
mai departe decît mă dusese el vreodată.

Sub privirile mele, undeva, foarte jos, un 
munte se rotește încet, de parcă ar fi așe
zat pe o placă turnantă, și mă uit la el cu 
ochii mari, cît pot de mari, și încerc un 
sentiment ciudat — și de triumf și de me
lancolie — ca și cum aș fi jefuit omenirea 
de un întreg tezaur, fiindcă muntele acela 
pe care îl văd atît de sus este Olimpul, 
mărețul lăcaș al zeilor. O întreagă civili
zație, cea mai strălucită dintre toate, a 
gravitat cu marile ei mituri, cu Zeus, cu 
Minerva, cu Afrodita, cu un întreg popor 
de zei și zeițe, frumoși, inteligenți, măreți 

acum își
pe

sau ușurateci, ale căror isprăvi și 
fac auzit ecoul, în jurul acestui pisc 
care zăpezile se topesc încet, și care acum 
se rotește sub privirile mele, ca și cum ar 
fi așezat pe o uriașă placă turnantă.

Un ocean — o infinitate de ape limpezi 
și albastre — pe care, de unde mă aflu, 
vapoarele se zăresc asemenea unor pescă
ruși, desparte Europa de cele două Americi, 
și pe cînd îl străbat dintr-o parte în alta, 
alunecînd între cer și apă ca între două 
enorme farfurii de cobalt, în mintea mea 
răsună celebra, ritmata proclamație a poe
tului : — Eu te salut, bătrîn ocean...

E glasul lui Lautreamont pe care îl aud, 
tînăr și plin de tumult, și totuși tragic in 
limpezimea lui, ca apele unei mări pe în
tinderea căreia se pregătește un naufra
giu. E glasul unuia dintre cei mai ciudați 
poeți ai neamurilor latine, adolescent in
coruptibil care, privindu-se o clipă în oglin
da verzuie o lumii, și-a tăiat obrazul pînă 
la sînge cu propriile pupile, și a dispărut 
apoi fără urmă. — Eu te salut, bătrîn 
ocean...

Bătrîn ocean cu valuri de cristal... Un 
alt ocean alunecă sub privirile mele, în 
adevăr cu valuri de cristal, cu valuri de 
gheață înalte cît munții, și trec peste cres
tele lor, pe sub sediul Stelei polare, în 
partea cealaltă a pămîntului unde cobor 
într-o lume de cireși înfloriți și de fete 
care gunguresc cu pleoapele, și al căror 
nume poate fi : Trei mii de primăveri.
— Eu te salut, bătrîn ocean...

Oceanul pe care îl salut acum e verde 
și cald, iar din apele lui se înalță, dincolo 
de pămînturile fierbinți ale Indiei, o insulă
— acea insulă unde legende primordiale 
fixează locul paradisului — în care, cînd 
pun piciorul, cerul abia se mai poate zări 
de sub frunzișul palmierilor, cocotierilor, 

bananierilor și a tot felul de arbori cu 
coroana plină de flori, imenși și fastuoși.

Desculț și cu o floare de lotus în mînă 
intru într-un templu cu multe trepte, mă 
opresc în fața unei gigantice statui a lui 
Buda, și numaidecît simt că am pătruns 
în universul celei mai profunde și netulbu
rate păci, ale cărui cercuri concentrice vin 
de departe, tocmai de la marginea lumii, 
și se string în jurul acelui punct unic în 
care toate se adună și toate se desfac.

Sub privirile mele alunecă un peisaj 
fără nici o asemănare cu tot ceea ce am 
văzut sau mi-am închipuit vreodată. Știu 
că sînt nisipurile Arabiei, dar sînt un ade
vărat ocean, pustiu pe toată întinderea 
lui, cu orizonturile ridicate de jur împre
jur, încît iar mă aflu între două enorme 
tipsii, de data aceasta galbene, fiindcă de 
data aceasta nu cerul se reflectă în pus
tiu, ci pustiul are puterea să modifice azu
rul cerului.

Sub privirile mele un fluviu, ai cărui 
afluenți par ei înșiși adevărate fluvii, inun
dă o imensă cîmpie verde, între bizari 
munți tronconici, presărați pe întinderea 
ei asemeni unor căciuli de granit, și știu 
că este lan Tze, marele fluviu albastru.

Mi-aduc aminte că, odată, am plutit pe 
apele lui și că nici de pe cea mai înaltă 
punte a vaporului nu i-am putut zări — 
decît cel mult ca o părere — malurile 
joase și inundate. Era o noapte cu lună 
dar o lună plină de deferență, voalată de 
nu știu ce abur verzui, în fața lui Orion 
care, el strălucind cu toată puterea, era 
regele acelei nopți.

Ca în vis alunec peste întinderea lumii, 
în mari avioane cu reacție peste uriașa 
pistă de nisip a Arabiei, peste aceea de 
zăpadă a Groenlandei, peste crestele mul
tă vreme monotone și apoi deodată dra
matice ale Himalaiei, peste întinderile 
bastre și pline de un adînc tumult 
oceanelor.

Ca în vis alunec de la un continent 
altul, cu o mie de kilometri pe oră, 
zece mii de metri înălțime, în mari avioa
ne cu reacție. Ce mașini formidabile de 
concentrat spațiul, de scurtat sau de lun
git, în chip neverosimil, timpul.

Soarele răsare și se face ziuă, soarele 
apune și se face noapte, iar uneori ziua 
durează douăzeci de ore și noaptea nu
mai patru, iar alteori noaptea durează 
douăzeci de ore și ziua numai patru. Zeci 
de meridiane și de paralele, sferturi și ju
mătăți de pămînt, pustiuri de nisip și pus
tiuri de gheață, plus cincizeci și minus 
cincizeci de grade, elefanți și urși polari, 
jonci și sănii trase de reni, toate încap în 
același ochi, de dimineață pînă seara, ca 
orele unei zile în același cadran de cea
sornic.

Soarele răsare și se face ziuă, soarele 
apune și se face noapte, iar eu alunec 
mereu peste întinderea lumii, în mari 
avioane cu reacție care, de jos, se văd 
asemeni unor, lebede de argint, cu gîtul 
foarte lung și de o tulburătoare grație.

Ca în vis alunec peste întinderea lumii... 
Și oricît de departe aș fi, și orice pri-1 
veliști mi-ar trece pe sub priviri, și orice 
nume de oameni sau de locuri prin 
minte, de la un timp aîndul începe să mă 
poarte, în zurgălăii de wolfram ai zeci
lor de mii de cai care m-au ridicat în 
aer, spre una din cele mai îndepărtate 
amintiri ale mele.

Ascult clinchetul lor formidabil, în stare 
■ să trezească și amintirile faraonilor, și în 
mintea mea încep să urce, dintr-un puț 
neînchipuit de adînc, cei patru oameni 
cu cămăși albe și scrînciobul pe care l-au 
pus în mișcare, în acea zi de demult, în 
dimineața imensă și tulbure a vieții mele.

Atunci un alt scrînciob — fantastic I — 
începe să se rotească încet în mintea 
mea, un scrînciob în care încap toate eve
nimentele vieții mele și ultima jumătate 
de secol din istoria omenirii.

Cu cele patru leagăne ale lui pline de 
chipuri și de întîmplări alunec, alunec me
reu peste întinderea lumii.

Soarele răsare și se face ziuă, pe sub 
privirile mele trec fluvii și munți, soarele 
apune și se face noapte, iar eu alunec 
peste fața continentelor pe care uriașe 
caracatițe de lumini, vii, sclipitoare, dia
mantine, își trăiesc viața lor proteică — 
le cheamă Roma, Copenhaga, Paris, New 
Delhi, Moscova, Stockholm, Praga, Cairo, 
Tokyo — unele au în urma lor două mii 
de ani, altele numai cîteva sute și, în 
vastul întuneric al nopții, întind unele 
spre altele tentacule lungi, la fel de vii 
și sclipitoare, o spuză mirifică pe fața pă
mîntului, pojarul rece al civilizației 
umane.

Alunec peste apele Nilului și mă gîn- 
desc la Nefertite, alunec peste pădurile 
Boemiei și mă gîndesc la Rilke, peste 
Olimp și mă gîndesc la Minerva, peste 
domurile Romei și mă gîndesc la Sfîntul 
Petru, peste mestecenii Rusiei și mă gîn
desc la Esenin, peste nisipurile Arabiei 
și mă gîndesc la T. E. Lawrence, peste 
Atlantic și mă gîndesc la Lautreamont, 
peste Oceanul înghețat și mă gîndesc la 
Amundsen, iar în tot acest timp, undeva, 
într-o celulă a memoriei mele, cei patru 
oameni cu cămăși albe scuipă în podul 
palmelor cu foc și strigă : — Acuma I
Haida I

Atunci, ' cu un surîs — o, cîte pot în
căpea într-un surîs I — revăd ciudata con
strucție de lemn în care am trăit uno 
din cele mai mari aventuri ale copilăriei 
mele. • •

Alături e cîrciumăreasa cu coșul ei de 
ouă și marea îmbulzeală de băieți și fele, 
cu ii înflorate și batiste cusute pe margini 
cu mărgele.

