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Delegația Partidului Laburist 
din Marea Britanie

ÎNTR-O SERIE DE ÎNTREPRINDERI

ALE CAPITALEI STUDIILE

Creșterea eficienței întregii activități economice a constituit 
una din principalele sarcini care a fost pusă în fața economiei 
naționale de Plenara C.C. al P.C.R. din decembrie 1966. Cu acel 
prilej, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia : „Problema pierde
rilor planificate trebuie să preocupe toate organele noastre eco
nomice și de partid. Este timpul să lichidăm această anomalie, 
această gravă manifestare de înapoiere economică".

Ca urmare a indicațiilor stabilite de plenară, in unitățile eco
nomice planificate cu pierderi au luat ființă largi colective de 
specialiști avînd sarcina de a găsi și a traduce cu consecvență 
in practică cele mai adecvate și eficiente măsuri menite să li
chideze această anomalie economieă : pierderile planificate.

I.a 1 iulie 1967, în municipiul București existau 32 unități e- 
conomice cu pierderi, pe ansamblul activității, în sumă de 
■140,6 milioane lei, iar în planul de producție al altor 87 întreprin
deri figurau 938 sortimente nerentabile cu o pierdere planifica
tă de 210 milioane lei, deși, pe total, aceste întreprinderi erau 
prevăzute să-și încheie activitatea cu beneficii. în acțiunea de 
rentabilizare, declanșată pe baza indicațiilor plenarei din decem
brie 1966 a C.C. al P.C.R., s-au identificat resurse de reducere a 
pierderilor, pînă la finele anului 1967. în valoare de 202,3 mili
oane lei. adică 32,3 la sută din cele stabilite la 1 iulie 1967.

Ce relevă un prim bilanț al rezul
tatelor . obținute pînă la sfîrșițul a- 
nului 1967 în această acțiune ? Con- 
centrîndu-și eforturile pentru valo
rificarea completă și complexă a tu
turor resurselor capabile să elimine 
existența oricărui canal de irosire a 
valorilor materiale și bănești, 12 în
treprinderi bucureștene au. fost inte
gral rentabilizate. Din acestea,' pa
tru, care făceau parte din grupa ce
lor planificate cu pierderi pe întrea
ga activitate, au realizat in final be
neficii de 18,6 milioane lei. Acest 
mic „pluton" are în frunte întreprin
derea de construcții hidrotehnice și 
întreprinderea de produse și agregate 
pentru construcții. La prima, măsu
rile hotărîte, luate în cursul anului 
4 ăut, s-au soldat — printre altele 

fu o economie la cheltuieli in- 
h Â'ecte de peste 8 milioane lei, in 
total obținîndu-se un beneficiu de 
15,2 milioane lei comparativ cu cele 
1,7 milioane lei pierderi, așa cum.se 
planificase. Cit privește cea de-a 
doua unitate — I.P.A.C. —■ revizuirea 
întregului proces tehnologic de tur
nare a unor produse, diminuarea 
consumurilor la stațiile de betoane, 
descărcarea pneumatică a cimentului 
au avut ca rezultat realizarea unor 
beneficii de 1.5 milioane lei, în locul 
pierderilor, de valoare egală, în
scrise inițial în plan. Totodată, alte 
60 întreprinderi, prin măsurile ini
țiate, au reușit să rentabilizeze 374 
produse, iar 8 unități economice cu 
pierderi pe. total activitate de 131,3 
milioane lei au realizat o reducere 
a acestora de aproape 24 milioane 
lei.

Succesul este, deci, incontestabil. 
Numai că rezultatele obținute în ca
drul acțiunii de rentabilizare desfă
șurată anul trecut în întreprinderile 
Capitalei sînt încă departe de cele 
corespunzătoare înzestrării lor teh
nice și posibilităților de perfecționa
re a organizării producției și a mun
cii. Concret, din totalul de 414 mă
suri ferm stabilite de conducerile în
treprinderilor bucureștene planifica
te cu pierderi — la întreaga activi
tate sau numai la unele produse 
— nu s-au aplicat 102. între cati- 
zele care au generat o aseme
nea stare de lucruri se află insu
ficienta fundamentare, în momentul 
fixării măsurilor, precum și neasi- 
gurarea condițiilor necesare înfăp
tuirii lor. Lă UREMOAS, de pildă, 
la confecționarea băilor s-a prevăzut 
utilizarea fondantului tip I.T.C.M., 
ceea ce ar fi avut o eficiență eco
nomică de aproape 500 000 lei. Pro
cedeul nu s-a aplicat, deși fondan- 
tul se fabrică în aceeași întreprin
dere. Sau alt caz. La Uzina de 
mașini grele, consumul de utilaj de 
turnare nu numai că nu s-a redus 
cu 1 kg pe tonă, așa cum se prevă
zuse, dar a fost chiar depășit cu a- 
proape 19 kg/tonă, ceea ce a influ
ențat negativ atît nivelul cheltuieli
lor de producție, cit și volumul pier
derilor realizate cu 4.2 milioane lei.

Dar problema evitării pierderilor 
planificate capătă dimensiuni mai 
ample la întreprinderea 8 construc- 
ții-montaj. Aici, departe de a fi lichi
date. pierderile s-au amplificat prin 
folosirea necorespunzătoare a utila
jelor și a forței de muncă, determi
nată, la rîndul său, de organizarea 
defectuoasă a muncii și a aprovizio
nării cu materiale. O cifră : numai 
cheltuielile neeconomicoase au în
sumat la această unitate a Ministe
rului Industriei Construcțiilor 
2 234 000 lei.

Arătam că una din cauzele per
petuării existenței pierderilor a 
constituit-o insuficienta fundamenta
re a măsurilor preconizate. în acest 
sens, revederea lor ulterioară, pe 
parcursul realizării (sau, mai bine 
zis, nerealizării) planului stabilit, în 
vederea creării tuturor condițiilor 
necesare aplicării măsurilor preconi
zate,' reprezenta o etapă care trebuia 
neapărat parcursă. Nu ș-a -procedat 
așa. Măsurile au rămas pe hîrtie, iar 
rezultatele s-au văzut. Acolo unde 
s-au semnalat astfel de cazuri, răs
punderea revine integral conduceri
lor economice și organelor de partid 
din întreprinderile respective, dar 
și forurilor tutelare ale acestora. 
Cum, de asemenea, nu pot fi absol
vite nici conducerile acelor între
prinderi care, odată cu stabilirea

planului de măsuri de rentabilizare, 
și-au considerat misiunea încheiată, 
lăsînd urmărirea realizării lor ri
guroase și a rezultatelor obținute în 
seama... destinului. Aceeași nehotărî- 
re, aceeași atitudine de tergiversare 
în fructificarea măsurilor s-au con
semnat-și la un grup de 13 întreprin
deri -Ia,-car.e.^cjin-economiile ,de .65,8. 

. .milioane lei raportate la finele .anu
lui 1967 pe seama măsurilor de ren
tabilizare, nu se regăsesc în reduce
rea corespunzătoare a pierderilor* de
cît 22,4 milioane lei. Această situație 
se datorește faptului că o mare par
te din economiile realizate au fost 
anihilate de existenta unor deficien
te care au generat un important vo
lum de cheltuieli neproductive de 
natura locațiilor plătite pentru ne- 
descărcarea in termen a vagoanelor, 
remedieri și completări la lucrările 
executate, stagnări în producție, do- 
bînzi penalizatoare la împrumuturile 
restante.

La fel de necorespunzătoare este 
și următoarea stare de lucruri. între 
data de 1.VII.1987. amintită mai sus, 
Si sfîrșițul anului trecut, 26 întreprin-

Emil CIOFLAN
directorul Direcției de control 
și revizie pentru Municipiul 
București din Ministerul 
Finanțelor
Dan MATEESCU
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Ambasadorul Japoniei
La 24 mai 1968, președintele 

Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a primit pe ambasado
rul extraordinar și plenipotentiai

al Japoniei în Republica Socialistă 
România, Toshio Mitsudo, care și-a 
prezentat scrisorile de acreditare.

(Cuvintările rostite, în pag. a 
Vll-a).

Ambasadorul
Republicii Islanda

Vineri la amiază tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al C.C. al P.C.R., președintele Con
siliului de Stat, a primit delegația 
Partidului Laburist din Marea Bri
tanie condusă de Jennie Lee, pre
ședinta partidului, ministru de stat 
la Departamentul pentru Educație 
și Știință, membră în Parlament, 
care face o vizită în țara noastră 
la invitația Institutului Român 
pentru Relații Culturale cu Străi
nătatea. Din delegație mai fac 
parte : Margaret Herbison, membră 
a Comitetului Executiv Național 
(C.E.N.) al Partidului și membră în 
Parlament, Frank Lane, membru al 
C.E.N. și președinte al Uniunii na
ționale a muncitorilor de la căile 
ferate, Joseph Gormley, membru 
al C.E.N. și al Comitetului Exe
cutiv al Uniunii naționale a mine
rilor, și Gwyn Morgan, șeful De
partamentului internațional al Par
tidului Laburist.

La întîlnire au participat tova
rășii Ștefan Voitec, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Marii Adunări Națio
nale a Republicii Socialiste Româ
nia, Mihai Dalea, secretar al C.C. 
al P.C.R., Ghizela Vass, membru al 
C.C. al P.C.R., șef de secție la 
C.C. al P.C.R., Ion Pas, membru 
al C.C. al P.C.R., președintele

I.R.R.C.S., Mihnea Gheorghiu, 
membru supleant aj C.C. al P.C.R,, 
prim-vicepreședinte al I.R.R.C.S.

A fost, de asemenea, prezent Sif 
John Edward Chadwick, ambasa
dor extraordinar și plenipotențiar 
al Marii Britanii la București.

In cadrul întrevederii, au fost 
abordate probleme actuale ale si
tuației internaționale, ale dezvol
tării în continuare a relațiilor ro- 
mâno-britanice, precum și alte pro
bleme de interes comun între cele 
două partide.

Cu acest prilej s-a subliniat 
necesitatea canalizării eforturilor 
tuturor forțelor muncitorești, demo
cratice și progresiste din lume, 
pentru statornicirea unui climat de 
pace, înțelegere și securitate in
ternațională.

Relevîndu-se importanța dezvol
tării relațiilor dintre state cu sis
teme sociale diferite, cele două 
părți s-au pronunțat pentru lăr
girea și întărirea colaborării eco
nomice, tehnico-științifice și cul
turale dintre România și Marea 
Britanie, ceea ce corespunde inte
reselor celor două popoare, cauzei 
păcii și cooperării în lume.

întîlnirea și convorbirile s-au 
desfășurat într-o atmosferă de sin
ceritate și cordialitate.

Vineri, 24 mai 1968, președinte
le Consiliului de Ștat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a primțt pe ambasado
rul extraordinar șți plenipotențiar

al Republicii Islanda la București, 
Oddur Gudjonsson, care și-a pre
zentat scrisorile de acreditare.

(Cuvintările rostite, în pag. a 
Vll-a).

Delegația Partidului Progresist 
al Oamenilor Muncii din Cipru (A.K.E.L)

CARACTERUL UNITAR AL
REVOLUȚIEI DE LA 1848

ÎN ȚĂRILE ROMÂNE
DOUA sînt torțele cu care pă

șește mișcarea revoluționară română 
în anul 1848 să aprindă fbcul peste 
învechitele instituții și cătușe feu
dale ce împiedicau propășirea so
cietății românești. Cu o făclie, so
cială, se îndrepta împotriva servitu
tilor și privilegiilor cu care clasa 
stăpînitoare apăsa poporul muncitor ; 
cu cealaltă, națională, țintea să. dea 
foc apăsării stăpînirilOr străine. Cu 
una lupta pentru pămînt și liberta
tea țăranului, pentru libertăți și ega
lități cetățenești burgheze, pentru a- 
bolirea autocrației ; cu cealaltă, pen
tru eliberarea de sub oprimarea 
străină, pentru unirea poporului în
treg, a națiunii române, într-un stat 
național și liber. Exprimate în for
mularea vremii, țelurile mișcării ur
măreau a înălța pe român in drep
turile sale de om, de cetățean și 
de n a t i e.

Pentru una și pentru alta din cele 
două făclii — socială și națională — 
energia era acumulată de ani, de de
cenii, de secole. Și pentru una și 
pentru alta, uneltitorii fuseseră cele

de Cornelia BODEA

„optsprezece veacuri de trude, sufe
rințe și lucrare a poporului român 
asupra lui îiisuși" (N. Bălcescu).

' Mergînd mină în mină în toate 
cele trei țări române, aceste teluri 
comune imprimă de la început 
un caracter unitar mișcării revoluțio
nare. Ca și la alte popoare ale Euro
pei al căror destin istoric a fost des
picat de granite statale impuse prin 
forța împrejurărilor, din cele două 
laturi ale mișcării se afirma cu 
proeminență, cînd una, cînd alta, în 
funcție de împrejurări.

Prin 1834—1835, din Banat răz
bat ecouri directe ale unei colabo
rări secrete întreite — între tran
silvani, moldoveni ți munteni — 
pentru cristalizarea ideii sociale 
și naționale într-o „republică ro
mână". unind toate cele trei țări, pe

Pedagogia urbană
în conceptul

Am văzut la Cluj, la 
Constanța, la Brașov, ca și 
în numeroase alte orașe, 
cartiere întregi, hoteluri, 
restaurante, cinemato
grafe realizate într-o ma
nieră arhitectonică foarte 
modernă, cu un bun gust 
autentic, cu un confort 
impecabil, cu nimic mai 
prejos față de construc
țiile similare din Capitală. 
Se poate vorbi de o reală 
competiție între orașele 
țării, o competiție în care 
imaginația creatoare are 
un larg cîmp de acțiune; 
o întrecere în care e- 
xemplul și faima Capita
lei nu stîrnesc, ca în tre
cut, invidii neputincioa
se, cj un spirit de emu
lație activă, o veritabilă 
„dispută" constructivă 
dusă. în multe privințe, 
de Ia egal la egal, pen
tru modernizarea urba
nă, pentru frumusețe, 
pentru civilizație cita
dină.

— Noul aspect al ora
șului contemporan e dic
tat, evident, de edificiile 
ridicate în ultimii ani, 
dar, într-un oraș vechi, 
cum e Sibiul, moderniza
rea urbană comportă o 
concepție arhitectonică 
mai nuanțată, e de părere 
arhitectul Constantin Voi- 
ciulescu, ele la Consiliul 
popular provizoriu al ju
dețului Sibiu. Partea ve
che a orașului e un patri-

moniu foarte prețios pen
tru noi, valorificarea sa 
estetică și edilitară con
stituie una din preocupă
rile noastre majore. Co
existența ..... .
tec turale 
vilizației 
produce 
foarte interesante și 
tractive. Vizitatorii, turiș-

tradițiilor arhi- 
cu inovațiile ci- 

citadine poate' 
efecte estetice

a-

Dar personalitatea unui 
oraș e dictată astăzi, în 
ultimă instanță, de gradul 
de civilizație pe care l-a 
atins, ca rezultat al -efor
turilor edililor -și tuturor 
locuitorilor săi. De foarte 
multe ori participanții la 
discuția noastră s-au re
ferit la însemnătatea as
pectului, a impresiei ge-

ancheta socială
tii rămîn plăcut impresio
nați cînd în spatele unei 
fațade vechi descoperă in
terioare moderne, deco
rate și utilate după ultima 
oră a confortului urban. 
Este cazul • hotelurilor 
„împăratul Romanilor" și 
„Bulevard", recent ”eno- 
vate.

într-adevăr, orașul de 
pe malurile Cibinului 
nu-și uită istoria ; monu
mente și clădiri multise
culare adăpostesc, într-un 
cadru medieval, magazine 
în care se vînd televizoa
re, tranzistoare, frigidere 
— produse ale civilizației 
noastre. îmbinarea dintre 
vechi și nou, dintre isto
ric și contemporan emană 
un anume farmec care 
conferă o personalitate 
distinctă Sibiului.

nerăle pe care o lasă ora
șul. E vorba de așa-numi- 
tul „frumos cotidian" care 
nu se reduce doar la pei
sajul arhitectonic, ci con
stituie un complex ansam
blu de civilizație și com
portament urban.

— Comportarea noastră 
diurnă este, în multe pri
vințe, un fel de replică la 
impulsurile și solicitările 
mediului ambiant, consi
deră Herbert Hoffman, 
activist al Comitetului ju
dețean de partid — Sibiu. 
Față de un tramvai mătu
rat am o altă atitudine 
decît față de un tramvai 
nemăturat ; coșul de hîrtii 
veșnic plin mă determină 
să arunc biletul sau țigara 
la rigola trotuarului ; răs
punsul urît al unui vînză- 
tor mă irită și ridic tonul.

(desigur, vorbesc în mod 
convențional la persoana 

. I). Toate acestea sînt, la 
prima vedere, amănunte, 
dar ele influențează com
portamentul cetățeanului, 
au un efect educativ ne
gativ cu atît mai puternic 
cu cit cultura și educația 
unui individ sînt mai pre
care. Așa se explică de ce 
unii cetățeni stabiliți re
cent în oraș, proveniți din 
mediul rural sau din alte 
orașe mai mici, sînt ten
tați să adopte, să „învețe*' 
tocmai comportările neco
respunzătoare, inspirate 
de asemenea „amănunte".

— Nu este un amănunt 
— reia ideea prof. Vasile 
Roman, din Rîmnicu-Vîl- 
cea — faptul că intru în 
frizeriile din oraș cu re
zerve fată de igiena unor 
oameni care lucrează sub 
firma „Higienei". în ge
neral, cred că în orice o- 
raș comerțul și toate uni
tățile de deservire a pu
blicului au 
important 
numi, nici 
pedagogic.

Pedagogia comerțului ! 
Iată o idee care ar putea 
constitui subiectul unei

Paul DIACONESCU

i

un 
pe 

o

rol foarte 
care l-aș 
exagerare.

(Continuare 
în pag. a II-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
împreună cu tovarășii Chivu Stoica, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., și Mihai Dalea, 
secretar al C.C. al P.C.R., a primit 
vineri delegația Partidului Progre
sist al Oamenilor Muncii din Cipru 
(A.K.E.L.), care face o vizită în țara 
noastră.

Delegația Partidului A.K.E.L. este 
formată din tovarășii Andreas Fan- 
tis, secretar general adjunct al 
Partidului A.K.E.L., director al zia

rului „Haravghi", conducătorul de
legației, Kyriakos Hristu, membru 
al Biroului Politic, și Grigorios Spi- 
ru, membru al Comitetului Central 
al Partidului A.K.E.L.

La primire au participat tovară
șii Ghizela Vass și Bujor Sion, șefi 
de secție la C.C. ai P.C.R.

In cursul convorbirilor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă caldă, 
tovărășească, s-a efectuat un schimb 
de păreri cu privire la probleme 
de interes comun ale situației in
ternaționale actuale și ale mișcării 
comuniste și muncitorești.

temeiurile înaintate ale egalității în 
drepturi și datorii, ale desființării 
titlurilor de noblețe, „eliberării ță
ranilor de sub jugul aristocraților", 
ale reprezentanței naționale etft.

în 1838, voința de emancipare so
cială și națională a poporului român 
își găsește expresia în declarația de 
principii a partidei naționale muri- 
tene, în fruntea căreia se afla loan 
Cîmpineanu. Din conținutul decla
rației, intitulată Act de unire și in
dependență, ca și din punctele pro
iectului de constituție liberală, elabo
rată cu același prilej în luna noiem
brie 1838, la București, reiese 'că 
obiectivele' luptei erau constituirea 
unui stat român, a unei patriislo
bodă și independentă" pentru toți 
membrii despărțiți ai neamului ro
mânesc, egalitate în fata legilor, li
bertatea si împroprietărirea țăranu
lui.

Cu privire la coordonarea acțiuni
lor în acest scop, Cîmpineanu — de- 
clarîndu-se de la început sigur de 
starea de spirit din Țara Românească' 
-x nu se arată mai puțin încrezător 
în colaborarea moldovenilor, și tran
silvanilor. Metternich, cancelarul 
imperiului habsburgic. dovedește o 
perfectă cunoștință a realităților ro
mânești, afirmind că acțiunile ini
țiate în Țara Românească în acei ani 
ținteau să cuprindă în opera de re
generare a națiunii toate provinciile 
locuite de români. In același sens, 
tot el afirma că amintitele „uneltiri" 
(republicane) din regiunea minieră a 
Banatului (1834—1835) erau „fără în
doială, în legătură qu acele tendințe 
(panromânești)".

Finalitățile programatice ale acțiu
nii întreprinse în 1838—39 puteau fi 
urmărite în totalitate sau parțial, 
după specificul condițiilor de viată 
proprii fiecăreia din țările române. 
Avînd o organizare administrativă și 
politică asemănătoare, Moldova și 
Țara Românească își apără autono
mia și urmăresc înlocuirea regimu
lui învechit feudal printr-un regim 
liberal, burghez sau burghezo-demo- 
cratic. Peste munți, egalitatea ;în 
drepturi cu celelalte națiuni precede 
emancipării iobăgiei. Programul ma
ximal : constituirea unui stat național 
român unitar și democratic răzbate 
dincolo de țelurile locale imediate.

O suită întreagă de acțiuni, pla
nuri și inițiative comune — cultu
rale și politice, tainice sau pe față, 
sînt îmbrățișate cu egal avînt într-o 
parte și alta a munților, într-o parte 
și alta a rîurilor care brăzdează 
spațiul geografic românesc. Numai 
domeniul, puterea și modul de ex
teriorizare a acțiunilor au variat de 
la un răstimp la altul, au alternat

(Continuare în pag. a IV-a)

Combinatul chimico-metalurgir din Baia Mare : o nouă instalație aflată în 
probe tehnologice (Foto : S. Cristian)

politită olandeză
„Viața politică pulsea

ză vertiginos în Olan
da. Vechile partide 
pierd teren, iau naște
re grupări noi. Toate 
liniile de demarcație 
sînt pe cale de dispari
ție, altele se conturea
ză". Evenimentul ime
diat care, la sfîrșițul 
lunii martie, a prilejuit 
această constatare zia
rului „Frankfurter
Rundschau" a fost con
flictul deschis, izbucnit 
în rîndul partidului 
tolic popular — 
mai mare grupare 
litică ' ’
care 
misia 
șapte 
tiunii
a

ca- 
cea 
po- 

si 
de- 
cei

olandeză — 
a determinat 
a patru din 
deputat! ai frac- 
„creștin-radicale" 

acestei formațiuni

Telegramă
Maiestății sate

HUSSEIN IBN TALAL
Regele Iordaniei

te
4

e
AMMAN

Cu ocazia aniversării proclamării independenței Ior- 
’ daniei, transmit Maiestății Voastre călduroase felici
tări și cele mai bune urări de prosperitate poporului 
iordanian.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

nu
în 
a 

au

politice. Cu acel prilej, 
unul din deputați a re
nunțat la mandatul său 
parlamentar, iar ceilalți 
trei, declarînd că 
mai au încredere 
„voința de înnoire" 
partidului catolic,
anunțat că vor forma 
o grupare politică de 
sine stătătoare.

Actul de creare a 
noului partid, denumit 
radical, «-a consumat 
însă abia în urmă cu 
puțin timp. Condusă 
provizoriu de fostul mi
nistru al construcțiilor 
de locuințe, Bogaers, 
noua formația politică, 
care grupează dezidenți 
cin partidul catolic, cit 
și din partidele protes
tante (antirevoluționar 
și creștin-istoric) se 
vrea, după cum scrie 
ziarul „Le Monde", de 
inspirație creștină, dar 
respinge orice etichetă 
confesională. Ea se si
tuează la stingă de . 
centru și se bucură de 
multă 
durile 
tolice. 
relevă 
Haga, 40 
membrii 
catolice de tineret 
trecut la partidul ra
dical.

Dacă astfel se pre
zintă situația în sinul 
celei mai mari formații 
politice olandeze, nu-i 
mai puțin adevărat că 
fenomene asemănătoare 
se manifestă și în rîn
dul celorlalte partide 
membre ale coaliției. 
„...Tendințe diverse 
relevă buletinul de 
formații „Nouvelles 
Holande" — există

simpatie în rîn- 
sindicatelor ca- 
Pînă în prezent, 
observatorii din 

la sută din 
organizației 

au

interiorul acestor parti
de. Partizanii unei res
tructurări a partidelor 
se opun celor care do
resc să păstreze ve
chile tradiții".

Cauzele acestor fră- 
mîntări politice trebuie 
căutate, desigur, în e- 
venimentele desfășura
te în ultimii ani în O- 
landa și, îndeosebi, în 
rezultatele consultării 

. electorale de la începu
tul anului 1967. Aceste 
rezultate s-au remar
cat prin pierderea netă 
de viteză de către ma
rile partide în favoarea 
unor partide mai mici 
sau a unor nțji veniți, 
ceea ce a fost apreciat 
de observatori ca un 
verdict al opiniei pu
blice tot mai nemulțu
mite de politica dusă, 
de-a lungul anilor, de 
partidele tradiționale. 
Nimănui nu i-a scăpat, 
de pildă, performanța 
înregistrată de tînăra 
formație „Democrație- 
66“ (D’-66) alcătuită din 
intelectuali, studenți, 
tehnocrati si care a 
cîștigat 7 locuri în or
ganul legislativ al tării. 
După cum îl caracteri
zează ziarul „Die Welt- 
woche" — „D’-66“ este 
„un partid al tinerilor 
moderat-mînioși" care 
critică actualele insti
tuții politice olandeze 
învechite și preconi
zează o înviorare a po
liticii interne și externe 
a tării.

Radu BOGDAN
în
de 
in

(Continuare 
în pag. a VIII-a)
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FAPTUL!
divers!
Oameni 
la datorie |

Descărcările electrice putcr- I 
nice din dimineața zilei de 22 I 
mai au avariat grav linia de * 
35 kV ce leagă Combinatul de i 
cauciuc sintetic de termocen- j 
trala Borzești și cea de 110 ki- | 
lovolți ce duce de la Borzești 
la Focșani. Activitatea marilor I 
întreprinderi de pe Valea Trotu- I 
șului a fost întreruptă. Fiecare ' 
minut costa milioane. Se impu- i 
nea o intervenție operativă | 
de-a lungul liniilor avariate. | 
Comanda a fost preluată de dis
peceratul termocentralei. Prin- I 
tr-o muncă plină de dăruire, i 
maiștrii C. Vilceanu, I. Drago- • 
mir. C. Dumitrache, șeful de ■ 
tablou V. Vînătoru, inginerul I 
W. Artenie și ceilalți oameni j 
din echipele de intervenție au 
reușit ca în 28 de minute să 1 
pornească din nou mașinile ter- î 
mocentralei. După alte cîteva ’ 
minute, chimiștii au pus și ei | 
în funcțiune instalațiile combi- | 
natului. Si astfel, pierderile au I 
fost minime.

Lipsa I
de supra
veghere

I
Seara, patru elevi din clasele I 

X-XI ale unor licee din Brașov ■ 
și Sf. Gheorghe (Sorin Milia- I 
iachioiu, Mircea Candelescu, I 
Lucian Tabarcca și Gheorghe 
Baciu) erau văzuți în restau- I 
rante chefuind. Nu zăboveau 1 
prea mult. Pe la orele 21 co- I 
lindau străzile și încercau să . 
deschidă autoturismele. Intr-o I 
noapte au pătruns într-un garaj, I 
de unde au furat un autoturism 
Skoda cu care s-au îndreptat I 
spre București. La Breaza l-au I 
avariat și abandonat. Cîteva I 
nopți mai tîrziu au furat un ■ 
Opel-Olimpia, garat în fața unui I 
imobil. L-au avariat și pe a- I 
cesta la Azuga și l-au abando- 1 
nat, după care s-au întors aca- I 
să. In noaptea de 18 spre 19 I 
mai și-au încercat din nou... i 
îndemînarea. Dar tocmai cînd . 
voiau să fure un Moskvici, au | 
fost prinși de organele miliției. | 
Acum li se întocmesc acte de 
trimitere în judecată. Anunțați, | 
părinții acestora au rămas sur- I 
prinși. Ei știau că odraslele lor I 
.sînt cuminți și că nu linsese ■ 
niciodată seara de acasă. Slăbi- I 
seră supravegherea — și iată | 
consecințele !

LA UZINELE „1 MAI“

sindical 
atitudine

Nu i-a mers!
La Sibiu, o mașină acciden- ’ 

tează mortal un om. Conducă- I 
torul auto își scoate actele (bu- I 
letinul de identitate și carnetul I 
de conducere) și recunoaște des- « 
chis : „Eu, Francisc Ercsei sînt . 
vinovatul ! Poftiți actele". Pă- I 
rea să aibă remușcări sincere. I 
Dar iată că în cursul anchetei 
dispare. Pornind pe urmele lui, I 
organele de miliție au arestat I 
în scurt timp, în Sibiu, pe... I 
Iosif Martin, de 22 de ani, din . 
Petrila — adevăratul autor al i 
accidentului. Actele pe care le I 
prezentase inițial organelor de ' 
cercetare, erau furate de la I 
Francisc Ercsei din Petroșeni. j 
El nici n-avea carnet de con- • 
ducere. In consecință, a trebuit > 
să se lase „condus". N-a avut I 
încotro !

Pionierii din comuna Negrești B 
(Neamț) au sărbătorit zilele tre- I 
cute pe bătrînii satului, prin- • 
tr-o frumoasă festivitate la că- i 
minul cultural. Mai mulți bă- ! 
trîni trecuți de 80 de ani au | 
luat cuvîntul, mulțumind mici
lor cetățeni pentru cinstirea S 
făcută. La încheierea festivității. I 
în timp ce corul și asistența • 
cîntau „La mulți ani", pionie- 1 
rii au pătruns în sală printre | 
bătrîni sărutînd mîinile și in- | 
mînînd flori bunicilor și stră- 
bunicilor emoționați pînă la la- I 
crimi.

Avem copii minunați! “

Opera- I
tivitate

Noaptea, la ora 2.30 ofițerul i 
de serviciu de la miliția muni- I 
cipiului Tîrgu Mureș, recepțio- ■ 
na un succint raport telefonic : ț 
sergentul major loan Sigartău, j 
din patrulă, raporta că pe stra
da Moldovei a surprins o per- I 
soană cu 4 valize în care se j 
găseau obiecte de îmbrăcăminte. I 
Fiind somat, individul a reușit ■ 
să dispară. Subofițerul cerea I 
ajutor pentru prinderea lui. E- | 
chipă de intervenții a plecat 
la locul faptei luînd și cîinele. I 
După primele cercetări, cîinele I 
a fost pus pe urmele infracto- I 
rului. In mai puțin de o oră > 
acesta era arestat. Se numește I 
Augustin Hădăreanu, în vîrstă | 
de 25 de ani, originar din Tîrgu 
Mureș. Cine era însă paguba- i 
șui ? A fost găsit tot cu aju- I 
torul cîinelui. Este o învățătoa- » 
re de pe strada Năvodari nr. ■ 
16. Nu știa nimic despre dispa- S 
riția din casă, în cursul nopții, [ 
a unor obiecte de îmbrăcăminte 
valoroase. Dormea liniștită. Ju- I 
decât potrivit procedurii de ur- S 
gență, infractorul a fost con- | 
damnat la un an și șase luni . 
închisoare.

Rubrică redactată de
Ștefan ZIDĂRIJĂ

eu sprijinul corespondenților 5 
„Scînteii" |

Se știe că sindicatele au un rol 
important în rezolvarea problemelor 
de producție, în mobilizarea masei 
de salariați pentru îndeplinirea pla
nului și, în același timp, pentru res
pectarea corectă a îndatoririlor pe 
care le au față de întreprindere. 
Sarcinile economice ale sindicatelor 
se împletesc cu sarcinile ce le revin 
pe tărîm social.

într-un articol recent apărut 
(„Scînteia" nr. 7683) se menționa că 
unele comitete sindicale se dezinte
resează de rezolvarea unor probleme 
ale salariaților. De ce ? Se gîn- 
dește cam așa : devreme ce între
prinderile aparțin statului, iar rela
țiile de muncă sînt guvernate de o 
legislație cu caracter democratic, 
socialist, e firesc ca drepturile și 
interesele salariaților să se realizeze 
de la sine. Privind la suprafața lu
crurilor. luînd în considerație nu
mai cadrul general al aplicării le
gislației muncii, într-adevăr, este 
așa. S-a dovedit însă că, în 
practică, intervin și factori subiec
tivi, care strică pe alocuri or
dinea firească a lucrurilor. De 
pildă, nepăsarea, birocrația, forma
lismul, tendința unor cadre din con
ducerea unităților economice de a 
încălca — din ignorantă sau din te 
miri ce alte motive — legislația 
muncii, lezînd astfel interesele sa- 
lariaților. frustrîndu-i de unele 
drepturi. Există, din nefericire, a- 
semenea cazuri. Dar cine trebuie, 
cine are datoria de a veghea ca a- 
semenea fapte să fie preîntâmpinate, 
daunele să fie reparate ? Firește, 
un rol hotărîtor au organizațiile de 
partid, dar le revin sarcini în acest 
sens și reprezentanților salariaților, 
comitetelor sindicale, care au primit 
mandatul colectivului. Lor le revine 
sarcina de a determina conducerea 
întreprinderii, instituției, să respec
te cu sfințenie contractul colectiv, 
legislația muncii.

în general, se poate afirma că 
organismele sindicale sînt active, iau 
atitudine fermă atunci cînd obser
vă că drepturile lucrătorilor sînt 
încălcate, cînd nu se respectă con
tractele colective. legislația muncii. 
Se întîlneste însă, uneori, și rever
sul situației.

Mă aflam deunăzi la una dintre 
cele mai mari uzine din tară : 
„1 Mai“-Ploiești. Președintele comi
tetului sindicatului a.ținut să Preci
zeze din capul locului meritele pe 
care le are organul sindical în viața 
uzinei...

Răsfoim împreună registrul în 
care sînt consemnate cererile, pro
punerile. sesizările. Mare mirare ! 
Majoritatea au fost adresate forurilor 
ierarhice superioare, organelor de 
partid și de stat. Rezolvarea sesiză
rilor fiind însă de competența comi
tetului sindicatului, respectivele fo
ruri au trimis scrisorile înapoi cu 
specificația. „Să fie rezolvate cu 
toată răspunderea".

Observ : Nu prea au încredere sa- 
larjatii uzinei în sindicat. Se adre
sează altor organe pentru probleme 
de muncă.

— Ce putem face ? Omul are drep
tul să se adreseze cui dorește.

Așa este. Dar s-o fi întrebat vre
odată comitetul sindicatului de la 
uzina „1 Mai" de ce salariații pre
feră această cale ?

Peste cîteva minute ne aflam îm
preună la cantina uzinei. „Ce mîn- 
care avem pe ziua de azi" ? se inte
resează cineva. La primirea răspun
sului, aflăm că același meniu era ser
vit de 30 de zile în șir! Iar președin
tele comitetului sindicatului nu știa 
nimic de situația de la cantină. 
Si aceasta în pofida faptului că sa
lariații au sesizat conducerea uzinei. 
Dar respectiva conducere s-a mulțu
mit să cocoloșească lucrurile. Cît 
privește sindicatul — cum am spus — 
n-a auzit, n-a văzut !

Am vizitat aproape toate secțiile 
uzinei. Ne-a izbit un aspect puțin o- 
bișnuit în unitățile noastre econo
mice : muncitorii purtau haine de 
protecție rupte. Muncitorii de la „1 
î,fai“ n-au mai primit acest drept 
al lor de multă vreme. De ce 7 Răs
punsul sindicatului : „Nu ne-a livrat 
comerțul hainele de protecție..." Stra
niu. în loc să intervină energic, să 
determine conducerea administrativă 
să acționeze, sindicatul se străduiește 
să găsească justificări.

Secțiile oțelărie, montaj, bobinaj. 
Ateliere moderne, utilaje moderne, 
condiții de lucru bune. Un ultim po
pas : spălătoarele, băile. Nu se gă
sesc cuvinte potrivite pentru a incri
mina indolenta — deopotrivă a co
mitetului sindicatului și a conducerii 
uzinei — în legătură cu cele ce se pe
trec aici. Băile au aspectul unor piv
nițe părăsite. De sus curge neconte
nit apă fiartă, iar pe jos e o mîzgă 
lunecoasă. Ici-colo, canale fără ca
pace. Tentativa de a pătrunde în a- 
ceste încăperi — chipurile, grupuri 
sanitare — este de-a dreptul riscantă. 
Cei cîtiva muncitori cu care am dis
cutat spuneau : „Ne-am plictisit să 
tot reclamăm, să tot sesizăm situația 
existentă. Nu se ia nici o măsură."

Ce să spunem 7 Poate că președin
tele comitetului sindicatului și con
ducerea uzinei nu cunosc situația. 
Poate ar trebui (maî mult ca sigur 
că trebuie!) ca directorul general și 
ceilalți directori să coboare o dată 
în respectivele băi. Să le viziteze și 
dumnealor. Si, împreună cu sindica
tul, să ia măsurile cuvenite.

Vestiarele arată și ele ca niște ba
zare de obiecte vechi. Un dulap este 
mai mare, altul mai mic; unul verde, 
altul bombat, unul turtit, altul gău
rit. Ar fi și în acest caz datoria sin
dicatului să intervină, să impună 
conducerii administrative respectarea 
legislației muncii, a contractului co
lectiv. Numai că în acest caz'membrii 
comitetului sindicatului s-au cam 
transformat în niște funcționari le
gați de scaunele lor din birou. Ce fac 
ei acolo 7 Fac tot timpul adrese că
tre forurile ierarhice superioare, fac 
orocese-verbale. dări de seamă, adu
nă date statistice si participă cu re
gularitate la diverse ședințe. Pentru 
a asculta păsurile oamenilor nu prea 
își rezervă timp. La uzinele „1 Mai", 
de exemplu, președintele comitetului 
sindicatului a rezervat pentru cei 
9 000 de muncitori, cîți are uzina, 
3 ore de audiență pe săptămână. O 
jumătate de oră pe zi la 9 mii de oa
meni! E un simulacru de audiențe.

Am avut o ultimă convorbire la 
uzina „1 Mai" cu secretarul comite
tului de partid. Deși nou în uzină, 
d-sa cunoștea bine toate problemele 
pe care le-am arătat mai sus. Secre
tarul aprecia': „Va trebui, desigur, 
ca lucrurile să fie îndreptate. Lipsa 
de receptivitate la cererile salariați- 
lor. încălcarea legislației muncii, ne- 
respectarea contiactului colectiv au 
urmări neplăcute si. în primul rînd, 
duc la fluctuația cadrelor, Din uzina 
noastră. într-un an si ceva si-au cerut 
transferul 1 300 de muncitori, dintre 
care 150 de strungari, tocmai mese
riașii de care ducem mare lipsă. Cu 
toate acestea, nu se poate aprecia că 
sindicatul nu se interesează deloc de 
păsurile lucrătorilor. Sînt însă unele 
cereri ale salariaților pe care, singur, 
sindicatul nu le poate rezolva. De a- 
ceea, conducerea uzine; trebuie să 
înțeleagă că este legal obligată 
să dovedească mai multă înțelegere".

Deci, e nevoie ca între sindicat și 
conducerea administrativă să existe 
o strînsă colaborare. Aici însă 
avem de-a face cu un alt 
fenomen : prea adesea sindica
tul adoptă docil punctul de vede
re al conducerii administrative, 
coniplăcîndu-se în postura de... „re
morcă". Conducerea administrativă 
nu tine să se încarce cu prea multe 
angajamente față de salariați. E mai 
comod așa. Situația iese foarte clar 
în evidentă (vorbind la modul mai 
general), mai ales cu ocazia înche
ierii contractelor colective, un bun 
prilej pentru reprezentanții sindica
tului să-șj spună și să-și impună 
punctul de vedere, să arate care sînt 
doleanțele salariaților. să propună, să 
prevadă în contracte realizarea lor.

Rezolvarea cu simt de răspundere 
și cu respect a doleanțelor — firește 
realizabile — ale salariaților este o 
datorie de mare importanță a comi
tetelor sindicale. La ultima plenară 
a C.C. al P.C.R. a fost din nou subli
niată această sarcină. Se preciza : 
„C.C. al U.G.S., care primește un 
mare număr de propuneri, sesizări și 
cereri de la cetățeni, să intensifice 
activitatea de îndrumare a organelor 
din subordine pentru întărirea disci
plinei în muncă și aplicarea cores
punzătoare a legislației muncii".

Sînt sintetizate, în cîteva cuvinte, 
sarcinile ce revin sindicatelor în le
gătură cu rezolvarea propunerilor și 
cererilor salariaților. Este obligato
riu ca aceste sarcini să fie duse la 
îndeplinire.

Gh. GRAURE

(Urmare din pag. I)

La tragerea excepțio
nală Loto :

AUTOTURISME ÎN NU
MĂR NELIMITAT Șl 
EXCURSII PE COASTA 

DALMAȚIEI
Anul acesta, pînă la 15 mai, 

peste 320 de .participanți au 
cîștigat autoturisme la siste
mele Loto-Pronosport. Trage
rea excepțională Loto din 4 iu
nie a. c. atribuie, în număr 
nelimitat, autoturisme Volga, 
Renault-10 Major și Skoda 
1 000 MB. ; 55 de excursii, cu 
autocarul, pe Coasta Dalma
ției (circa 16 zile) ; premii di
ferite în bani. Cu bilete seria 
F de 20 lei se poate participa 
la toate cele 10 extrageri, în- 
sumînd în total 120 de numere.

dezbateri aparte, In rîndurile de față 
ne rezumăm doar la consemnarea cî-k 
torva observații și păreri culese din 
cîteva orașe.

...Restaurantul „Bulevard" din 
Rîmnicu-Vîlcea. Așezat într-un colț, 
tonomatul se odihnește sub inscrip
ția : „Introducerea de monede în 
TONMAT (sic !) este interzisă fără 
aprobarea OSPĂTARULUI. Direc
țiunea."

Din păcate, texte agramate conți- 
nînd „interdicții", „aprobări" și „in
strucțiuni" se întîlnesc încă destul 
de des în localuri publice din pro
vincie. Oare ce raporturi se încu
rajează astfel între ospătarul (cu ma
juscule !) și clientul încercuit de ,a- 
vize, decizii și opreliști ? De ce, după 
ce principii, contactul dintre consu
mator și comerț trebuie să înceapă 
printr-o interdicție, de unde acest 
ton autoritar și nepoliticos ?

— Una dintre sursele prostului gust 
ne-o oferă unitățile cooperației meș
teșugărești, care-și „ornează’ vitri
nele cu produse așa-zis artistice. 
Atelierul de rame ne furnizează cele
brele „țigănci" sau portrete și ta
blouri de familie reproduse fără pic 
de îndemînare după fotografii „la 
minut" : atelierul de broderie expu
ne, cu... mîndrie. perne cu lebede sau 
trandafiri în culori imposibile, iar 
atelierele de lenjerie sînt uneori de 
o indiscreție supărătoare. La obser
vațiile noastre se răspunde că aces
tea sînt dorințele clienților, că as
pectul economic primează. (Herbert 
Hoffman, Sibiu).

— După părerea mea, nu numai 
peisajul arhitectonic poate Sugera ci
vilizația unui oraș ci și vestimenta
ția, felul cum se îmbracă locuitorii 
săi, consideră Silvia Hangiu, medic 
pediatru, Rîmnicu-Vîlcea. In acest 
sens, comerțul poate deveni o școală 
a bunului gust sau... dimpotrivă. Cum 
educăm cumpărătorul 7 Atrăgîndu-i 
atenția, prin expunerea în vitrine, 
prin reclamă etc. — asupra produse
lor decente, de bun gust, și oferin- 
du-i posibilitatea să-și aleagă ceea 
ce se potrivește mai bine per
sonalității, gustului, dorințelor sale, 
în orașul nostru însă, comerțul 
de îmbrăcăminte si încălțăminte ig
noră, se pare, aceste criterii esenția
le, deopotrivă comerciale și estetice. 
In general confecțiile au o linie de
modată. iar încălțămintea pentru fe
mei e complet nesatisfăcătoare din 
punct de vedere estetic. Personal îmi 
cumpăr pantofii de la București, alte 
colege ale mele fac drumuri specia’e 
în același scop la Sibiu sau Ia Pitești. 
Să ne înțelegem, nu e vorba aici de 
snobism ci, pur și simplu, de dorința 
firească, feminină dacă vreți, de a 
purta un pantof mai bun și mai 
frumos, de a fi în pas cu moda.

Observația doctoriței Silvia Han
giu nu e deloc lipsită de importanță- 
pentru că există încă orașe de 
provincie în care atelierele de
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mare de unități 
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— Si totuși, se primesc 
clamații și sesizări în legătură 
cu deservirea hecorespunză- 
toare la unele unități C.E.C.

Intre 23 mai -1 iunie

Decada cadourilor

Cu cîtă emoție așteaptă co
piii ziua de 1 iunie ! Ei știu că 
de ziua lor părinții pregătesc 
daruri pentru ei anume, da
ruri care nu de puține ori sînt 
sugerate chiar de copii, prin 
dorințe exprimate Întîmplător. 
Părinții se gîndesc, de obicei, 
și la latura practică a lucruri
lor, oferindu-le nu numai un 
joc, sau o jucărie, ci și un cadou 
Util. In cadrul „Decadei ca
dourilor pentru copii", orga
nizată de Ministerul Comer
țului Interior între 23 mai și 
1 iunie, magazinele și unită
țile de desfacere vor dispune 
de un sortiment cît mai com
plet și variat de articole des
tinate copiilor. De pe acum 
pot fi cumpărate, după prefe
rință și necesități, rochițe fine 
din bumbac pentru fetițe între 
8 luni—1 an, rochițe fantezi, 
pantaloni și șorțulețe de joc, 
raglane de poliuretan Pentru 
băieți se găsesc diferite cos
tume din stofă, plușcord, din 
țesături fantezi sau impermea
bile, pantaloni cu pieptar, că
măși, articole pentru plajă.

Micilor sportivi le este nece
sar echipamentul și accesoriile 
cuvenite. Sînt în magazine tri
couri, maiouri, costume de 
sport, costume de natație. de 
gimnastică, rucsacuri, saci de 
echipament și genți pentru 
drumeție.

La tricotaje putem alege 
bluze simple sau imprimate 
din bumbac, bluze și pantaloni 
scurți, costumașe de joc. so
lare, iar în magazinele de în
călțăminte se pot cumpăra 
ghete cu fețe moi. încălțămin
te cu fețe de doc, pantofi și 
sandale ușoare.
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SERVIREA PROMPTA

Interviu cu ar. Mircea POPOVICI 
președintele Consiliului de conducere 
al Casei de Economii și Consemnajiuni

De Ia un an la altul, procesul de economisire la C.E.C.. a cunoscut • 
evoluție favorabilă care, desigur, are la bază creșterea continuă & venitu
rilor bănești ale populației de la orașe și sate. Pentru milioane de cetățeni, 
Casa de Economii și Consemnațiuni a devenit o instituție familiară și des 
solicitată. în prezent există peste 5 milioane de librete în mîinile populației 
din țara noastră, revenind în medie un libret Ia mai puțin de patru lo
cuitori. Din nenumărate scrisori sosite la redacție se degajă cu preg
nanță necesitatea perfecționării continue a activității unităților C.E.C. 
vizînd în principal economisirea timpului depunătorilor.

— Concret, ce s-a întreprins 
la C.E.C. pe linia ridicării ni
velului deservirii

— Au fost înființate noi unități 
C.E.C., iar în multe dintre unitățile 
existente, aflate în marile orașe din 
țară, s-a introdus programul de lu
cru în două schimburi. Pe de altă 
parte, prin concentrarea la același 
lucrător a mai multor categorii de 
operațiuni și calcule — care înainte 
se efectuau de salariați diferiți — s-a 
putut lărgi frontul de deservire, 
mărindu-se numărul ochiurilor de 
ghișeu fără să crească și numărul 
salariaților. Deservirea a devenit 
astfel mai operativă, a crescut simțul 
de răspundere al fiecărui salariat, 
a sporit randamentul său, iar timpuî 
de așteptare al depunătorilor la 
ghișeu s-a redus simțitor. In Capi
tală, prin concentrarea la o singură 
filială de sector a operațiunilor în 
legătură cu vînzarea de autoturisme 
depunătorilor la C.E.C., precum și 
prin crearea unei unități specializate 
în incinta Oficiului pentru construi
rea de locuințe proprietate perso
nală, au fost descongestionate 
ghișeele de deservire de la celelalte 
unități din București, iar la unitățile 
specializate s-a asigurat o deservire

competentă și promptă. Concomitent, 
Casa de Economii și Consemnațiuni 
a înzestrat unitățile sale cu mașini 
de contabilizat, iar pentru utilizarea 
optimă a acestora s-au creat centre 
de calcul și evidență care execută 
lucrări pentru mai multe unități 
C.E.C. Pe aceeași linie, a moderni
zării activității de deservire a de
punătorilor, numeroase unități C.E.C. 
din întreaga țară, cu volum mare 
de operațiuni, au fost dotate cu 
instalații „telex" care asigură o 
legătură rapidă între sedii. Nu am 
scăpat din vedere nici problema ri
dicării nivelului pregătirii profesio
nale a lucrătorilor C.E.C.. educării 
lor în spiritul unei comDortări 
vilizate. atente fată de public.

putut ft tolerată, salariatului în 
cauză desfăcîndu-i-se contractul de 
muncă. Sau alt caz. La filiala C.E.C. 
Brașov, deschiderea contului curent 
solicitat de un depunător a fost în- 
tîrziată neîngăduit de mult pentru 
că unitatea respectivă nu avea 
carnete de cecuri, care se găseau, 
în schimb în număr mare Ia uni
tățile vecine. Nemulțumiri în rîndu
rile depunătorilor provoacă și faptul 
că unele unități C.E.C., mai ales din 
mediul rural, nu respectă cu stric
tețe programul de funcționare. 
Desigur, exemplele date nu epuizează 
cazurile de deservire necorespunză
toare.

— Ce-și propune să între
prindă conducerea Casei dt 
Economii și Consemnațiuni pen
tru înlăturarea unor astfel de 

. deficiențe 
continuare 
nătorilor ?

Babele mari din munjii Bucegi

croitorie, cizmărie, coafură etc. sînt 
deservite de un personal cu o cali
ficare mediocră, orașe în care în
șiși responsabilii comerțului se îm
bracă după moda de acum două 
decenii. Acest anacronism vestimen
tar, impus in unele orașe de co
merț și de cooperația meșteșugă-, 
rească, ilustrează, de fapt, o men
talitate conservatoare, o concepție 
provincială, o subapreciere a nece
sităților și a dorințelor reale ale ce
tățenilor. „La noi merge și așa, noi 
nu avem pretențiile celor din Capi
tală*. decretează cîte un cap „lumi
nat", răspunzător de vestimentația 
unui oraș întreg și astfel, în vitrine 
și pe străzi se instaurează monoto
nia, cenușiul și platitudinea. Nu e mai 
puțin adevărat însă că. în unele 
cazuri, cererile și comenzile orga
nizațiilor comerciale locale se lo
vesc de refuzul forurilor centrale ale 
M.C.I., care repartizează aceste pi o- 
duse după criterii arbitrare.

Bineînțeles, nu „haina face pe om" 
dar...

(Foto : Gh. Vințilă)

— într-adevăr ! In legătură cu de
ficientele existente. am organizat 
luna trecută o consfătuire cu 
de conducere de la direcțiile 
ne C.E.C. din întreaga țară, 
ma centrală supusă discuției 
pantilor la consfătuire a fost tocmai 
aceea a activității de deservire a 
populației. Cu acest prilej, s-a rele
vat activitatea pozitivă desfășurată de 
către salariații majorității unităților 
C.E.C. din București și ai unităților 
din orașele Baia Mare. Suceava. Iași. 
Tulcea și altele, care au o compor
tare civilizată, plină de solicitudine 
față de depunători. Totodată, însă 
s-au semnalat diferite abateri de la 
normele de bună deservire, anumite 
deficiențe în pregătirea profesională 
a unor salariați și în aplicarea in
strucțiunilor privind tehnica de 
ghișeu, cazuri de informare eronată 
a unor depunători, de comportare 
necorespunzătoare și de lipsă de 
oberdtivita'te în efectuarea operațiu- 

! ’nildr et'c. Astfel, la' filialele C.E.C.
ale sectoarelor VI si VII din Bucu
rești. la filialele Oradea, Craiova, 
Ploiești. Pitești și în alte unități 
C.E.C., depunătorii pierd mult timp 
la ghișee. De aceste ultime deficiențe 
se fac vinovați și salariații serviciu
lui de evidentă mecanizată din 
București care întîrzie uneori să dea 
confirmările de sold solicitate de 
către diferite unități C.E.C.

Pe alocuri, apar si manifestări cu 
totul arbitrare, așa cum s-a întîmplat 
la filiala C.E.C. a sectorului VII din 
București, unde casierul de serviciu 
a refuzat să primească o depunere 
de 5000 lei. deoarece suma era al
cătuită numai din bilete de cite 5 
lei O asemenea încălcare gravă a 
instrucțiunilor în vigoare nu a

— La recenta 
am amintit s-a 
program de măsuri pentru ridicarea 
nivelului deservirii depunătorilor. 
In afară de măsurile privind extin
derea mecanizării 
dență, dotarea cu 
unui număr mai 
și în primul rînd 
lor județene, se 
acțiunea de amenajare a sediilor, de 
înființare a unor noi unități acolo 
unde nevoile le cer. O atenție deo
sebită se va acorda simplificării *n 
continuare a operațiilor și org?1'- 
zăril mai bune a muncii 
în vederea reducerii mai 
a timpului de deservire 
încă în cursul acestui an 
troduce, Ia ghișeele unor 
tăți C.E.C., mașini moderne pentru 
înregistrarea depunerilor și restitui
rilor în libretele de economii, pre
cum și pentru mecanizarea celor
lalte operațiuni de ghișeu. In cadrul 
noii organizări administrativ-teri- 
toriale se urmărește amplasarea mai 
rațională a unităților, arondarea 
judicioasă a comunelor, astfel îneît 
să se asigure deservirea optimă * 
populației rurale.

Cu mai multă perseverență decît 
pînă acum ne vom ocupa de ridica
rea nivelului pregătirii profesionale 
a salariaților, de educarea lor în 
spiritul înțelegerii depline a faptului 
că ei se află în slujba cetățenilor șl 
nu invers, crearea unei opinii sănă
toase, de masă, împotriva celor care 
încalcă normele bunei deserviri. Sa 

. vor lua măsuri pentru însușirea, te
meinică, de. către toți salariații, a 
reglementărilor privind operațiunile : 
C.E.C., precum și a normelor exis
tente privind buna deservire, va 
crește exigența în organizarea și 
desfășurarea activității de ghișeu, se 
va întări supravegherea permanentă 
a acestei activități, urmărindu-se în 
special întărirea disciplinei și folosi
rea optimă a timpului de muncă, 
scurtarea duratei de efectuare a 
operațiunilor, comportarea exe^, 
piară a salariaților față de public. ,

Sîntem încredințați că măsurile pw 
care ni le-am propus, riguros apli
cate, vor contribui la îmbunătățirea 
deservirii milioanelor de depunători 
la Casa de Economii și Consemnați
uni.

Interviu consemnat 
de D. MATEI

prim semnal de alarmă în fața unei 
lente dar sigure degradări spirituale, 
în care și mediul ambiant își are, 
evident, partea sa de vină. Intîm- 
plător. un exemplu tot din Reșița con
firmă, pe alte coordonate, acest dă
unător proces de degradare. E vorba 
de barul de noapte deschis mai de 
mult în centrul orașului — local mo
dern, civilizat. în care accesul era 
condiționat de o ținută corespunză
toare (costum, cravată, comportare 
urbană). Aceste condiții s-au păstrat 
doar cîteva săptămîni, pentru ca apoi 
localul să devină locul de întîlnire 
al unor cheflii întîrziați și scandala
gii, al unor tineri ieșiți din schimb 
și îmbrăcați „ca la furnal".

Aceeași evoluție a avut-o și localul 
„Perinița" din centrul Craiovei, care 
te întîmpină azi cu o atmosferă îm- 
bîcsită de circiumă, cu scaune mur
dare (dar tapisate !), cu un bar în 
care se adună tineri certați cu nor
mele conviețuirii civilizate. Pătruns 
într-un asemenea decor. într-o ase
menea ambianță, cu ospătari care

sale de iarbă și flori, cu blocurile- 
turn care îl străjuiesc, bulevardul 
oferă o imagine urbană impecabilă, 
e o carte de vizită excelentă pentru 
oraș. Dar, e suficient să treci prin
tre blocuri spre Vadul Sacalelor (în 
dreapta), ori spre Aleea Mercur (în 
stînga) pentru ca să intri în zona 
neglijenței și indolenței .gospodărești. 
Dîmburi și hîrtoape pline de praf 
pe care nu crește un fir de iarbă, 
cutii de gunoaie — imagine a pro
vincialismului de altă dată. sau. dacă 
vreți, a spiritului gospodăresc de fa
țadă (făcînd evident notă discordantă 
cu realizările notabile ale municipa
lității gălățene). După afirmațiile di
rectorului întreprinderii comunale — 
Galați, Alexandru Vasiliu, forțele în
treprinderii nu pot acoperi decît 30 
la sută din suprafața orașului. Cifra 
e mică, evident, dar prin atragerea 
locatarilor din noile cartiere, gospo
dărirea orașului ar avea mult de cîș
tigat. Chiar în Vadul Sacalelor func
ționează Școala nr. 26. Oare elevii, 
părinții, cadrele didactice n-ar fi

Nu de mult, într-unul din atelie
rele de proiectare ale Uzinei cons
tructoare de mașini din Reșița am 
ascultat cu interes explicațiile unui 
tînăr inginer despre complicate și 
dificile probleme tehnice. Remarcind 
competența și inteligenta proiectan
tului, n-am putut totuși trece cu ve
derea că avea o barbă nerasă de 
trei zile, că gulerul cămășii căpătase 
o culoare dubioasă. Și mă întrebam 
cum va arăta acest om, tînăr acum, 
peste zece-douăzeci de ani, cum vor 
evolua micile neglijente de azi. Exis
tă oameni pentru care ținuta vesti
mentară la serviciu și, uneori, chiar 
și igiena individuală, lasă de dorit, 
oameni care consideră că numai du
minica sau la o ocazie festivă e 
necesar să se îmbrace îngrijit și să 
aibă un aspect civilizat. Oare un a- 
semenea om nu-și dă seama că. a- 
ceste „amănunte" îi știrbesc, într-un 
anume sens, personalitatea ? Nu sim
te că a făcut un prim pas pe calea 
acceptării unei atmosfere, unei ati
tudini „provinciale’ și că aceste, hai 
să zicem comodități, se pot transfor
ma, cu timpul, în trăsături de ca
racter ?

Coborîrea ștachetei față de pro
priile ambiții, scăderea pretențiilor 
față de viața civilizată constituie un

nu catadicsesc să te servească decît 
dacă strigi după' ei și le faci obser
vații, chiar și un om bine educat 
începe să se simtă, cu timpul, ne
cioplit și rudimentar. Și astfel cîștigă 
teren insensibilitatea, lipsa de reac
ție față de fațetele întunecate ale 
comportamentului urban, se produc 
fisuri în nivelul de civilizație al o- 
rașului.

Mi se pare grav faptul că în unele 
situații similare, gospodarii din unele 
orașe de provincie nu-și dau seama 
că se compromite, astfel, nu un local 
ci o idee educativă, că uzura (doar 
aparent) materială, ascunde. în fond, 
un proces de uzură morală. Este, în 
ultimă analiză, o uzură a exigenței, 
a prospețimii cu care trebuie privită 
viața citadină, o diminuare a preten
țiilor, deci, o atitudine anacronică 
(cu atît mai stridentă cînd o vezi 
în contextul noului peisaj urban). 
Dinamismul vieții de azi, marele 
volum de construcții industriale și 
sociale, exigențele sporite ale cetă
țenilor impun o creștere a respon
sabilității cdilitar-administrative fa
ță de civilizația citadină.

Am trecut recent pe bulevardul 
Republicii din Galați, magistrală 
modernă care coboară din centrul 
orașului spre Dunăre. Cu brazdele

putut transforma într-o grădină mai
danul dezolant din vecinătatea școlii?

In multe din balcoanele noilor 
blocuri am văzut adevărate „stea
guri" de rufe, un fel de „pavoaz" al 
lipsurilor gospodărești. Pentru că 
spălătoriile și uscătoriile nu sînt fo
losite, ca și crematoriile de gunoi, 
de altfel, care (totuși!) au ridicat pre
țul de deviz al multor blocuri. Lo
cuitorii orașului ne-au sesizat și un 
alt paradox edilitar : Galații — port 
la Dunăre, nu are încă un ștrand 
modern, civilizat, pe malul fluviului. 
După o tradiție veche de decenii, 
gălățenii trec Dunărea pe malul opus 
la așa-zisa plajă Cocuța. Aspectul 
acestei plaje e însă rudimentar, ame
najările stau sub semnul provizora
tului... De ce ? Pentru că plaja Cocuța 
aparținînd mai înainte fostei regiuni 
Dobrogea, iar acum județului Tulcea, 
a constituit și constituie în conti
nuare un fel de măr al discordiei. 
Cînd și cum se va încheia „duelul" 
inter-județean pentru Cocuța ? Nu 
putem ști, dar fapt este că această 
mică dispută ilustrează rămășițele 
unei mentalități înguste, provinciale.

...începe vara, sezonul turistic intră 
în perioada sa de vîrf. Cetățenilor din 
oricare oraș al țării nu le este indi

ferent ce impresie lasă urbea lor 
vizitatorilor. Cu o dragoste firească 
față de orașul lor natal, cu o mîn
drie izvorîtă din dorința de a îm
părtăși tuturor frumusețea peisajului, 
pitorescul unui colț mai puțin cunos
cut, interesul pentru un monument 
arhitectonic vechi sau nou, mulți 
cetățeni se transformă, ocazional, în 
ghizi pasionați.

Cu pricepere și tact, acest sentiment 
de mîndrie al localnicilor față do 
urbea lor poate fi stimulat de către 
edilii și gospodarii orașului, poate fi 
transformat într-un factor de pro
gres, într-un efort de înnoire a civi
lizației citadine.

A intrat în tradiție întrecerea p« 
plan gospodăresc și edilitar între 
orașele țării. Multe centre urbane 
datorează acestui concurs de presti
giu un adaus de frumusețe, un aspect 
de la an la an mai civilizat, mai 
atrăgător. Se poate afirma, totuși, 
că nu s-au valorificat încă toate po
sibilitățile oferite de această compe
tiție tradițională, că există resurse 
importante de stimulare, de dinami
zare a unei atari întreceri.

Care ar fi aceste resurse ?
— Gradul de civilizație a unui oraș 

nu depinde numai de investițiile ma
teriale, oricît de importante ar fi 
acestea, și nici exclusiv de dispozi
țiile sau deciziile administrative afi
șate de Consiliul popular, e de părere 
tov. Constantin Matei, secretar al 
Comitetului județean de partid Vîl- 
cea. Civilizația citadină rezidă în 
mentalitatea avansată a locuitorilor, 
în atitudinea lor — aș sipune — 
urbană față de toate aspectele vieții 
și conviețuirii orășenești. Pasivitatea, 
inerția, indiferentismul, acea atmos
feră stătută în care unii s-au obiș
nuit pînă intr-atît cu aspectele nega
tive incit nici nu le mai sesizează, 
considerîndu-le intrate în ordinea 
normală a lucrurilor, mi se pare a 
fi marca cea mai concludentă a pro
vincialismului.

Tocmai de aceea, înscrierea orașu
lui de provincie pe orbita notorie
tății depinde în mare măsură de 
capacitatea pe care o dovedesc foru
rile locale de a mobiliza întregul 
potențial creator al cetățenilor, de a 
stimula și încuraja spiritul de compe
titivitate, dorința de afirmare. în 
vederea atingerii acestui deziderat 
cred că e necesară, mai mult decît 
pînă acum, consultarea largă a oame
nilor muncii, a deputaților, a specia
liștilor, a intelectualilor cu privire 
la măsurile și acțiunile legate de mo
dernizarea vieții orașului de provin
cie. Sugestiile, ideile, opiniile lor pot 
constitui un îndreptar prețios în ac
tivitatea edililor și gospodarilor fie
cărui oraș, iar aplicarea lor cu con
secvență poate atrage după sine co
laborarea mai activă a cetățenilor, 
aportul lor Ia înfrumusețarea orașu
lui, la ridicarea Iul pe o treaptă 
înaltă de civilizație.
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Evoluția trepidantă și pe 
o multitudine de planuri a 
științei contemporane re
prezintă, fără îndoială, nu 
numai unul dintre cele mai 
ample și mai complexe fe
nomene ale civilizației ac
tuale, dar și unul dintre 
cele mai costisitoare. Se 
spune chiar că în bugetul 
tarilor dezvoltate tehnic și 
industrial „capitolul cerce
tarea științifică", care ocupă 
încă de pe acum uneori 
ponderi apreciabile, poate 
înghiți, practic fără limite, 
oricîte fonduri i s-ar afec
ta. Inerenta limitare a po
sibilităților — chiar și în 
țări cu mai mari disponibi
lități în ceea ce privește 
știința — face ca dezvolta
rea rațională, în proporții 
perfect realizabile, și efi
cientă a cercetărilor știin
țifice să apară astăzi ca u- 
nica soluție judicioasă.

Este punctul de vedere 
din care trebuie să fie a- 
bordată — după părerea 
mea — și perfecționarea 
sistemului de finanțare a 
cercetării științifice, ce im
plică anumite particularități 
izvorîte din specificul crea
ției științifice și asupra că
ruia documentele din ulti
ma vreme ale partidului și 
statului nostru s-au oprit în 
mod deosebit. Astfel, pe 
lîngă o mai judicioasă alo
care a fondurilor destinate 
științei în cincinal și accen
tuarea importanței gestiunii 
proprii în activitatea unită
ților de cercetare, a creș
terii gradului de cointere
sare a colectivelor de cer
cetători în soluționarea ne
voilor producției, o mare 
importanta prezintă, cred, și 
indicația privind folosirea 
pe scară mai largă a „fon
dului de tehnică nouă" al 
întreprinderilor pentru sti
mularea cercetărilor știin
țifice valoroase și utile, în 
special de nivel aplicativ.

Instrument menit să con
tribuie în principal la ridi
carea operativă a nivelului 
producției și tehnicității în
treprinderilor, să asigure 
perspectiva dezvoltării a- 
cestora —•' atît în privința 
asimilării de noi utilaje și 

•tehnologii perfecționate, cît 
și a introducerii prompte în 
fabricație a unor noi pro
duse. superioare — fon
dul de tehnică nouă a 
fost creat încă din 1963 pe 
baza concentrării unor pro
cente din prețul de cost al 
tuturor produselor indus
triale. Reunite la forurile 
tutelare (ministere și alte 
organizații centrale), sume
le respective sînt reparti
zate în conformitate cu 
planul tehnic de stat, cu 
planurile departamentale, 
precum și -cu necesitățile 
curfente șj de perspectivă, 
întreprinderilor aflate în 
subordinea acestora.