Dincolo de gară și de linia ferată 
curgea, pe prundișul lui de calcar, Telea- 
jenul.

Lăutarii cîntau nebunește, hora se în
vîrtea frenetic, iar eu ajuns la zenit, în 
tovărășia crucii de pe turla bisericii, tră
iam miracolul desprinderii de pe pămînt.

De atunci, de cînd am fost azvîrlit în- 
tîia oară în cer, mi se pare că 
mereu peste întinderea lumii.

Soarele răsare și se face ziuă, 
apune și se face noapte, iar eu 
alunec mereu... Uneori adorm și în vis îi 
văd pe cei patru oameni cu cămăși albe.

alunec

soarele 
alunec,

S-ar putea ca în timpul unuia dintre 
aceste vise să se întîmple ceva în urma 
căruia cei ce mă cunosc vor vorbi despre 
mine cu mîhnire, dar eu nu voi ști nimic 
și voi continua să mă rotesc în cercuri din 
ce în ce mai largi, în marele scrînciob al 
lumii.»
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întoarcerea în Capitală CU PRILEJUL ANIVERSĂRII viața internațională

unor organe și instituții
județene de tovarășul Petre lupu

SEMICENTENARULUI
ARMATEI SOVIETICE

Cu prilejul aniversării a 20 de ani de la victoria

poporului muncitor din Cehoslovacia

în aceste zile, în toate județele 
țării — precum și în Municipiul 
București — se desfășoară acțiu-1 
nea de constituire a direcțiilor ju
dețene pentru probleme de mun
că și ocrotiri sociale, ca unități 
care îndeplinesc funcții de orga
ne executive ale Ministerului 
Muncii.

Direcțiile pentru probleme de 
muncă și ocrotiri sociale iau fi
ință prin preluarea atribuțiilor mai 
multor organe regionale, raionale 
și orășenești, și anume : fostele’ di
recții regionale și servicii raiona
le pentru recrutarea și repartiza
rea forțelor de muncă, fostele in
spectorate regionale de stat pentru 
protecția muncii, oficiile de preve
deri sociale din cadru] organelor 
locale ale administrației de stat, 
secțiile și comisiile de expertiză 
și recuperare a capacității de mun
că, precum și problemele bugetu
lui de asigurări sociale de la con
siliile locale sindicale. Organele te
ritoriale ale Ministerului Muncii 
au și unele atribuții noi, cum sînt 
îndrumarea și urmărirea, în toate 
organizațiile 
în domeniul 
că.

Direcțiilor 
rului Muncii 
pal, sarcina de a coordona, îndru
ma și rezolva, probleme importan
te care interesează o mare parte 
din populație, cum sînt: stabili
rea și plata pensiilor, recrutarea 
și repartizarea forțelor de muncă, 
exercitarea controlului în domeniul 
protecției muncii, probleme de a- 
sigurări sociale, îndrumarea activi
tății de asistență socială, îndru
marea și controlul în ce privește 
raporturile de muncă, expertiza și 
recuperarea capacității de muncă, 

în unele orașe reședință de ju
deț, precum și în cele opt sec
toare ale Municipiului București, 
vor funcționa „oficii pentru proble
me de muncă și ocrotiri sociale", 
ca organe exclusiv operative, a- 
flate în subordinea direcțiilor ju
dețene.

Prin noua împărțire administra
tivă a teritoriului și organizarea, 
pe baza acesteia, a direcțiilor și 
oficiilor pentru probleme de mun
că și ocrotiri sociale, se creează 
condiții pentru desfășurarea unei 
activități calitativ superioare și 
mai operative, în scopul rezolvării 

a
intră

a

socialiste, a activității 
raporturilor de mun-

județene ale Ministe- 
le revine, în princi-

corespunzătoare 
probleme, care 
de activitate 
Muncii.

importantelor 
în domeniul 
Ministerului

★ 
încheiat 
direcțiilor

acțiunea de 
sanitare

Vineri s-a 
constituire a 
județene subordonate Ministerului 
Sănătății și consiliilor populare ju
dețene. Noua structură organizato
rică a ocrotirii sănătății va asigu
ra apropierea conducerii centrale 
de unitățile teritoriale sanitare și, 
prin aceasta, participarea mai ac
tivă a ministerului la munca or-

Cronica zilei

Jan Adriaenssen, noul ambasador 
al Belgiei la București, a depus vi
neri la amiază o coroană de flori la 
Monumentul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului și a patriei, 
pentru socialism.

★
Noul ambasador al R.P. Polone la 

București, Jaromir Ocheduszko, a 
depus vineri o coroană de flori la 
Monumentul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului și a patriei, 
pentru socialism.

★
Teatrul „Ion Creangă" a prezentat 

vineri premiera piesei „Năzdrăvăni
ile lui Păcală" — dramatizare de 
Letiția Popa, inspirată din tradițiile 
noastre folclorice. Cunoscutului per
sonaj popular i-a dat viață scenică 
Ion Gheorghe Arcudeanu.

★
Delegația cineaștilor iugoslavi, a- 

flată în București cu prilejul galei 
producției studioului „Avala-Film" 
din R.S.F. Iugoslavia „Cumpărătorii 
de pene" — cunoscut și sub titlul 
„Am întîlnit și țigani fericiți" — s-a 
întîlnit vineri la amiază, la sediul 
Asociației cineaștilor, cu reprezen
tanți ai presei și radioteleviziunii ro
mâne.

(Agerpres)

LOTO
DIN 23 FEBRUARIE 1968
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FOND DE PREMII : 1.123.084 lei. 
Tragerea următoare va avea loc 

vineri 1 martie 1968 în București

vremea
Timpul probabil pentru zilele 

de 25, 26 și 27 februarie. în țarăj 
vremea se menține călduroasă 
în sud-estul țării, mai ales la 
începutul intervalului. în restul 
țării, vremea se va răci treptat. 
Cerul va fi temporar noros. 
Vor cădea precipitații locale sub 
formă de lapoviță și ninsoare în 
nordul țării și regiunea de mun
te și sub formă de ploaie în 
sud. Temperaturile minime în 
nordul țării vor fi cuprinse între 
minus 8 și minus 2 grade, iar în 
sud între minus 3 și plus 3 
grade. Temperaturile maxime 
în nordul țării vor fi cuprinse 
între minus 1 și plus 5 grade și 
între 4 și 10 grade în sud. în 
București : vreme relativ căldu
roasă, mai ales la începutul in
tervalului. Cerul va fi tempo
rar noros. Vor cădea ploi slabe. 
Vînt potrivit. Temperatura va 
scădea ușor la sfîrșitul interva
lului.

ganelor sanitare Județene. Totoda
tă se va întări legătura cu orga
nele de conducere teritoriale co
munale, municipale și județene în 
scopul antrenării maselor, în mai 
mare măsură, la acțiunile de ocro
tire a sănătății.

De asemenea, în întreaga țară, 
se desfășoară ședințe de organi
zare a direcțiilor comerciale jude
țene și a Direcției comerciale a 
Municipiului București. Direcțiile 
comerciale județene, constituite ca 
organe de specialitate ale consilii
lor populare județene și ale comi
tetelor executive ale acestora, vor 
funcționa pe principiul gestiunii 
economice proprii și vor răspunde 
de buna aprovizionare a populației, 
asigurînd coordonarea activității 
comerțului socialist de pe terito
riul județului, coordonarea și con
trolul activității întreprinderilor și 
organizațiilor comerciale, restau
rantelor și hotelurilor, din subor- 
dinea organelor locale ale admi
nistrației de stat, precum și în
drumarea comerțului din piețe și 
tîrguri.

Vineri «-a înapoiat în Capitală 
delegația condusă de Petre Lupu, 
președintele Comitetului de 
pentru Probleme de 
Salarizare, care, la 
vernului britanic, a 
în Anglia.

Printre persoanele
rente la sosirea delegației pe ae
roportul Băneasa se aflau amba
sadorul Marii Britanii La Bucu
rești, John Chadwick, și membri 
ai

Stat
Organizare și 
invitația gu- 
făcut o vizită

oficiale pre-

ambasadei.

(Agerpres)

Semnarea unui
Program de schimburi

Recepția de la
ambasada sovietică

MITINGUL OAMENILOR
MUNCII DIN FRAGA

Vineri seara, cu prilejul celei 
de-a 50-a aniversări a forțelor ar
mate ale U.R.S.S., colonel G. S. 
Voronin, atașatul militar, aero și 
naval al Uniunii Sovietice la “ 
rești, a oferit o recepție în 
nele ambasadei.

Au luat parte tovarășii 
Bodnaraș, Vasile Vîlcu, 
Gere, Mihai Dalea, Ilie Murgules- 
cu, vicepreședinte al Marii Adu
nări Naționale, general-colonel Ion 
Gheorghe, prim-adjunct al minis
trului forțelor armate și șef al Ma
relui Stat Major, George'Macoves-

Bucu- 
saloa-

Emil 
Mihai

Depunerea unor

cu, prim-adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Ion Pas, preșe
dintele I.R.R.C.S., Mihail Roșianu, 
președintele Consiliului general 
A.R.L.U.S., reprezentanți ai unor 
instituții centrale, academicieni, 
generali și ofițeri superiori ai for
țelor noastre armate, oameni de 
cultură și artă.