Utilitatea acestui fond a 
fost dovedită prin multiple
le sale efecte pozitive, ma
nifestate in primul rînd 
printr-o creștere substanția
lă a preocupării cadrelor 
inginerești și cu pregătire 
științifică din industrie, 
precum și a unor unităti 
științifice specializate, pen
tru ridicarea nivelului teh
nic al întreprinderilor, pen
tru ameliorarea calității 
producției acestora. în ceea 
ce privește perioada 1963—• 
1967, institutul nostru a fo
losit în bună măsură fondul 
de tehnică nouă al unora 
dintre întreprinderile cu 
care a colaborat pentru pu
nerea operativă la punct a 
unor procese tehnologice, 
metodologii și produse noi 
de recunoscută importantă. 
Pot fi citate în acest sens 
cercetările pentru introdu
cerea gazului metan în fur
nale (metodă ce a permis e- 
conomisirea unor însemna
te cantități de cocs metalur
gic). sau elaborarea proce
deului de producere a coc
sului și semicocsului de 
fluidizare (instalațiile origi
nale construite pe baza lui 
la uzina „Victoria“-Călan

fiind primele de acest gen 
din lume).

Trebuie remarcat totuși 
câ pînă nu de mult aceste 
fonduri nu au avut în toate 
unitățile și în măsura în 
care permiteau o folosire 
rațională — deficiente de 
acest fel continuînd să 
se manifeste și astăzi 
în unele locuri, ceea ce 
grevează asupra relațiilor 
de bună și rodnică colabo
rare dintre colectivele de 
cercetători și întreprinderi. 
Astfel, dacă în multe cazuri 
ele rămîn, pe de o parte, 
incomplet utilizate (în în
treprinderi și chiar ramuri

de avansate încă din 1966, 
incit la jumătatea anului 
s-ar fi putut trece la expe
rimentări pe scară mai lar
gă, totuși intrarea lor în a- 
ceastă fază a fost mult tă
răgănată. Din punctul de 
vedere al concepției tehni
ce, procedeul reprezintă un 
progres însemnat (instalația 
construită la uzina „Victo- 
ria“-Călan, avînd un înalt 
nivel de mecanizare și auto
matizare, permitea reduce
rea în mare măsură a de
fectelor la piesele turnate), 
dar finalizarea lui a întîr- 
ziat luni de zile atît din 
cauza operației de proiec-

tivei de dezvoltare a între
prinderilor nu numai prin 
concentrarea eforturilor 
depuse de specialiștii lor
— cadre tehnice, științifice
— dar și ale celor depuse 
de institutele de cercetări. 
El poate sta la baza înche
ierii unor contracte utile 
privind rezolvarea diverse
lor terne cuprinse în pla
nul de stat sau cele depar
tamentale, sau a unor pro
bleme de importantă deo
sebită ridicate de desfășu
rarea curentă a proceselor 
de producție. în gene
ral. pe baza mijloacelor 
fondului de tehnică nouă.

prof. dr. ing. Iosif TRIPȘA
directorul Institutului de cercetări metalurgice
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industriale), pe de altă par
te. ' există tendința de a fi 
folosite în scopuri nedorite, 
și deci neutil, la acoperirea 
unor carențe interne de or
din financiar (de pildă, 
compensarea valorică a re
buturilor de fabricație, une
le lipsuri calitative ale pro
ducției). Astfel de practici 
deficitare se explică, firește, 
prin aceea că fondul de teh
nică nouă rămîne încă în 
multe cazuri disponibil nu 
atît din cauză că ai fi prea 
„mare" sau prea „larg" con
stituit, ci datorită unei anu
mite nepriceperi în folosi
rea lui. sau poate „como
dității" unor cadre tehnice 
din întreprinderi care, în 
loc să acorde atenția cuve
nită ridicării nivelului cali
tativ al producției, perfec
ționării proceselor tehnolo
gice, se gîndesc doar la 
„riscurile" pc care le com
portă astfel de acțiuni.

în același timp, de acest 
fond nu beneficiază uneori 
decît’o parte din cercetări 
și anume acelea care in 
prealabil sînt aduse la faza 
in care pot fi aplicate di
rect în producție. Dar nu 
totdeauna cercetări, chiar 
foarte valoroase, efectuate 
în faza de laborator sau ve
rificare în stații-pilot pot fi 
aplicate direct în produc
ție.

In 
riza 
faze
ale parcurgerii importantu
lui ciclu de asimilare în 
producție, văd eu una din 
principalele carențe ale mo
dului in 
în trecut 
nouă. El 
acum și 
cauză trebuie 
cu bună știință aceste sur
se financiare spre etapele 
de asimilare.

Pentru a reliefa urmările 
generate de o atare situație 
amintesc aici modul în care 
s-au desfășurat, la nivelul 
semiindustrial, cercetările 
pentru aplicarea amestecu
rilor de nisip fluide și cu 
autoîntărire la confecționa
rea formelor de turnare. 
Deși lucrările în faza pilot, 
efectuate la ICEM, erau atît

faptul că nu favo- 
și finanțarea acestor 

intermediare, tocmai

care a fost folosit 
fondul de tehnică 
se resimte încă si 
întreprinderile în 

să îndrume

(Urmare din pag. I)

deri planificate, atît pe ansamblul 
activității cît și pe produse, cu bene
ficii de peste 3,2 milioane lei, au ob
ținut pierderi insumind 8.6 milioane 
lei. în această situație s-au aflat 
C.I.L. Pipera. „Mătasea populară", 
„Arta grafică" sau „Avântul". Oare 
faptul că unitățile respective nu 
au făcut parte, inițial, din gru
pul celor cu sarcini de renta
bilizare să fi constituit un motiv de 
plafonare și de autoliniștire ?

Cele cîteva concluzii 
credem că sînt suficiente 
caracteriza mersul acțiunii 
bilizare. în anul trecut, în 
derile bucureștene. Evident, compa
rativ cu 1967, perspectivele anului 
1968 sînt mai favorabile, dar foarte 
depărtate încă 
cinii trasate de 
de lichidare a 
te, greu balast 
țională. Faptul 
orașul București au 
nitățj economice cu 
ansamblul activității 
lioane lei și 44 întreprinderi în pla
nul cărora se mențin 313 pro
duse nerentabile cu o pierdere 
de 115,6 milioane lei atestă cu pri
sosință că și 
de fabricație 
nivel ridicat, 
rificate reale și 
de diminuare a ----
întreprinderi, acțiunea de rentabili
zare nu este privită încă cu suficien
tă răspundere, fiind considerată ca 
o „campanie" de scurtă durată și nu 
ca o preocupare de permanentă ac
tualitate. Argumentele acestor apre
cieri ? Pot fi aduse în număr mare, 
dar ne limităm numai la cîteva din 
ele, și anume, la importantele re; 
surse depistate de o recentă analiză 
desfășurată în luna aprilie de orga
nele Direcției de control și revizie

formulate 
pentru a 
de renta- 
întreprin-

de îndeplinirea sar- 
conducerea de partid, 
pierderilor planifica- 
pentru 
că în

economia na- 
acest an în 
rămas 15 u- 
pierderi pe 

de 220,3 mî-

în 1968 cheltuielile 
se mențin la un 

existînd nevalo- 
consistente rezerve 
lor. Deci, în unele

tare cu mijloace proprii, cît 
mai ales datorită faptului 
că nu era clar modul de 
finanțare a acestor cerce
tări la nivelul întreprinde
rii. Imediat însă ce a fost 
aplicată noua reglementare, 
îmbunătățită, a modului de 
folosii e a fondului de teh- 

■ nică nouă — începînd cu 
anul 1967 — s-a trecut la 
construirea instalației. în- 
tîrzieri similare în dez
voltarea unor cercetări 
efectuate de colectivul 
nostru la faze superi
oare s-au mai înregistrat și 
în privința lucrărilor lega
te de prepararea minereuri
lor de Ia Lueta (estul 
Transilvaniei), reducerea 
directă a minereurilor de 
fier, granularea smoalei ne
cesare fabricației de anozi 
etc.

Țin să subliniez utilitatea 
și importanta măsurilor a- 
doptate dc conducerea de 
partid și de’.stat în ultima' 
vreme în această diriScție', 
căci o bună și mai largă 
folosire a acestui fond pre
supune în primul rînd ri
dicarea nivelului produc
ției și asigurarea perspec-

ICEM-ul încheie anul a- 
cesta, cu diverse uzine ale 
Ministerului Industriei Me
talurgice, circa 38 de con
tracte de cercetare, dintre 
care 16 privesc teme inclu
se in planul tehnic de stat 
și 22 cuprinse în planul de- 
pa rtamental.

Buna folosire a fondului 
de tehnică nouă conduce 
de fapt și la mai buna o- 
rientare a cercetărilor spre 
nevoile cu adevărat majore 
ale întreprinderilor, la a- 
plicarea mai rapidă a re
zultatelor cercetării în pro
ducție. în acest fel, devine 
posibilă și construcția unor 
stații-pilot și instalații ex
perimentale, care după e- 
fectuarea lucrărilor inițiale 
pot rămîne. dacă este ne
cesar, în dotarea unităților 
de cercetare spre a fi utili
zate în continuare pentru 
abordarea altor lucrări, 
ceea ce se soldează adesea

se asigură realizarea în 
mai mare măsură și a altor 
preocupări importante : ri
dicarea nivelului de pregă
tire și specializare al cer
cetătorilor, apropierea re
zolvărilor de necesitățile și 
realitățile economiei noas
tre. colaborarea mai strînsă 
cu hictorii care, alături de 
cercetare, contribuie la a- 
plicarea rezultatelor știin
țifice în producție (proiec- 
tanți, diverși specialiști 
din uzină etc.).

Conceput și folosit în a- 
cest fel. fondul de tehnică 
nouă devine cu adevărat 
un stimulent al cercetării 
științifice însăși, în sensul 
că el influențează favora
bil desfășurarea activității 
nu numai în laboratoarele 
uzinale, dar și în centrele 
și institutele de cercetare, 
la catedre.

Dar care sînt. dună păre
rea mea, principalele cri
terii dc bună gospodărire 
a fondului de 
nouă? Problema 
pare într-adevăr actuală, 
căci dacă în anii trecuti 
fondul acesta rămînea in
complet utilizat în diverse 
ministere, în nrezent se 
constată uneori o situație 
radical schimbată ; se soli
cită exagerat folosirea lui 
la un număr mai mare de 
lucrări decît permite volu
mul lui real. Cred că este 
foarte necesar să se des
prindă acei factori fermi 
în funcție de care să fie 
utilizat, deoarece, se știe, 
specialiștii sînt puși adesea 
în situația de a soluționa o 
singură variantă de lucrări 
finanțate pe această cale, 
din mai multe posibile și 
urgente. Cred că principa
lul criteriu trebuie să ră- 
mînă eficienta economică 
și socială scontată de pe 
urma lucrărilor ce se pro
pun, fără să se ignore fap
tul că, în general, alocarea 
de fonduri pentru cercetare 
presupune obținerea unor 
beneficii — de 5, 6 și chiar 
10 ori mai mari decît su
mele investite. Un alt cri
teriu de bună gospodărire 
a lui cred că trebuie să fie 
găsirea celor mai scurte 
căi de rezolvare a temelor. 
De asemenea, dintre aceste 
criterii nu trebuie să ' 
sească nici prevederea 
lei de mîine. temele 
concretizează evolv’ia 
anii imediat următori 
respectivei întreprinderi 
napiate d!n fondul de teh
nică nonă.

Sînt cîteva din aspectele 
ce mi-au atras atentia în 
legătură cu noile măsuri 
privind utilizarea fondului 
de . tehnică nouă și con-

tehnică 
mi se

lin- 
zi- 
ce 
în 
a 

i fi-

De asemenea, prin condi
ționarea premierii cercetă
torilor de modul în care ei 
rezolvă contractele bazate 
pe fondul de tehnică nouă.

impune a fi <
ca un factor material de 
seamă în asigurarea pro
gresului științei si econo
miei noastre.>

La Combinatul

CUM SlNT IRIGA TE
TERENURILE DESECATE
DIN LUNCA DUNĂRII ?

După cum se știe, unitățile agri
cole de stat din lunca Dunării și 
din alte lunci îndiguite dețin mari 
suprafețe de teren introduse în cir
cuitul agricol în ultimii ani, ca ur
mare a unor mari și costisitoare lu
crări de desecare. în condițiile aces
tui an, pe lîngă rîuri și privale, ca
nalele de evacuare a apei din aceste 
zone sînt și trebuie să constituie o 
importantă sursă de apă, care poate 
mijloci, ,sub diferite forme, irigarea 
unor noi suprafețe, peste cele ame
najate în sisteme.

Ce trebuie întreprins pentru ca 
vasta rețea de canale și desecări să 
fie folosită pentru irigații și ce' mă
suri vor trebui luate pentru ca o su
prafață cît mai mare din terenurile 
din lunca inundabilă a Dunării să 
beneficieze de apă ? Am adresat a- 
ceste întrebări mai multor specialiști 
prezenți la o consfătuire organizată 
de Departamentul întreprinderilor 
agricole de stat la I.A.S. Pietroiu și 
la care au participat cercetători de 
la stațiunile experimentale, ingineri 
și tehnicieni din întreprinderi agricole 
de stat, de la trusturile zonale Bucu
rești, Dobrogea, Galați și Slobozia. 
Iată cîteva dintre răspunsurile primite.

„în vasta acțiune de diminuare a 
efectelor negative ale secetei, subli
nia ing. Vasile Vedeanu, secretar ge
neral al Departamentului I.A.S., cele 
mai bune rezultate, în această zonă, 
le-a obținut întreprinderea agricolă 
Pietroiu, gazda consfătuirii. Aici exis
tă un sistem de irigații pentru 3 700 
ha, care funcționează foarte bine. în 
plus, au fost irigate, pînă acum, alte 
1 200 ha din sistemul de desecare. 
Acest lucru a fost cu putință dato
rită montării a 3 stații provizorii de 
pompare a apei din Dunăre și Bor
cea, precum și folosirii apei din pri
vale. Pe această cale, aci vor mai 
putea fi irigate încă 1 700 ha. Sînt 
rezultatele unei munci bine organi
zate, care pot fi luate ca un convin
gător exemplu și de către alte uni
tății-agricole". ■ ' SiO-.-

'.Situația ar fi fost și mai bună, .in
tervine ing. Ion Costin, tehnologul 
șef al întreprinderii respective, dacă 
DRIFOT-ul ne-ar fi livrat cele 26 
grupuri de pompare pe care trebuie

să le primim prin dotație. Ne-au tri
mis 24 000 m de conductă și peste 
1 000 aspersoare și nici un grup de 
pompare. Probabil alții au nevoie de 
țeava și aspersoare și nu le trebuie 
grupuri de pompare".

„Prima măsură ce ar trebui luată 
pentru a se iriga din sistemul de de
secare, ne spune ing. Vasile Popa — 
directorul I.A.S. Bădălan, județul Ga
lați, ar fi, în cazul nostru, des- 
potmolirea unor canale și introduce
rea apei în ele. Această acțiune ar 
permite irigarea a circa 2 000 ha și, în 
plus, ar ridica nivelul apei freatice, 
care poate influența, în bine, recoltele 
de pe o mare suprafață. Nu sîntem 
însă dotați cu utilaje de irigare. în si
tuația actuală am împrumutat 5 agre
gate de aspersiune pe care le folosim 
zi și noapte. Greutăți ne creează, în 
continuare, T.C.I.F. — constructorul 
stației de pompare reversibilă de la 
punctul Ghimia, care tărăgănează 
încă din 1966 punerea ei în func
țiune. Constructorii ne asigură că 
peste două săptămîni vom avea apă 
pe canale. Dar după atîta tărăgănare 
nu sîntem prea optimiști".

într-adevăr, este un exemplu eloc
vent de tărăgănare a lucrărilor. Or
ganul tutelar nu ar trebui să se 
mulțumească doar să consemneze a- 
cest fapt sau să-l analizeze. Sînt ne
cesare măsuri urgente pentru ca a- 
ceastă stație de pompare să fie dată 
în funcțiune în timpul cel mai scurt.

Din păcate sînt și alte exemple care 
demonstrează că, în unele cazuri, la 
darea în exploatare a sistemelor de 
irigații se lucrează fără suficientă răs
pundere. Asemenea defecțiuni 
șit mai pregnant în evidență 
cînd s-a pus problema bunei 
ționări a diferitelor sisteme de 
ameliorații. Ne vom referi la
din ele. întreprinderile agricole de 
stat Chimogi și Prundu, care dețin 
o bună parte din suprafața fostului 
lac Greaca, au însămînțat în plus 
circa 3 000 ha și ar mai avea posi
bilitatea să mai cultive alte 2 000 ha.

însămîn- 
de lipsa 
desecare, 
lucrărilor

au ie- 
acum, 
func- 

hidro- 
cîteva

bilitatea să mai cultive alte 
Dar efectuarea arăturilor și 
țările sînt serios îngreunate 
podurilor peste canalele de 
poduri cărora executantul 
— T.C.I.F. 3 București — nu le-a dat

nici o importanță. în plus, a lăsat 
porțiuni nesăpate. în rețeaua de ca
nale, dopuri și praguri care împiedică 
circulația apei. Sînt lucrări care tre
buie efectuate în timpul cel mai scurt 
pentru ca o suprafață cît mai mare 
de teren să fie luată în cultură.

în cadrul consfătuirii, ing. 
Angelo Miculescu, prim-vicepreșe- 
dinte al Consiliului Superior al A- 
griculturii, arăta că în lunca inunda
bilă a Dunării există posibilități să 
se irige încă 20 000 de hectare. în
trucît la ora actuală sînt amenajate 
sisteme doar pentru circa 18 000 ha, 
din cele 220 000 ha, nădejdea mare e 
în irigarea prin inundare și pe brazdă. 
Dar acest lucru este oarecum pus sub 
semnul întrebării. De ce? Este știut că 
acțiunea întreprinsă de stat pentru 
desecarea unor întinse suprafețe din 
lunca Dunării a fost eșalonată pe trei 
etape — îndiguirea, desecarea și în 
final irigarea, în funcție de nevoi, a 
acestor terenuri. Dacă etapa primă 
și cea de-a doua se apropie oarecum 
de sfîrșit, a treia se află de abia în 
fașă. Dovadă : cele numai 18 000 de 
hectare amenajate pentru irigații. To
tuși, în condițiile acestui an, cea mai 
mare bătaie de cap o dau sistemele 
de desecare, întrucît în canalele a- 
cestora nu se mai adună apă, strieîn- 
du-se echilibrul care exista în această 
zonă. De aceea, apa va trebui intro
dusă din Dunăre și Borcea pentru a 
se menține la un nivel corespunzător 
pînza freatică din sol, sau pentru a 
alimenta grupurile de aspersiune exis-alimenta 
tente.

Seceta 
proiectat 
pare din 
făcut o 
Cum de _
punzători de această vastă operă, încă 
de la începerea ei, că uriașele stații 
de pompare în care s-au investit bani 
grei din fondurile statului, vor ajunge 
și zile ca acestea, în care va fi nevoie 
nu de evacuarea apei, ci de introdu
cerea ei în sisteme ? în multe ca
zuri stațiile de pompare sînt ne
folosibile în aceste zile, datorită 
sensului unic în care pot pompa 
apa — din interior în afara sistemu
lui. Deci, la ora actuală, în toate în
treprinderile agricole din lunca Du
nării principala măsură posibilă de 
luat este umplerea canalelor de dese
care cu apă, menținerea acesteia la 
un nivel ridicat pentru a influența 
pînza freatică sau folosirea ei ca sur
să de inundare sau pentru a apro
viziona motopompele aspersoare- 
lor. Ceea ce întreprinderile agri
cole au și făcut, acolo unde gre
șelile de construcție mai vechi au 
fost reparate pe parcurs sau unde în 
ultimul timp au fost amenajate stații 
de pompare reversibilă. Pe lîngă a- 
cest aspect, mai mulți specialiști au 
semnalat calitatea discutabilă a unor 
astfel de lucrări, faptul că se tărăgă
nează darea în exploatare a unor sta
ții de pompare, desele defecțiuni ala 
unor pompe, aspecte pe care Depar
tamentul de îmbunătățiri funciare, 
forul tutelar al acestor lucrări, va tre
bui să le analizeze, luînd măsurile ca 
se impun.

întrucît au fost semnalate de ne
numărate ori astfel de practici ala 
constructorilor, considerăm necesară 
din partea conducerii Consiliului Su
perior al Agriculturii o analiză foarte 
serioasă a modului în care sînt exe
cutate lucrările complexe de folosire 
a terenurilor destinate producției a- 
gricole din lunca inundabilă a Du
nării.

a demonstrat celor care au 
și construit stațiile de pom- 
sistemele de desecare că au 

treabă numai pe jumătate, 
nu s-au gîndit factorii răs-

do fibre artificiale Brăila

0
in

noua

construcție
ERAILA 

Combinatul 
construiește, în cadrul lucrărilor de 
dere a acestei unități a industriei 
mice, o fabrică de carboximetilcclu- 
loză, prima unitate de acest fel din țara noastră. 
Noua fabrică va produce anual, din celuloză 
de calitate inferioară, 5 000 tone carboximetil- 
ccluloză, 
și cea a 
fie pusă 
tui an.

(corespondentul „Scînteii"). — La 
de fibre artificiale de la Brăila se 

în cadrul lucrărilor de extin- 
chi-

produs folosit în industria extractivă 
detergenților. Se prevede ca fabrica să 
în funcțiune în trimestrul IV al aces-

pierderile
pentru municipiul București din Mi
nisterul Finanțelor. în șapte uni
tăți economice din Capitală, care 
au prevăzut — în pofida indicațiilor 
privind întărirea eforturilor dc ren
tabilizare — realizarea producției la 
costuri care perpetuează 
planificate. Volumul total 
rilor planificate, pe anul 
ceste 7 întreprinderi s-a 
101,7 milioane lei. Analiza amin
tită a evidențiat caracterul nerea- 
list și arbitrar al acestor pier
deri, resursele de diminuare 
lor atingînd, imediat, aproape 15 
milioane lei.

Numai la UREMOAS (din nou 
UREMOAS !), prin reducerea pro
centului de rebut la fabricarea băi
lor, diminuarea grosimii pereților de 
radiator și prin alte măsuri, au fost 
evidențiate posibilități de reducere a 
pierderilor cu peste șase milioane 
lei, fată de cît își planificase lejer 
întreprinderea. De asemenea, la în
treprinderea de lucrări hidrotehnice 
speciale s-a stabilit că, prin reduce
rea consumurilor specifice de oțel- 
beton. lemn și ciment. înlocuirea u- 
nor tehnologii depășite, folosirea re
surselor locale pentru procurarea a- 
gregatelor. ca și prin diminuarea cos-, 
turilor planificate la repararea uti
lajelor, se vor putea obține economii 
de aproape un milion lei. Aceleași 
căi — utilizate pe scară largă — vor 
putea aduce Trustului 1 construcții- 
montaj economii de peste o jumă
tate milion lei. Și exemplele pot 
continua. Fapt este că conducerile 
tuturor întreprinderilor analizate au 
recunoscut necesitatea valorificării 
neîntîrziate a acestor însemnate 
resurse. Important este ca rea
lizările primului trimestru — de 
pildă UREMOAS a obtinut di- ■ 
minuarea pierderilor cu aproape 
2.5 milioane lei — să fie dez
voltate si consolidate, prin fruc-

pierderile 
al pierde- 
1968, la a- 
ridicat la

a

tificarea neîntârziată a măsurilor de 
rentabilizare și de perfecționare a 
organizării producției și a muncii.

Precizarea aceasta se referă și la 
acele unități industriale care nici a- 
cum nu dovedesc fermitate în eradi
carea pierderilor. în obținerea unei 
producții rentabile. Iată cazul între
prinderii de ceramică fină, asupra 
căreia s-a îndreptat analiza amin
tită. Aici s-a evidențiat posibilitatea 
reducerii pierderilor — urmare a 
unor ample și judicioase măsuri — 
cu aproape 1,2 milioane lei, înce- 
pînd chiar din primul trimestru al 
anului. Or. ce se constată ? Pătrarul 
I 1968 a trecut, iar unele măsuri au 
rămas în faza de... proiect. E vorba, 
în speță, de mecanizarea descărcării 
și alimentării procesului tehnologic 
cu materii prime, reducerea procen
telor de rebut la ardere șj altele.

Rezultatele obținute anul trecut în 
acțiunea de rentabilizare, in cadrul 
măsurilor de organizare științifică a 
producției și a muncii, precum și cele 
consemnate la finele primului tri
mestru 1968 nu se ridică la înălți
mea multiplelor posibilități existente 
în întreprinderile bucureștene. în 
unele locuri s-a acționat cu timidi
tate. nehotărît — și aceasta și din 
cauza atitudinii de expectativă din 
partea unor ministere economice. 
Nici controlul financiar-bancar nu a 
dovedit fermitatea necesară în t mă
rirea aplicării măsurilor preconizate, 
nu a sprijinit cu tot. spiritul de răs
pundere eforturile întreprinderilor a 
căror activitate se mai soldează cu 
pierderi și nu a manifestat exigenta 
ce o impuneau situațiile în care 
problema lichidării pierderilor era 
privită cu superficialitate. Faptul 
că și în acest an . pierderile planifi
cate se mențin 
lei constituie o 
toți aceia care 
diminuării lor. 
le generează.

la peste 300 milioane 
notă negativă pentru 
au responsabilitatea 

lichidării cauzelor ce

La noi în fabrică, auto- 
utilarea a devenit o sursă 
importantă de creștere a 
potențialului tehnic, de do
tare cu mașini, instalații și 
dispozitive absolut necesare 
procesului tehnologic. De ce 
am recurs noi la această 
cale de utilare tehnică? Mai 
întîi, pentru că nu există o 
întreprindere specializată în 
realizarea mijloacelor tehni
ce destinate izolării conduc
toarelor în materiale plasti
ce. Apoi, era irațional să 
recurgem la importuri, din 
momentul în care cu 
forțe proprii puteam a- 
sigura mașinile, instala
țiile și dispozitivele re
clamate de producție. Re
zultatele sînt pe măsura e- 
forturilor depuse. în anul 
trecut, de pildă, planul la 
producția de cablu coaxial, 
foarte solicitat de economia 
națională, a fost depășit cu 
peste 51 la sută. Succesul 
se datorează dării în func
țiune a opt mașini de ecra
nat prin înfășurare, proiec
tate și realizate în cadrul 
fabricii. în cursul primu
lui trimestru din acest 
an s-au realizat I 676 km 
cablu coaxial, față de 3 000 
km cît se prevede în planul 
pe întregul an 1968.

Cît privește efectele fa
vorabile obținute prin re
nunțarea la aducerea unor 
mijloace tehnice din im
port, de care am amintit, 
ele se materializează în e- 
conomisirea de fonduri va
lutare. în fabrică s-au exe
cutat și pus în funcțiune 
17 linii de izolare a con
ductoarelor și cablurilor ca
re, în mod normal, se achi
ziționau din import. Procu
rarea lor ar fi costat aproa
pe 7 milioane lei. Tot prin 
acțiunea de autoutilare au 
fost proiectate și executate 
în perioada 1965—1967 
și alte utilaje în

loate de milioane și mili
oane de lei. Astfel, s-a a- 
juns ca din totalul de uti
laje direct productive, circa 
85 la sută să fie proiectate 
și executate în întreprindere. 
Secția PVC, de exemplu, 
secție cu cea mai mare pon
dere, care îndeplinește 90 la 
sută din planul de produc
ție 
ne 
din 
50

al întreprinderii, dispu- 
de numai două utilaje 

import, celelalte peste 
utilaje instalate fiind

muncitori, s-a reușit să se 
realizeze linii tehnologice 
pentru izolat conductoare, 
cuptoare de recoacere a sîr- 
mei, mașini de bobinat, de 
lițat, de ecranat, aparate de 
măsură și control. Compa- 
rîndu-le cu cele similare din 
import, rezultă că ele în
trunesc caracteristici tehni- 
co-funcționale similare. Nu
mai că costul lor este mult 
mai mic decît prețul la ca
re s-ar procura din

tribuna experienței 
înaintate

va-

concepute și confecționate 
cu forțe proprii, ceea ce 
din punct de vedere tehnic 
și economic reprezintă o 
realizare de valoare.

în ce mod s-a declanșat 
și extins acțiunea de care 
vorbim ? La cererea bine 
documentată a fabricii, fo
rul nostru tutelar a accep
tat înființarea unui serviciu 
separat, care să se ocupe 
numai cu problemele de 
proiectare de utilaje. Așa a 
luat ființă, spre sfîrșitul a- 
nului 1966, serviciul tehno- 
log-șef II. Crearea acestui 
compartiment a însemnat 
un pas important în extin
derea acțiunii de autoutila- 
re. în continuare, s-a 
înființat un atelier de pro
iectare, încadrat cu oameni 
bine pregătiți profesional, cu 
spirit inovator,j'creîndu-se și 
o grupă de muncitori ca
pabili să desăvîrșească și să 
materializeze lucrările con
cepute și proiectate. Prin 
munca acestui nucleu 
de ingineri, tehnicieni și

străinătate. O linie tehno
logică de extrudere, de e- 
xemplu, este realizată 
brică la un preț de 
pînă la trei ori mai 
decît cele oferite de 
din Italia și Franța.

Efectele 
însă și de 
concepția, 
xecutarea 
cestor 
cîștigat o experiență valo
roasă, 
lizarea 
tot mai perfecționate, cu o 
înaltă productivitate a mun
cii, în modernizarea siste
matică a celor existente. în 
plus, unele defecțiuni con
statate la mașinile și utila
jele construite în întreprin
dere, care sînt cunoscute 
în amănunt, pot fi depis
tate și 
timp 
xistînd desenele de execu
ție și cunoscîndu-se tehno
logia aplicată la realizarea 
mijloacelor tehnice, la fabri
carea pieselor de schimb nu

în fa- 
două 
redus 
firme

sîntfavorabile
altă natură. Prin 
proiectarea și e- 
în fabrică a 

mijloace tehnice s-a
a-

concretizată în rea- 
acestora în condiții

eliminate într-un 
relativ scurt. E-

se ridică probleme deosebi
te. Ca urmare, se evită 
rele de stagnare, care 
ivesc în alte întreprinderi, 
mai ales 
selor de

Mari și importante efec
te se obțin și datorită fap
tului că utilajele realizate 
prin autoutilare se amorti
zează în 1—3 ani de la in
trarea lor în funcțiune, deci 
în perioade scurte, permi- 
țînd și reducerea consumu
rilor specifice. Astfel, prin 
realizarea mașinilor de e- 
cranat prin înfășurare, con
sumul specific de sîrmă de 
cupru la 
micșorat 
cest an, 
fel s-au 
rile specifice de mase plas
tice — prin reproiectarea și 
executarea unor linii de ex
trudere cu diametrul de 
35—45—60 mm — în pro
porții ce variază de la 
20—65 la sută, corespunză
tor diferitelor produse. în 
principal, pe baza diminuă
rii consumurilor specifice la 
sîrma de cupru, aluminiu, 
granule de PVC, polietile
nă, s-a reușit să se reali
zeze reduceri importante la 
prețul 
peste 
1967 
acest 
circa 
parativ cu anul anterior.

Pornind de la experien
ța acumulată, noi vom con
tinua acțiunea de autouti
lare, care în fabrica noastră 
și-a dovedit pe deplin efi
ciența economică.

o-
se

datorită lipsei pie- 
schimb.

cablul coaxial s-a 
la jumătate în a- 
față de 1966. La 
redus și consumu-

cost, și anume, 
milioane lei în 
de 1966, iar în 
se preconizează

de
7,5 
față 
an
4 milioane lei com-

Petru FODOR 
inginer-șef — Fabrica de 
conductoare Tg, Mures

Al. BRAD
corespondentul „Scînteii*

Consfătuirea pe țară 
a chimistilor analiști • •
PIATRA NEAMȚ (corespon

dentul „Scînteii"). — Vineri a 
început !a Piatra Neamț a IlI-a 
consfătuire pe țară a chimiștilor 
analiști, organizată de Consiliul 
național al inginerilor și tehni
cienilor și de Ministerul Indus
triei Chimice, în care se dezbat 
probleme legate de automatiza
rea în chimia analitică.

Organizarea acestei largi con
sfătuiri, la care participă peste 
260 de specialiști, este justificată 
de necesitatea perfecționării 
mijloacelor și metodelor de ana
liză și determinări de mare pre
cizie într-un timp cît mai scurt. 
Pe marginea celor peste 60 de 
lucrări ce se prezintă în cadrul 
consfătuirii, referitoare Ia apa
rate și procedee de analiză pen
tru determinarea automată a 
concentrațiilor în diferite ele
mente, Ia rolul pe care-1 joacă 
aparatele automate în efectuarea 
și interpretarea analizelor chi
mice, precum și la stadiul ac
tual și perspectiva autome 
tizării unor metode de 
liză, vor avea loc ample dis 
și schimburi de păreri.

în afară de spech 
din industria chimică 
consfătuire iau parte 
roși profesori universit 
București, Cluj, Iași, 
șoara, ingineri și tehnici' 
industria metalurgică, ce 
ția de mașini, industria 
alimentară, cercetători de 
ferite institute, laboratoare 
trale și uzinale.
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afara granițe-

Românească, 
Tocmai cînd 

de o 
a Carpaților

nou al revoluției viitoare, 
democrației, domnirea

din 
ia-

Blajul din septembric 
desfășurat sub semnul vije- 
care stătea să înceapă. A- 

dîrza hotărîre de a se

'3S *$* '■* ■*«•1 •<’457p,^.ji’'l?.lK,'f.-.

(Urmare din pag. I)

tu
lul 
cu

un 
co- 

fost

cu asigura- 
unității na-

tot 
de 

in- 
în 

in-

național unitar a 
comun.

Deviza 
deschis 

rămîneau

stins din 
tot plece 
la caru-i 
pe noi! fl 
tot străi-

imprei_____
în care a izbucnit revo-

directivelor
T. Laurian, 
de la Bucu- 
al întregii

Olah, D. Popovici), 
perfect în con- 

dintre cele mai 
pagini corale u-

fost 
în 
a

Secre- 
mijloacele

prof. c'r. docent Mihai BACESCU 
membru corespondent al Academiei

întreite ■ 
și naționale

sociale, politi- 
comune 

românilor. în iarna

Axente Sever.
Constantin Romanu. Al. Bătrîneanu,

Negri, G.
M. Costachi
Ionescu, Ion 

frații Brătianu. loan Ma'ores- 
cu, Al. G. Golescu,

dintr-o provincie în alta, după condi
țiile interne din fiecare țară în parte.

Dacă între 1334 și 1839 acțiunile 
revoluționarilor români se desfă
șoară atît în cuprinsul granițelor 
strămoșești cît și în focarele de luptă 
din afară, la Paris sau Viena, între 
1840—1846 accentul cade mai mult 
pe .. mișcările din interior. Agi
tațiile care se stîrnesc, de pildă, în 
1842 în Transilvania îl în
deamnă pe moldoveanul Ior
dache Mălinescu să-i scrie lui G. 
Baritiu : „Tare mă tem, domnule, să 
nu facă românii de acolo vr-o Horă 
în care să tragă la joc și vr-o Cloș
că. Dumnezeu să vă ajute la cele 
bune și să vă ferească de cele rele ! 
Interesul vostru este și al nostru". 
în primăvara lui 1844, agita
țiile răbufnesc în Tara Românească 
provocate de . încercările de înstrăi
nare a bogățiilor subsolului (conce
sionarea minelor inginerului Tran- 
dafilov). Toamna 1844 și primă
vara 1845 cunosc în Banat o nouă 
mișcare românească cu rezonante 
social-nationale la îndemnurile lui 
Eftimie Murgu. Complexitatea pro
gramului mișcării, manifestat prin 
revendicarea reglementării raportu
rilor dintre stăpînii de moșii și țăra
nii iobagi, prin aspirația de emanci
pare națională, concentrează obiec
tivele " ' 
ce 
turor
1845—46, moldovenii se ridică 
amenințări revoluționare împotriva 
abuzurilor comise la măsurătorile 
catagraficești. Mișcarea lor nu trece 
neobservată în nici una din provinci
ile românești. N. Bălcescu vine la Iași 
și străbate Moldova tocmai în toiul 
manifestărilor. în preajma revoluției, 

înaltă 
formu- 
reven- 
să vie, 
tuturor 

. .4 sta
diul Dreptate — Frăție, reprezentat 
de societatea „Frăția" din 1843, 
el lansa cu 15 luni înainte de revoluție 
lozinca întreită Patrie — Fră
ție — Libert at el Lozincă a re
nașterii naționale, politice și sociale 
a tuturor românilor îmbrățișată de 
toți fruntașii mișcării naționale.

Planurile de acțiune comună în ve
derea sincronizării revoluției române 
se urzesc în zilele revoluției de la 
Paris. Le elaborează acolo tineretul 
moldo-muntean, participant entuzi
ast la manifestațiile de stradă ale 
„Revoluției din Februarie". în 
tară, primul manifest-program de 
unire națională se lansează din 
Moldova, prin condeiul și ins
pirația înaripată a luî Vasile 
Alecsandri. Poezia „Deșteptarea 
României" e adresată către ro
mâni, către toți frații de același 
nume. „Pînă cînd să creadă lumea, 
o ! copii de Românie I / C-orice dor 
de libertate a perit, s-a 
voi ? / Pînă cînd să ne 
cruda, oarba tiranie I Si 
de trufie I Să ne-njuge ea 
Pînă cînd în țara noastră ... ___
nul să domnească ? / Nu sînteți să- 
tui de rele, n-ați avut destui stă- 
pîni ?...“

Formularea dezideratului statului 
unitar național nu apare în primele 
programe ale revoluției din 1848. 
Dar din ceea ce cunoaștem astăzi, 
putem afirma, cu deplin temei do
cumentar, că acest fapt a fost de
terminat numai de împrejurările 
concrete * 
luția.

Statul 
obiectiv 
mun. 
spusă 
te 
de lucrare. Dar

la Paris fiind, Bălcescu 
la loc de frunte, în
larea pe care o dă
dicărilor revoluției ce avea 
ideea unității naționale a . 
românilor,. Ridicîndu-se peste

juluî. Linia generală prevedea ca 
revoluția din fiecare țară românească 
în parte să fie sprijinită prin toate 
mijloacele, concomitent 
rea planului maximal al 
ționale.

Mesager oficial al 
unice, transilvanul A. 
venea în Transilvania, < 
rești, ca reprezentant 
mișcări naționale române și cu mi
siuni diplomatice, politice precise. 
Rămînînd să acționeze în revoluția 
de peste munți, el va păstra 
timpul revoluției dubla calitate : 
personalitate directoare în cadrul 
tereselor române transilvane și. 
același timp, de reprezentant al 
tereselor României unitare. Sibiul — 
ales a fi sediul Comitetului național 
român transilvan constituit în Adu
narea de la Blaj, și totodată sediul 
agentului diplomatic al guvernului 
provizoriu din Tara Românească — 
a cumulat rolul capital organizatoric 
în mersul general al revoluției.

Caracterul unitar al revoluției se 
împlinește și în dezbaterile și înțe
legerile secrete, în vederea într-aju- 
torării armate dintre cele trei țări 
românești. Demersurile moldoveni
lor, ajunși în emigrație, au fost 
imediate și neobosite: în Bucovina, 
la Blaj, la Brașov, în Banat, în 
munți •— la Abrud, la București, la 
Viena.

Pe urmele moldovenilor — după 
ce revoluția din iunie se procla
mase stăpînă în Tara Românească 
— emisarii munteni lucrează pentru 
apărarea cuceririlor revoluției; la 
Brașov și Sibiu, între grănicerii de 
la Orlat, ei pregătesc formarea „ba
talionului sfînt", ajutorul insurecțio
nal transilvan. Din Banat, scontînd 
pe reușita acțiunii de înarmare in
surecțională a bănățenilor — propusă 
prin Nicolae Bojincă — Murgu vor
bea de 10 000 de romîni înarmați care 
puteau intra în Oltenia, la nevoie. 
Adevărate echipe de voluntari tran
silvani trec munții pentru propagan
da revoluționară organizată în toate 
județele Tării Românești.

Numărul 
comună depășește 
obișnuite într-o 
întîmplătoare. 
tache 
Cuza, 
colae 
Brad.

corifeilor pentru cauza 
cu mult ci’Te’e 

acțiune sporadică, 
Alecu Russo, Cos- 

Sion, Al. I. 
Epureanu, Ni- 
Ionescu de la

Papiu Ilarian, Aron Pumnul, Toma 
Constantin, Vasile Maniu, frații 
Hurmuzachi, frații Golești, frații 
Alecsandri, Iordache Mălinescu, Va
sile Mălinescu, Kogălniceanu... Mur
git... Laurian... Iancu... Bălcescu... Ci
tarea cîtorva promotori sau pro
tagoniști e ilustrativă și necesa
ră, dar nu-i edificatoare. Pen
tru că nu ei au făcut toate aces
tea. Nu ei au pus toată acțiunea în 
mișcare „Cine a făcut revoluția noas
tră ?“ Un om. zece, o sută, o mie, po
porul întreg ? E întrebarea la care 
ziarul „Pruncul român" din 28 iulie 
răspunde pentru toți oamenii progre
sului, în numele biruinței poporului 
asupra reacțiunii : „Revoluția a fă
cut-o toată nația Pentru că în 
fapt revoluționarii personificau na
ția, ei reprezentau progresul și vii
torul.

Dar la 1848, nația era încă slabă ; 
dușmanii mai binelui, ai progresului 
erau mulți si tari, și și mai tari erau 
forțele reacțiunii din 
lor.

Poziția României 
în mijlocul atîtor 
trarii a precipitat 
Tara — 
1848.
volutionară
laltă 
unor noi și mari hotărîri. Cînd ea 
trebuia să atingă o formă superioară, 
cristalizată în lupta sub comanda 
unică pentru apărarea revoluției, și 
într-o formulare oficială a țelului de 
unitate națională ieșită din inițiativa 
comună a revoluționarilor de pe am
bele versante.

Un nou Blaj ! Urmînd celui din 
luna mai, 
s-a 
Hei 
colo, 
trece la fapte a fost rostită în cuvinte 
de foc de Avram 
poporului întreg: 
noastre sînt sfinte, 
tă dreptatea și 
vom fi gata a le 
preț!" Pe ca1

revolutlonare 
interese con- 

prăbușirea din 
în septembrie 
colaborarea re- 
parte și cea

se afla în fata

A Filarmonica de stat „G. Enescu" (Ia Ateneu — ora 20) : 
Concert simfonic. Dirijor : Carlo Zecchi — Italia.
a Opera română : Elektra (spectacol prezentat de Opera 
din Stuttgart) — 20.
• Teatrul de stat de operetă : Sînge vienez — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : Oa
meni șl șoareci — 19,30, (sala Studio) : Castiliana — 19,30. 
A Teatrul de Comedie : Un Hamlet de provincie — 20.
e Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala clin str. AI. Sahia 
nr. 76 A) : Comedie pe întuneric — 20.
a Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : O casă onorabilă 
— 19,30, (sala Studio) : — Fotografii mișcate — 20.
a Teatrul ,,Barbu Delavrancea" : Hora domnițelor — 20.
• Teatrul Mic : Tango — 20.
a Teatrul „Ion Creangă" : Năzdrăvăniile Iul Păcală — 16. 
a Studioul Institutului de artă teatrală și cinematografică 
„I. L. Caragiale" : Viața e un vis — 10, Nenorocirile din 
dragoste ale Iul Arlechino șl ale celorlalți — 16; Frații Ka
ramazov — 19.
A Teatrul „Țăndărică" (sala din str. Academiei) : Vrăjitorul 
din Oz — 17.
a Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : Ca la 
Tănase — 19,30, (grădina Boema) : Boema Palace — 20.
S Teatrul de estradă „Ion Vasllescu" (Ia Sala Palatului) : 

dam și EVa la revistă — 19,30, (la Teatrul de vară „He
răstrău") : De la București la vale — 20.
A Ansamblul artistic al Uniunii Generale a Sindicatelor : 
Magistrala tinereții —

urmărit 
politică 

și sincer, 
numai 

în momentul în care 
depășind granițele secretului, acestea 
au ajuns să fie interceptate de ante
nele puterilor potrivnice, posi
bilitățile de concretizare au fost 
în bună măsură paralizate. Prima 
victimă, primul sacrificiu îl consti
tuie eșecul înregistrat de mișcare în 
martie în Moldova. Obiectivul națio
nal al mișcării moldovene a fost a- 
testat de desfășurarea evenimentelor 
care au urmat. Dar și pentru prima 
parte a mișcării îl confirmă Elias 
Regnault în a sa „Histoire politique 
et- sociale des Principautâs “ 
biennes" apărută la “ 
1855. Sprijinindu-se pe 
autentice, obținute de la 
narii români ajunși în 
autorul francez scrie că 
1848 tinerii moldoveni 
independența națională se puseră în 
legătură cu românii bucovineni, și 
în ardentele lor aspirații visau res
taurarea vechii Dacii. Este o trăsă
tură a mișcării moldovene care a 
reținut de altfel și atenția lui K. 
Marx citind cartea lui Regnault.

Slabele puteri ale unui popor opri
mat, aflat la confluența a trei im
perii absolutiste,, era greu să țină 
piept la toate amenințările. De aceea, 
a trebuit schimbată tactica : în mod 
oficial — în textele programatice, 
constituționale, în hotărîrile adună
rilor naționale — revendicarea sta
tului național unitar nu mai putea fi
gura. Neoficial însă, ascuns sau pe 
ață, acțiunea revoluționarilor dintr-o 
ară și alta continuă viu, stăruitor 
i multilateral.
Pe ^fundalul unitar al revoluțiilor 

lin țările române, expresia istorică 
i aspirațiilor întregului popor e 
>monimă cu Cîmpia Libertății de la 
Siaj. Acolo, discursul lui Simion 
lărnuțiu a răsunat ca o apoteoză a 
ubirii de neam, a libertății sociale 
ientru un popor de țărani obidiți și 

emancipării unei nații asuprite, 
.colo „s-au cercetat trebuințele na- 
iunii române întregi". Si tot acolo 
orința înfăptuirii statului național 
căpătat votul plebiscitar din miile 

e glasuri care au cerut Unirea cu 
ira.
De la Blaj întorși la Brașov, re- 

oluționarii moldoveni au redactat
- la 12/24 mai — Prințipiile noas- 
re pentru reformarea patriei, ade- 
ăratui program al partidei națio- 
ale din Moldova. Influența Blajului 
e resimte în formularea soluționării
- radicale — pe care au dat-o pro- 
’emei țărănești, așa precum voința

e națională rostită pe Cîm- 
•tății 

în
rea 
tă
rii Românești cu Moldo- 
i a nu da în vileag — 
- planurile mai largi și 
j li se făgăduia din 
i.

4, directivele unice ale re- 
au fost dezbătute în comun 

abate de către reprezentanții 
trei țări, chiar în zilele Bla-

Danu- 
Paris în 
informații 
revoluțio- 
emigrație, 
în martie 

aspirînd la

a prins expresie pro- 
art. 6 al Prințipiilor, 
statului român unitar 
însă cu prudență:

Sala Radioteleviziunii din Ca
pitală a găzduit Corul mixt al 
Ansamblului de stat de cîntece 
și jocuri din Tîrgu-Mureș. Acest 
colectiv — care rămîne fără în
doială unul dintre comparti
mentele de prim ordin ale an
samblului — a dobîndit matu
ritate artistică interpretativă, o 
frumoasă sonoritate, omogeni
tate pe partide ca și în tota
litate. făcînd în prezent față cu 
succes unor partituri dificile.

Programul prezentat a cu
prins lucrări corale ă cappella 
din literatura contemporană a 
genului. Prin alcătuirea sa 
judicioasă, înglobînd piese mai 
puțin. cunoscute ale unor com
pozitori simfoniști prin excelen
ță (Kodăly, Hindemith, Orff, De
bussy, Ravel, Milhaud, Bartok), 
în afara faptului că a stîrnit 
interes, a oferit deplină satis
facție. permițîndu-ne să consta
tăm cu mîndrie că partiturile 
românești abordate și care apar
țin — cu mici excepții — tot 
simfoniștilor _(M. Jora,_ D. Ca- 
poianu, T. ‘ ’ 
se încadrează 
textul unora 
reprezentative 
niversale.

Incepînd cu 
ale maestrului 
crări clasice ale genului, cele 
trei poeme pentru cor de fe
mei, pe versuri de Lucian Bla
ga, de Doru Popovici, și „E 
chipul tău", pe versuri de T. 
Vtan, de Tiberiu Olah (lucrări 
apropiate ca scriitură, cu o 
mare bogăție de combinații 
timbrale), inspirata suită „Cîn
tecul lutului", compusă după 
versurile lui Victor Ion Popa, 
de Dumitru Capoianu și termi- 
nînd cu cele două piese din ci
clul „Anotimpurile Bărăganu
lui" pe text de Petre Ghelmez, 
„Iarna și vara" de Teodor Bra- 
tu (cu melodii zglobii, undui
toare ca nițte jocuri de copii, 
folosind dibace înflorituri ono
matopeice) și cîntecul „Te iu
besc patria mea" al tînărului 
compozitor Remus Georgescu 
(un imn viguros de o factură 
modernă), toate sînt lucrări ce 
poartă amprenta unei puternice 
originalități, precum si a unei 
măiestrii componistice demne 
de prețuire.

Dintre celelalte lucrări, se 
cuvin amintite „Cîntece popu
lare maghiare" de Băla Bar
tok, scrise în perioada sa de 
maturitate creatoare (1930), re
prezentative pagini ale genului 
coral universal, ca, și piesa 
„Bătrînii", a lui Kodăly Zoltan. 
De asemenea, lucrările pline de 
farmec si poezie de Ravel si De
bussy.

Cele patru piese din splendida 
lucrare a lui Carl Orff „Ca- 
tulli Carmina", au încheiat acest 
îndelung aplaudat concert.

Nu vom putea încheia aceste 
cîteva considerațiuni fără a a- 
minti prezenta discretă și suplă 
a celor doi dirijori Judit Bir- 
talan și Lorănt Szalman, cu un 
plus pentru ultimul, care a 
susținut aproape toată partea a 
doua a concertului. Ambii stă- 
pînesc corul cu o mare ușu
rință, obținînd cu gesturi 
simple dezlănțuiri sau pianissi- 
me abia șoptite, făcînd să apa
ră pregnant migala repetițiilor 
în promptitudinea cu care le 
răspunde întreaga formație.

Constantin RASVAN

Iancu, tribunul- 
„Pretențiunile 

precum e slîn- 
noi, românii, 

avara cu orice
petiționară, vc’nta 

de trăire laolaltă a tuturor rnm*n'- 
lor e exnrimată tot la Blaj în Me
moriul adresat parlamentului libe
ral de la Vieoo, la 14/26 s?ntemb"''o. 
„Noi ne rugăm nu numai pentru 
noi — scriu r"nrezentantii «popomlui 
român din Transilvania» — ci si 
pentru frații noștri dm Principatele 
dunărene". A. T. Laurian. redactorul 
textului, mărturisind că Memoriul a 
fost făcut „în sensul cum ne-a zis 
Golescv.", dezvăluie originea îns”’i 
a ideii alcătuirii lui; ea venise din 
contopirea intereselor transilvane, 
muntene și moldovene în unul sin
gur. comun tuturor românilor.

Tn cadrul planurilor comune, al 
acțiunilor unitare și nemijlocite 
timpul revoluției, conferința din 
nuarie 1849. de la ZIatna. a frun
tașilor transilvani și a reprezentan
ților emigrației din Principate, con
stituie ultimul moment de seamă. Cît 
va dura războiul în munți se va în
cerca să se ajungă la o solidarizare 
româno-maghiară în fata dușmanu
lui comun, ne calea întelege’-ii și a 
respectului reciproc național. Dar re
zultate pozitive n-au an?’-ut decît 
tîrziu, în pragul prăbușirii.

în seria marilor fante naționale, 
capitolul revoluționar de la 1848—18*9 
se încheia cu o mare experiență, 
care avea să condiționeze de la sine 
mersul cel 
Domnirea 
poporului prin popor și libertatea 
dinlăuntru — cum spunea Bălcescu 
însuși — s-a dovedit peste putință a fi 
dobîndite fără libertatea din afară, li
bertatea de sub dominarea străină. 
Sau. în formularea lui Alecu Russo, 
„slobozenia dinlăuntrul si cea din a- 
fară... sînt surori, una fără alta nu 
pot trăiI" De aceea, eforturile ur
mătoare anilor 48—’49 s-au concentrat 
cu precădere pentru dobîndirea uni
tății și independenței naționale. Lui 
1848—49 i-au urmat în 1 8 5 9 Unirea 
Tării Românești și a Moldovei. în
făptuirea primei etape a statului 
român unitar, în 1877—1878. răz
boiul de independență, în 1918 de- 
săvîrșirea unității naționale și în 
zilele noastre încununarea: domni
rea poporului prin popor.

• Căderea Imperiului roman — film pentru ecran panoramic 
(ambele serii) : PATRIA — 9; 12,45; 16,30; 20.
• Ce noapte, băieți 1 : REPUBLICA — 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 
18,45; 21,15, BUCUREȘTI — 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21. 
STADIONUL DINAMO — 20, GRĂDINA EXPOZIȚIA — 20.
• Pasărea timpurie ; LUCEAFĂRUL — 8,15; 10,45; 13,15; 15,45; 
18,15; 20,45, CAPITOL — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21; la grădină
— 20, GRĂDINA DOINA — 20.
o Oscar ; FESTIVAL — 8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21; la 
grădină — 20, ARENELE LIBERTĂȚII — 20, FEROVIAR — 
8,45; 11; 13,15; 15,15; 17,45; 20, EXCELSIOR — 9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21, MODERN — 9,30 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45. 
A Ultima noapte a copilăriei : CENTRAL — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18,15; 20,45.
A Statornicia rațiunii ; VICTORIA — »; 11,15; 13,30; 16; 18,30: 
20,45, PARCUL HERĂSTRĂU — 20.
A Un lucru făcut la timp : CINEMATECA — 10; 12; 14. 
A Răzbunarea haiducilor : LUMINA ; 11,30; 13,45; 16;
18,30; 20,45, BUCEGI — 9,30; 11,45; 16; 20,30; la grădină
— 20, MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 16 20,45.
A 30 de ani de veselie ; DOINA — 13,45; 16; 18,15;
20.30.
O Tom șl Jerry : TIMPURI NOI — 9—21 tn .continuare.
e Eu, eu, cu... și ceilalți : UNION — 15,30; 20,30.
A Desene animate : UNION — 18.
o Eddie Chapman, agent secret : GIULEȘTI — 10; 15; 17,45;
20.30, DRUMUL SĂRII — 14,30; 17,30; 20,15.
A Răpirea fecioarelor : FERENTARI — 15,30; 18; 20,30.
A Blestemul rubinului negru : ÎNFRĂȚIREA INTRE PO
POARE — 10; 16; 18,15; 20,30.
o O lume nebună, nebună, nebună : DACIA 
continuare.
o Topkapi : BUZEȘTI — 15; 18; la grădină —
— 15,30; 18; 20,30.
O Leul african : PACEA — 16; 18; 20.
A Obsesia : GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
FLOREASCA — 9; 11,15; 13,30; " ----- “ “
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,5; 20,30.
«n Ea va rîde : GLORIA — 9; 
TOMTS — 9—16 în continuare ;
A Sînt și eu numai o femeie 
grădină — 20,15, RAHOVA „
A Sfîr.șitul agentului W 4 C : FLACĂRA — 15,30; 18; 20.30, 
AURORA — 8,30; 10,45; 13; 15,30; 18; 20,30; la grădină — 20. 
o El Dorado: MIORIȚA — 9,30: 12; 15,30; 18; 20,30, VOLGA
— 9; 15,45; 18; 20,45.
o Gioconda fără surîs : POPULAR — 15,30; 18; 20,30.
a Balul de stmbătă seara : ARTA — 9; 11; 13; 15; 18; 20,30, 
la grădină — 20.
o Praștia de aur : MUNCA — 16; 18; 20, PROGRESUL 
15,30; 18; 20,30.
O K. O. : MOȘILOR — 15.30; 18; 20,30.
• Intoarce-te 1 : CRÎNGAȘI — 15,30; 18; 20,30.
O Zile de vâri : LIRA — 15,30; 18; la grădină — 20.
o Pentru cîțiva dolari în plus : COTROCENI — 14,30; 17,30; 
20,30, COSMOS — 15,30; 18; 20,45.
A Capcana : VIITORUL — 15,30; 18; 20.30.
o Samba : GRĂDINA VITAN — 20.
O Climate : GRĂDINA PROGRESUL-PARC — 20. ,
A Omul care l-a ucis pe Liberty Walace : GRĂDINA MO
ȘILOR — 20.

8—20 în

20, VITAN

13,15; 2045, 
FLAMURA

11,15; 13,30; 1G;
18,30; la grădină 

: UNIREA — 15,30.
15,30; 18; la grădină — 20,15.

18,15; .20,30, 
20,15. 

18; la

17,30 — Pentru cei mici : Ecranul cu păpuși : „Doi mari
nari de apă dulce". Spectacol prezehtat de un colectiv al 
Teatrului de păpuși din Galați. 18,00 — Stadion — emisiune 
de actualitate sportivă : — Prezentarea cîtorva dintre cei 
mai reprezentativi sportivi șl antrenori al clubului Dinamo 
București, cu ocazia aniversării a 20 de ani de la înființarea 
clubului. 18,30 — Mult e dulce și frumoasă... — emisiune de 
limbă română. — Frumuseți ale limbii în folclor : Orația 
de nuntă. — O problemă de etimologie : cuvinte înrudite.
— Corespondențe între nume proprii și personaje la George 
Călinescu. — Terminologia casei țărănești. 19,00 — Pentru 
școlari : Aplauze pentru colegii noștri., Selecțiuni din pro
gramele de sfîrșlt de an ale elevilor de la Liceul de core
grafie din Cluj. Transmisiune de la Cluj. 19,30 — Telejurnalul 
de seară. 19,50 — Buletinul meteorologic. — Publicitate. 
20,00 — Tele-enclclopedla. In cuprins : Ch. Dickens -r Meteo
riți — Fantastic — Echitație. 21,00 — Vom reveni... peste 
șase luni. Institutul politehnic București — faza actuală a 
lucrărilor de construcție șl ce vom vedea peste 6 luni. 21,15 — 
Film serial : „Campionii". 22,15 — Melodii nemuritoare. Seară 
de tangourl argentiniene. Iși dau concursul : Georgeta Mi- 
halache, Luigl Ionescu, Jean Păunescu, Doina Hoadrea și un 
grup de balerini de la Opera Română. 22,45 — Pprada ve
detelor. Program susținut de soliștii iugoslavi, participanți la 
Festivalul de muzică ușoară „Primăvara la
— Telejurnalul de noapte. 23,25

Parada ve-

Belgrad'. 23,10 
închiderea emisiunii.

cele două opuri 
Mihail Jora, lu-

Sentimentul dominant, și care re
vine ca un leit-motiv în aproape 
toate poeziile GABRIELEI MELXNES- 
CU (adunate în volumul „Interiorul le
gii") este cel al descoperirii ființei 
noastre, al unicității ce decurge din 
raporturile irepetabile dintre noi și 
lucruri. O acută sensibilitate și o 
bună cunoaștere a forței, dar și a 
străvezimii cuvîntului îi oferă poe- 
tei posibilitatea de a surprinde în 
vers uimirea în fata frumuseții vie
ții, fixării acelei trăiri unice în mij
locul fenomenelor ca și reconstitui
rii genezei lucrurilor ce alcătuiesc 
universul nostru mirific. Poezia Ga- 
brielei Melinescu pare un mozaic 
în care, ca într-un elevat inventar, 
sînt înserate plăcerile călătoriei, ale 
dansului, ale prieteniei, ale dragos
tei. dar. la fel de înfiorate, ale su
ferinței, ale neîmplinirii. Notația e 
economicoasă pînă la utilizarea elip
sei telegrafice, comunicarea se rea
lizează prin și alături de cuvînt. pen
tru că semnele Pe care le întîlnim 
în pagină n-au rostul decît de-a rea
liza invocația. Poezii ca „La reve
dere. băieți !“, „Portret". „Efigie", 
„Bănci de lemn". „Bat zaruri" și 
altele sînt tot atîtea catagrafii ale 
miracolelor vieții, în care termenii 
realității sînt inversați ingenios spre 
a sublinia mai plastic locul si ros
tul bucuriei ca și al durerii. De o 
mare delicatețe sînt filigranele care 
poartă drept titluri „Isadora" și 
„Dansează tînărul băiat", poezii în
cărcate de o vibrație în care îmi 
place să descopăr neastîmpărate por
niri de investigație.

Dar poeziile cele mai împlinite ale 
culegerii sînt, după părerea mea, 
cele din partea a doua a volumului. 
Cum să numesc aceste glume inte
ligente care, continuînd pe Ion Bar
bu și Miron Radu Paraschivescu 
întocmesc un joc poetic original, 
hrănit de o substanță lirică neobiș
nuită ? Balade ? Cîntece ? Laude ?

Comentînd cu un vădit rafina
ment anecdota, accidentalul, poeta 
încarcă versul cu numeroase 
„ziceri" și „îneîntări" cu circulație 
în zone folclorice interstițiare.

Prospețimea, vioiciunea poeziei 
Gabrielei Melinescu — sînt uneori 
îngreunate de abuzul de stereotipii 
verbale, de unele imagini previzi
bile care încarcă viziunea poetică. 
Talentul acestei ingenioase și — ca 
să folosim un cuvînt din lumea ul
timelor sale balade — acestei năs-

m

trusnice poete tinere ar avea de 
cîștigat dacă autoarea ar urmări o 
mai atentă transcripție a sentimen
telor în fața realității, un interes 
crescut fată de marile bucurii și 
conflicte ale vieții. Gabriela Meli- 
nescu ne propune în acest volum de 
versuri o poetică originală, cu mul
tiple virtualități. Sîntem încredin
țați că poeta îsi va descoperi și 
va preciza mai atent mijloacele 
înlăturînd elementele artificiale,

DOUĂ

is i 
si. 
ac-

cronică

cidentale, va atinge curînd filonul 
grav al propriei substanțe lirice, ce 
se anunță foarte fecund.

Z- *
Semnificații bine cuprinse în vers, 

o anume concentrare a imaginii, o 
permanentă și rapidă pendulare a 
conștiinței lirice între sorii univer
sului cosmic Fi mișcarea delicată a 
propriei inimi fac ca poezia lui DAN 
LAURENȚIU să nu se descopere în
țelegerii cititorului chiar de la primul 
contact. Aceasta nu ne poate duce 
la concluzia că avem de-a face cu 
o poezie ermetică, pentru că lectura 
atentă nu întîrzie, dimpotrivă, să 
pună în lumină, în spatele curgerii 
rituale a cuvintelor, o viziune poe
tică limpede si coerentă, cu ele
gante si inteligibile sensuri umane, 
cu o vibrație ce se simte venind din

Originile Muzeului de is
torie naturală „Grigore An
tipa" — „Muzeul Antipa", 
cum i se spune pe scurt — 
mijesc încă din 1832, în 
1837 apare în scripte ca 
„Muzeul de Istorie naturală 
și antichități", dar clădirea 
actuală a fost inaugurată ca - 
„Muzeu de zoologie" la 24 
mai 1908. Desigur, acesta nu 
mai era muzeul vechi, mixt, 
al Bucureștilor de odi
nioară, ci un așezămînt cu 
totul nou, de mare impor
tanță pentru cultura-și învă- 
țămîntul nostru. Se știe că

carea de urgență a unei clă
diri corespunzătoare. In 
1906, noul edificiu a fost 
construit, după concepțiile 
lui Antipa — impresionant 
de modeme pentru muzeo
logia începutului de veac —• 
de către ing. Mihai Roco și 
inaugurat în 1908, dată care 
constituie un moment im
portant în mișcarea științi
fică și culturală a țării noas
tre.

încă pe timpul lui Antipa, 
clădirea a devenit neîncăpă
toare pentru exponatele ce 
se adunau mereu, prin acti-
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focul din 1884 a distrus 
o bună parte din colecțiile 
de științele naturii ale ve
chiului muzeu, mai ales cele 
de botanică, iar ulterior, 
cînd a fost mutat la Uni
versitate, s-a dezvoltat în 
scop didactic doar secția de 
geologie-paleontologie.

în 1894 cînd, ca proaspăt 
director, Grigore Antipa a 
preluat materialul de științe 
naturale, a găsit doar cîteva 
mii de insecte și abia cîteva 
sute de alte animale în bună 
stare. în scurt timp, An
tipa a adunat însă — 
potrivit concepției sale des
pre muzee ca instituții 
de știință, cultură și instruc
țiune — un imens material 
nou, din țară și străinătate, 
de pe uscat și din apă. Am
ploarea acestui material ne
cesita — pentru a fi expus 
în condiții adecvate — ridi-

vitatea prodigioasă depusă 
de acesta. Această lipsă s-a 
vădit mai ales după inovația 
sa revoluționară din 1907 — 
dioramele — care aveau să 
fie imitate apoi în toate mu
zeele moderne ale lumii. 
Fiind conceput și ca insti
tut de cercetare a naturii, 
prin muzeu s-au perindat 
totuși pînă acum peste 
14 000 000 de oameni. Nu
mai după 1948, cînd au fost 
înlăturate urmările bombar
damentelor din timpul răz
boiului, muzeul a fost vizitat 
de 3,5 milioane de cetățeni. 
Pe măsură ce politica gene
rală de culturalizare a ma
selor, promovată consecvent 
de partid, a dat roade, s-a 
mărit și numărul vizitatori
lor : de la 50—100 mii vizi
tatori anual pînă în 1944, 
la 125 000 medie anuală în
tre 1948—1959 și la 200 000

adîncuri. Preferința poetului pentru 
reținerea exclusivă a cuvîntului cu 
mare încărcătură *de sensuri este o 
reacție firească fată de retorism și 
de formula uzuală, și primul me
rit al volumului „Poziția aștrilor" 
este, cred, că ne propune o întoar
cere a poeziei la surprinderea ac
tului frust, a exclamației în fata 
minunilor lumii, pe care poetul nu 
le traduce ci le sugerează cu ma
ximă sinceritate. în această privin-
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de 
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tă. Dan Laurentiu mi se pare in
fluențat de Blaga și Bacovia, de 
la care a retinut acuitatea percep
ției, neliniștea în fața neștiutului, 
virgula înfiorată a întrebării, ca și, 
pe alocuri, unele construcții lexi
cale cu funcție ceremonială, ca de 
pildă în poezia „Canoe".

Spațiul poetic al lui Dan Lauren- 
țiu nu abundă de culori 
ci se constituie din jocul 
întunericul, din evidenta 
umbra care-i dă replica.

în alb-negru, ce semnifică 
vieții, dialogul între sen- 
stenice și cele ale îndo- 
multe versuri ale poe- 

blagiană a 
fe- 

inti- 
a esenței lor:

leidoscop 
dialectica 
timentele 
ieiii. în 
tului revine ideea 
atingerii, prin intermediul 
nomenelor, a însăși ființei 
me a lucrurilor.

și nuanțe, 
luminii cu 
solară si 
E un ca

Mi-am scufundat obrazul cald în 
rîu / în unda care nu se mai re
petă / Foșneau spre maluri lujeri 
verzi de grîu / Cu pacea lor subli
mă și discretă. („Narcis").