Au participat șefi de misiuni di
plomatice acreditați in România, 
atașați militari și alți membri ai 
corpului diplomatic.

(Agerpres)

coroane de flori

★
în întreaga țară au avut loc, în

tre 21 și 23 februarie, ședințe de 
constituire a uniunilor județene ale 
cooperativelor agricole de produc
ție — unități de conducere și în
drumare a cooperativelor agricole 
din raza fiecărui județ. Ele înlo
cuiesc uniunile agricole regionale 
și raionale a căror activitate a în
cetat la 17 februarie.

La ședințele de constituire a u- 
niunilor județene ale cooperativelor 
agricole de producție au luat parte 
membri ai conducerii Uniunii Na
ționale a Cooperativelor Agricole 
de Producție, primi secretari sau 
secretari ai comitetelor județene de 
partid, membri ai comitetelor exe
cutive ale consiliilor populare ju
dețene provizorii, reprezentanți ai 
direcțiilor agricole județene, pre
ședinți de cooperative agricole, 
specialiști din aceste unități.

Participanții au subliniat în cu
vîntul lor importanța măsurilor a- 
doptate pentru îmbunătățirea or
ganizării administrați v-teritoriale, 
influența acestora asupra dezvoltă
rii agriculturii. S-a arătat, printre 
altele, că prin constituirea noilor 
organe județene se creează posibi
lități mai bune conducerii nemij
locite a cooperativelor agricole de 
producție, sprijinirii acestora în a- 
pliearea celor mai potrivite mă
suri pentru organizarea producției, 
a nofmăi'îi și retribuirii muncii, a 
folosirii chibzuite a forței de mun
că. Ca verigi de bază în sistemul 
agriculturii cooperatiste, uniunile 
județene vor lucra nemijlocit cu 
consiliile de conducere ale coope
rativelor agricole, vor avea contact 
direct și permanent cu brigăzile, e- 
chipele și membrii
ceea ce le va permite să cunoască 
mai bine situația din fiecare uni
tate și să îndrume mai competent 
și operativ activitatea acestora.

★
în perioada 19—22 februarie, în 

întreaga țară au avut loc ședințele 
de constituire a inspectoratelor 
școlare județene. Inspectoratele 
școlare au fost încadrate cu pro
fesori și învățători cu o bună pre
gătire profesională și cu o îndelun
gată activitate la catedră. Prin 
inspectoratele școlare se va asigu
ra îndrumarea și controlul unități
lor de învățămînt și educație de pe 
teritoriul județului respectiv.

La ședințele de constituire au 
luat parte cadre cu munci de răs
pundere din Ministerul învățămîn- 
tului, precum și reprezentanți ai 
comitetelor județene de partid și 
membri ai comitetelor executive 
ale Consiliilor populare județene 
provizorii.

Cu acest prilej, s-au discutat și 
sarcinile imediate care revin in
spectoratelor școlare cu privire la 
ridicarea calității muncii instruc- 
tiv-educative și s-a elaborat planul 
de activitate al acestora.

culturale si tehnico
3>

științifice intre 
Republica Socialistă

7

România
și Republica Tunisiană

Cu prilejul celei de-a 50-a a- 
niversări a Zilei Forțelor Armate 
ale U.R.S.S., la Monumentul Eroi
lor Sovietici din Capitală au fost 
depuse coroane de flori din partea 
Ministerului Forțelor Armate ale 
Republicii Socialiste - ■ ■ -
ambasadei Uniunii 
București.

La solemnitate au 
neral-colonel Mihai Burcă, adjunct 
al ministrului forțelor armate, Va- 
sile Șandru, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, generali și ofi
țeri superiori, reprezentanți ai 
Consiliului popular al Municipiului

România și a 
Sovietice la

participat ge-

București și al Comitetului orga
nizatoric al veteranilor din războiul 
antifascist.

Au luat parte A. V. Basov, amba
sadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

Au fost prezenți atașați militari 
acreditați la București.

Cu același prilej, au fost depuse 
coroane de flori la cimitirele mili
tarilor sovietici de la Herăstrău și 
Jilava, precum și în garnizoanele 
din țară unde există monumente și 
cimitire ale ostașilor sovietici.

PRAGA. 23. — Corespondentul 
Agerpres, Eugen Ionescu, trans
mite i Vineri a avut loc la Praga 
mitingul oamenilor muncii din 
capitala cehoslovacă cu prilejul 
celei de-a 20-a aniversări a victoriei 
poporului muncitor din Cehoslova
cia din februarie 1948.

în piața vechiului oraș — împo
dobită sărbătorește — se aflau ali
niate unități ale miliției populare, 
ale corpului securității naționale și 
ale armatei populare cehoslovace. 
De asemenea, în piață se aflau mii 
de oameni ai muncii.

In tribuna oficială se aflau A. 
Dubcek, A. Novotny, J. Lenart șl 
alți conducători de partid și de 
stat cehoslovaci, conducători ai 
partidelor și organizațiilor frontu
lui național, precum și delegațiile 
de partid din țările socialiste aflate 
la Praga pentru a participa la săr
bătoarea poporului cehoslovac.

în tribuna oficială erau prezenți 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al C.C. al P.C.R., con
ducătorul delegației Partidului Co
munist Român, și membrii delega-

ției, tovarășii Ilie Verdeț, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al P.C.R., 
Manea Mănescu, membru supleant 
al Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., și Ion Obradovici, 
ambasadorul Republicii Socialisto 
România la Praga.

La miting a luat cuvîntul Anto
nin Novotny, președintele R.S. Ce
hoslovace, care a relevat însemnă
tatea evenimentelor din februarie 
1948 pentru dezvoltarea Cehoslova
ciei socialiste, succesele obținute 
de poporul cehoslovac în cele două 
decenii care au trecut de la isto
ricul eveniment, politica externă 
promovată de R. S. Cehoslovacă.

Alexander Dubcek a adus salutul 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia tu
turor oamenilor muncii din orașul 
Praga.

în încheierea mitingului, în ura- 
lele celor prezenți, unitățile mili
ției populare, făurite în focul eve
nimentelor din februarie 1948, pă
răsesc piața, îndreptîndu-se în 
marș pe traseele Istorice ale Pragăi, 
parcurse cu 20 de ani în urmă.

cooperatori,

(Agerpres)

(Agerpres)

pe anii 1968-1969
La 23 februarie a avut loc la Mi

nisterul Afacerilor Externe semnarea 
unui Program de schimburi cultu
rale și tehnico-științifice între Repu
blica Socialistă România și Republica 
Tunisiană, pe anii 1968—1969.

Programul prevede între altele a- 
cordarea reciprocă de burse de stu
dii și specializare, schimburi de oa
meni de știință și cultură, organi
zarea de expoziții, zile ale filmului, 
participarea la concursuri și festiva
luri culturale naționale, organizate în 
cele două țări, schimburi de soliști și 
ansambluri artistice.

Din partea română, programul a 
fost semnat de Vasile Gliga, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, iar 
din partea tunisiană de Mahmoud 
Maamouri, ambasadorul Republicii 
Tunisiene la București.

La semnare au asistat membrii ce
lor două delegații care au dus tra
tative.

Cu acest prilej au rostit cuvîntări 
Pompiliu Macovei, președintele Co
mitetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, și Chedli Klibi, secretar de stat 
al afacerilor culturale și informațiilor 
al Tunisiei.

★
președintele Comi- 

pentru Cultură și 
dejun, la Casa oa-

După semnare, 
tetului de Stat 
Artă a oferit un 
menilor de știință, în cinstea secre
tarului de stat 
și informațiilor

al afacerilor culturale 
al Tunisiei.

★
stat al afacerilor cul- 

al Tunisiei, 
cu Mahmoud 

Republicii

Secretarul de 
turale ?i informațiilor 
Chedli Klibi, împreună 
Maamouri, ambasadorul 
Tunisiene la București, au făcut vi
neri dimineața o vizită la Comitetul 
de Radiodifuziune și Televiziune. Cu 
acest prilej a avut loc semnarea unei 
convenții de colaborare între Radio- 
televiziunea română și Radioteleviziu- 
nea tunisiană.

Convenția a fost semnată de Va- 
leriu Pop, președintele Radioteleviziu
nii române, și de ambasadorul Mah
moud Maamouri.

Azi și mii ne la Sofia

PRIMA EDIȚIE
A BALCANIADEI
DE SCHI

SOFIA (prin telex, de la Gh. leva). 
Noul complex turistic „Stasliveța", 
de pe muntele Vitoșa, situat Ia o al
titudine de 1 850 m, și-a primit primii 
săi oaspeți — reprezentativele de 
schi (seniori și juniori) din Iugosla
via, România, Turcia și Bulgaria, 
care astăzi și mîine vor concura la 
prima ediție a Jocurilor Balcanice 
de schi.

în cursul zilei de joi au sosit toate 
echipele participante, primii fiind 
schiorii români. Lotul cuprinde pe 
Dinu, Sfetea. Vilmoș, Cincu (fond), 
Tăbăraș, Cristea, Focșeneanu, Brenci, 
Munteanu (alpine), Vulpe, Crețoiu, 
Bobiț (juniori). Ei au făcut imediat 
cunoștință cu pîrtiile și traseele, 
iar vineri și primele antrenamente. 
Cele trei lifturi moderne puse la 
dispoziția schiorilor, starea foarte 
bună a locurilor de concurs oferă 
condiții dintre cele mai bune pentru 
participanți.