Eternele descoperiri duc pe Poet 
la conștiința misiunii sale, aceea 
a împărtăși oamenilor cîntecul 
niversal al lucrurilor; „Mușchi 
oțel a încordat pămîntul / Arc 
triumf întind în zorii zilei. / Si
minat de fulgere negre spre munți / 
Eu vin cu dreptul la un cînt uni
versal" (Ruga de mai).

Cuprinzătoare și pregnant plasti
că mi se pare înfățișarea lumii, în 
care omul își petrece zilele într-o 
necurmată luptă, fiind răsplătit cu 
nemurirea. Pentru frumusețea ei re
produc poezia „Eroul" : „Si cînd va 
fi o pace cum alta nu mai este / 
Și-a treia oară vor cînta cocoșii / 
Să-i spuneți la ureche o poveste / 
Din zilele pierdute ale Scufiței ro
șii / Căci el va termina să traver
seze / Rîul legat de spaime și în- 
not, / Si-ajuns pe malul unei noi 
geneze / Va rîde-ncet că n-a mu
rit de tot. / Ci i-a rămas curajul 
să umble între maluri / Asemeni 
unui paznic bătrîn cu ochii roșii, / 
Sfidînd eternitatea acestui somn de 
valuri / în care se îneacă și-alba- 
troșii".

Multe din poeziile lui 
rențiu („Acum vocea de 
răi", „La pîndă", „Sunt 
rerum" și altele) cîntă 
dragostea, „serbarea iubirii minera
le". „lumea construită de atîtea fi
ințe nobile / care-mi întind o 
mină de prieten...", și pentru care 
poetul, „plin de jertfa bucuriei" 
mărturisește solemn : „Și eu ca un 
rob ce-și spune rugăciunea / Stau 
în genunchi și aprind focul pe fun
dul mărilor".

Pe alocuri, anumite automatisme 
preluate din poezia simbolistă româ
nească, („O, visul, paradisul, o, bo
cet monoton", sau „Vă bate vre
mea cu brațul social") sînt întru- 
cîtva supărătoare, cu toate 
simte în toate cazurile că 
le-a folosit în funcție de 
tați intime imperioase.

Volumul „Poziția aștrilor", lumi
nat de idei poetice nobile, încărcat 
de spectacole ale verbului fastuoa
se, anunță în literatura noastră nouă 
un poet, un poet talentat și auten
tic.

Dan Lau- 
primăva- 
iacrimae 
nrietenia,

că se 
poetul 

necesi-

a

Mircea SIMIONESCU

între 1960—1967. în anul 
trecut, acest ultim număr 
a fost considerabil depășit.

Cifrele vorbesc de la sin» 
despre importanta funcția 
social-educativă a Muzeului 
Antipa, despre rolul pe cars 
îl joacă el în viața noastră 
culturală de 60 de ani 
încoace, constituind un fo
car de atracție pentru copiii 
de vîrstă școlară ca și pentru 
adulți sau cercetători știin
țifici. Dinamismul care-1 ca
racterizează — exponate 
mereu reînnoite, explicații 
tot timpul ameliorate, că
lăuziri sistematice, conferin
țe și filmo duminicale, în 
ultimul an explicații trans
mise prin instalația de ra- 
dioficare etc. •— contribuie 
la sporirea popularității mu
zeului în rîndurile marelui 
public. Expozițiile tempora
re, pe teme ca „Emil Ra- 
coviță", „Istoricul Muzeu
lui", „Fauna abisală pacifi
că" (cu material adus din 
expediția la care a luat parte 
directorul muzeului în 1965), 
„Fluturi palearctici", precum 
și ultima în serie, „Viața și 
opera lui Gr. Antipa", s-au 
bucurat de un frumos suc
ces. Cu ocazia comemorării 
centenarului Antipa (decem
brie 1967), a fost pusă la 
dispoziția vizitatorilor o peș
teră reprodusă după natură 
— unică în lume — și cu
riozitatea de a o vedea a 
sporit cu o treime numărul 
celor care frecventează mu
zeul.

Astăzi, la colecțiile extrem 
de valoroase din „perioada 
Antipa" — (amintesc t 
grupul de Gorile, Elefantul- 
de-mare, grupul de păsări 
Kiwi, scheletele de cerb gi
gant, de Ichthyosauri, ca și 
Deinotherium gigantissi- 
mum, unicat în întreaga’ 
lume) — s-au adăugat ne
întrecuta colecție de fluturi 
„A. Caradja", o colecție de 
pești și alte animale din Pa
cific, pești din Atlantic, o 
secție specială pentru Ma
rea Neagră etc., precum și 
un exemplar — unic în Eu
ropa — de Neopilina, melo 
de tip primitiv, cunoscut nu
mai după fosilele de acum 
300 de milioane de ani, re
găsit recent, viu, în jghea
burile adînci ale Pacificului 
de Est.

Dacă toate aceste reali
zări, legate de munca mu
zeologie», se văd și sînt a- 
prcciate de marele public, 
mai puțin cunoscută de a- 
cesta este munca de cerce
tare științifică ce se desfă
șoară de 60 de ani în clădi
rea muzeului „Gr. Antipa". 
Numărul cercetătorilor a 
crescut de la 4 (1940) la 26. 
Este de ajuns să amintim că, 
în vremea cînd universită
țile nu se preocupau decît 
în mică măsură de cerceta
rea naturii, iar institutele A- 
cademiei nu erau încă orga
nizate, laboratoarele acestui 
institut erau singurele ce 
studiau biologia apelor și 
fauna terestră. Aici s-a stu
diat și se studiază activ nu 
numai fauna țării, ci și co
lecții trimise, din alte părți 
ale lumii, specialiștilor noș
tri, mai ales colecții de crus- 
tacei marini. Ca un co
rolar al muncii de cercetare, 
institutul editează un perio
dic în limbi străine — „Tra- 
vaux du Museum „Gr. An
tipa" — revistă cunoscută 
și bine apreciată în toată 
lumea, prin care se realizea
ză 600 de schimbuii cu 70 
de țări străine.

în perspectiva viitorului, 
muzeul sexagenar va evolua, 
probabil, ca muzeu de zoo
logie și de ecologie animală, 
cu o secție puternică de pa
leontologie, care să exem
plifice vechimea originii vie
țuitoarelor și evoluția lor. 
Dată fiind însemnătatea ac
tuală a oceanologiei în con
certul științelor pe plan 
mondial precum și noutățile 
ce apar pretutindeni din a- 
dîncul oceanelor, va trebui 
dezvoltată o secție 
de biologie marină, 
mari biogeografice: 
Pacific, Oceanul 
sectorul boreal etc.
de mîine va recurge, de ase
menea, la metode de colec
tare directă a faunelor din 
alte țări și continente, sau 
din diferite sectoare ale O- 
ceanului Planetar — adică 
la organizarea unor expediții 
speciale da explorare a na
turilor respective. Sînt cîteva 
căi de reînnoire care vor 
stimula interesul noilor ge
nerații față de exponatela 
muzeului, îi vor păstra me
reu proaspătă atracția tine
reții.

specială 
pe zone 
Oceanul 
Atlantic, 
Muzeul
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la Irena, nici la cei doi oameni 
lăsasem în urmă și de care mă 
într-un mod atît de simplu și de 
Simțeam broboanele de sudoare 
umpleau fața, gîtul și spatele.

sînt decît cel mult 
pînă la intrarea în

viclean și vrăjmaș, 
să ucidă mistreți și

tu

ge-
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ca și 
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peste cap ca 
de greață.
mi-a adus un 
văd cu ochii

pe catargul sokolilor. 
că ești învățător 
tot ce se petrece

Ziua aceea avea să fie ultima zi de 
război, dar militarii regimentului 34 in
fanterie încă nu știau acest lucru și 
toată înfățișarea lor arăta ca și cum s-au 
născut, au copilărit și au trăit numai în 
război; ca și cum pînă la capitularea inami
cului mai aveau să treacă mulți ani, să 
facă la rîndul lor copii, să-i crească și-apoi 
să-i îmbrace militari și să-i aducă lîngă ei 
în marșurile acelea lungi și în luptele gre
le. Regimentul ajunsese în dimineața zilei 
la Dubovice după un marș forțat de 50 km. 
Pornisem de la periferia orașului Brno și, 
față de acel mare centru citadin și indus
trial, comuna Dubovice era o așezare cu 
totul modestă. Singurul lucru pe care-1 
mai doream era somnul de piatră, adînc 
și odihnitor, ce ne aștepta la capătul eta
pei de marș. Cu aproape un ceas înainte 
de-a ajunge la Dubovice, am putut zări 
pe o înălțime dincolo de sat o construc
ție neobișnuită, din metal și beton, ceva 
asemănător unui turn de-o amețitoare ver
ticalitate, țîșnind semeț dintr-un grup de 
clădiri monumentale. Apoi repede se răs- 
pîndi știrea, din om în om, că pe acel 
promontoriu se găseau instalațiile pos
tului de radio Donau și construcțiile ma
sive exercitară asupra noastră o atracție 
tăcută și amenințătoare, perfidă și bă
nuitoare.

— Unde-i Pascu 7 întrebă în acel mo
ment colonelul Boteanu, comandantul re
gimentului, și îndată începură a se auzi, 
repetate din om în om, cuvintele : „Ele- 
vul-plutonier Pascu ! Domnul elev-pluto- 
nier Pascu ! Pascu !“.

Mă aflam în capul de coloană al celui 
de-al doilea batalion. Vorbeam cu Ion Po- 
povici, elev-plutonier și el, fost camarad 
de companie cu mine la școala militară 
din Radna. împreună fusesem repartizați 
aceluiași regiment în octombrie 1944. Po- 
povici era acum comandant de pluton, 
iar eu, știind ceha și germana, lucram 
la postul de comandă al regimentului. 
Auzindu-mă strigat pe nume, m-am des
prins de lîngă prietenul meu și m-am în
dreptat în pas alergător spre capul co
loanei. M-am oprit în fața colonelului și 
acesta, nemulțumit că trebuise să mă caute 
cîteva minute prețioase, îmi spuse cu un 
glas posomorit:

—• Caută-mi autoritățile satului.
Nu mai trebui să plec în căutarea 

cialităților locale, deoarece, neluați 
seamă pînă atunci, se apropiară de co
loană trei civili care purtau la mîneci 
brasardele forțelor cehoslovace de rezis
tență. Erau destul de bătrîni, cel mai tînăr 
părea să aibă peste cincizeci de ani și erau 
nerași cel puțin de o săptămînă. Satul lor 
fusese eliberat cu o zi în urmă, dar luptele 
se desfășuraseră în împrejurimi, pe căile 
de acces lăturalnice, așa că în afară de o 
casă incendiată în marginea comunei, aci 
nu se petrecuse nimic deosebit. Din pri
cină însă că ecoul luptelor răsunase în 
tot cursul zilei anterioare, locuitorii nu 
ieșiseră încă din beciuri și ascunzători. 
Cei trei bătrîni spuneau că acum locui
torii ies, simțindu-se în siguranță o dată 
cu sosirea regimentului. Ei înșiși, în nu
mele satului, declarară că se pun la dis
poziția armatei. Știau, aflaseră prin radio 
că înaltul comandament al armatelor hit- 
leriste dăduse ordinul de capitulare ge
nerală, dar arătau neliniștiți înspre antena 
postului de radio Donau a cărei structură 
de oțel și aluminiu strălucea departe în 
zare și își mărturisiră tema că acolo, na
ziștii, fie că nu primiseră ordinul, fie 
că nu voiau să-i dea ascultare, stăteau 
pe loc, și fără îndoială că acolo se petre
ceau niște lucruri de neînțeles. Cu ajutorul 
celor trei localnici care constituiau consiliul 
comunal provizoriu, se trecu de îndată Ia 
încartiruirea regimentului. Postul de co
mandă al unității fu instalat rapid în clă
direa școlii. Aceasta era o construcție mare, 
ridicată chiar în centrul comunei, pe o 
latură a largului patrulater ce avea la 
mijloc un parc cu un havuz, cîteva bănci 
de lemn și cu straturi de trandafiri pitici.

Pe nesimțite satul se trezi din amorțeala 
și tăcerea lui crispată. Fuioare de fum.în- 
'cepură să iasă pe hornurile de Cărămidă 
roșie, se auzea uruitul roților de la fîntînl 
și în aerul torid al amiezii prinse a se 
împrăștia ațîțător mirosul de slănină pră
jită, mireasma picantă a cîrnaților fripți în 
tigăi gospodărești lîngă ceapa 
runt, lîngă bucăți sfîrîinde de 
mată și lîngă jumări de ouă 
în grăsimea încinsă. Copiii 
căni apă soldaților dezbrăcați pînă la brîu 
și rîdeau văzîndu-i pe oamenii aceia arși 
de soare cum se copilăreau hîrjonindu-se cu 
apa. Femeile tăiau din pîini mari, felii 
groase, curățau de zor ceapă și usturoi 
verde, așterneau masa, umpleau solnițele 
cu sare, ștergeau paharele ca să strălu
cească lună și se uitau prin ușile deschise 
ale bucătăriilor la soldații ce se spălau în 
ogrăzi, ca și cum pentru ele războiul se 
terminase și lucrurile bune intraseră în 
făgașul lor pașnic și obișnuit. Dar femeile 
nu s-au priceput niciodată la război, și 
ele, fie că nu luaseră seama, fie că se le
gănau în liniștea lor atît de neașteptată 
și de binevoitor regăsită, nu dădură nici un 
fel de atenție nici soldaților din transmi
siuni care întindeau de-a lungul străzii 
principale nenumărate fire telefonice, nici 
ostașilor de legătură care zoreau într-un 
du-te vino aparent fără noimă. Clădirea 
școlii avea patru săli de clasă și încă o 
încăpere, mai mică, unde probabil fusese 
cancelaria învățătorilor. Dar sălile de 
clasă erau golite de bănci și pe dușu
mele se aflau grămezi mari de pale și 
pereții murdari și zgîriați aveau tot felul 
de inscripții nemțești, scrijelate în tencuia
lă cu vîrful baionetelor. Curtea școlii era 
umbrită de un singur copac, un castan 
mare și sănătos, și chiar sub castan zăceau 
grămădite băncile smulse din dușumeaua 
claselor, unele erau sfărîmate cu toporul 
și era limpede că ajunseseră a fi socotite 
drept lemne de foc, și din cauza asta mo
bilierul acela școlar făcea o 
zolantă. La vreo zece pași 
aceea de bănci dezarticulate 
catarg de lemn, folosit pînă 
către organizația sokolilor. Pe o latură a 
curții, față în față cu școala, se afla o clă
dire mai mică, avînd pereții coșcoviți, dar 
obloanele verzi, porțiuni de tencuială gal
benă și rămășița uscată a unei iedere îmi 
evocau o frumusețe trecută și discretă, de 
farmec provincial.

Colonelul Boteanu îmi spusese să mă 
odihnesc, să nu mai mă vadă cu ochii 
aceia obosiți și inflamați, și am dat ocol 
curții, căutînd .un șopron cu un colț de 
întuneric liniștit, dar nicăieri nu era vreun 
șopron șl m-am întins pe-o bancă la umbra 
deasă de sub castan. Eram atît de obosit, 
încît deși acum stăteam întins, cu port
hartul sub ceafă drept pernă, oasele nu 
încetau să mă doară surd, ca și cum fu
seseră bătute cu ciomagul. închisei ochii, 
pentru că mă durea și lumina aceea pu
ternică și stătui astfel cu fața în sus, cu 
auzul legănat de cîntecul ascuțit și mono
ton al vrăbiilor din frunzișul castanului. 
Atunci am auzit un glas suav :

— Acolo dormi ca în plasa unui com
partiment de tren. Ai să cazi de pe bancă.

Am deschis ochii și. săltîndu-mi nițel 
capul, am privit în direcția de unde venea 
acel glas cald și binevoitor. în ușa căsu
ței cu obloane verzi stătea o femeie. _ îmi 
făcea semn cu mîna să vin la ea, să mă 
ridic de pe bancă și i-am spus în cehă, 
schițînd un zîmbet obosit :

— Dorm bine aici. Este umbră și vră
biile îmi cîntă de-asupra capului.

— Vino și dormi în casă, zise fe
meia și am privit-o într-un fel ciudat, 
ca și cum din interiorul unei biserici stră
vechi m-aș fi uitat la vitraliile înalte din 
firidele unor ferestre înguste și boltite 
prin care lumina se strecura irizată într-un 
curcubeu de culori și smalțuri. Atunci 
m-am ridicat anevoie de pe bancă și am 
intrat în casă.

— Sînt învățătoare la ' această școală și 
mă numesc Irena, mi-a spus femeia.

Eram foarte obosit și îmi simțeam creie
rul ca un pietroi și nu aveam decît un 
singur gînd, să mă trîntesc într-un colț și 
să adorm. încăperea unde intrasem era o 
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bucătărie cu un aer foarte rustic, cu un 
cuptor de cărămidă roșie și între cărămizi 
zidarul trăsese o linie de vopsea albă și 
pe plită sfîrîia o tigaie plină cu cîrnați 
și cu vreo cinci ochiuri de ouă, pe masă 
era o sticlă cu rachiu și învățătoarea stă
tea în picioare și se uita la mine cu niște 
ochi încărcați de-o lumină tristă, stîn- 
jenită parcă de-o taină pe care eu nu o 
înțelegeam. Atunci mirosul de usturoi și 
untură încinsă al cîrnaților prăjiți mi-a 
alungat oboseala și i-am spus gazdei :

— Uite, mănînc, am să beau și un pahar 
de rachiu, dar dacă am să adorm cu frun
tea pe masă nu vreau să te superi.

Am tras un scaun fără spetează ce stă
tea sub masă și m-am așezat pe el. Fe
meia era grozav de mulțumită că n-o refu
zasem și așternu la repezeală masa. Ra
chiul era foarte tare și l-am simțit alune- 
cînd ca un șuvoi de foc pe gît în jos, și 
Irena se așezase pe marginea unui pat de 
lemn, sub fereastra cu obloane verzi și se 
uita Ia mine îndemnîndu-mă cu privirea 
ei învăluitoare să mănînc și să beau.

Apoi deodată mi-a spus :
— Sameni cu Ludvik. Sameni foarte 

mult cu Ludvik și cînd te-am văzut in- 
trînd în curte căutînd 
dormi, m-am gîndit că 
ești Ludvik, deși l-am 
mort în fața parcului șl 
care am mai putut să-1 
năclăită de sînge și ciuruită

— Cum asta 7 am întrebat-o cu un glas 
înăbușit.

— Doi ani am vorbit, era coleg cu mine, 
învățător la școala asta, apoi a plecat la 
partizani. Acum trei săptămîni a căzut pri
zonier împreună cu alți șase tovarăși ai 
săi, și naziștii i-au executat în fața par
cului, și toți locuitorii din sat am fost aduși 
cu forța să vedem execuția. Cadavrele au 
rămas acolo, nu ne-au dat voie naziștii să 
le înmormîntăm și naziștii din compania 

un loc unde să 
n-ai murit și că 
văzut pe Ludvik 
singurul obiect pe 
iau a fost o șapcă 

de gloanțe.

tocată mă- 
șuncă afu- 
bolborosind 
turnau din

de pedepsire aveau vreo douăzeci de cîini 
și cadavrele au fost devorate de cîini. 
Vrei să vezi șapca ? Numai ațîta a rămas 
de la el. O șapcă.

— Nu, nu vreau să văd șapca, am zis 
eu împotrivindu-mă, și am turnat un pahar 
de zubrovkă și l-am dat 
să-mi treacă senzația aceea

Nu mi-a arătat șapca, dar 
album cu fotografii, ca să __ ___ _____
mei că într-adevăr semănăm foarte mult 
cu Ludvik. Eram grozav de obosit și poate 
că din pricina asta n-am băgat de seamă 
să fi semănat în vreun fel cu Ludvik. Era 
un bărbat înalt, de-o statură atletică, și 
Irena îi venea pînă la umăr, și avea părul 
șaten și nu semăna cu mine, sau în orice 
caz nu^ eram în stare să observ între noi 
nici măcar o asemănare cît de mică, dar 
Irena căuta să mă convingă pe un ton 
trist și neînduplecat, și am sfîrșit, mai mult 
ca să-i fac plăcere și s-o liniștesc, să 
admit că aduceam cu el într-o oarecare 
măsură.

Am împins într-o margine a mesei al
bumul cu fotografii și am așezat o palmă 
grea peste coperta de piele maron, apoi 
m-am ridicat și aveam ochii împăienjeniți 
de oboseală. M-am trîntit pe pat, cu fața 
în jos, dar n-am putut să adorm, și am 
auzit-o cum curăța masa și cum mergea 
prin încăpere, și tocmai pașii ei ușori, de 
pisică, îmi rețineau atenția ca și cum ar 
fi făcut un zgomot de triaj sau de peron 
plin cu oameni grăbiți. Apoi ea a terminat 
mica activitate casnică și s-a așezat pe 
un scăunel în fața ușii deschise, privind 
în ograda plină de soare, cu acel aer depri
mat pe care îl au ființele ce nu mai aș
teaptă nimic de la viață. Am închis ochii 
și iar i-am deschis după cîteva clipe. Con
tinua să stea acolo și m-am gîndit „așa vor 
fi stat în mitologie zeii lari ca să păzească 
liniștea casei11 In clipa următoare privirile 
noastre s-au încrucișat și ea a întors capul.

— Nu pot să dorm, i-am spus pe un ton 
aspru și ea se uită la mine cu o privire 
mustrătoare :

— Acum e pace. Fiecare om poate dormi 
liniștit.

Din nou am închis ochii și minute în
tregi n-am mai auzit-o, și credeam că era 
acolo, așezată pe scăunel, dar contrariat 
de tăcere, iar mi-am îndreptat privirile 
spre locul unde știam că stă ca o sculptu
ră de marmură, personificînd cea mai tra
gică statuie a însingurării, dar n-am mai 
văzut-o. Ieșise în curtea școlii, se strecu
rase atît de încet, încît n-o simțisem. Am 
întins gîtul și ridicînd capul peste tăblia 
patului, am văzut-o dincolo de cadra ușii 
cum tocmai ieșea din școală cu un maldăr 
de paie murdare în brațe. Am privit-o poate 
o oră întreagă și am înțeles că începuse 
să curețe școala de murdăria lăsată de 
naziști, scoțînd din clase paie, resturi de 
hîrtie, cutii goale de conserve și rămășițe 
zdrențuite de efecte militare naziste. Apoi 
a început să care înăuntru, una cîte una, 
băncile de lemn. Le alegea pe cele intacte 
și le trăgea după ea ca un cal de povară, 
lăsînd pe nisip urme ușoare, dîre lungi 
ce uneau într-un fel nou și ocrotitor rădă
cinile castanului cu scările de ciment de la 
intrarea în școală. M-a-m ridicat de pe pat 
și am ieșit în ogradă să-i dau o mînă de 
ajutor.

— N-ai putut să dormi 7 m-a întrebat ea. 
I-am răspuns zîmbind :
— Faci atîta zgomot, parc-ai 

voi de căruțe.
— Uite, mă opresc din lucru, 

odihnește.
— Mi-a sărit somnul. Vreau

— Nu e nevoie să te ostenești cu nimic. 
Stai și te uită la mine.

— Nu-i nici o osteneală. Lasă-mă să te 
ajut.

îmi scosesem tunica și-o agățasem de-o 
cracă a castanului, îmi suflecasem mîne- 
cile albe ale cămășii, scosesem capela de pe 
cap și ea zîmbi :

— Acum parc-ai fi un slovac de-ai noștri, 
din Dubovice.

Nu mai trăgea băncile după ea. tîrșin- 
du-le pe nisip, ci le căram împreună, și 
ea se bucura într-un fel ocrotit, îi luceau 
ochii albaștri, și mereu făcea o nouă re
marcă în legătură cu mine :

— Acum într-adevăr cred că ești și 
învățător la tine în țară.

— Pînă acum nu m-ai crezut 7
— Ba da, însă nu așa ca acum.
La un moment dat. m-am. așezat cu 

nunchii îndoiți într-o bancă și, lăsînd pu
pitrul în jos. i-am spus :

— Așa stăteam cînd eram elev.
Ea m-a întrebat, urcîndu-se pe estrada 

unde tocmai așezasem catedra :
— Nici nu știu cum te cheamă 7 !
— Viorel Pascu.
Ea repetă numele meu de cîteva ori, 

ca și cum vroia să-1 învețe, apoi zise :
— Elevul Pascu Viorel, ce-avem astăzi 

la istorie 7
Se juca într-un fel grațios, copilărindu-se, 

deși era învățătoare, și întrebarea ei avea 
ceva de joc infantil, dar m-am ridicat în 
picioare, așa cum fac toți elevii din lume 
în astfel de situații, și am răspuns :

— Astăzi avem la istorie sfîrșitul răz
boiului. A doua zi după război...

Ca și cînd nici nu m-ar fi auzit, spuse 
uitîndu-se cu un aer posomorit în jurul ei :

— Poate n-ar fi trebuit să mă grăbesc 
să aduc îndărăt băncile astea. Ar fi trebuit 
întîi să spoiesc pereții, să șterg de pe pereți 
toate aceste zvastici și semnături.

— Dacă aș fi în locul tău, măcar într-o 

singură clasă aș lăsa aceste mărturii mur
dare și orgolioase, ca să nu poată fi uitate 
ororile războiului.

— Nu vreau să le păstrez. Astăzi am să 
spoiesc clasele, am să frec cu leșie dușu
meaua, am să așez ghivece de flori în 
ferestre, și am să pun din nou vechile 
tablouri intuitive și hărțile școlare pe pe
reți. Apoi am să mătur curtea, am să 
curăț lotul agricol școlar, am să repar 
plasele pe terenul de volei și baschet.

— Ai un steag cehoslovac 7
— Da, l-am ascuns. Ce idee bună mi-ai 

dat ! Am să-1 urc 
Sînt foarte fericită 
mine și că înțelegi 
în sufletul meu.

Eram măgulit de 
aceea am reluat munca pentru transportul 
băncilor în clase. La un moment dat a 
ieșit colonelul din încăperea postului de 
comandă și s-a uitat la mine cîteva clipe 
cum lucram, dar nu cu un aer surprins, 
ci binevoitor.

— Pascule, ți-ai adus aminte că ești în
vățător 7

— Da, domnule colonel !
Fereastra camerei unde se instalase pos

tul de comandă era deschisă și auzeam ță
cănitul unei mașini de scris, apoi a vehit din 
stradă un curier cu un aer foarte îngrijorat 
și a intrat la postul de comandă. După 
cîteva minute am auzit glasul colonelului, 
strigind supărat și pe un ton ridicat, în te
lefonul de campanie :

— Aici e Boteanu. Ce faceți, frate, acolo 
în sectoare 7 Cum de ați lăsat oamenii să 
iasă cu plugurile la arat 7 Dar pentru nu
mele lui Dumnezeu, nu v-ați gindit că tere
nurile sînt minate și că există primejdia ac- . 
cidentelor 7 Vă rog, nu vreau să mai discut 
pe această temă. Luați imediat măsuri, 
trimiteți toate echipele pentru deminare pe 
terenul din jurul comunei. Dar cum nu 
v-ați gîndit la acest lucru 7 Pînă deseară 
să fie deminate toate ogoarele și să-mi ra
portați situația la orele douăzeci.

Apoi a ieșit curierul din postul de co
mandă și l-am oprit. Era un sergent negri
cios la față și îngrijorarea întipărită în ochi 
încă nu i se împrăștiase. L-am întrebat:

— Ce dracu s-a întîmplat pe la voi 7
— Au început să iasă slovacii la arat, vor 

să samene porumb, și au ieșit cu plugurile, 
și au murit doi oameni din cauza unei 
mine anti-tanc. Unul este un soldat din ba
talionul II. II rugase pe slovac să-1 lase și 
pe el măcar o oră să țină de coarnele plu
gului, să strige vitelor ca pe la noi, „hăis- 
cea“, și l-a făcut zob o mină anti-tanc.

— Ce s-a întîmplat 7 întrebă Irena după 
plecarea sergentului.

I-am spus ce se întîmplase și ea se 
posomori din nou, apoi zise :

— Vezi, există între război și pace o pe
rioadă nedecisă și stranie și foarte perfidă. 
S-a difuzat la radio ordinul de capitulare, 
armele au tăcut, am început să punem mo
bilierul școlar la locul său, oamenii au în
ceput să iasă la arat și explodează o mină 
și mai mor cîțiva oameni,- ca și cum răz
boiului nu-i place să părăsească scena fără 
a mai face rău. Totul este în.că foarte trist, 
ca și cum nu ne este îngăduit să ne bucu
răm deajuns.

Terminasem cu băncile și am început să 
măturăm ograda școlii. Irena a intrat în 
casă și am auzit-o lucrînd la mașina de 
cusut, dar n-am dat prea mare atenție 
acestui fapt. Apoi a ieșit din casă și s-a în
dreptat spre catargul sokolilor din mijlocul 
ogrăzii. Era foarte curat în curte. Măturată 
cu tîrnul și udată cu stropitoarea, curtea 
arăta grozav de frumos. Irena legă de sîrma 
catargului două steaguri. Un steag mare,

cehoslovac și un fanion roșu-galben și al
bastru. Așadar, abia atunci mi-am dat 
seama, confecționase un tricolor românesc 
și acum îl înălța în vîrful catargului și deși 
nu mi-au plăcut niciodată gesturile patetice, 
acel mic ceremonial m-a făcut să mă înfior 
de mîndrie. M-am apropiat de ea și i-am 
spus :

— Ce te-a îndemnat să faci asta 7
— Nu e frumos 7 m-a întrebat ea.
— Ba da, într-adevăr este foarte frumos 

acest gest.
Era mîndră și mulțumită, și stătea cu 

capul dat pe spate ca să vadă steagurile în 
virful catargului, și soarele îi lumina fața 
surîzătoare într-un fel care-o înfrumuseța 
nespus.

Soarele se afla acum deasupra noastră, 
se făcuse amiaza și ea îmi spuse pe un ton 
ocrotitor :

— Nu vrei să mîncăm 7
— Ba da, am zis eu.
A scos în fața ușii un scăunel fără spe

tează, a adus un lighean, a turnat apă în 
lighean și mi-a întins o savonieră în care 
era o coajă uscată de săpun de rufe. M-am 
spălat pe mîini, și ea stătea în picioare ală
turi. cu prosopul în mînă, tăcută și răbdă
toare, cuminte și îngîndurată. Apoi mi-a 
întins prosopul ș'i m-am șters. Am intrat în 
bucătărie. A făcut focul în sobă, și eu m-am 
așezat pe marginea patului, lîngă masă, și 
ea a turnat din rachiul acela tare în două 
pahare, într-un pahar mare pentru mine și 
într-un păhărel cît un degetar pentru ea. 
Am ciocnit, și ea a dat păhărelul peste cap, 
și dintr-o dată a scos un țipăt mic de spai
mă și uimire, exclamînd copilărește:

— Vai, nici nu mi-aș fi închipuit cît de 
tare este rachiul ăsta !

— E tare, am zis eu, seamănă cu șlibovița 
noastră și cu țuica de Turț.

Irena mă întrebă simplu :
— Spune-mi, ai o soție, sau o logodnică 

acasă 7

— N-am avut timp să mă însor.
— Cum așa 7
— îndată ce-am terminat școala normală 

am fost încorporat.
— Nici logodnică nu ai 7
— Nici logodnică. M-a luat războiul în 

brațe și nu mi-a mai dat drumul pînă 
acum.

începu să rîdă și puse în tigaie cîteva bu
căți de șuncă. Apoi mă întrebă :

— Vrei s-aduc din grădină și puțină 
lată verde 7

— Da, îmi place salata verde, însă 
să-mă, te rog, s-o aduc eu.

Ajunsesem la portița grădinii cînd ea 
în ușă, sau poate că era acolo din momen- 

. tul cînd pornisem, și strigă în urma mea, 
rîzînd în felul ei copilăresc și prăpăstios :

— Să nu-ți fie teamă, grădina nu este 
minată !

I-am făcut semn că nu mi-e teamă, dar 
ea a rămas în pragul ușii, ca și cum pe 
neașteptate îi era frică să nu mi se întîmple 
ceva, și cînd am revenit cu trei căpățîni <de 
salată în mîini rise iar copilărește, și m-am 
uitat foarte stînjenit la umerii ei înguști 
cum se scuturau, apoi rîsul ei se transformă 
subit într-un plîns nervos și, necutezînd să 
se întoarcă spre mine, spuse rugător:

— Nu-mi lua plînsul acesta în seamă...
Era ceva dureros în toată povestea aceea, 

și n-aveam chef nici să fiu fericit, nici să 
fiu trist, și mă gîndeam ce bine era dacă în 
clipa aceea s-ar fi dat semnalul de plecare 
a unității în altă parte, să mă amestec în
tr-o coloană de două mii de ostași, să mă 
topesc în fluviul de tunici cazone și să dis
par pentru totdeauna din acel colț de lume 
care era casa Irene!, căsuța aceea cu 
obloane verzi, cu soba de cărămidă, cu 
scara de lemn care ducea la pod, cu lu
cerna verde, cu fața aceea atît de tragic 
însuflețită de bucurie copilărească, în prima 
zi după război, Irena îmi spuse :

— Te superi dacă cer să-mi torni și mie 
în păhărel puțină țuică 7

— Ai să te îmbeți, am zis eu.
— Ba nu, îmi face bine. Pe urmă am să 

mănînc. Sînt lihnită de foame. După masă 
vreau să spoiesc cu var sălile de clasă,

— Am să te ajut și eu.
— Ba nu. Arăți foarte rău. Ai ochii roșii. 

Ești grozav de obosit. Tu ai să dormi și eu 
am să mă gîndesc nițel la tine. Te 
superi că vreau să mă gîndesc nițel la tine 7 

întrebarea avea același ton ciudat și ațî- 
țător, adoptat parcă anume să aducă peste 
lucrurile tragice o lumină ușor derutantă.

O ascultam cu ochii împăienjeniți. Cred 
că o ascultam astfel din cauza oboselii și 
am adormit cu fruntea aplecată pe masă, 
în timp ce ea prepara mîncarea. M-a trezit 
încet și ocrotitor, rugîndu-mă să mă culc 
ca oamenii în pat, și îmi era rușine că nu 
puteam rezista somnului, și am ascultat-o 
fără murmur, și m-am prăvălit în pat ca 
un buștean. Ea a închis obloanele, a închis 
ușa, se făcuse întuneric în cameră, și mi s-a 
părut că ea se așezase pe scăunel, într-un 
colț al încăperii, ca și cum somnul meu 
trebuia ocrotit și păzit într-un fel matern, 
dar nu eram sigur că ea era înăuntru și 
nici n-am avut puterea să deschid pleoapele 
și să văd dacă plecase din cameră sau era 
acolo.
în amurg m-a trezit brusc și am sărit din 

pat, frecîndu-mă la ochi. Mă chema colone
lul și, ieșind din cameră pentru a traversa 
curtea, ea mi-a spus din prag : 

— Te aștept să revii și să mănîncl. Ai

dormit foarte adînc, ai dormit ca un copil. 
Ai să revii, nu-i așa 7

— Am să revin, i-am spus eu. Am tra
versat ograda, am urcat treptele școlii și 
acolo, în cadra ușii, am întors capul spre 
Irena și am surprins-o cum mă privea cu 
ochii ei ciudați și întristați.

— Am să revin, i-am spus eu încă o dată, 
și ea mi-a făcut semne cu mîna, ca și cum 
s-ar fi aflat pe peronul unei gări, iar eu 
în tren.

Colonelul, în biroul căruia am intrat, m-a 
luat în primire de la ușă :

— Pascule, sper că te-ai odihnit bine.
— Sînt odihnit, i-am răspuns, și colonelul 

se uită la mine, ca și cum răspunsul meu 
nu-1 convinsese și vroia să. vadă de unul 
singur acest lucru.

Cancelaria școlii unde fusese instalat pos
tul de comandă al regimentului avea cele 
două ferestre mascate cu pături cazone, și 
pe masă erau patru lămpi cu petrol, și ele 
luminau puternic încăperea, astfel incit la 
intrarea mea am clipit din ochi, și abia după 
cîteva minute m-am putut obișnui cu lu
mina aceea neobișnuit de tare. Pe masă 
era întinsă o hartă militară și pe ea stăteau 
cîteva creioane colorate, așezate în așa fel 
incit sugerau niște direcții de atac. Colo
nelul îmi spuse, arătîndu-mi un punct pe 
hartă :

— Aici se află postul de radio „Donau11, 
punct situat pe o înălțime de cîteva sute 
de metri, puternic fortificată. Am hotărît 
să trimitem parlamentari pentru a lua le
gătura cu garnizoana hitleristă, care se pare 
că manifestă o surprinzătoare ignorare a 
propriilor ordine de capitulare. Vei merge 
dumneata cu sergentul Dumitrescu și cu 
un voluntar civil de aici din Dubovice.

Apoi colonelul s-a uitat încă o dată la mine 
și mi-a spus să-mi scot galoanele de pluto
nier T.R. M-am conformat în tăcere. Pe urmă 
am fixat după centură trei grenade, am 
verificat pistolul automat și am ieșit pe 

coridor. Aci, așezați pe o bancă, mă aștep
tau sergentul Dumitrescu si voluntarul ci
vil, un slovac tînăr, purtînd pe mîneca tu
nicii sale brasarda unităților de partizani.

Am ieșit în curtea școlii. Uitasem de Irena 
și am tresărit surprins s-o văd în pragul 
casei. Stătea în picioare, rezemată de tocul 
ușii, într-o atitudine tăcut îngrijorată. Vă- 
zînd că ne îndreptăm spre poartă, alergă 
spre mine. Am așteptat-o.

— Unde pleci 7 mă întrebă ea.
Nu l-am spus adevărul. Am găsit la repe

zeală o minciună, dar, ca toate minciunile, 
era foarte puțin plauzibilă și convingătoare. 
Cred că și-a dat foarte bine seama că ple
cam într-o misiune primejdioasă, deoarece 
mi-a strecurat în palmă o iconiță de carton.

— Ce-i asta ? am întrebat-o eu surprins 
de acel gest imprevizibil.

— Te rog s-o păstrezi. Ai să mi-o îna- 
poiezi cînd te întorci.

— Bine, am convenit eu. O iau.
— E primejdios acolo unde te duci ?
— Nu-i primejdios de fel. Războiul 

terminat.
— Cred că pentru noi încă nu a luat sfîr- 

șit și te rog să ai grijă de tine.
Eram foarte uimit de spusele ei, și eram 

stînjenit, deoarece sergentul cu voluntarul 
slovac se opriseră la poartă și se uitau în tă
cere la mine și la Irena. Ea se purta, para
doxal, ca o logodnică, și acest lucru mă fă
cea să mă simt prost, dar ei nu îi păsa de 
nimeni și de nimic. îmi luase mîna în pal
mele ei fierbinți și nu mă puteam desprinde 
ușor de ea. îi tremurau umerii. Se lăsase 
întunericul și cred că plîngea surd. Apoi i-a 
spus slovacului să aibă grijă de mine, și 
slovacul a mormăit ceva neînțeles, și ea a 
repetat cuvintele tot în limba slovacă, apoi 
mi-a spus, fără să se rușineze de concetă
țeanul ei :

— Spune-mi, te rog, că ai să te reîntorci. 
Vreau să-mi făgăduiești acest lucru.

I-am spus că mă voi întoarce, și am ple
cat. Am ajuns repede pe strada principală. 
După cîteva minute slovacul mi-a spus :

— Văd că vorbiți ceha destul de bine.
— Da, cînd eram elev, am stat în gazdă 

la familia unui muncitor ceh. îl chema 
Moravetz.

— Foarte bine. Mă bucur că știți ceha. 
Irena este o fată grozav de bună, dar a 
trecut de curînd printr-o mare nenorocire.

— $tiu, mi-a povestit despre Ludvik.
— Erau logodiți, 

ordinară. Cred că 
foarte tare.

Am ridicat din 
slovac să treacă înainte, ca să ne arate dru
mul. Am. ieșit din sat, dar am ținut-o tot 
pe șosea. Abia după un kilometru am luat-o 
la dreapta, pe un drum neasfaltat și care 
urca spre cota unde se aflau instalațiile 
postului de radio „Donau11.

Nu mai vorbeam. înaintam în tăcere. Nu 
știu la ce se gîndeau ceilalți doi. dar eu 
mă gîndeam numai la întîmplările acelei 
zile, la toate întîmplările mărunte legate 
de Irena și din ce mă gîndeam mai mult 
la lucrurile acelea, eram mai tulburat su
fletește. Erau clipe, repede trecătoare, cînd 
mi se părea că _nu-i 
face .
niște eclipse totale, impenetrabile și a- 
dînci, dar mă încordam sufletește și-i 
regăseam imaginea surîzătoare, și eram 
fericit că imaginea ei nu o pierdusem 
definitiv, și fericirea mea avea ceva disperat 
și neliniștit, deoarece acum mă tortura 
ideea că merg spre o țintă foarte vicleană, 
nesigură și primejdioasă, spre un loc unde 
puteam muri foarte ușor și necugetat. Gîn- 
dindu-mă la aceste lucruri nici nu mi-am 
dat seama că ajunsesem foarte aproape 

de incinta fortificată a postului de radio. 
Slovacul se oprise brusc, mi s-a părut că 
scrutează întunericul 
ca un vînător pornit 
lupi, apoi mi-a spus :

— De aici nu mai 
două sute de metri 
zona postului de radio.

— Voi mă așteptați aici. Vă feriți să faceți 
cel mai mic zgomot. Dacă nu mă întorc 
într-o oră. plecați singuri îndărăt.

— Cum să ne întoarcem fără dumnea
voastră 7 mă întrebă, subit speriat, ser
gentul.

— Așa-i ordinul. înseamnă că n-am putut 
să mă înțeleg cu naziștii și că m-au luat 
ostatec. Mă veți găsi mîine aici, după ce 
postul de radio va fi cucerit.

— Oh, asta-i destul de neplăcut, zise ser
gentul și mă apucă de braț. Apoi continuă : 
nu vreți să vă însoțesc și eu ?

— Nu-i necesar acest lucru. Cu tine sau 
fără tine, oricum naziștii vor proceda la 
fel. Nu putem lăsa ca slovacul să se în
toarcă singur la postul de comandă. Tu 
va trebui să raportezi în locul meu.

— Am înțeles, zise sergentul, și îmi în
tinse pîlnia unui mic megafon ce-1 purtase 
tot drumul. Am luat pîlnia, am dus-o la 
gură și am strigat în germană, spre coloșii 
negri ce păreau să fie niște cazemate, la 
două sute de pași înaintea mea. Am strigat 
că sînt un parlamentar al armatei române 
și că doresc să vorbesc cu comandantul uni
tății germane. Mi s-a răspuns să aprind o 
lanternă de buzunar ca să-mi arăt locul 
unde mă aflam. Cei doi însoțitori al mei 
s-au trîntit la pămînt, la cîțiva pași de 
mine, într-un loc adăpostit, apoi am aprins 
lanterna de buzunar. După cîteva clipe a 
izbucnit fascicolul de lumină al unui reflec
tor îndreptat asupra mea. Am întrebat 
dacă pot înainta și mi s-a răspuns să mă 
apropii. Reflectorul îmi lumina drumul și 
eu înaintam fără să mai mă gîndesc la 
ceva, nici 
pe care-i 
depărtam 
categoric, 
cum îmi
Apoi, la un punct foarte aproape de caze
matele ce înconjurau instalațiile postului de 
radio, mi-au ieșit în cale doi militari na
ziști care m-au încadrat și m-au condus 
în incinta fortificațiilor. Am intrat într-o 
clădire sumbră, am coborît la subsol, tre- 
cînd pe lîngă grupuri de militari naziști 
care se uitau cu un aer foarte stupefiat 
la mine. In sfîrșit am ajuns în dreptul unei 
uși blindate. Ușa era deschisă. Am intrat 
în încăperea ce semăna cu un birou teh
nic, ai cărui pereți aveau fixate pe verti
calitatea lor albă mari tablouri de co
mandă, Un colonel mă aștepta vădit ner
vos, în picioare. Se lovea cu o biciușcă de 
piele peste carîmbii cizmei. Era un ofițer 
înalt, cu ochelari și fața lui era tot atît de 
îmbrobonită de sudoare ca și a mea. M-am 
prezentat militărește, sobru și grav, așa 
cum fusesem sfătuit s-o fac, la plecare. I-am 
comunicat colonelului că două divizii ro
mânești se găsesc masate în apropierea co
tei pe care se găseau construcțiile postului 
de radio și că, avînd în vedere ordinul de 
capitulare transmis de către înaltul co
mandament al Wehrmachtului tuturor fron
turilor, ordin îndeplinit peste tot, numai în 
acel sector nu, este de dorit ca orice re
zistență a inamicului nostru să înceteze.

— Da, zise colonelul cu un glas foarte 
posomorit, dar cu un ton sagace și neîndu
plecat. Aveți dreptate. Acel ordin de capi
tulare la care vă referiți, a fost recepțio
nat șl de noi. însă noi nu putem capitula. 
O serie întreagă de condiții, între care 
ultima este onoarea noastră militară, 
opresc să capitulăm.

— Vă rog să-mi permiteți a spune 
orice luptă este, în aceste condiții, un 
nerațional, este egală cu o sinucidere, 
provoacă astfel pierderi inutile de vieți 
omenești și comandamentul meu dorește să 
vă scape de acest coșmar.

— Observ că vorbiți corect germana. 
Sînteți cumva de naționalitate germanică 7

— Nu. domnule colonel, sînt român, dar 
vorbesc germana din copilărie.

— Ce grad a’v«'ți 7
— Sînt simplu soldat, am mințit eu.
— Poate că v-ați scos tresele de ofițer 

înainte de a veni spre noi.
— Nu, domm.de colonel.
— Aveți studii 7 Sînteți 
— Da, sînt învățător de 
— Oh, atunci înțelegeți

Sînt soldat, 
un intelectual 7 

profesie.
_ . mai bine de ce 

nu vrem să capitulăm. Vreau să fim ulti
ma unitate germană care moare, dar nu 
se predă.

— Domnule colonel, în mod normal ar 
trebui să respect acest lucru, dar mandatul 
meu de parlamentar este precis : sînt trimis 
să cer capitularea trupelor dumneavoastră.

— Nu v-a fost teamă că în loc să discut 
cu dumneavoastră, voi da ordin să fiți îm
pușcat, sau în cel mai bun caz să fiți luat 
osțatec 7

— Primind ordinul, n-am mai avut timp 
să mă gîndesc la primejdia căreia mă ex
pun. Veți lua un ostatec, dar asta — îmi 
permit să observ — nu va schimba cu 
nimic soarta luptei și sfîrșitul ei.

— Sînteți un soldat curajos și probabil 
că tocmai pentru acest lucru ați fost ales 
și trimis aici.

— Domnule colonel, este foarte măgulitor 
ceea ce spuneți despre mine, dar cred că 
în armata pe care-o reprezint sînt foarte 
mulți oameni care s-ar fi oferit voluntari 
pentru a face exact același lucru pe care îl 
execut eu acum.

Colonelul începuse a da semne de nerăb
dare. astfel că puse capăt dialogului:

— Vă rog să înțelegeți că, dacă n-am exe
cutat ordinul de capitulare al înaltului 
nostru comandament, cu atît mai puțin ne 
vom conforma ultimatului pe care ați avut 
misiunea să ni-1 transmiteți. Vă garantez zz 
întoarcerea la comandament. Vă asigur că
nu se va trage pe la spate împotriva dum- << 
neavoastră. Dar mîine, dacă vă vom găsi \\ 
între prizonieri, vă vom împușca. Nu putem >> 
face prizonieri în condițiile speciale în care 5> 
ne aflăm. Puteți pleca. /?

Am salutat și am plecat. Eram foarte \\ 
dezgustat de monumentala mîndrie ce mi-o SS 
arătase colonelul german. Totul era nebu- >> 
nesc și atît de absurd, încît eram ferm 
convins că atitudinea colonelului ținea mai 
mult de patologie decît de legea războiului. « 
Nu mă impresionase de fel atitudinea bă- \\ 
țoasă a colonelului și eram mîhnit pînă în SS 
adîncul sufletului că nu reușisem să-1 în- >) 
duplec să capituleze. Coboram drumul în X 
pantă și mă gîndeam că așa cum mergeam, Z 
puternic luminat din spate de reflectorul << 
german, constituiam o țintă perfectă și din v 
ce mă depărtam, eram tot mai stupefiat '* 
că nu se trăgea în mine. Apoi reflectorul 
s-a stins brusc și eu m-am oprit. Sergentul 
și slovacul s-au ridicat din adăpostul unde 
mă așteptaseră și am continuat să coborîm 
repede. Erau orele zece seara cînd am ajuns 
la postul de comandă al regimentului. I-am 
raportat colonelului modul cum a decurs 
convorbirea mea în bîrlogul fortificat al 
postului de radio „Donau11.

în clipa cînd tocmai ieșeam din biroul 
postului de comandă, răsună soneria tele
fonului de campanie și auzii glasul ferm al 
comandantului:

— Allo, aici e „Visul11 ! Să trăiți, dom
nule general. Am trimis coliform ordinului 
parlamentari la postul de radio „Donau11. 
Propunerea de capitulare a fost respinsă 
categoric. Chiar acum s-a întors plutonierul 
Pascu și mi-a raportat. Da... am înțeles. 
La ora 5 vom declanșa atacul.

Am ieșit din clădirea școlii. Abia în clipa 
aceea mi-am adus aminte de Irena. în came
ra ei era o lumină foarte slabă, galbenă și 
tremurătoare. Aprinsese, m-am convins după 
aceea, o candelă minusculă, și pluta avea 
o flacără cît o monedă mică, și Irena 
stătea în pragul bucătăriei, rezemată 
de cadra ușii, așteptîndu-mă. Am intrat în 
casă. Totul era din nou foarte nesigur și 
încordat, disperarea se amesteca din nou 
cu nădejdea, dar acum acest sentiment tul
burător nu era numai al meu, ci și aă acestei 
fete care s-a înfățișat în viața mea, atît de 
ciudat și de neașteptat, cu lumina1 stranie 
a ochilor ei, cu umerii care tremurau ușor, 
ca și cum singurul lucru ce-i mai rămăsese 
să-1 facă era să plîngă, cu fruntea copilă
rește rezemată de pieptul meu.

domm.de
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IMPLICAȚIILE PSfflO-Ml 
ALE UNEI NEOBIȘNUITE 
INTERVENȚII CHIRURGICALE

Am în fata mea pe subdirectorul general al Bi
roului Internațional al Muncii, H. A. MAJID. Ne-am 
întîlnit pentru a discuta o problemă de o stringentă 
actualitate : aceea a muncitorilor nemanuali.

— Este o categorie despre care se vorbește me
reu mai mult. Paralel cu revoluția tehnico-științi- 
fică din epoca noastră, dezvoltarea ei a căpătat 
proporții spectaculoase. Cum am putea-o defini ? 
Și care este ponderea ei în ansamblul economiei 
mondiale ?

Interlocutorul meu a început prin a răspunde la 
cea de a doua întrebare. In numeroase țări, statisti
cile suferă prin impreciziune, iar în altele sînt ab
solut inexistente. Malawi, de pildă, nu poate furniza 
nici o informație, dar se știe că numărul muncito
rilor nemanuali este cu desăvîrșire neglijabil. In 
Senegal, ultimul recensămînt datează din 1964. El a 
înregistrat aproximativ 3 700 de muncitori nema
nuali, ansamblul populației active numărînd aproa
pe 86 000 de persoane. în alte țări, datele sînt cu 
mult mai exacte. Astfel, se știe că în Statele Unite 
și Canada muncitorii nemanuali constituie aproxi
mativ 50 la sută din totalul populației active, după 
cum se apreciază la 30 la sută procentul respectiv 
în țările industrializate din Europa occidentală ca și 
în Australia sau Noua Zeelandă. Procentul 
ajunge la 10 la sută în India, Pakistan sau Thai
landa.

Transformarea unor activități manuale în activi
tăți nemanuale reflectă mutațiile profunde inter
venite în societatea modernă. Dar nu numai atît. 
Dezvoltarea automaticii și informaticii a determi
nat apariția unor noi profesiuni. „Revoluția elec
tronică" a făcut sensibilă penuria cronică de pro
gramatori și de analiști de sisteme. După unele 
aprecieri, în anul 1970 Europa va avea nevoie de 
200 000 de asemenea muncitori.

Dr. ANDRE FERRERO, secretarul general al Fe
derației internaționale a cadrelor din chimie și in
dustriile anexe, îmi spune : „Rolul muncitorilor 
nemanuali capătă o însemnătate mereu sporită, da
torită dezvoltării extrem de rapide a tehnicii, dar 
cu condiția ca ei să se țină în permanență la cu
rent cu noile progrese". în ultimii 10—15 ani, în 
unele țări, creșterea efectivelor din domeniile ști
inței, tehnicii și sectoarelor asimilate, a înțrecut 
■de două sau de trei ori pe aceea a ansamblului 
populației active. In perioada 1951—1961, în Aus
tria, ansamblul populației active n-a înregistrat 
nici un spor ; ansamblul muncitorilor nemanuali a 
crescut însă cu 2,1 la sută. în Danemarca, rapor
tul a fost de 0,2 la sută la 1,5 la sută ; în Finlanda, 
de 0,3 la sută la 3 la sută.

Penuria de muncitori cu înaltă calificare și teh
nicieni este resimțită absolut în toate țările, la 
orice nivel de dezvoltare s-ar afla : ei lipsesc în
deosebi în țările în curs de dezvoltare, în toate 
specialitățile, în toate funcțiile, iar pentru reme
dierea acestei lacune se recurge exclusiv la per
sonal străin, adesea din cel mai puțin calificat în 
țările de origine. Cercetarea științifică și aplicată 
'reclamă mereu mai multi' specialiști de înaltă cali
ficare. In ultimii 17 ani, numărul acestor cerce
tători a crescut în Statele Unite cu 9 la sută, iar 
în U.R.S.S. cu 13 la sută anual. Evoluția rapidă a 
cuceririlor în acest domeniu determină însă o pe
nurie cvasi-permanentă în toate țările. Situația 
din țările slab dezvoltate rămîne totuși cea mai 
dramatică. Evaluări recente duceau la o concluzie 
alarmantă : realizarea planurilor de industrializare 
ale țărilor africane, asiatice și latino-americane 
membre ale O.N.U. va reclama, pînă în 1975, un 
număr suplimentar de 400 000 ingineri și cercetă
tori, 1 milion de tehnicieni și 55 milioane de mun- 
c. tari calificați. Se pune întrebarea: este realiza
bilă această sarcină ? Răspunsul îl găsim în înseși 
realitățile din „cea de-a treia lume". In anul 1965, 
din totalul populației Mexicului, 34,6 la sută erau 
analfabeți. Procentul se ridica, în Brazilia, la 51,2 
la sută ; în Guatemala, la 68,5 la sută ; în India, la 
72,2 la sută ; în Mozambic, la 88,5 Ia sută. Actual
mente, în întreaga lume se numără 1 miliard de 
analfabeți. Iar în școlile din Africa, Asia și Ame
rica Latină lipsesc locuri pentru 52 milioane de 
elevi. Or, cum se poate concepe calificarea fără 
a se asigura condiția elementară a alfabetizării ?

P. NAVARATNAM. comisar-general adjunct al 
muncii din Ceylon, îmi spune: „în țara noastră, 
procentul de muncitori nemanuali nu este prea 
ridicat. Cei mai mulți sînt funcționari ai băncilor 
și din comerț. Ne lipsesc însă inginerii, medicii, 
personalul medical. Formarea unor asemenea cadre 
este frînată de limitele bugetare, ca și de absența 
unor planuri de pregătire și de orientare a cadrelor 
-ieșite din școlile existente. Explozia demografică 
provoacă șomaj masiv în toate sectoarele. Obiec
tivele noastre nu vor putea fi atinse într-un viitor 
previzibil".

JEANNINE MIGUEL, consilier juridic pe lîngă 
Ministerul Muncii gi Problemele Sociale din Chile, 
îmi vorbește însă nu numai despre „grava pro
blemă a lipsei de personal calificat", ci și despre 
„problema nr. 1 : posibilitățile oferite de țările in
dustrializate cadrelor calificate, spre deosebire de 
lipsa de posibilități din țările în curs de dezvol
tare".

Ce se întîmplă în Chile ? „Grupul cel mai mare 
de muncitori nemanuali — îmi spune Jeannine 
Miguel — îl constituie funcționarii firmelor parti
culare șl funcționarii de stat. Sînt incluși în el și 
tehnicienii, și infirmierele, și electricienii. Am în
cercat să rezolyăm problema lipsei de personal 
calificat, prin dezvoltarea numărului de școli medii 
jși. tehnice, prin crearea Universității tehnice de 
stat. Din păcate însă, deși absolvenții lor sînt 
printre cei mai buni din America Latină, ei nu 
rămîn în Chile. Alte țări de pe continentul nostru 
și mai cu seamă Statele Unite le oferă condiții 
materiale superioare — salarii ca și posibilități de 
studiu. Si astfel îi pierdem".

„Exodul creierilor" este un fenomen care preo
cupă nu de azi, de ieri, ci de peste 2 000 de ani. 
Suedezul A. Granberg a publicat anul trecut un 
studiu asupra migrației savanților în antichitate, 
din care aflăm că aproape 60 de oameni de știință 
din vechea Grecie Și-au părăsit orașul de origine, 
"efugiindu-se la Atena, unde aveau mai bune con
diții de studiu. A doua etapă a acestui curent mi
grator a fost Alexandria dinastiei Ptolemeilor, 
are a absorbit un mare număr de străluciți re
prezentanți ai culturii helenice. Mai tîrziu, în anii 
împăratului Justinian, Academia din Atena și-a 
nchis porțile : savanții și erudiții săi au ajuns în 
’ersia orientală. Evul mediu a văzut dezvoltîn- 
’u-se curentul migrator, paralel cu apariția uni- 
'ersităților. Universitatea din Reggio a luat ființă 
■'rație exoduliii savanților din Bologna, după cum 
iceasta din urmă a furnizat cadrele de dascăli 
■i universităților din Padua, sau Pisa, sau Florența.
Ziarul „Christian Sciehce Monitor" scria, nu de 

nult, că Statele Unite le răpesc țărilor celei de-a 
reia lumi „viitoarele elite în științele naturale, 
îedicale ș;\ aplicate. Și totuși, oamenii aceștia sînt 
naț necesaiti țărilor lor decît mîncarea".
Prof. WALTER ADAMS, de la Universitatea de 

'■tat din Michigan, afirmă : „Exodul creierilor este 
■ expresi.4 peiorativă. Ea sugerează pierderea fără 
ompensație a unei resurse vitale. Capitalul uman 
sie r<&' resursă strategică. In consecință, fuga lui

dintr-o economie în care e cel mai susceptibil de a 
contribui la binele social, pentru a se implanta în 
economii deja bine înzestrate cu personal adminis
trativ și științific de calitate, constituie o pierdere 
strategică pentru cea dintâi. Cred că prof. Kelly 
M. West de la Facultatea de medicină a Universi
tății din Oklahoma a schițat foarte plastic situația, 
cînd a declarat că Statele Unite ar fi trebuit să 
construiască și să întrețină 12 noi facultăți de 
medicină, pentru a produce ele însele specialiștii 
obținuți prin imigrație și care sînt în număr de 
aproximativ 1 200 pe an. „în măsura în care o mînă 
de lucru specializată este greu de produs, costă 
scump, în măsura în care ea încorporează investiții 
publice substanțiale, pierderea ei prin emigrare 
este echivalentă cu un dar al unei țări către alta 
— în general al unei țări sărace care n-are mijloace, 
către o țară bogată".

Observației atît de pertinente a prof. West nu 
1 s-ar putea aduce decît o singură completare: 
anul trecut — după cum arată un raport al Comi
siei Camerei Reprezentanților din Statele Unite — 
S.U.A. au „importat" din țările în curs de dezvol
tare 8 000 de specialiști. Formarea fiecăruia dintre 
ei a costat țările de origine aproximativ 20 000 
dolari.

Dimensiunile problemei apar mai pregnant 
din calculul făcut de prof. RICHARD M. TITMUSS 
de la London School of Economics. „Intre 1949 și 
1967, ne informează el, Statele Unite au atras și, 
într-o oarecare măsură, au recrutat în mod delibe
rat 100 000 medici, oameni de știință și ingineri 
străini. în mai puțin de 18 ani, deci, au economisit 
aproximativ 4 miliarde de dolari, dispensîndu-se de 
formarea, cel puțin parțială, a acestui enorm vo
lum de capital uman".

De ce această foame ? Ne explică prof, BRIN- 
LEY THOMAS, de la Universitatea din Cardiff : 
„Piața americană suferă de o penurie permanentă, 
datorită progreselor tehnicii" și creșterii masive a 
cererii în domeniile de înaltă tehnicitate — apăra
rea și cucerirea spațiului. Departamentul Muncii 
din S.U.A. a apreciat că pînă în anul 1975 forțele 
de muncă vor crește de la 72,2 la 88,7 milioane de 
persoane. 4,3 milioane din sporul de 16,5 vor trebui 
să fie cadre de înaltă calificare. în 1965, Institute 
of Physics prevedea că în 1970 vor lipsi aproxi
mativ 20 000 de fizicieni. Ulterior, un alt raport 
considera că cifra va fi mai importantă. Politica 
Statelor Unite antrenează, așadar, o penurie cro
nică și crescîndă de personal științific și tehnic în 
vaste regiuni ale lumii și împiedică realizarea pla
nurilor de dezvoltare ale altor țări. în anul 1963, 
24 Ia sută din personalul științific și tehnic imigrat 
în Statele Unite a venit din Asia. Dacă curentul 
imigrației de cadre științifice și tehnice europene 
a crescut, în acel an. cu 23 la sută, cel asiatic a 
crescut cu 182 la sută. în anul 1964, țările în curs 
de dezvoltare au furnizat peste 1/3 din numărul 
cadrelor științifice și de ingineri imigrați în Sta
tele Unite. Numai la New York sînt mai mulți me
dici iranieni decît în tot Iranul".

Avea dreptate lordul Bowden, cînd declara în

derea redueîndu-se astfel la 4 000. „Neliniștită de 
exodul specialiștilor săi spre Statele Unite, ne 
spune prof. Walter Adams, Marea Britanie a im
portat medici din India și Pakistan, pentru a asi
gura funcționarea Serviciului național al sănătății. 
După statisticile oficiale, 44 la sută dintre tinerii 
medici de spitale sînt străini.

Lanțul slăbiciunilor are mai multe verigi: pentru 
a-și realiza programele economice și militare, Sta
tele . Unite procedează prin transfuzii de singe 
deopotrivă din țările în curs de dezvoltare, ca și 
din țările industrializate ; cele din urmă, la rîn- 
du-le, pentru a recupera sîngele pierdut, fac puncții 
în fostele lor colonii ; țările slab dezvoltate, sîn- 
gerînd, rămîn cu o economie anemiată, lipsită de 
cadrele de specialiști a căror formare a costat atît 
de mulți bani.

R.K.A. GARDINER, secretarul executiv al Comi
siei economice O.N.U. pentru Africa, ne introduce 
în meandrele problemei: „Negăsind în propriile lor 
țări instituțiile necesare, mii de africani pleacă în 
fiecare an în străinătate pentru a-și perfecționa 
educația și pregătirea profesională. Un mare număr 
dintre ei își prelungesc, în mod excesiv, studiile, 
iar alții nici nu mai revin în patriile lor. O anchetă 
a comisiei noastre, întreprinsă în colaborare cu 
U.N.E.S.C.O., stabilește că în unele țări europene 
studenții africani în arhitectură și branșele tehnice 
termină în 9—10 ani un program de studii care se 
face în mod obișnuit în 5—6 ani. In unele cazuri, 
rămîn chiar și 15 ani. Timpul acesta reprezintă o 
gravă pierdere pentru țara de origine a studenți
lor. Cauzele rămînerii prelungite sînt : necesitatea 
învățării limbii străine, cunoștințe inițiale insufi
ciente, mijloace financiare insuficiente — ceea ce-i 
obligă să muncească în afara orelor de studii și, 
pînă la urmă, să se stabilească în țara în care au 
studiat. Uneori studenții africani întreprind studii 
în nici o legătură cu necesitățile imediate ale ță
rilor lor în personal calificat. în asemenea cazuri, 
ei sînt obligați să caute de lucru în străinătate".

Țările în curs de dezvoltare suferă dureros de pe 
urma lipsei de medici și de personal medical 
auxiliar. Spitalele psihiatrice din S.U.A. au aproape 
exclusiv personal medical provenind din țările în 
curs de dezvoltare. In S.U.A. rămîn majoritatea stu
denților Institutului tehnologic din Massachusetts 
provenind din India, Pakistan, Coreea de sud. Peste 
90 la sută dintre studenții asiatici formați în 
S.U.A. nu mai revin în țările lor.

Migrația are însă și alte implicații, cu mult mai 
profunde. Emigrantul modifică proporțiile aparatu
lui de producție a țării de emigrare și a țării de 
imigrare, în sensul slăbirii celui dinții și al întă
ririi celui din urmă. Slăbirea factorilor de pro
ducție și de cercetare în țările în curs de dezvoltare 
provoacă diminuarea venitului național al acestor 
țări, posibilitățile lor de progres și, în consecință, 
o pierdere pentru însăși producția și progresul ge
neral al lumii. Ilustrativ în acest sens este cazul 
Braziliei. Partizană a folosirii energiei nucleare în 
scopul dezvoltării, ea este însă o mare furnizoare 
de materie cenîișieinKtamăryJ oamenilM de.știință 

Camera lorzilor: „Exodul de creieri nu este numai brazilieni care au fost atrași' în S.U.Ă., este atît'de 
costul cel mai important al balanței noastre de mar6i încît nici măcar nu poate fi stabilit. Se pre- 
plăți. El ar putea avea drept consecință secarea -supune ca printre ei se află 15 sau 20 de specia- 
pămînturilor Indiei, pentru -ca America să trimită ............... — - -
un om în lună".

De ce spune lordul Bowden că pământurile 
Indiei — respectiv mizeria și foamea populației in
diene — sînt dependente de programul spațial ame
rican ? Răspunsul ni-i dau tot cifrele. Credincioasă 
principiului după care ce dă cu o mînă ia cu cea
laltă, Marea Britanie compensează hemoragia de 
materie cenușie engleză, pompînd o altă materie 
cenușie : aceea din țările Commonwealth-ului. In 
aceeași perioadă 1958—1963, cînd pierdea 19 090 de 
creieri autohtoni. Anglia a importat 15 000, pier-

liști în fizică nucleară; după cum sînt numeroși spe
cialiști în tehnica spațială, meteorologice, laser. For
marea lor a costat guvernul brazilian cite 32 500 
de dolari. Pierderea lor constituie o pagubă cu 
neputință de apreciat pentru Brazilia.

Problema exodului de muncitori nemanuali — 
oameni de știință, tehnicieni, ingineri, medici, 
maiștri de înaltă calificare, desenatori tehnici — 
nu vizează numai țările de imigrație, nici cele de 
emigrație, ci este o problemă universală.