Ieri după-amiază a avut loc des
chiderea festivă a Jocurilor Balca
nice, după care a urmat ședința teh
nică. Imediat după ședință, antreno
rul fondiștilor bulgari, St. Iliev, 
ne-a declarat : „Zăpada abundentă 
căzută în ultimele zile a făcut tra
seul mai variat, necesitînd o înaltă 
tehnică și pricepere din partea con- 
curenților. Cred că primul loc la 
proba de fond va fi disputat între 
fondiștii români și cei bulgari".

Ședința festivă
problemele cercetării

de la Kremlin
CORESPONDENȚA DIN MOSCOVA DE LA SILVIU PODINA

Vineri după-amiază a avut loc 
la Palatul Congreselor din Krem
lin adunarea festivă a reprezen
tanților oamenilor muncii și a mi
litarilor garnizoanei Moscova orga
nizată de comitetul orășenesc Mos
cova al P.C.U.S., Ministerul Apă
rării al U.R.S.S. și direcția superi
oară politică a Armatei Sovietice 
și flotei maritime militare consa
crată celei de-a 50-a aniversări a 
Armatei Sovietiea și flotei mari
time militare.

In prezidiul adunării au luat loc 
Leonid Brejnev, Alexei Kosîghin, 
Nikolai Podgornîi și alți conducători 
de partid și de stat sovietici, ma
reșali ai Uniunii Sovietice, precum 
și conducătorii delegațiilor militare 
din țări socialiste sosite la Mos
cova pentru a participa la sărbă
torirea celei de-a 50-a aniversări 
a Armatei Sovietice. In prezidiu a 
luat loc și general-colonel Ion lo- 
niță, ministrul forțelor armate ale 
R. S. România, șeful delegației mi
litare din țara noastră. In sală se 
aflau ceilalți membri ai delegației 
Ministerului Forțelor Armate ale 
Republicii Socialiste România și 
delegația veteranilor de război și 
foști deținuți politici.

Leonid Brejnev a dat citire sa
lutului C.C. al P.C.U.S., Prezidiu
lui Sovietului Suprem și Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. adresat for
țelor armate sovietice.

Raportul consacrat semicentena
rului forțelor armate sovietice a 
fost prezentat de mareșalul A. A. 
Greciko, ministrul Apărării al 
U.R.S.S., care a vorbit despre dru
mul glorios străbătut de armata 
sovietică de la înființare pînă în 
prezent, despre nepieritoarele fap
te de arme ale ostașilor sovietici, 
despre pregătirea de luptă și despre 
înzestrarea tehnică modernă de 
care dispun în prezent forțele ar
mate sovietice.

In numele delegațiilor militare 
străine a luat cuvîntul mareșalul 
Marian Spychalski, ministrul apă-

rării naționale al R. P. Polone. In 
sală au intrat apoi cu drapelele in 
frunte reprezentanți ai tuturor ge
nurilor de arme ale Armatei Sovie
tice, iar generalul-colonel E. Iva- 
novski, prim-locțiitor al comandan
tului regiunii militare Moscova, a 
dat citire scrisorii de salut a sol- 
daților, matrozilor, sergenților, sub
ofițerilor și ofițerilor armatei .și 
flotei sovietice adresate C.C. al 
P.C.U:S-, Prezidiului Sovietului Su
prem și Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.

După adunare a urmat un con
cert festiv.

In cinstea celei de-a 50-a aniver
sări a Armatei Sovietice au fost 
trase astăzi, in semn de salut, în 
orașul erou Moscova, in capitalele 
republicilor unionale, in orașele- 
erou Leningrad, Volgograd, Sevas
topol, Odesa și in fortăreața-e- 
rou Brest 50 de salve de artilerie.

Cu același prilej unui număr de 
mari comandanți de oști le-a fost 
decernată „Steaua de aur" de erou 
al Uniunii Sovietice și Ordinul 
„Revoluția din Octombrie".

Ordinul „Revoluția din Octom
brie" a fost, de asemenea, decernat 
Republicii Sovietice Federative So
cialiste Ruse, Ucrainei, orașelor 
Moscova și Leningrad, precum și 
crucișătorului „Aurora".

★
Vineri la prînz delegația Minis

terului Forțelor Armate condusă 
de general-colonel Ion Ioniță, mi
nistrul forțelor armate ale Repu
blicii Socialiste România, a depus 
o coroană de flori la mormîntul 
soldatului necunoscut de lîngă zi
dul Kremlinului. Pe panglica tri
coloră a coroanei se afla inscripția: 
„Din partea delegației Ministerului 
Forțelor Armate ale Republicii 
Socialiste România".

La solemnitatea depunerii coroa
nei a fost prezent Teodor Mari
nescu, ambasadorul României în 
Uniunea Sovietică.

ROMA 23. Corespondentul A- 
gerpres, Nicolae Puicea, transmite: 
în comunicatul comun cu privire 
la vizita lui I. Bașev, ministrul a- 
facerilor externe al Bulgariei, în 
Italia se constată că relațiile bila
terale bulgaro-italiene se dezvoltă 
în mod satisfăcător. Părțile și-au 
exprimat satisfacția față de dez
voltarea relațiilor comerciale din
tre cele două țări, al căror schimb 
de mărfuri s-a cifrat anul trecut 
la peste 70 miliarde lire.

A fost reafirmată dorința de a 
dezvolta în continuare relațiile 
economice și de a intensifica 
schimburile în domeniul culturii, 
științei, artei și tehnicii.

Comunicatul subliniază necesi
tatea intensificării eforturilor pen
tru întărirea păcii și destinderea 
încordării internaționale, pentru 
dezvoltarea unor relații mai , ar
monioase între toate popoarele, in
diferent de orînduirea politică și 
socială a țărilor lor.

Cele două părți au examinat pro
blemele securității și colaborării 
în Europa, dezarmării generale și 
totale, neproliferării armei nucle
are, situația din Orientul Apropiat 
■și în Asia de sud-est.

Aldo Moro, primul ministru al 
Italiei, și ministrul de externe A- 
mintore Fanfani au acceptat invi
tația de a face o vizită oficială în 
Bulgaria la o dată care va fi stabi
lită ulterior.

spațiului cosmic
I

MOSCOVA 23 (Agerpres). — La 
Moscova a avut loc consfătuirea 
sovieto-franceză în problemele 
cercetării științifice a spațiului 
cosmic, telecomunicației cosmice și 
meteorologiei. Participanții la con
sfătuire au întocmit un plan-grafio 
de lucrări comune în vederea con
strucției și pregătirii lansării sate
litului francez „Roșeau" cu ajuto
rul unei rachete purtătoare sovie
tice. Lansarea este proiectată 
pentru sfîrșitul anului 1971. S-a 
căzut de acord asupra programului 
de cercetări și experiențe pentru 
transmiterea televiziunii în negru- 
alb și în culori, precum și a sem
nalelor telefonice pe mai multe ca
nale între Moscova și Paris prin 
intermediul satelitului de teleco
municații „Molnia-1“.

Au fost examinate noi propu
neri în vederea organizării unor ex
periențe științifice suplimentare cu 
aparate cosmice sovietice, precum 
și efectuării de experiențe comune 
cu ajutorul unor mijloace de cer
cetare terestre.

(Urmare din pag. I)

(Agerpres)

T
m CapitalăVOLEIBALISTELE JAPONEZE 

. JOACĂ ASTĂZI CU DINAMO
Voleibalistele japoneze au întîlnit aseară, 

la Floreasca, în meci revanșă, echipa Rapid 
București. Și de data aceasta, superioritatea 
formației nipone a ieșit clar în evidentă. S-au 
disputat cinci seturi. Patru au revenit oaspe- 
telor (la 8, la 3, la 0 și la 5). In ultimul set, 
rapidistele — cu forțe parcă proaspete, ceva 
mai decise în atac (s-a remarcat în special 
Marta Szekeli) — au reușit să cîștige cu 15—11.

Selecționata japoneză își încheie turneul 
astăzi, o dată cu partida ce o va susține, înce- 
pînd de la ora 10, cu echipa noastră campi
oană, Dinamo București. Meciul are loc în sala 
Dinamo.ÎN CÎTEVA RÎNDURI

« In cadrul sferturilor 
de finală ale turneului in
ternațional de fotbal (ju
niori) de la Viareggio. echi
pa Neapole a învins cu 1—0 
(după prelungiri) formația 
Internazionale Milano și s-a 
calificat în semifinalele 
competiției. A mai obținut 
calificarea și echipa Dukla 
Praga care a întrecut la 
penaltiuri (6—3) pe Fiorenti
na. în semifinalele turneu
lui se vor întîlni deci:

Juventus Torino-Vojvodina 
(la Viareggio) și Neapole- 
Dukla (la Sarzana).

a Echipa de fotbal Vor- 
wărts Berlin a jucat la 
Beirut cu formația „Maz- 
ra". Partida s-a încheiat 
cu scorul de 5—0 (2—0) în 
favoarea fotbaliștilor din 
R. D. Germană.

e Recordmana mondială 
Karen Muir a cîștigat pro
ba de înot 110 yarzi spate 
cu performanța de l‘07”8/10.