Horia LIMAN

El H Q S a a E Î3 S H

Despre profesorul Luigi 
Solerio auzisem și eu — 
așa cum o lume întrea
gă auzise în luna mai a 
anului 1965 — cînd la cli
nica spitalului de copii din 
Torino, în fruntea unei e- 
chipe de medici, a efectuat 
despărțirea celor două su
rori siameze: Giuseppina și 
Santina în vîrstă de șase 
ani și șase luni.

Nu realizasem atunci 
semnificația complexă a a- 
cestei operații. Așa, cum 
aveam să înțeleg din dis
cuțiile purtate aproape o 
jumătate de zi cu profeso-

Convorbire cu medicii care au pregătit și 
au realizat despărțirea celor două surori 

siameze.

...Un cabinet modest, 
funcțional, care poartă pe
cetea lipsei de emfază 
a omului. Printre cele 
cîteva coșuri de flori, pri
mite de profesorul Solerio, 
— un om înalt, cu fața o- 
soasă, discret atunci cînd 
trebuie să vorbească des-

coccigian al coloanei ver
tebrale de la vertebra a 
treia sacrată la vîrful 
coccisului, întreaga supra
față a pelvisului cuprinzînd 
organele 
inferior 
Exista o 
vulvară

pelviene (etajul 
al abdomenului), 
singură deschidere 
și un singur seg-

Șl SANTINAGIUSEPPINA

înainte de operație și unsprezece luni dupâ aceea

rul Solerio, cu profesorul 
Musa, cu profesoara Go- 
mirato-Sandrucci și docto
rița L. di Cagno, situația 
unei perechi siameze nu 
are numai repercusiuni a- 
natomice, ea influențează 
deopotrivă' asupra constitu- ,,î,al: societății, 
ției, psihice. asupra com
portamentului, asupra 
voltării 
ființelor 
divizarea 
tițe comporta probleme 
nu numai de domeniul chi
rurgiei, ci si al psihologiei, 
care trebuiau studiate și 
prevenite din timp. Nu mai 
vorbim de faptul că in li
teratura științifică de spe
cialitate se semnalează ca
zuri cînd. chiar la cîteva 
zile după despărțirea unor 
perechi siameze au surve
nit accidente tragice.

celebră — u-

intelectuale 
respective, 
celor două

dez- 
a 

Iar 
fe-

pre operația 
nul însoțit de o felicitare 
semnată de Giuseppina și 
Santina. Ele trimiteau 
calde urări celui care le-a 
redat sănătatea și le-a a- 
dus în rîndul oamenilor și 
Ill' KQbÎAfuHi.

Ce dificultăți comporta o 
asemenea operație ? Fieca
re caz. ne spune profeso
rul Solerio, are particula
ritățile sale. Desigur, esen
țial este faptul ca un or
gan precum inima, ficatul 
sau un altul ce nu poate 
suporta divizarea să nu fie 
comun. In cazul celoi două 
surori, suprafața sudată a- 
vea o circumferință de 
patruzeci și șapte de cen
timetri. Examenele clinice 
și radiologice preliminare 
indicau’: suprafața unită 
cuprindea segmentul sacro-

a a a a a
Această școală din Spence-Bay, pe 

litoralul vestic al peninsulei arctice 
Boothia, nu se deosebește de altele 
în care învață copii canadieni. Este 
luminoasă și curată, dar totuși, pare 
străină de aceste meleaguri. Clădirea 
greoaie, neobișnuită pentru ochiul 
băștinașilor, lipită de stînca înfiptă 
în pămîntul pirjolit de vînturi în
ghețate se află la aproape 1 400 mile 
nord de Winnipeg și la aproape 200 
mile de Cercul Polar. Aici e patria 
innuiților sau a Oamenilor, cum se 
autointitulează eschimoșii canadieni.

In seara aceea de aprilie, o clasă 
a școlii a servit drept sală de jude
cată : se judeca un proces împotriva 
a doi innuiți, acuzați de asasinat. In 
camera supraîncărcată se aflau apro
ximativ 80 de femei și bărbați.

In punctul cel mai depărtat al 
clasei, adunați în grup, aspri și tăcuți, 
ședeau pe scaune și în picioare Oa
menii. Veniseră ca să afle ce soartă 
le vor hărăzi acești musafiri, 
poftiti celor doi reprezentanți 
neamului lor : Suiuk și Eyaut. 
fost deferiți justiției sub învinuirea 
că la 15 iunie 1965 au asasinat-o pe 
Susi, care le era unuia mamă și 
celuilalt mătușă.

Citirea actului de acuzare a început 
la 9 dimineața iar către orele 23 s-a 
pronunțat sentința. In răstimpul 
acestor ore, noi, cei veniți din sud, 
am răsfoit paginile întîmplărilor 
care au dus la moartea femeii. Dar 
procesul a constituit în același timp 
actul final al unei cumplite tragedii : 
dispariția unui întreg popor...

Povestea originarilor din Cape- 
Dorset a început cu un sfert de veac 
înainte și la mare distanță de 
Spence-Bay, unde ne aflăm acum.

Cape-Dorset se află la marginea 
de sud-vest a Insulei. Baffin. Aici, în 
preajma uneia dintre primele factorii 
arctice, înființate de „Compania Gol
fului Hudson", locuiau eschimoșii pe 
care neguțătorii de blănuri i-au silit 
șă-și schimbe meseria de vînători 
ce-și agoniseau carne pentru trai, în 
vînători ce dobîndeau blănuri pentru 
alții — trappeuri. Cînd rețeaua f acto- 
riilor s-a extins și pe teritoriile din 
nordul și vestul Canadei, compania a 
ajuns la următoarea concluzie : pro
cesul lent de transformare a „vînă- 
torilor de carne" în trappeuri poate 
fi accelerat muțind în noile regiuni, 
abia acaparate, familiile eschimoșilor 
din Cape-Dorset.

Așa s-a întîmplat că aceștia au fost 
„convinși" să părăsească patria stră
moșilor lor. Eschimoșii au fost îm
barcați pe bordul unui vapor al com
paniei și transportați în nord, la o 
depărtare inimaginabil de mare pen
tru ei — 800 mile — tocmai la 
Dandas-Harborough, aflat pe malul 
sudic al insulei Devon.

Eschimoșii aceștia n-ar fi părăsit 
pentru nimic în lume Cape-Dorset, 
dacă n-ar fi primit asigurarea so
lemnă că vor fi aduși acasă, în ca
zul că nu le va conveni în noua lor 
„patrie". Desigur, ea nu le-a plăcut. 
Pămîntul ei le era străin. Iarna, și 
o dată cu ea, îndelungata noapte po-

Iară durau aici mai mult. La puțin 
timp de la sosire, ei au cerut să fie 
trimiși înapoi în lumea lor. Dorința 
nu li s-a înfăptuit; piedici inimagi
nabile le-au fost ridicate în cale.

Oamenii au rămas în zona Dandas- 
Harborough. într-o iarnă, trei fa
milii de innuiți și-au făcut o locuință 
de gheață — iglu — la picioarele 
unei stînci uriașe. Li s-a părut că 
tocmai aici, la adăpostul colosului de 
piatră, nu-i amenință nici o primej
die. Pe neașteptate însă, furtuna s-a 
năpustit asupra lor. Foarte curînd 
izba lor de gheață a fost îngropată

ghețată un coridor 
lungime. Făcînd o 
perișul sub formă de cupolă al uneia 
din izbe, au pătruns în interior. 
Iglu-ul era pustiu. Peretele lui acope
rit de zăpadă ducea spre un tunel, 
însemna că oamenii înmormîntați de 
vii, așfixiindu-se din j cauza, lipsei de 
aer, au reușit să sape pe întuneric 
un coridor și să se, tîrască sute de 
metri în stratul înghețat fără să gă
sească o ieșire. Apoi au început să 
rătăcească dezorientați într-un cerc 
închis pînă au murit cu toții. Asta 
însă nu era totul. Cel ce venise cu

de peste 8 metri 
spărtură în aco-

ne-
ai

Au
0 lume piere 
printre ghe
țurile eterne

(

de Farley MOWATT
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sub zăpadă. Vîntul aducea în jurul 
ei noi troiene și urletul său în- 
spăimîntător ajungea tot mai stins 
la urechile oamenilor. Ore istovitoare 
se scurgeau și o dată cu ele creștea 
panica : zăpada troienea oamenii de 
vii, iar ei știau acest lucru. Au ho- 
tărît să aștepte, gîndindu-se că e mai 
sigur să rămînă în colibe decît să 
fie afară, fără cîini și sănii (de mult 
acoperite de zăpadă). Unul singur 
dintre ei n-a vrut să rămînă, să aș
tepte. Nimeni nu l-a oprit. El a săpat 
în zăpadă o fereastră și a ieșit afară.

După două săptămîni acesta sosea 
la Dandas-Harborough, aproape mort 
de foame și de' chinurile îndurate. 
Cînd s-a înzdrăvenit într-atît îneît 
să poată pleca -la drum, a pornii în
soțit ' 
sese 
bloc 
îneît 
spre 
bucată. Au fost necesare ore nenu
mărate pentru a săpa în zăpada în

de un polițist la locul unde fu- 
izba. Acolo se înălța un uriaș 
de zăpadă. Era atît de presat 
au fost nevoiți să-și taie drum 
iglu dislocînd zăpada bucată cu

polițistul a fost anunțat că în august, 
cînd va sosi un vapor, va fi deferit 
tribunalului sub acuzația de a fi dat 

,o criminală nepăsare", 
semenii. Cu o săptă- 
sosirii vaporului, și-a 
a pornit de unul sin- 
țării străine. Mult mai

dovadă de „i 
părăsindu-și 
mină înaintea 
părăsit izba și 
gur în adîncul 
tîrziu, cadavrul său, chircit, a fost 
găsit printre mușuroaiele din tundră. 
Se otrăvise...

Suferințele sale dinaintea morții 
erau în același timp suferințele tutu
ror celor rămași îh viață. Aceștia au 
înțeles că au fost aduși într-un Ioc 
al pieirii, că sînt zadarnice încercă
rile lor de a se smulge de acolo.

Mai tîrziu, compania a mai des
chis o factorie sub humele de 
Fort-Ross, aproape de limita nordică 
a peninsulei Boothia, în țara așa 
numiților „oameni focă" ce știau să 
vîneze cu o măiestrie admirabilă 
focile dar nu și animalele cu blănuri 
scumpe (lucru de care compania avea

să se convingă curînd). Blănurile 
dobîndite Ia Fort-Ross nu erau de 
calitate, așa că firma a hotărît să-i 
strămute- acolo pe eschimoșii renu- 
miți ca excelenți trappeuri. Nimeni 
n-ar putea spune astăzi dacă cineva 
din cele cîteva familii de innuiți ră
mase în viață și-a închipuit ce le 
rezerva soarta atunci cînd li s-a or
donat să se îmbarce la bordul vapo
rului companiei. Fără îndoială că 
multora li s-a părut atunci că, în fine, 
vor fi repatriați.

Au fost aduși la Fort-Ross, situat 
la 700 mile nord-vest de locurile 
natale. Intre timp a murit Kavavu, fi
gura centrală a tribului lor. Șeful 
grupului a devenit Takolik, fiul de
cedatului, 
s-a însurat 
amintit.

Timpul
au devenit treptat vînători, așa incit 
innuiții n-au mai prezentat interes 
pentru compania care-i adusese 
acolo. Astfel au trecut anii și fiecare 
din ei le-a adus noi suferințe. Viito
rul le rezerva surprize tot mai tra
gice. Compania a hotărît să desfiin
țeze această factorie și să deschidă 
în locul ei, altă’ în Spence-Bay, lă 
aproximativ 200 mile (adică 6 zile de 
mers cu săniile) spre sud. Cînd 
vestea a ajuns și la acești izgoniți, ei 
au crezut că, în sfîrșit, a venit clipa 
mult așteptată, cînd li se va permite 
întoarcerea acasă. Dar n-a fost așa.

In 1953, tribul lor mai număra 18 
familii. Șeful lor, Takolik, s-a mutat 
cu întreaga familie undeva în sud, 
locul său luîndu-1 Napaci-Kadlak, 
soțul Susiei. Către anul 1959 ei se 
aflau la capătul a 25 de ani de sur
ghiun și în același timp la limita 
răbdării. Susi, care purta pe atunci 
sub inimă cel de-al patrulea copil, a 
început să fie cuprinsă de stări de 
furie cu totul anormale.

De frica femeii cu mintea întune
cată ultimii supraviețuitori ai tribu
lui (două femei, cei cinci bărbați și 
unsprezece copii) au luat două corturi 
și cîteva obiecte și au fugit pe gheața 
spartă pînă la o mică insulă aflată 
la o jumătate de milă de tabără. De 
acolo ei o vedeau pe Susi cum dis
trugea corturile, bărcile, harpoanele, 
îmbrăcămintea. A trecut un număr 
de zile și asupra refugiaților de pe 
insulă începea să planeze spectrul 
morții prin înfometare. Atunci doi 
dintre cei mai tineri — fiul și nepotul 
femeii nebune — au pornit spre ta
bără. Soțul acesteia le-a spus la ple
care : „Să nu trageți asupra ei decît 
în caz extrem, dacă vă va ataca". Și 
Susi i-a atacat. Ei au tras un foc în 
aer, crezînd că o vor speria și va 
fugi. Dar atacurile ei au continuat. 
Au mai răsunat trei focuri...

Iată unele fapte privind odiseea 
innuiților. Fără îndoială, mai sînt 
și altele, dar ele ne sînt ascunse cu 
strășnicie. în orice caz publicînd 
aceste rînduri, am îndeplinit o tristă 
misiune...

Alt fiu, Napaci-Kadlak, 
cu Susi, despre care am

trecea și „oamenii-focă"

ment terminal pentru cele 
două aparate digestive fapt 
care a presupus etape succe
sive ale intervenției chirur
gicale. Ultima, cea din 1965, 
a durat cinci ore.

Fără îndoială, precizează 
profesorul, radiografiile ne 
dau posibilitatea să aflăm 
situația reală, dar surpri
ze pot interveni în timpul 
operației, deoarece nu știi 
care 
tomică 
fiecare participant la o- 
perație 
cunoștințe și o îndeminare 
care să atingă perfecțiunea. 
Un dezechilibru de cîteva 
fracțiuni ce par insignifian
te în operarea unor adulți 
poate produce aici adevă
rate tragedii. Trebuie, 
același timp, să existe 
absolută precizie pre 
post operatorie.

După ce conversația 
profesorul Solerio ia sfîr- 
sit. ne îndreptăm spre cli
nica unde au fost spitali
zate cele două surori 
meze pînă la operație, 
ne întîmpină tînărul 
feso: Musa, doamna 
mirato-Sandrucci și docto
rița Cagno care ne rela
tează istoria vieții surori
lor siameze pînă la opera
ție.

După nașterea lor — 5 
noiembrie 1958, la spitalul 
din Asti, părinții s-au 
dezinteresat de cele două 
fiice — ne povestește 
doctorița Cagno. Mama a 
refuzat să 
meni fără 
deosebită, 
norocirea 
unui 
tați 
cinilor 
două copile în clinică, 
ceea ce a avut fără îndoia
lă o influență defavorabilă 
asupra sistemului lor afec
tiv, din pricina unei perioa
de prea îndelungate de spi
talizare. In 1962 Giuseppi- 
na și Santina au fost trans
ferate în noul local al clini
cii. Deși personalul me
diu a rămas același și

este situația ana- 
exactă. De aceea
trebuie să posede

în 
o 
si

■cu

sia- 
Aici 
pro- 
Go-

le alăpteze. Oa- 
o viată afectivă 
crezînd că ne- 
este rezultatul 

„păcat", înspăimîn- 
de curiozitatea ve- 

— au lăsat cele- 
copile în

aproape în bună măsură șl 
corpul medical, ele au su
ferit o traumă psihică din 
pricina schimbării mediu
lui și timp de aproape două 
luni de zile nu au mai în
cercat să se ridice din pat. 
Iar cînd membrii familiei 
le vizitau (destul de rar 
de altfel) fetele erau indi
ferente.

Așadar, clinica trebuia să 
suplinească pe de o parte 
lipsa afecțiunii părintești și 
să pregătească operația. 
Psihic fetitele erau nor
male, deși testele și exa
menele au indicat de-a lun
gul anilor unele întîrzieri. 
Primele fraze au început să 
fie pronunțate Ia 2 ani 
și 8 luni (am observat 
chiar din felicitarea tri
misă doctorului Solerio că 
grafia la vîrsta de nouă 
ani era cam la nivelul pri
mei clase elementare).

In primii trei ani nu ma
nifestau dorința de a se 
juca și de a comunica în
tre ele. Cînd au fost puse 
să se joace cu alți copii 
la început i-au observat pe 
parteneri cu suspiciune 
respingînd orice propunere 
de apropiere. Cea care a 
ieșit din această atitudine 
reticentă a fost Santina. 
Dar odată încheiată joaca, 
ea a manifestat o adevă
rată criză de agresivitate 
față de Giuseppina și chiar 
față de joc în general. Giu
seppina luase cu timpul con
ducerea cuplului. Era mai 
autoritară, mai fermă, dicta 
mișcările. Dar comunicau 
mai mult prin semne : se 
certau adesea.

Atunci cînd în urma exa
menelor medicale repetate 
s-a constatat posibilitatea e- 
fectuării operației, s-a pus 
problema pregătirii copile
lor pentru o viață inde
pendentă. Erau totuși două 
organisme distincte, de
oarece constantele biolo
gice aveau mici diferen
țieri. De pildă, glicemia, 
la Santina 98 mg la sută, 
la Giuseppina 92 mg la 
sută. Ele însă își coordo
nau mișcările ca o u- 
nică ființă. De aceea a 
fost necesară o îndelunga
ră și răbdătoare muncă din, , 
partea medicilor pentru a 
le obișnui pe "cele două" ăd-11'' 
rori să acționeze ca ființe 
deosebite și nu ca una sin
gură, 
după 
du-se 
mică 
feri un șoc. Pentru aceas
ta. educatoarele au început 
să-i dea fiecăreia jucării 
deosebite. Sau atunci cînd 
una stătea la masă, cealal
tă era îndemnată să se joa
ce mai departe pentru a le 
învăța să acționeze indivi
dual.

Cum au reacționat ele 
după operație ? Surpriza a- 
mîndurora cînd s-au tre
zit în două paturi deose
bite, ca două ființe deo
sebite, nu a fost deloc mi
că. Giuseppina, cea ener
gică și dominatoare, s-a a- 
rătat o vreme posomorită 
și nervoasă. Nu mai avea 
cui să comande. Stătea 
de-o parte, părîndu-i-se că 
a fost frustrată, că i s-a 
luat ceva. De aceea timp 
de cîteva luni a regresat 
din punct de vedere psi
hic. Santina însă și-a luat 
imediat aripi, începînd să 
evolueze. Astăzi nivelul 
dezvoltării lor este practic 
egal și cu mici întîrzieri, 
explicabile dacă se ține 
seama de evenimentele 
prin care au trecut, ele se 
comportă normal,

O dată cu povestea ce 
conține atîtea elemente ine
dite a vieții celor două su
rori siameze, orele petre
cute în compania medicilor 
care au pregătit și dus la 
capăt operația mi-au pri
lejuit și întîlnirea cu oa
menii care mai presus de 
datoria profesională pro- 
priu-zisă, au dovedit și o 
înaltă ținută etică.

Și aceasta deoarece 
operație, ele găsin- 
într-o stare anato- 

nouă, ar fi putut su-

Valeriu RÂPEANU
a

DE PRETUTINDENI
ca

Ceas de mină... electronic
Specialiștii elvețieni lucrează la un ceas de mînă 

care nu va avea piese mobile. El nu va avea nici 
arătătoare, nici balans și va funcționa complet „e- 
lectronic". Sticla ceasului va fi un fel de ecran 
pe care ora exactă va apărea in scriere luminis- 
centă. Ceasul este acționat de o microbaterie și dt 
elemente electronice miniaturizate.

Cînd Pămîntul încă nu exista...
Două obiecte cosmice care se află „la limita ex

tremă a Universului cunoscut" au fost reperate 
miercuri de radiotelescopul Observatorului britanic 
„J. Jodrell Bank", a anunțat directorul Observato
rului, Bernard Lovell. Unul dintre aceste obiecte 
s-ar afla la aproximativ 5 miliarde de ani lumină 
de Pămînt, iar celălalt mult mai departe, ceea ce ar 
însemna că, în momentul emiterii semnalelor cap
tate miercuri, Pămîntul nu exista încă.

Perspicacitatea robotului

La Centrul de calcul al Academiei de Știința a 
U.R.S.S. a fost experimentat un dispozitiv care per
mite dirijarea unui calculator electronic nemijlocit 
cu ajutorul vocii omenești. Cu ajutorul unor fișe 
perforate, în memoria mașinii s-a introdus un pro
gram de recunoaștere a vorbirii. Apoi experimen
tatorul a dictat cifre pe care dispozitivul de im
primare al mașinii le-a reprodus în aceeași succe
siune pe bandă. La solicitarea operatorului mașina 
a indicat sinusul unghiului. Dispozitivul descifrează 
cu multă exactitate zeci de comenzi verbale,
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PREZENTAREA SCRISORILOR 
DE ACREDITARE PREȘEDINTELUI 

CONSILIULUI DE SIAI 
Ambasadorul Japoniei

Cuvîntările rostit©

Vizitele delegației Partidului 
laburist din Marea Britanie

în discursul rostit cu această oca
zie, ambasadorul Toshio Mitsudo 
a arătat că se simte deosebit de 
onorat de a reprezenta Japonia în 
Republica Socialistă România, în 
timpul cînd relațiile dintre cele 
două țări tind să se dezvolte în- 
tr-un mod din ce în ce mai satis
făcător.

„De la reluarea relațiilor diplo
matice — a subliniat ambasadorul 
japonez — între Japonia și Româ
nia au fost stabilite bune raporturi 
în diferite domenii de activitate 
umană. îndeosebi, devin din zi în 
zl mai trainice legăturile dintre cele 
două națiuni în domeniile econo
mic și cultural. Ne bucurăm mult 
de acest lucru.

Sînt impresionat profund, de 
mult timp, de faptul că Republica 
Socialistă România are glorioasa 
tradiție de a-și croi ea însăși ca
lea, că conducătorii săi au o încre
dere fermă în viitorul țării lor și 
că ei au ardoarea de a dezvolta co
laborarea internațională cu toate 
țările din lume".

„Sîntem încredințați — a con
tinuat ambasadorul japonez — că 
Japonia și România, animate de 
preocuparea comună de a asigura 
și consolida pacea în lume, vor 
putea contribui la aceasta, în folo
sul reciproc al țărilor lor și, ast
fel, al prosperității lumii întregi".

în cuvîntul de răspuns, președin
tele C msiliului de Stat. Nicolae 
Ceauș-'.'eu, a mulțumit ambasa
dorului japonez pentru cuvintele 
de apreciere rostite la adresa po
porului român șj a subliniat:

„Constatăm cu satisfacție că Ro

Ambasadorul
Republicii Islanda

Cuvîntările rostit©
în cuvîntul rostit cu acest pri

lej, ambasadorul Oddur Gudjons- 
son a transmis președintelui Con
siliului de Stat și poporului român, 
din partea președintelui...Republi
cii Islanda, a guvernului și a po
porului islandez, cele mai bune 
urări pentru progres și un viitor 
fericit.

în legătură cu acreditarea sa în 
Republica Socialistă România, am
basadorul islandez a spus : „A-
ceasta constituie într-adevăr o 
marc plăcere pentru mine. întru- 
cR la începutul schimburilor co
merciale directe între Islanda și 
Republica Socialistă România, prin 
semnarea acordurilor comerciale și 
de plăți în 1954, am avut prilejul 
să urmăresc cu atenție relațiile 
dmtre țările noastre. A fost o nlă- 
cere să constat cum s-au dezvol
tat schimburile comerciale în in
teresul reciproc și avantajul am
belor națiuni. în anul 1956 au 
fost stabilite relații diplomatice di
recte între țările noastre. Aceasta 
s-a dovedit a fi o acțiune fruc
tuoasă. Reprezentanții națiunilor 
noastre au arătat un interes deo
sebit pentru stimularea comerțului 
■ eciproc și pentru creșterea schim
burilor culturale. Și aici au fost 
obținute realizări considerabile".

Ambasadorul Oddur Gudjonsson 
și-a exprimat în încheiere dorința 
fermă de a acționa pentru relații 
bune și de încredere între cele 
două popoare.

în răspunsul său, președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, a subliniat:

„Prețuind legăturile prietenești 
dintre țările noastre,. împărtășim 
pe deplin satisfacția dumneavoas

Lucrările Adunării generale a Consiliului 
internațional de vînătoare

Vineri după-amiază, în sălile Ho
telului Eucurești din Mamaia, s-au 
deschis lucrările celei de-a 15-a 
Adunări generale trienale a Consiliu
lui internațional de vînătoare 
(C.I.C.).

La lucrări iau parte delegați și in
vitați din Austria, Belgia, Marea 
Britanie, Cehoslovacia, Elveția, Fin
landa, Franța, R.F. a Germaniei, 
Grecia, Irlanda, Italia, Iugoslavia, 
Luxemburg, Maroc, Norvegia, 
Olanda, Portugalia, România, Spania, 
S.U.A., Suedia, Ungaria, Venezuela, 
în sală se aflau ca invitați miniștri, 
conducători ai unor instituții centrale 
și organizații obștești, ziariști din 
țara noastră.

Lucrările adunării au fost deschise 
de contele Enrico Marone-Cinzano, 
președintele Consiliului internațional 
de vînătoare.

Luînd apoi cuvîntul, administrato
rul general al C.I.C., Claude Chava- 
ne, și-a exprimat mulțumirea că a- 
ceastă adunare generală - 3 loc în 
România și a făcut apoi o expunere 
asupra propunerilor de modificare 
a statutului Consiliului internațional 
de vînătoare.

în numele guvernului român, Iosif 
Banc, vicepreședinte 'al Consiliului 
de Miniștri, a adresat un salut parti- 
cipanților la lucrările adunării. Vor
bitorul a înfățișat măsurile adoptate 
de guvernul român în vederea gos
podăririi pe baze științifice a bogă
ției cinegetice din țara noastră și 
a creării unor condiții cit mai bune 
de practicare a sportului vînatului, 
atît pentru cetățenii români, cît și 
pentru cei de peste hotare. EI a sub
liniat că, în timpul șederii în Româ
nia. participants la reuniune vor a- 
vea prilejul să viziteze o serie de 

mânia și Japonia, în pofida distan
ței geografice care le separă, au 
stabilit și au dezvoltat într-o peri
oadă relativ scurtă relații fructuoa
se în domeniul economic și cultu
ral, exlstînd premise favorabile 
pentru continua lor extindere în 
viitor. Noi dorim ca legăturile de 
prietenie dintre România și Japonia 
să fie intensificate și sîntem con
vinși că aceasta corespunde intere
sului comun al popoarelor noastre, 
împărtășim părerea dumneavoas
tră, domnule ambasador, că ță
rile noastre pot dezvolta o colabo
rare rodnică în problemele inter
naționale, aducîndu-și contribuția 
la consolidarea plăcii mondiale, la 
cauza prieteniei între popoare".

în încheiere, președintele Con
siliului de Stat a urat ambasado
rului japonez succes deplin în rea
lizarea nobilei misiuni ce i-a fost 
încredințată și l-a asigurat de tot 
sprijinul Consiliului de Stat, al 
guvernului român și al său perso
nal.

După ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare, președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, a avut o convorbire 
cordială cu ambasadorul japonez, 
Toshio Mitsudo.

La solemnitatea prezentării 
scrisorilor de acreditare și la con
vorbire au participat Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliului de 
Stat, și George Macovescu, prim- 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne.

Ambasadorul Japoniei a fost în
soțit de membri ai ambasadei.

tră de a constata evoluția pozitivă 
a relațiilor româno-isiandeze și 
sîntem convinși că acestea vor cu
noaște în continuare o dezvoliare 
ni.ujj.jlaterală în.. interesul ambelor 
noastre popoare.

Republica Socialistă România 
acționează consecvent pentru rela
ții active de colaborare cu toate 
țările, indiferent de orânduirea lor 
social-politică, pe baza respectului 
și avantajului reciproc".

Mulțumind pentru mesajul a- 
dresat poporului român, președin
tele Consiliului de Stat a transmis, 
în numele Consiliului de Stat, al 
guvernului și poporului român, 
cele mai cordiale urări de'sănăta
te și fericire președintelui [san
dei — Asgeir Asgeirsson — și 
urări de pace și prosperitate po
porului islandez.

în încheiere, președintele Consi
liului de Stat, Nicolae Ceaușescu, 
a urat ambasadorului Republicii 
Islanda, Oddur Gudjonsson, succes 
în activitatea șa, asigurîndu-1 că, 
în îndeplinirea misiunii sale, se 
va bucura de tot sprijinul Con
siliului de Stat, al guvernului Re
publicii Socialiste România și al 
său personal.

între președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, și amba
sadorul Republicii Islanda, Oddur 
Gudjonsson, a avut loc apoi o con
vorbire cordială.

La ceremonia prezentării scriso
rilor de acreditare și la convor
bire au participat Constantin Stă
tescu. secretarul Consiliului de 
Stat, și George Macovescu, prim- 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe.

monumente istorice, să cunoască u- 
nele obiective turistice, valorile ma
teriale și culturale create de poporul 
român, ospitalitatea cu care acesta 
își primește vizitatorii. în încheie
re, vorbitorul și-a exprimat convin
gerea că lucrările Adunării gene
rale a C.I.C. vor duce la o serie de 
măsuri menite să asigure condiții și 
mai bune de practicare ă sportului 
vînătoresc, la adîncirea relațiilor 
prietenești, de bună colaborare între 
asociațiile de vînătoare din diferite 
țări.

Intrîndu-se în ordinea de zi, adu
narea a ratificat adeziunea la C.I.C. 
a unor noi țări membre. S-a trecut 
apoi la discutarea propunerilor de 
modificare a statutului Consiliului in
ternațional de vînătoare. Lucrările 
adunării continuă.

★
Vineri seara, vicepreșr ’intele Con

siliului de Miniștri, Iosif Banc, a ofe
rit în saloanele Hotelului Internațio
nal din Mamaia o recepție în cinstea 
participanților la cea de-a 15-a Adu
nare generală trienală a Consiliului 
internațional de vînătoare.

Au participat Alexandru Sencovici. 
ministrul industriei ușoare. Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului aface
rilor externe, Petre Ionescu, pre
ședintele Comitetului executiv al 
Consiliului județean Constanta, 
membri ai conducerii altor minis
tere, ai A.G.V.P.S., Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, si alte 
persoane oficiale,

în timpul recepției, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială, 
Iosif Banc și Enrico Marone-Cinzano 
au rostit toasturi.

Mi (Agerpres)

Delegația Partidului laburist din 
Marea Britanie, condusă de Jennie 
Lee, președinta partidului, minis
tru de stat la Departamentul pen
tru educație și știință, membră în 
Parlament, a făcut vineri dimineața 
o vizită la Institutul român, pentru 
relațiile culturale cu străinătatea,

Cronica zilei
RECEPȚIE CU PRILEJUL 

ZILEI NAȚIONALE 
A ARGENTINEI

Cu prilejul zilei naționale a Ar-- 
gentinei, ambasadorul acestei țări 
la București, Rogelio Rafael Tris- 
tany. a. oferit vineri după-amiază o 
recepție.

Printre invitați se aflau George 
Macovescu, prim-adjunct al minis
trului afacerilor externe, alți 
membri ai conducerii Ministerului 
Afacerilor Externe, Ministerului 
Comerțului Exterior, Institutului ro
mân pentru relațiile culturale, cu 
străinătatea, oameni de. artă și cul
tură, ziariști.

Au luat parte șefi ai unor mi
siuni diplomatice ■ acreditați la 
București și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

*
La invitația ministrului indus

triei alimentare, Bucur Șchiopu, vi
neri seară a sosit în Capitală Sta-' 
nislav Guewa, ministrul industriei 
alimentare și achizițiilor din R.P. 
Polonă.

Ministrul polonez a fost salutat, 
pe aeroportul Băneasa de membri 
ai conducerii Ministerului Indus
triei Alimentare, precum și de Hen
ryk Czarnecki, consilier comercial, ■ 
și alți membri ai ambasadei Po
loniei.'

în timpul șederii'în România oas
petele va avea întrevederi cu ofi
cialitățile române și va vizita o- 
biective industriale din sectorul 
alimentar.

*
Delegația de activiști ai 

A.R.L.U.S., condusă de Ion Moraru, 
vicepreședinte al Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, secre
tar al Consiliului general 
A R.L U.S . care, la invitația Aso
ciației de prietenie sovieto-române, 
a făcut o vizită în Uniunea Sovie
tică, s-a înapoiat vineri după- 
amiază în Capitală.

★

Ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București, A. V. Bașov, a oferit 
vineri un cocteil cu prilejul vizitei 
în țara noastră a delegației de ac
tiviști ai Asociației de prietenie so- 
vieto-române. condusă de A. V. 
Grebnev, vicepreședinte al asocia
ției, redactor-șef adjunct al ziaru
lui „Izvestia".

*
Vineri a părăsit Capitala dele

gația mișcării pentru pace din Re
publica Arabă Unită, condusă de 
Hussein Fahmi, redactor-șef al 
ziarului „Al Ahbar", membru al 
Secretariatului Consiliului național 

Însemnări din Argentina

IN ESTUARUL 
FLUVIULUI 
LA PLATA

De îndată ce aterizezi pe aeroportul capitalei argentinene 
simți că te afli într-unul din marile orașe ale lumii. Buenos 
Aires, cu o populație de peste 7 milioane de locuitori — apro
ximativ o treime din populația Argentinei — așezat în gran
diosul estuar al fluviului La Plata, te întîmpină cu somptuoasă 
bogăție de verdeață și forme arhitectonice ce-1 detașează prin 
armonie și frumusețe de multe capitale ale lumii.