Sala Steaua din Calea Plevnei 
găzduiește astăzi (de Ia ora 
13,30) și mîlne (ora 16,30), primul 
concurs atletic internațional de 

sală al sezonului. La startul întrecerilor vor fi prezenți 
atlete și atleți din Bulgaria, Cehoslovacia, Polonia și 
România. Dintre concurenții străini remarcăm pe sporti
vele cehoslovace Kucmanova (6,45 m la lungime) și 
Karbanova (1,71 m la înălțime), pe sprinterul polonez 
Terziewskl, creditat cu 10“4/10 pe distanța de 100 m, și 
pe bulgarul Sokolowschi (5,05 m la prăjină).

Lotul sportivilor români cuprinde, printre alții, pe 
Viorica Viscopoleanu, Virginia Bonei, Șerban Ion, Petre 
Astafei și V. Dumitrescu.

atletism

Astăzi și mîlne, în bazinul Flo- 
, , ■ reasca din Capitală, se va dis-na‘C3ț5© pută întîlnirea internațională de

natație dintre cluburile Steaua 
București și Flota Gdynia (Polonia). în cadrul acestui 
concurs vor evolua cîțiva dintre înotătorii noștri fruntași 
ca : Angel Șoptereanu, Marian Slavic și Vladimir Moraru. 
Astăzi întrecerile încep la ora 19, iar mîine Ia ora 18.

Astăzi de la ora 18, în sala 
Floreasca, va fi găzduită prima 
reuniune de box din cadrul 
competiției „Criteriul _ tineretu

lui". Din program se desprind următoarele întîlniri ; M. 
Aurel (Steaua) — Șt. Lazăr (Dinamo Cluj) ; Pavel Nedelcea 
(Dinamo București) — Irinel Pop (A.S.A. Tg. Mureș) ; Alee 
Năstac (C.S.O. Galați) — Ivan Tudor (Progresul Bucu
rești) și Ion Sănătescu (Dinamo Craiova) — Mihai Ni- 
culescu (Voința București).

box

cibil. Vom lupta pentru a apăra in
dependența și pentru a supraviețui. 
Prințul Sianuk a arătat că țara sa nu 
va ezita să ceară sprijinul altor țări 
în cazul unei invazii americane.

în centrul preocupărilor noastre 
se află, de asemenea, problema re
cunoașterii frontierelor noastre ac
tuale de către toate țările lumii — 
a continuat domnia sa. România, ca 
toate statele socialiste și altele cîte- 
va, a răspuns pozitiv la apelul nos
tru, fapt pentru care îi sîntem deo
sebit de recunoscători. Dar puterile 
și statele înfeudate Statelor Unite 
refuză, și acordă un sprijin de facto 
politicii expansioniste a juntelor mi
litare de la Saigon și Bangkok. Dar 
fiți sigur că niciodată Cambodgia nu 
va ceda nici măcar un metru pătrat 
din teritoriul său național — a spus 
prințul. în cadrul convorbirii, Noro- 
don Sianuk a arătat de asemenea : 
„Credem în coexistența pașnică în
tre țări cu regimuri sociale diferite, 
căci numai toleranta, neamestecul în 
treburile interne ale unora sau alto
ra, respectul față de poziția pe care 
o are fiecare pot să asigure pacea în 
lume". „Pentru noi — a spus el — 
independența națională este bunul 
cel mai de preț și sîntem gata să 
facem toate sacrificiile pentru a o 
păstra, fără nici un compromis".

Relevînd punctul de vedere al 
Cambodgiei asupra rezolvării proble
mei vietnameze, Norodon Sianuk a 
spus : Nu există altă soluție decît 
retragerea necondiționată a armatei 
cotropitoare americane din Vietna
mul de sud și, firește, încetarea bom
bardamentelor asupra R. D. Vietnam. 
Poporul vietnamez are dreptul de a-și 
rezolva problemele interne după cum 
crede de cuviință, iar Statele Unite 
nu au de ce să se amestece în aceste 
probleme. Agresiunea americană este 
o tentativă colonialistă purtată cu o 
sălbăticie fără precedent în istoria 
cuceririlor coloniale, iar pretenția 
Washingtonului de a negocia partea 
de independență care ar putea să-i 
fie recunoscută Vietnamului de sud, 
nu-i poate fi permisă.

Frontul National de Eliberare este 
singurul reprezentant autentic al po
porului sud-vietnamez — a continuat 
domnia sa. Cît despre clica de ma
rionete de la Saigon, ea nu există 
decît prin voința Washingtonului 

este absurd să fie considera- 
ca un interlocutor valabil. Oare 

fi putut fi imaginate cu 23 de ani 
urmă negocieri între Quisling și

si
tă 
ar 
în 
regele Norvegiei, sau între Ante Pa- 
velic si mareșalul Tito 7 Prințul Sia-

nuk s-a pronunțat pentru retrage
rea forțelor de invaziune ale S.U.A. 
șl restabilirea în Vietnamul de sud 
a unei vieți democratice normale, 
așa cum este prevăzut în remarca
bilul program politic al F.N.E.

Statele Unite ar trebui să aibă în
țelepciunea de a înțelege că aventura 
lor în Vietnamul de sud nu are ieși
re — a spus el. Poporul vietnamez 
este gata să lupte zece ani dacă 
e nevoie, și atrocitățile ameri
cane nu vor reuși să-i impună 
regimul Thieu-Ky, în mod ine
vitabil va veni ziua cînd america
nii vor trebui să părăsească această 
țară care nu Ie aparține.-și să lase 
F.N.E. să-și îndeplinească rolul isto
ric ce-i revine. De ce nu cît mai cu- 
rînd cu putință ? De ce se cheltuiesc 
zeci de miliarde de dolari și sînt sa
crificate zeci de mii de vieți omenești 
de vreme ce în mod inevitabil Viet
namul de sud le va rămîne sud-viet- 
namezilor ?

Șeful statului cambodgian conside
ră că războiul din Vietnam poate a- 
vea repercusiuni grave asupra păcii 
mondiale.

Există planuri americane de ex
tindere a războiului, 
re a țărilor vecine 
extindere care, încet, 
pe bună dreptate a 
ralul de Gaulle, va _____  __
nirea spre o catastrofă fără prece
dent. Este timpul, după părerea 
mea, ca toate țările lumii să ia mă
surile care se impun pentru a evita 
o soartă tragică a întregii omeniri.

în încheiere, Norodom Sianuk a 
tinut să transmită un mesaj poporu
lui român : Sînt fericit să transmit 
poporului român și Excelenței Sala 
domnului Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Consiliului de Stat, con
ducător eminent, cele mai călduroa
se urări ale poporului khmer. îi 
dorim României socialiste să înre
gistreze noi $i strălucitoare progrese 
pe calea dezvoltării sale și să joace 
un rol important în lume. Exemplul 
României ni se pare deosebit de sem
nificativ, deoarece poartă semnul in
dependentei și prieteniei cu toate 
țările care respectă principiile sacre 
ale suveranității tuturor.

Cambodgia se felicită deosebit pen
tru dezvoltarea armonioasă a relați
ilor dintre noi și asigură România de 
întreaga sa recunoștință pentru spri
jinul pe care i-1 acordă. împărtășesc 
convingerea că aceste relații se vor 
dezvolta în toate domeniile, căci atît 
dumneavoastră cît și noi nu avem alto 
ambiții decît aceea de a trăi în pace 
într-o lume mai dreaptă.

democratice normale,

și de invada- 
cu Vietnamul, 
încet, așa cum 
declarat gene- 
conduce ome-
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VIETNAMUL DE SUD La 6 septembrie Austria în favoarea Țări!© scandinave

® Americanii și saigonezii au pierdut
controlul asupra soselei nr. 1

dezvoltării relațiilor în fața ynai opțiuni

într-o corespondentă din Saigon 
ziaristul francez Francois Pelou 
transmite că în provinciile septen
trionale ale Vietnamului de sud 
Quiang Tri și Thua Thien — forțele 
patriotice sînt stăpîne pe situație, iar 
bazele militare americane Khe Sanh, 
tabăra militară Carroll, Dong Ha, 
Con Thien, Gio Linh, Quang Tri, 
apar ca niște insule izolate. Coman
damentul american recunoaște că în 
cele două provincii forțele patriotice 
ocupă poziții puternice, greu de cu
cerit. La Hue, fosta capitală impe
rială, care este un centru vital al 
marii bătălii desfășurate în regiunea 
septentrională a Vietnamului de sud, 
luptele continuă de 25 de zile, iar 
patrioții au primit în cursul nopții 
de joi noi întăriri. Ei mențin con
trolul asupra citadelei. Steagul F.N.E. 
continuă să fluture deasupra vechii 
cetăți imperiale. Aviația americană 
a supus pozițiile patrioților unor in
tense bombardamente cu bombe de 
mare calibru și bombe cu napalm.

Vineri, luptele au continuat cu în
verșunare. îndeosebi 
nord a zidurilor 
tadela. Patrioții 
salturile lansate 
cano-saigoneze, 
porțiuni de teren . . . „ _
înainte de pușcașii marini americani. 
Americanii și saigonezii au pierdut 
controlul șoselei „Numărul 1“ care 
leagă portul Da Nang de bazele a- 
mericane din regiunea de nord. Pa- 
trioții sud-vietnamezi folosesc cami
oane pentru aprovizionare, au săpat 
tunele, au stocat rezerve.

în orașe, Frontul Național de Eli
berare colaborează cu intelectualii. 
Populația din regiunile de centru 
este cunoscută prin faptul că se o- 
pune regimului saigonez, mai ales 
după revolta budistă din vara anului 
1966. Au fost create organizații po
litice și o nouă administrație începe 
să ia naștere în această parte a 
Vietnamului de sud.

în partea de 
care înconjoară ci- 
au respins 
de trupele 
recucerind 

ocupate

toate a- 
ameri- 
cîteva 

cu o zi

LONDRA 23 (Agerpres). — Con
ferința constituțională pentru a- 
cordarea independentei Swazi- 
landului s-a încheiat vineri la 
Londra prin acordul celor două gu
verne ca independența micului te
ritoriu sud-african să fie procla
mată la 6 septembrie și ca dreptu
rile privind exploatarea bogatelor 
sale resurse minerale să revină 
Swazilandului. Conferința nu a 
rezolvat însă problema rămasă in 
impas a compensațiilor cerute de 
Swaziland pentru pămînturile lua
te de coloniștii albi în cursul celor 
70 de anț de dominație britanică. 
Această problemă va face obiec
tul unor noi negocieri în luna iu
lie, cînd delegația Swazilandului 
va reveni la Londra.
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CORESPONDENȚA DIN OSLO DE LA ARNE JORGENSEN

DECLARAȚIA F.N.E
HANOI 23. — Corespondentul A- 

gerpres, A. Ionescu, transmite : La 
Hanoi a fost dată publicității o de
clarație a Frontului Național de Eli
berare în care sînt denunțate fără
delegile pe care le săvîrșesc impe
rialiștii americani și autoritățile da 
la Saigon în centrele urbane din 
Vietnamul de sud. Declarația face 
apel la popoarele iubitoare de pace 
din întreaga lume, inclusiv la po
porul american, la organizațiile de
mocratice internaționale să condam
ne aceste acțiuni și să ia măsuri ur
gente pentru a le curma. Acest docu
ment a fost precedat de o precizare 
a purtătorului de cuvînt al C.C. al 
F.N.E. în care sublinia că dacă in- 
tervenționiștii americani șl regimul 
de la Saigon continuă judecarea ile
gală a patrioților din Saigon, din 
cartierul Cholon și din alte centre 
urbane cu scopul de a masacra for
țele patriotice, acestea își rezervă 
dreptul de a lua măsuri corespunză
toare fată de agresorii care au fost 
capturați de F.N.E. Un avertisment 
a fost dat și de Comitetul Popular 
Revoluționar din Thua Thiesn-Hue în 
urma situației grave create prin 
bombardarea șl utilizarea gazelor 
toxice împotriva populației civile, 
precum și a amenințărilor autorită
ților saigoneze de a executa un mare 
număr de patrioti din acest oraș.

Reacția Frontului National de Eli
berare și a altor organizații patrio
tice și democratice din Vietnamul de 
sud este pe deplin justificată, deoa
rece măsurile teroriste și represiva 
dezlănțuite de armata saigoneză și 
de intervenționiștii americani pro
voacă un mare număr de victime în 
rîndul populației. Așa cum informea
ză reprezentanții F.N.E. de la Hanoi, 
în fața avîntului luptei milioanelor 
de locuitori sud-vietnamezi care s-au 
ridicat cu arma în mînă pentru li
bertatea tării lor, agresorii ameri
cani și clica Thieu-Ky caută prin 
toate mijloacele să terorizeze și să 
decimeze populația din centrele ur
bane. Informațiile puse la dispoziția 
ziariștilor acreditați la Hanoi — 
unele chiar din surse americane — 
demonstrează cu claritate că avioane 
cu reacție bombardează fără discer- 
nămînt localități urbane dens popu
late. „Numeroase orașe, capitale de 
provincie au fost pur și simplu de
vastate de către armata americano- 
8aigoneză", se arată într-o declara
ție a Comitetului pentru denunțarea 
crimelor de război din Vietnamul de 
sud. Patru cincimi din Hue, cel mai 
frumos oraș vietnamez a fost trans
format în ruine.

Ultimele acțiuni militare america
ne din acest oraș, confirmă că răz
boiul dus la Hue capătă un carac
ter de genocid. Asemenea fapte, care 
zguduie întreaga lume, se petrec și 
In multe părți ale teritoriului sud- 
vietnamez, ele fiind recunoscute cu 
cinism chiar și de către unele oficia
lități militare americane. O corespon
dență a agenției France Presse men
ționa zilele trecute că un maior ameri
can care a luat parte la raidul de re
presiuni împotriva orașului Ben Tre a 
declarat că „ar trebui mai de grabă 
distrus orașul. în loc de a-I salva". 
Numai la My Tho au fost incen
diate într-un singur atac american 
peste 5 000 de case, mii de locuitori 
găsindu-și astfel moartea. în locali
tatea Tra Vinh au fost executate în 
trei zile 400 de persoane, printre 
care numeroși preoți budiști. O mare 
cantitate de bombe cu napalm a fost 
lansată asupra cartierelor Me Koc, 
Ba Bak, Nhy Thien Duong din Sai
gon. Soarta celor peste 620 000 de 
refugiați rămași fără adăpost repre
zintă o adevărată tragedie. Informa-

țiile privind numărul refugiaților 
provin din surse americane dar după 
cum afirmă unii corespondenți occi
dentali aflat! la fața locului, numă
rul lor depășește un milion. Toate 
acestea nu fac decît să sporească șl 
mai mult ura și mînia împotriva 
trupelor lntervenționiste și în ace
lași timp hotărîrea populației de a 
lupta alături de forțele patriotice.

în încheierea declarației F.N.E. se 
subliniază că nici un procedeu bru
tal și nici o manevră perfidă nu 
poate să-i salveze pe intervențloniști 
de la o înfrîngere totală.
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Convorbiri
Nguyen The Chan

Torsten Nilsson
SOCKHOLM 23 (Agerpres). — 

Ambasadorul R. D. Vietnam la 
Moscova, Nguyen Tho Chan, a avut 
în capitala Suediei o serie de 
convorbiri cu ministrul suedez al 
afacerilor externe, Torsten Nils
son.

In urma acestor convorbiri, Nils
son a declarat că ambasadorul 
R.D. Vietnam i-a expus poziția 
țării sale și obiectivele politice ale 
acesteia. Ministrul a amintit cu a- 
cest prilej că Suedia a cerut Sta
telor Unite să facă primul pas și 
să înceapă dezescaladarea războiu
lui, care ar putea să ducă la rea
lizarea păcii în Vietnam.

VIENA 23 (Agerpres). — „Sînt 
convins că o sarcină firească a 
Austriei, ca țară neutră, este pro
movarea prieteniei și cooperării cu 
țările europene, indiferent de sis
temul lor social. Acest lucru este 
valabil în special în ce privește 
țările din Europa răsăriteană și 
țările din bazinul dunărean. Iată 
de ce relevăm cu satisfacție că co
laborarea dintre toate țările euro
pene s-a dezvoltat în ultima pe
rioadă", a declarat ministrul afa
cerilor externe al Austriei, dr. Kurt 
Waldheim, unui corespondent al 
agenției de presă M.T.I. El a adău
gat că Austria este gata să dez
volte și în viitor comerțul și legă-

turile tehnice cu țările est-euro- 
pene pe baza avantajului reciproc.

Referindu-se la relațiile austro- 
ungare, ministrul a subliniat că co
laborarea dintre cele două țări s-a 
dezvoltat considerabil, în special în 
domeniul cultural și economic.
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PREȘEDINTELE PARTIDULOI
UO-DEMOCRAT VEST-GERMAN

SE PRONUNȚĂ PENTRU
RECUNOAȘTEREA R.D.G

DOSSELDORF 23 (Agerpres) — A- 
genția D.P.A. informează că Walter 
Scheel, președintele Partidului Liber 
Democrat din Germania occidentală, a 
declarat, într-un interviu acordat ziarului 
„Rheinische Post", că Germania occi
dentală va trebui să accepte ideea exis
tenței a două state germane. Pronun- 
țîndu-se pentru recunoașterea R. D. 
Germane, el a cerut guvernului vest- 
german să renunțe la poziția sa rigidă 
în problema germană. Scheel »-a declo-

rat, da asemenea, în favoarea 
sistem cuprinzător de securitate euro
peană. Acest lucru, a adăugat Walter 
Scheel, implică la rîndul său „accepta
rea de către Republica Federală a celui 
de-al doilea sfat german, care, oricum, 
există deja". Liderul politic vest-german, 
a insistat asupra necesității normalizării 
relafiilor dintre cele două state germa
ne, în toate domeniile politicii interna
ționale.

STS

unui

PARIS 23. — Corespondentul A- 
gerpres, Georges Dascal, trans
mite : Vineri s-a desfășurat la Pa
ris ultima întîlnire la nivel înalt 
între conducătorii Federației Stîn- 
gii Democratice și Socialiste și cei 
ai Partidului Comunist. Au parti
cipat : Waldeck Rochet, secretarul 
general al P.C.F., Francois Mitter
rand, președintele Federației Stîn- 
gii, Guy Mollet, secretar general al 
S.F.I.O., și Renă Billeres, președin
tele Partidului Radical.

Cu acest prilej a fost ratificat 
documentul elaborat de grupul 
mixt de lucru constituit acum șase 
luni de cele două formațiuni poli
tice. Acest document, numit „Plat
formă comună", care va fi dat pu
blicității, face bilanțul punctelor 
de convergență și de divergență în
tre cele două formații ale stîngii 
franceze în cele trei domenii de 
bază : instituțiile republicane, poli
tica economică și socială și politica 
externă.

■fi

) £
iii

S'

$

■

____ ft"'

I

B 1 i

In numeroase orașe ale lumii au loc manifestații de protest împotriva agresiunii americane din Vietnam. In foto
grafie — aspect de la demonstrația desfășurată zilele trecute în orașul italian Milano

„Dacă vrei să intri în Universita
tea din Santo Domingo trebuie să 
treci printre tancurile rămase la 
intrare de săptămîna trecută", scrie 
corespondentul ziarului „New York 
Post". Studenții ocolesc încruntați 
mașinile blindate, iar profesorii își 
feresc privirile de obiectele cu totul 
neacademice, gîndindu-se probabil 
Ia raidurile poliției și la arestările 
din rîndul colegilor lor.

Craterul dominican fumegă din 
nou — anunță agențiile de presă. 
Tulburările studențești care au avut 
loc în această lună la Santo Domin
go au fost precedate de puternice 
frămîntări în cele mal diverse pă
turi ale populației dominicane. în fa
ța sediului central ar Corporației de 
zahăr, desființată, sute de șomeri, a- 
dăugați celor 400 000 din întreaga ța
ră, cer de lucru, amenințînd că vor 
ocupa întreprinderea. La Banca popu
lară dominicană, grupuri de mici 
comercianți sosesc zilnic să protes
teze împotriva dobînzilor uriașe ca
re nu le permit să facă nici un îm
prumut pentru a-și salva întreprin
derile de faliment. în localitățile 
San Jose de Occa, Banao și Manacla, 
țăranii nu mai vor să iasă la lucru 
— semn de răzmeriță. Telegrame din 
regiunile muntoase anunță că 
„grupuri suspecte de țărani care 
și-au văzut înșelate speranțele de a 
obține pămînt se adună în păduri". 
Spectrul apariției unor detașamente 
de guerilla a devenit o obsesie pen
tru guvern, care a hotărît ca toate 
pădurile să fie trecute în patrimoniul 
armatei. Coloane lungi de mașini 
blindate, cu mitralierele gata de 
funcționare, părăsesc garnizoana ca
pitalei, îndreptîndu-se spre locurile 
unde se presupune că s-ar concentra 
țăranii fugiți din sate. Patrulele au 
ordin să tragă în orice suspect întîl- 
nit în desișuri, care trebuie conside
rat „dușman al ordinei". Potrivit re
latărilor unor ziariști latino-amerl- 
cani, în baza ordinului au fost îm
pușcate numeroase persoane nevi
novate.

Păturile cele mai largi ale popu
lației sînt cuprinse de sentimentul u-

NOU
nei frustrări naționale. „Senzația de
pendenței față de o putere străină a 
atins un punct periculos în toate pă
turile sociale dominicane" — scrie re
vista „The Nation". Locuitorii au a- 
juns la concluzia că, în ciuda diferi
telor paravane, adevăratul conducă
tor al țării lor sînt Statele Unite ale 
Americii". Cercurile economice do
minicane reamintesc date statistice 
care confirmă cele publicate de re
vista americană : guvernul Bala
guer a vîndut 200 000 hectare din pă
mînturile statului (pămînturi care 
fuseseră promise țăranilor domini
cani înainte de „alegeri") societății 
„United Fruit" la un preț de nimic. 
Iar ceea ce a mai rămas din pămîn
turile proprietate de stat au fost 
concesionate pe o perioadă de zece 
ani unui număr de cinci companii 
nord-americane. Pentru a netezi dru
mul companiilor americane, guvernul 
a lichidat o serie de mari întreprin
deri de stat, între care și amintita 
Corporație a zahărului. în locul aces
teia a apărut puternica filială a lui 
„Central Romana by Product", care 
exploatează trestia de zahăr a țării, 
fără a plăti guvernului nici o centi
mă. Marele trust nord-american „A- 
cola Exploration Company" plătește 

o tonă 
de... 25

statului dominican pentru 
de bauxită extrasă suma 
cenți.

Un amănunt semnificativ 
atenția : cînd tensiunea 
proporții, în prima jumătate a lu
nii, în cercurile guvernamentale au 
prins să circule zvonuri despre o 
tentativă de lovitură de stat milita
ră. Au urmat sute de arestări, des
cinderi la domiciliu, razii, interdic
ții, Care au fost însă autorii „ten
tativei" a rămas un secret. Ceea ce 
i-a determinat pe observatorii poli
tici să amintească de celebra politi
că a „cleștelui cu două capete", pus 
în funcțiune de cercurile interesate 
din S.U.A. pentru a reprima împo
trivirea poporului dominican față de 
dominația străină. Un capăt al „cleș
telui" se află la Santo Domingo. Este 
chiar guvernul lui Balaguer, ajuns 
la putere în urma unor „alegeri" al

a reținut 
căpătase

căror rezultat final nu a fost anun
țat nici azi, deși au avut loc în a- 
nul 1966. Capătul celălalt se 
află la Washington, în mîna gene
ralului cu veleități dictatoriale Wes
sin y Wessin, care în timpul eveni
mentelor sîngeroase din aprilie 1965, 
cînd populația dominicană s-a ridi
cat pentru drepturi constituționale, 
a ordonat să se tragă în plin. „Refu
giat politic" la Washington, Wessin 
și-a întemeiat un partid denumit 
Quisqueyano Democratico, al cărui 
program constă în „a combate în
cetineala cu care guvernul «civil» al 
lui Balaguer ar acționa pentru paci
ficarea țării. Deși guvernul de la 
Santo Domingo a făcut totul pentru 
a fi pe placul „marelui vecin din 
nord", autoritățile americane nu și-au 
precupețit dărnicia față de „rivalul 
în exil" al lui Balaguer, generalul 
Wessin. Recent, Ministerul de Justi
ție al S.U.A. a emis chiar un ordin 
prin care se declară că activitatea a- 
cestuia în S.U.A. este pe deplin „le
gală". Ceva mai mult, zelosul dicta
tor face, din cînd în cînd, declarații 
la un post de radio din Miami că, „în 
caz de nevoie", va reveni la Santo 
Domingo, Aceste fapte au venit să 
confirme părerea unor observatori 
că recentele zvonuri din capitala do
minicană, cu privire la o eventuală 
lovitură de stat militară, n-au fost 
decît o manevră a Washingtonului 
menită să încerce „vigilența" lui Ba
laguer față de rivalul său în „exil". 
Represiunile și arestările trebuiau să 
demonstreze că Washingtonul n-ar 
avea motive de îngrijorare întrucît 
guvernul de la Santo-Domingo nu 
va ezita să reprime mișcarea popu
lară împotriva regimului reacționar, 
pentru drepturi și libertăți demo
cratice, pentru scoaterea țării de 
sub patronajul străin. Știrile sosite 
aproape zilnic din îndepărtata țară 
atestă că poporul dominican răspun
de represiunilor prin intensificarea 
luptei pentru înfăptuirea aspirațiilor 
sale.

Laurențiu DUȚA

Sg

La „Rechinii asociați" din Pa
ris telefonul sună neîntrerupt. 
Dar „comandantul Cousteau e 
plecat în larg". Același răspuns 
invariabil îl primesc și de la Mu
zeul de oceanografie din Mo
naco, al cărui director este cele
brul oceanograf. „De fapt, co
mandantul Cousteau trăiește 
mai mult pe mare, sau mai bine 
zis sub mare, decît pe pămînt", 
îmi spune secretara lui din 
Paris.

Zilele acestea, comandantul 
Cousteau și-a făcut o apariție 
meteorică la Institutul de ocea
nografie din Paris. A adus cu 
sine o sută de kilometri de film 
în culori cu care s-ar putea rea
liza cel de-al doilea episod al 
filmului „Lumea tăcerii" — re
zultatele recentei sale expediții 
cu vasul „Calypso" în Oceanul 
Indian, unde a „spionat" bale
nele.

„In timpul croazierei noastre, 
a dezvăluit Cousteau, am putut 
să studiem săptămîni de-a rîn
dul deplasarea anumitor balene, 
înfigînd în ele un mic harpon 
legat cu un fir de nylon de 
1 500 de metri, de o baliză ră
masă la suprafață; la rîndul ei 
aceasta era legată de un mic 
balon pe care îl urmăream prin 
radar".

Plonjorii și savanții de pa 
„Calypso" au făcut constatări 
interesante și asupra cașaloților 
— care de obicei înoată în fami
lii compacte. S-a putut constata 
astfel că familiile acestor ani
male marine, care diferă întru- 
cîtva de balene, se despart nu
mai cînd nu există vreun peri
col. In caz de primejdie întrea
ga cutie craniană a cașalotului 
începe să vibreze. Din cîteva 
rotații, el poate repera poziția 
membrilor familiei sale și apoi 
le semnalizează să se adune 
imediat.

„Calypso" se află acum în re
parație la Durban, în Africa de 
sud. Viitoarea sa etapă — Pa
nama. Comandantul Cousteau a 
dispărut din nou ca de obicei. 
La „Rechinii asociați" ca și la 
Monaco telefoanele zbîrnîie ne
întrerupt. Răspunsul sună sec : 
„II găsiți din nou în martie. 
Dar numai pentru 24 de ore l"

Paris.
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Efectele existenței 
In Europa a grupări
lor economice de tipul 
Pieței comune (C.E.E.) 
și al Zonei liberului 
schimb (A.E.L.S.) pun 
probleme țărilor nor
dice. Cea de a 16-a 
sesiune a Consiliului 
nordic, organ consul
tativ format din re
prezentanții parla
mentelor și guvernelor 
Danemarcei, Suediei, 
Norvegiei, Finlandei 
și Islandel, care s-a 
ținut la Oslo, între 17 
și 22 februarie, a do
vedit din nou acest 
lucru.

Ca și la precedente
le sesiuni, politica a- 
cestor țări, care cu ex
cepția Islandei sînt 
membre ale A.E.L.S., 
față de Piața comună a 
stat în centrul preocu
părilor și al încărcatei 
ordini de zi (cuprindea 
peste 100 de probleme). 
Din cuvîntările rostite 
de participanți, prin
tre care se aflau prim- 
miniștri, miniștri, li
deri ai partidelor po
litice și parlamentari, 
a reieșit că barierele 
pe care A.E.L.S., ca șl 
C.E.E., le ridică în 
calea schimburilor co
merciale din afara 
grupărilor respective, 
au început să stînje- 
nească comerțul țări
lor nordice. Se caută 
deci o cale pentru în
lăturarea sau cel puțin 
coborîrea acestor ba
riere. La sesiune s-au 
auzit din nou glasurile 
celor care, îndeosebi 
reprezentanți ai Nor
vegiei șl Danemarcei, 
văd această cale în a- 
derarea la C.E.E., oda
tă cu Anglia sau ime
diat după aceea. De 
astă dată însă, adepții 
aderării la C.E.E., tră- 
gînd probabil învăță

minte de pe urma 
greutăților pe care le 
întîmpină Anglia, au 
fost mai puțin insis
tente și mai prudente. 
Un accent mai mare 
s-a pus pe intensifi
carea colaborării eco
nomice dintre țările 
nordice, precum și pe 
extinderea relațiilor 
lor cu țările socialis
te. Au răsunat cu mal 
multă argumentație și 
glasurile celor care 
resping perspectiva a- 
derării la C.E.E., sub
liniind primejdiile pe 
care le include aceas
tă perspectivă pentru 
suveranitatea și liber
tatea de acțiune a ță
rilor membre.

In cuvîntarea sa, 
Per Borten, primul 
ministru al Norvegiei, 
relevînd interconexiu
nea țărilor nordice cu 
ansamblul vieții celor
lalte țări din Europa 
și din lume, s-a de
clarat neliniștit atît 
de actuala situație in
ternațională „tulbure 
și complicată", cît și 
de manifestarea unor 
tendințe restrictive pe 
planul economiei mon
diale. In trecut adept 
fervent al aderării la 
C.E.E., Per Borten s-a 
arătat acum mai pre
caut. Jon Leirfall, de
putat al partidului 
norvegian de centru, a 
respins categoric per
spectiva aderării la 
C.E.E. „Mulți nordici, 
a spus el, consideră 
că renunțarea la su
veranitate și plasarea 
sub egida unor orga
nisme supranaționale, 
așa cum cere tratatul 
constitutiv al Pieței 
comune, constituie o 
servitute care trebuie 
ocolită".

Primul ministru al 
Suediei, Tage Erlan-

der, a stabilit o. legă
tură între procesul ra
pid de raționalizare a 
muncii, în care sînt 
angajate atît țările 
nordice cît și întreaga 
Europă, și necesitatea 
unor piețe externe cit 
mai largi. Mai mulți 
vorbitori au subliniat 
că țările nordice, ca 
și celelalte țări care 
se preocupă de pro
gresul lor pe plan e- 
conomic, sînt intere
sate în lărgirea rela
țiilor lor cu un număr 
cît mai mare de țări. 
Ministrul de externe 
al Finlandei, Karja- 
lainen, a spus că gu
vernul țării sale, ur- 
mînd cu atenție evo
luția conjuncturii pe 
piețele vest-europene, 
se interesează, în a- 
celași timp, de lărgirea 
schimburilor cu țările 
socialiste. El s-a pro
nunțat pentru crearea 
unor noi posibilități 
de colaborare econo
mică și politică atît cu 

1 țările Europei apusene 
cît și cu cele din Eu
ropa răsăriteană. în. 
sfîrșit, liderul Parti
dului social-democrat 
norvegian, Tryggve 
Bratteli, constatînd că 
în colaborarea econo
mică dintre țările Eu
ropei occidentale se 
înregistrează în pre
zent o anumită dezo
rientare și stagnare, a 
cerut, de asemenea, o 
colaborare organizată 
și eficientă care să 

' cuprindă întreaga Eu
ropă, precum și țările 
în curs de dezvoltare.

Prin recomandările 
adoptate la încheierea 
dezbaterilor, guverne
le țărilor nordice sînt 
chemate să ia inițiati
ve vizînd dezvoltarea 
în continuare a coope
rării în Europa.
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O convenție de colabora
re în domeniul radiodifuziu
nii șl televiziunii între Ro
mânia și Cuba a fost semnată 
joi la Havana. Convenția prevede 
lărgirea schimburilor de emisiuni și 
programe de radio-documentare, de 
jurnale informative și sportive, pre
cum și un schimb de experiență în
tre cele două țări în domeniul ra- 
dioteleviziunii. Convenția a fost 
semnată de Vasile Mușat, ambasado
rul României la Havana, și de Jorge 
Serguera, directorul general al Insti
tutului cuban de radioteleviziune.

Proiectul de lege guverna
mental care urmărește limi
tarea imigrărilor în Anglia 
din țările Commonwealthului a fost 
calificat de secretarul general al 
P. C. din Marea Britanie, John 
Gollan, drept o măsură de dis
criminare rasială. Acest proiect de 
lege, a subliniat el, este îndreptat 
în special împotriva oamenilor de 
culoare.

Poliția din Frankfurt pe 
Main a confiscat joi o par
te din tirajul ziarului 
„Frankfurter Bote", în baza 
unui mandat al organelor locale ale 
procuraturii. Ziarul este acuzat că 
a publicat extrase din proiectul de 
program al Partidului Comunist din 
Germania, care este interzis.

Guvernele Republicii Popu
lare Ungare și Republicii
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Ziarul columbian „La Republica' a publicat fotografia 
acestui misterios obiect avînd aspectul unei „farfurii zbu
rătoare" cu lungimea de aproximativ 3 metri și lățimea 
de 1 metru, căzut în apropierea unei localități din estul 
Columbiei. In fotografie : polițiști examinîna obiectul
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Coasta de Fildeș au hotărît r 
stabilească
rangul de

relații diplomatice i 
ambasadă.

Patru 
cțhezi au 
tribunalul

muncitori portu- 
fost condamnați de 

din Lisabona, 
la diverse pedepse privative, pentru 
vina de a simpatiza cu comuniștii și 
pentru difuzarea de manifeste în 
care se cerea printre altele acorda
rea independenței coloniilor portu
gheze.

UNESCO a publicat cel 
de-al XIX-Iea volum din se
ria „Index translationum" 
(repertoriu de traduceri), în care sînt 
trecute 39 261 de traduceri publicate 
în 70 de țări, în cursul anului 1966. 
In fruntea țărilor traducătoare se 
află U.R.S.S. cu 3 968 titluri. In 1966 
Lenin a continuat să rămînă auto
rul cel mai tradus (201 traduceri). în 
1964, după Lenin veneau Shakespea
re și Verne. In 1966, pe locurile doi 
și trei se situează Simenon (137 tra
duceri) și Tolstoi (122 traduceri).

O antologie a prozei ro
manești contemporane, cu- 
prinzînd lucrări reprezentative a 
peste 20 de scriitori români, a apă
rut recent la editura argentinian» 
Losada în traducerea și sub îngri
jirea scriitorului Miguel Angel Astu
rias, laureat al Premiului Nobel.
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Winfrith (Anglia) va fi dată în funcțiune o centralăLa Winfrith (Anglia) va fi dată în funcțiune o centrală 
atomo-electrică care urmecză să furnizeze sistemului e- 
nergetic 100 MW. In fotografia : reactorul noii centrala 

electrice
(Fotografii transmise de telefoto U.P.I.—Agerpres)
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