Printre marile atracții ale orașului se numără faleza de pe 
estuarul fluviului La Plata și portul. Sînt zone de permanentă 
animație. în port se muncește asiduu, într-un ritm susținut, 
cu mijloace dintre cele mai moderne, dar și cu cele rudimen
tare. Danele se întind pe o lungime de 60 km. De jur împrejur 
se ridică siluetele elevatoarelor silozurilor și mai ales ale marilor 
instalații frigorifice, care amintesc că Argentina este una dintre 
principalele exportatoare de carne din lume. 93 la sută 
din schimburile comerciale ale țării se fac prin portul Buenos- 
Aires care concentrează, sub o formă sau alta, aproape întreaga 
viață economică argentineană. Aici se consumă 80 la sută din 
energia electrică și se realizează 80 la sută din produsele 
industriale.

în timpul unei călătorii în sudul țării, nu rareori am văzut, 
de o parte și de' alta a drumului, impunătoare turle ale son
delor petroliere. După cum ni s-a spus, unele dintre ele au 
fost construite cu ajutorul specialiștilor români. Argentina 
produce în prezent nave, tractoare, aparate de radio și tele
viziune etc., iar pe marile șosele asfaltate circulă automobile 
asamblate în Argentina. In ultima perioadă, în această țară șe 
dezvoltă cercetările în domeniul fizicii atomice. într-una din 
zile am vizitat „Centro Atâmico Ezeiza", care a fost inaugurat 
la 20 decembrie 1967. Un personal bine pregătit, tînăr și cu 
mult elan s-a angajat să rezolve diferite probleme legate de 
folosirea energiei nucleare în scopuri pașnice. Ing. Vittorio 
Angelini, președintele Comitetului pentru, energie nucleară. îmi 
spunea că poporul argentinean dorește cu ardoare pacea și 
progresul, iar centrul de la Ezeiza poate contribui la realizarea 
acestor idealuri.

Dacă pe o rază de 300 de kilometri, în jurul capitalei, trăiește 
circa jumătate din populația țării (care este de 22 milioane de 
locuitori), în rest întinsul pămînt argentinean de 3 milioane kmp 
e mult mai puțin populat. Densitatea medie a populației e de 
numai 8,2 locuitori pe kmp.

Șoseaua principală străbate nesfîrșita cîmpie argentineană, 
„la pampa", care se întinde monotonă pe sute și sute de kilo
metri. Ogoare nesfîrșite alternează cu pășuni la fel de întinse. 
Aproximativ 41 la sută din suprafața agricolă a țării este ocupată 
de pășuni, care hrănesc 45 000 000 bovine, 48 000 000 de ovine, 
4 000 000 cabaline, ceea cc face din Argentina una dintre țările 
cele mai renumite din lume în domeniul creșterii animalelor.

Argentina anilor noștri este o țară în continuă dezvoltare. 
Resursele naturale bogate, hărnicia poporului ei îi oferă pers
pective tot mai promițătoare pe calea progresului.

Ing. Cristian HERA

ZIUA ELIBERĂRII 
AFRICII

încheiată cu cinci ani în urmă la Addis-Abeba, reuniunea șefi
lor de state și guverne africane a hotărît crearea Organizației 
Unității Africane, ca expresie a voinței popoarelor de pe conti
nent de a milita neabătut pentru întărirea solidarității lor, în lupta 
pentru apărarea libertății și independentei, pentru eliminarea 
oricăror forme de asuprire colonială. De atunci în fiecare an, 
la 25 mai. proclamată ca „Zi a eliberării Africii", popoarele aces
tui continent trec în revistă rezultatele dobîndite pe calea 
făuririi unei noi vieți, își reafirmă hotărîrea de a lupta pentru 
înfăptuirea acestui țel.

Schimbările petrecute în ultimele două decenii pe harta poli
tică a Africii sînt uriașe. Ca urmare a creșterii fără precedent 
a mișcării de eliberare națională, în Africa și-au cucerit inde
pendența aproape 40 de state. în prezent, zonele întunecate ale 
asupririi coloniale pe acest continent nu însumează decîț 6 la 
sută din teritoriu și 12 la sută din populația sa, Și chiar în cu
prinsul acestor zone colonialiștii primesc zi de zi lovituri tot 
mai grele din partea detașamentelor mișcării de eliberare na
țională.

Eliberarea de sub dominația străină a deschis popoarelor afri
cane largi perspective pentru soluționarea grelei moșteniri colo
niale, pentru lichidarea numeroaselor și dificilelor probleme 
generate de subdezvoltarea economică. în numeroase țări aceste 
popoare depun eforturi considerabile pentru consolidarea inde
pendenței politice, înlăturarea dominației străine în economie, 
pentru făurirea unei industrii naționale care să folosească în 
interesul propriu resursele materiale și umane de care dispun. 
Lupta pentru lichidarea analfabetismului și formarea de cadre 
naționale constituie una din preocupările lor majore.

Noul drum deschis Africii nu este lipsit însă de greutăți. Ele 
se datorează în primul rînd încercărilor cercurilor imperialiste 
și colonialiste de a frîna progresul istoric al acestor popoare, 
a-și recuceri prozițiile și privilegiile de odinioară, a arunca asu
pra Africii jugul unei noi robii. Imperialiștii sprijină menținerea 
pe continent a regimurilor coloniale din Angola, Mozambic și 
Guineea așa-zis portugheză ; se străduiesc să împingă la su
prafața vieții politice africane elemente reacționare și retro
grade dintr-o țară sau alta ; se opun abolirii rasismului, apart
heidului și oricăror forme de asuprire a popoarelor Africii.

împotriva acestor uneltiri se ridică însă cu fermitate la luptă 
popoarele acestui continent. Ca urmare a acțiunilor forțelor 
patriotice, zone tot mai mari ale coloniilor portugheze sînt 
smulse asupritorilor; opoziția populației autohtone din Repu
blica Sud-Âfricană și Rhodesia este în plin avînt; în tot mai 
multe state africane se inițiază măsuri pentru îngrădirea și 
eliminarea dominației economice a monopolurilor occidentale, 
pentru o dezvoltare de sine stătătoare în toate domeniile 
vieții sociale.

Militînd cu consecvență pentru respectarea dreptului sacru al 
fiecărui popor de a-și hotărî singur soarta, de a se dezvolta 
nestînjenit pe calea progresului. Republica Socialistă România 
a sprijinit întotdeauna lupta popoarelor africane pentru rea
lizarea aspirațiilor lor de progres și libertate, pentru dez
voltarea democratică și progresistă a tinerelor state indepen
dente. Așa cum a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu, „poporul 
român dezvoltă relații de colaborare prietenească cu aceste țări, 
nutrește o puternică simpatie față de cauza acestor popoare, 
își manifestă solidaritatea deplină cu lupta pe care o duc împo
triva imperialismului și colonialismului, pentru independentă 
națională, pentru progres și prosperitate, este alături de ele în 
eforturile de apărare a cuceririlor lor revoluționare, democra
tice. Aceste sentimente de sprijin și solidaritate ale poporului 
nostru își găsesc și își vor găsi în permanență reflectare consec
ventă în întreaga politică externă pe care o promovează statul 
nostru socialist".

Cu prilejul Zilei eliberării Africii, poporul român urează po
poarelor africane noi succese în lupta pentru eliminarea defini
tivă a colonialismului de pe continentul lor. pentru progres 
și pace,

Augustin BUMBAC

unde a fost primită de Ion Pas, 
președintele I.R.R.C.S.

La întrevedere au luat parte 
membrii conducerii institutului.

*
în cursul zilei, oaspeții britanici 

au vizitat ora?ul București și Mur 
zeul satului.

(Agerpres)

al păcii din R.A.U., membru al 
Consiliului Mondial al Păcii, care 
ne-a vizitat țara la invitația Co
mitetului național pentru apărarea 
păcii.

★

La invitația Institutului român 
pentru relațiile culturale cu străi
nătatea, vineri după-amiază a sosit 
în Capitală dl. Cyrus Eaton — cu
noscut industriaș american, mem
bru fondator al mișcării Pugwash 
— împreună cu fiul său, Cyrus Ea- 
țon jr. Oaspeții au fost întîmpinați 
de Ion Pas, președintele I.R.R.C.S., 
prof. Tudor Ionescu, președintele 
Comitetului național pentru apăra
rea păcii, Nicolae Bozdog, preșe
dintele Oficiului Național de Tu
rism, de alți membri ai conducerii 
I.R.R.C.S. și C.N.A.P. Seara, pre
ședintele I.R.R.C.S. a oferit o masă 
în cinstea oaspeților.

Vineri dimineața a părăsit Capi
tala S. Horie, președintele Asocia
ției japoneze pentru sprijinirea co-1 
merțului cu Uniunea Sovietică și cu 
țările din Europa răsăriteană, care 
a făcut o vizită în țara noastră: In 
timpul șederii în România oaspe
tele japonez a fost primit de minis
trul comerțului exterior, Gheorghe 
Cioară, de vicepreședintele Camerei 
de Comerț, Marcel Popescu.

In pavilionul B de expoziții din 
parcul Herăstrău, întreprinderea de 
comerț exterior „Kovo" din R. S. 
Cehoslovacă a organizat o expozi
ție care prezintă mâșini pentru in
dustria poligrafică. Expoziția ră- 
mîne deschisă pînă în ziua de 31 
mai.

Bucureștenii pot vizita, începînd 
de vineri, o interesantă expoziție 
de teatru din India, care s-a deschis 
în incinta' Teatrului-de comedie. 
Cu prilejul vernisajului au rostit 
scurte cuvîntări artistul poporului 
Radu Beligan, directorul Teatru
lui de comedie, și Amrik Singh 
Mehta, ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Indiei în țara 
noastră.

(Agerpres)

LOTO
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Fond de premii: 909 231 lei.

DUPĂ O VIZITĂ ÎN IUGOSLAVIA,

Impresii despre orgamiares 
vieții culturale a maselor

La invitația prietenească a U.C.I., 
o delegație de activiști ai partidului 
nostru a făcut de curînd o vizită în 
R.S.F. Iugoslavia pentru a lua Cu
noștință de experiența organizațiilor 
de partid și obștești în conducerea 
și desfășurarea activității de cultura
lizare a maselor. Ca și alte asemenea 
acțiuni întreprinse în ultimii ani, a- 
ceastă vizită se situează pe linia con
tactelor bilaterale, a schimburilor de 
opinii și de experiență cu partidele 
frățești, promovată consecvent de 
Partidul Comunist Român în scopul 
dezvoltării multilaterale a relațiilor 
reciproce, al întăririi legăturilor in
ternaționaliste.

Delegația de activiști români s-a 
bucurat de o primire călduroasă din 
partea tovarășului Budislav Șoșkici, 
membru al Comitetului executiv al 
C.C. al U.C.I.. a tuturor cadrelor de 
partid cu care a venit in contact, 
a celor din conducerea organizațiilor- 
culturale, a oamenilor muncii. Pre
tutindeni. ni s-au creat condiții 
pentru cunoașterea cit mai com
pletă a fenomenelor vieții cultu
rale și a experienței U.C.I. în acest 
domeniu, am avut posibilitatea unor 
schimburi fructuoase de păreri asu
pra diferitelor aspecte ale muncii de 
culturalizare a maselor.

Programul vizitei noastre a cu
prins convorbiri cu membri ai 
conducerii de partid din repu
blicile Serbia, Croația, Bosnia și 
Herțegovina, cu activiști ai comite
telor de partid din orașul Zagreb și 
de la Universitatea din aceeași loca
litate, cu o serie de cadre care ac
tivează în sindicate. în unitățile de 
culțură si artă. în domeniul presei, 
radio-televiziunii și filmului. Intere
sante discuții am avut la redacția, 
revistei „Komunist", la ziarul „Vies- 
nik“ din Zagreb, la Uniunea Scriito
rilor din Bosnia și Herțegovina, la 
Comunitatea culturală a orașului 
Belgrad. Am vizitat cu interes uni
versitatea muncitorească „Moșa Pia- 
de“, întreprinderea ,.Jadran-Film“, 
Casa de cultură și biblioteca publică 
din Saraievo. unele cămine culturale.

Toate aceste întîlniri, desfășurate 
într-o atmosferă tovărășească, de sin
ceritate. ne-au permis să cunoaștem 
munca harnicelor popoare ale Iugo
slaviei socialiste pentru edificarea 
noii societăți, preocuparea U.C.I. 
pentru perfecționarea diferitelor do
menii de activitate potrivit cu spe
cificul și cerințele realităților iugo
slave. Am remarcat nivelul înalt de 
pregătire și competenta cadrelor care 
activează pe tărîmul culturii, aten
ția ce se acordă promovării spiritu-

Sărbătorirea prof.
în aula Academiei a avut loc, vi

neri la amiază, ședința festivă consa
crată sărbătoririi prof Tudor D. Io
nescu, membru corespondent al Aca
demiei, cu prilejul împlinirii vîrstei 
de 70 de ani.

Despre viața și activitatea sărbăto
ritului, ca om de știință și pedagog, 
au vorbit acad. Costin D. Nenițescu, 
președintele secției de științe chimice 
a Academiei, prof. Petre Spacu, pro
rector al Universității București, 
prof. Emilian Bratu, decanul facul-

Gheorghe PANĂ 
prim-secretar al Comitetului 

județean de partid Brașov

lui de inițiativă în unitățile și orga
nizațiile culturale, calitatea activită
ților din aceste domenii.

în cursul vizitei făcute la diferite 
așezăminte culturale — multe din ele 
intrate relativ recent în zestrea edi
litară a orașelor iugoslave — am re
marcat grija manifestată pentru or
ganizarea unor activități de înaltă 
ținută care se bucură de aprecierea 
unui public larg. Acest lucru se rea
lizează între altele — așa cum am 
avut prilejul să constatăm la Centrul 
pentru cultură al orașului Zagreb — 
într-o colaborare permanentă cu re- 
numiți oameni de cultură și știință, 
a căror prezență în programul dife
ritelor activități oferă publicului ga
ranția unor manifestări de bună ca
litate. Ne-a bucurat să al'lăm că a- 
ceastă prestigioasă instituție cultu
rală pregătea un program dedicat lui 
George Enescu. De altfel, așa cum 
ne-au mărturisit gazdele, Centrul 
pentru cultură al orașului Zagreb or
ganizează adesea manifestări în 
scopul răspîndirii în masă a valorilor 
spirituale universale, între care un 
loc îl ocupă creațiile culturale ale 
poporului român.

O activitate deosebită desfășoară 
tovarășii iugoslavi pentru ridicarea 
continuă a pregătirii profesionale 
tehnice, economice și de cultură ge
nerală a cadrelor care-și desfășoară 
activitatea în industrie. Ne-a fost 
prezentată în acest sens experiența 
acumulată de universitatea muncito
rească „Moșa Piade". Școlarizarea, 
care se face în afara programului de 
muncă, este organizată în cadrul 
unor direcții profilate după nevoile 
vieții economice : electrotehnică, me
talurgie, construcții, comerț, protec
ția muncii, pedagogia adulților, limbi 
străine și altele. Cursanții, atît la 
formele de calificare cît și la cele de 
ridicarea calificării, sînt recoman
dați de către întreprinderi care su
portă și cheltuielile de școlarizare. 
La absolvire ei sînt examinați de 
un colectiv de specialiști din 
școală și din unitatea industrială 
în care urmează să lucreze. Uni
versitatea, în cadrul căreia își 
desfășoară activitatea 95 de ca
dre didactice și circa 800 de specia
liști colaboratori externi, organizează

■fj . li'., 1'1. . _ ,

Tudor D. Ionescu
tății de chimie industrială a Institu
tului politehnic, prof. Constantin 
Dinculescu, rectorul Institutului po
litehnic, și ing. Victor Teleda, di
rector adjunct al Institutului de cer
cetări alimentare.

A răspuns, mulțumind pentru cin
stirea acordată, prof. Tudor D. Io
nescu.

Seara, prezidiul Academiei a oferit 
cu acest prilej o masă colegială la 
Casa oamenilor de știință.

(Agerpres) 

IORDANIA

Eforturi pe calea 
dezvoltării

Poporul iordanian sărbătorește astăzi 22 de ani de la 
cucerirea independenței țării. Perioada care a trecut de la 
această dată a fost marcată de eforturi pentru lichidarea 
înapoierii moștenite ca urmare a îndelungatei dominații 
coloniale. Aceste eforturi sînt îndeosebi vizibile la Amman, 
milenara capitală a Iordaniei. Construită pe șapte coline, 
ea poartă amprenta unor străvechi civilizații, mărturie a 
istoriei sale frămîntate. Vîrfurile celor șapte coline sînt 
acoperite de sobre clădiri joase, cu arhitectură elegantă, 
atrăgătoare. Sub razele soarelui arzător clădirile dăltuite 
din piatră albă împrumută orașului un aspect plăcut, odih
nitor. Ammanul continuă să se extindă rapid. Capitalei i se 
adaugă orășelul sportiv, construcție originală în curs de 
execuție. De altfel, în ultimii ani, Ammanul a cunoscut 
o amplă dezvoltare, populația lui dublîndu-se în mai puțin 
de zece ani. Astăzi, orașul, împreună cu suburbiile, numără 
aproape jumătate milion de oameni. Pentru a se satisface 
cerințele crescînde de locuințe s-au elaborat proiectele unor 
cartiere noi.

Transformări înnoitoare s-au produs nu numai în capitală, 
în Iordania, țară cu o economie ce nu cunoștea alte ramuri 
în afara agriculturii, au apărut industriile — minieră, de 
construcții, de prelucrare a metalelor. Au fost întreprinse 
primele lucrări în vederea valorificării bogățiilor Mării 
Moarte, pe baza cărora se vor dezvolta cîteva întreprinderi 
chimice. Extracția și exportul fosfaților, principala bogăție 
a Iordaniei, s-au intensificat în ultimii ani. Se desfășoară și 
prospecțiuni petroliere și miniere. Totodată, a fost elaborat 
un plan de irigație a cărui realizare va aduce în circuitul 
agricol o suprafață de 60 000 km3.

Poporul iordanian depune în continuare eforturi pentru 
dezvoltarea țării sale pe calea progresului.

G. BONDOC

.Vedere din Amman

cursuri la filiale în diferite orașe șl 
întreprinderi și a pregătit în 15 ani 
circa 153 000 de oameni ai muncii. în 
discuția pe care am avut-o cu unele 
cadre din conducerea universității ni 
s-a relevat faptul că, potrivit sarcini
lor de perspectivă ale industriei, a- 
ceastă instituție se va preocupa de 
ridicarea calificării și specializării 
unor tehnicieni și economiști din în
treprinderi, a directorilor și altor ca
dre de conducere, a muncitorilor cu 
o înaltă calificare.

Delegația noastră a făcut un scurt 
popas la Casa orășenească de cul
tură din cartierul nou al pitores
cului oraș Saraievo. Am cunoscut aici 
oameni pasionați, care au vorbit cu 
mult interes despre activitatea aces
tui lăcaș de cultură. Reține în mod 
deosebit atenția pentru diversificarea 
manifestărilor culturale.

Casa de cultură din Saraievo a de
venit reședința unor confruntări ar
tistice naționale și internaționale. 
Anul acesta are Ioc acolo tradiționa
lul festival denumit simbolic „Cînte- 
cul primăverii". Pe scena festivalului 
se înfățișează cîntecele și dansurile 
populare folclorice naționale, își gă
sesc expresie gînduri și visuri ale 
miilor de tineri de pretutindeni.

Realizări frumoase au obținut ve
cinii noștri și în activitatea cinema
tografică. Am avut prilejul să discu
tăm cu realizatorii unor creații va
loroase pe care le-am văzut pe ecra
nele cinematografelor din patria 
noastră. Le-am împărtășit de altfel 
aprecierea de care s-au bucurat 
la noi filmele inspirate din istoria po
poarelor Iugoslaviei, din lupta eroică 
a comuniștilor și a tuturor cetățeni
lor împotriva fascismului, pentru 
edificarea republicii socialiste. Crea
torii de la studioul „Jadran", cu care 
am avut o interesantă discuție, ne-au 
relevat preocupările lor legate de te
matica filmelor, reducerea cheltuie
lilor de producție, scurtarea la mi
nimum a duratei de realizare și îm
bunătățirea difuzării în țară și peste 
hotare a filmelor. Ei și-au exprimat 
dorința de a colabora mai mult cu 
cinematografia românească.

O bună experiență au acumulat-o 
organizațiile de partid, instituțiile din 
țara vecină și prietenă în domeniul 
soluționării problemei cadrelor din 
domeniul culturii. Toți activiștii din 
domeniul culturii sînt selecționați pe 
bază de concurs.

Contactul nemijlocit cu diversele 
aspecte ale vieții sociale ne-a permis 
să remarcăm accentul care se pune 
pe creșterea responsabilității comu
niștilor din toate sectoarele de acti
vitate, inclusiv din domeniul culturii, 
pentru asigurarea progresului.

în cursul vizitei, noi am împărtă
șit cu multă plăcere prietenilor iu- - 
goslavi din experiența Partidului Co
munist Român în conducerea econo
miei, a activității de cercetare științi
fică și, evident, a muncii de cultura- r. 
lizare' a:'maxelbr;3precum. șf succesele 
dobîndite de poporul nostru în dez- ■ 
voltarea culturii, științei și artei ro
mânești.

Ne-am întors din Iugoslavia socia
listă cu impresii bogate, cu imaginea 
unor popoare harnice și pline de ta
lent, însuflețite de dorința propășirii 
necontenite a patriei lor. Pe tot 
parcursul vizitei noastre am consta
tat cu satisfacție că apropiata vizită 
în R. S. F. Iugoslavia a delegației 
române de partid și de stat condusă 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
așteptată cu mult interes și deose
bită simpatie, ca un nou pas pe calea 
intensificării colaborării frățești din
tre Partidul Comunist Român șl 
Uniunea Comuniștilor din Iugosla
via. dintre țările noastre.



nln timp ce wrbesc' 
despre. pace3 S.UA 
intensifică agresitmeaSÎ 
Declarația purtătorului de cuvînt ai delegației 
R. D. Vietnam la convorbirile de la Paris

PARIS 24. — Trimisul special 
'Agerpres, I. Ionescu. transmite : în 
timp ce S.U.A. vorbesc despre pace, 
ele intensifică războiul de agresiune 
din Vietnamul de sud și războiul 
de distrugere împotriva R. D. Viet
nam __— aceasta a fost tema prin
cipală a declarațiilor făcute vineri 
de Nguen Thanh Le, purtătorul de 
cuvînt al delegației nord-vietnameze 
la convorbirile oficiale dintre R. D. 
Vietnam și S.U.A., care au loc la 
Paris. Purtătorul de cuvînt nord- 
vietnamez a arătat la conferința de 
presa că guvernul S.U.A. și-a in
tensificat actele de război, în spe
cial după ce s-a declarat de acord 
să poarte convorbiri cu reprezen
tanții R. D. Vietnam asupra înce
tării necondiționate a bombarda
mentelor și a oricăror alte acte de 
război împotriva R. D. Vietnam și. 
apoi, să discute alte probleme care 
interesează cele două părți. în ace
lași timp, guvernul de la Washington 
— a spus Nguen Thanh Le — recru
tează noi trupe pentru a fi trimise 
în Vietnam, cere Congresului credite 
suplimentare de miliarde de dolari 
pentru intensificarea războiului de 
agresiune împotriva poporului viet
namez.

însă la această escaladare ameri
cană a războiului — a continuat pur
tătorul de cuvînt — poporul viet
namez, atît din nord, cît și din sud. 
a răspuns prin repurtarea unor noi 
victorii strălucite, doborînd un în
semnat număr de avioane inamice 
deasupra teritoriului R. D. Vietnam 
și provocînd mari pierderi agresori
lor în Vietnamul de sud.

Răspunzînd la întrebarea unui zia
rist, el a arătat că încetarea tuturor 
actelor de război împotriva R. D. 
Vietnam trebuie să fie o acțiune si
multană și imediată, care nu poate 
constitui obiect de negociere, urmînd 
ca abia după aceasta să înceapă

LUPTE VIOLENTE
ÎN VIETNAMUL DE SUD

SAIGON 24 (Agerpres). — Agen
țiile de presă anunță că în provinciile 
septentrionale din Vietnamul de sud 
se desfășoară lupte violente între 
trupele americane si forțele patrio
tice. în dimineața zilei de vineri au 
avut loc ciocniri între trupele saigo- 
neze și detașamente ale F.N.E. în re
giunea Hue. în ciuda concentrărilor 
masive de trupe americano-saigo- 
neze — transmite agenția A.F.P. — 
forțele patriotice exercită presiuni 
puternice în sectorul fostei capitale 
imperiale. Lupte de mai mică inten
sitate au fost înregistrate în cîteva 
puncte situate la aproximativ 38 km 
sud-vest de Da Nang. Tot vineri, un 
bombardier american de tip „Phan
tom" a fost doborit de tirul artile
riei patriotilor la 40 km sud de Da

Situația dificilă
a agresorilor americani

WASHINGTON 24 (Agerpres). — 
Comisia senatorială pentru aface
rile externe a dat publicității o 
parte a unui raport cu privire la 
situația din Vietnamul de sud în- 
cepînd cu luna ianuarie 1968 pînă 
la 31 martie. Raportul a fost întoc
mit pe baza unor statistici secrete 
ale Ministerului Apărării. în docu
ment se arată că în perioada exa
minată numărul satelor conside
rate drept „sigure" în Vietnamul de 
sud a scăzut considerabil, în timp 
ce numărul dezertorilor din armata 
sud-vietnameză a crescut. S-a înre
gistrat, de asemenea, o creștere a 
pierderilor suferite în timpul lupte
lor de trupele saigoneze și forțele 
americane.

Deși raportul nu prezintă cifre, 
concluziile la care ajunge comisia 
senatorială ilustrează în suficientă 
măsură situația dificilă în care se 
află trupele americane în Vietna
mul de sud. Procentajul satelor so
cotite „invulnerabile" a fost cel 
mai scăzut din cursul ultimilor 
doi ani. Statisticile misiunii ame
ricane la Saigon au arătat și ele că 
numărul locuitorilor satelor contro
late de F.N.E. a fost mai mare în 
martie 1968 decît în oricare altă 
perioadă începînd cu iunie 1967. în

La Belgrad a fost inaugu
rată expoziția „Frumusețile 
turistice ale Republicii Socia
liste România’. Expoziția a fost 
deschisă de ambasadorul țării noastre 
Aurel Mălnășan. Au participat : Mus
tafa Șabici, membru al Vecei Execu
tive Federale, reprezentanți ai Secre
tariatului de Stat pentru Afacerile Ex
terne și ai Camerii Economice Fede
rale. Au fost prezenți șefi și membri 
ai corpului diplomatic acreditat la 
Belgrad.

La Budapesta a sosit o de
legație economică guverna
mentală a R. D. Vietnam, 
la invitația C.C. al P.M.S.U. și a 
guvernului ungar. Delegația este 
condusă de Le Thanh Nghi, membru 
al Biroului Politic al C.C. al Parti
dului celor ce Muncesc din Vietnam, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R. D. Vietnam. 

discutarea unor subiecte interesînd 
cele două părți.

Răspunzînd la întrebarea unui co
respondent — ce va face R.D.V. în 
cazul în care S.U.A. își vor intensifi
ca actele de agresiune, Nguen Thanh 
Le a spus: „S.U.A. au trimis tru
pe pentru a cotropi și înrobi Viet
namul de sud. Eșuînd în această ten
tativă, ele au dezlănțuit atacuri ae
riene și navale împotriva Vietnamu
lui de nord, în speranța de a-și ca
mufla astfel eșecurile din Sud. Acest 
război de distrugere aero-naval îm
potriva R.D.V. este o parte integran
tă a războiului dus de S.U.A. împo
triva poporului vietnamez. Poporul 
vietnamez este hotărît să lupte împo
triva acestei agresiuni, pentru salva
rea națională".

La conferința de presă a delegației 
americane, care a avut loc aproape 
simultan, purtătorul de cuvînt, 
Jordan, a negat că S.U.A. ar fi 
intensificat războiul de distrugere 
împotriva R.D.V. șj atacurile în sud. 
și a afirmat că în Vietnamul de sud 
trupele americane... „nu fac decît 
să se apere". El a arătat fără 
echivoc că S.U.A. au revenit 
asupra acordului cu R.D.V. de a 
discuta la Paris întîi problema în
cetării bombardamentelor și, apoi, 
celelalte probleme care interesează 
cele două părți. Delegația S.U.A. — 
a spus el — consideră acum că pro
blema încetării bombardamentelor 
trebuie să fie discutată ca parte inte
grantă a tuturor problemelor privind 
Vietnamul. Comentatorii consideră 
această revenire americană asupra 
unor poziții stabilite de comun a- 
cord drept o nouă manevră de tără
gănare a convorbirilor.

Purtătorii de cuvînt ai celor două 
delegații au confirmat că viitoarea 
întrevedere a reprezentanților R. D. 
Vietnam și S.U.A. va avea loc luni 
dimineața.

Nang. Forțele patriotice își mențin 
inițiativa la Dak To, în regiunea pla- 
tourilor înalte.

în regiunea Saigonului. patrioții au 
atacat joi seara importantul pod stra
tegic de la Binh Chanh, care face 
legătura între Saigon și regiunile a- 
gricole ale Deltei, iar schimburi de 
focuri între soldați americani și cî
teva grupuri ale patriotilor au avut 
loc chiar la periferia orașului. în 
noaptea de joi spre vineri importante 
obiective din orașele Tay Ninh și 
Rach Gia au fost bombardate de ti
rul artileriei forțelor patriotice. De 
asemenea, a fost bombardat aerodro
mul de la Tra Noc. din apropiere de 
centrul administrativ Can Tho din 
Delta fluviului Mekong.

ceea ce privește numărul dezerto
rilor din armata ' saigoneză, acesta 
a depășit în februarie 1968 cifrele 
atinse în 1967, fiind cu aproximativ 
30 la sută mai mari decît media 
lunară în 1967.

Raportul se referă, de asemenea, 
la pierderile forțelor americane și 
armatei saigoneze, despre care 
spune că în luna martie 1868 au 
fost mai mari. Se apreciază că nu
mărul morților din rîndul forțelor 
americane în timpul luptelor care 
s-au purtat în martie a fost de 
două ori mai mare decît media lu
nară în 1967 și de patru ori mai 
mare decît media lunară în 1966.

★
într-un recent comunicat al Co

mandamentului forțelor armate 
populare de eliberare din Vietna
mul de sud se arată că în perioada 
5—11 mai 1968 au fost scoși din 
luptă sau făcuți prizonieri 30 000 
de inamici (dintre care 10 000 sol
dați americani) ; au fost nimicite 
21 batalioane și aproape 60 de com
panii și doborîte sau distruse la 
sol aproximativ 250 avioane și eli
coptere. De asemenea, s-au inițiat 
acțiuni ofensive în peste 30 de orașe 
și capitale de provincie, între care 
Saigon, Hue și Danang.

agențiile de presă

transmit:
Michael Stewart, ministrul de 

externe al Marii Britanii, și-a înche
iat vizita de două zile în Uniunea 
Sovietică și a plecat spre patrie. în 
cursul vizitei, șeful diplomației bri
tanice a avut convorbiri cu minis
trul de externe sovietic, Andrei Gro- 
mîko, în cursul cărora s-a făcut un 
schimb de păreri într-un număr de 
probleme actuale ale situației inter
naționale.

Sesiunea Adunării 
Naționale 
a R. D. Vietnam

HANOI 24 — Corespondentul A- 
gerpres, Adrian Ionescu, transmite: 
La Hanoi a avut loc sesiunea A- 
dunării Naționale a R.D. Vietnam, 
la care au participat Ho Și Min, 
președintele R.D. Vietnam. Fam 
Van Dong, președintele Consiliului 
de Miniștri. Truong Chinh, pre
ședintele Comitetului Permanent al 
Adunării Naționale, Le Duan, prim- 
secretar al C.C. al Partidului celor 
ce muncesc din Vietnam, și alți 
conducători ai R.D. Vietnam. La 
sesiune au fost ascultate și discu
tate rapoartele prezentate de Fam 
Van Dong cu privire la activitatea 
guvernului în ultimii doi ani, de 
Nguyen Con, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, președintele 
Comitetului de Stat al Planificării, 
cu privire la obiectivele planului 
de stat pe anul 1968, și de genera
lul Vo Nguyen Giap, ministrul a- 
părării naționale, cu privire la si
tuația militară actuală. Deputății 
au aprobat în unanimitate linia po
litică a guvernului în lupta împo
triva agresiunii americane și în 
opera de edificare a socialismului, 
principiile politicii externe la baza 
căreia se află cele patru puncte cu
prinse în declarația guvernului 
R.D. Vietnam. Avînd în vedere si
tuația actuală, Adunarea Națională 
a hotărît prelungirea mandatului 
celei de-a treia legislaturi și a în
sărcinat Comitetul Permanent să ia 
decizia organizării unor noi alegeri 
atunci cînd condițiile o vor per
mite.

CUVlNTAREA RADIOTELEVIZATĂ 
A PREȘEDINTELUI DE GAULLE

5

PARIS 24 (Agerpres). — Vineri sea
ra, președintele Franței, Charles 
de Gaulle, a rostit o cuvîntare radio
televizată în care a vorbit despre ma
rile mișcări muncitorești și studențești, 
care se desfășoară actualmente în 
Franța. „în aceste mișcări — ă spus 
el — se disting toate semnele care 
demonstrează necesitatea unei mutații 
în societatea noastră și totul arată că 
această mutație trebuie să comporte 
o participare mai largă a fiecăruia la 
mersul și la rezultatele activității care 
îl privește în mod direct".

Președintele s-a referit apoi la ne
cesitatea de a se efectua reforme 
structurale.

„Țara noastră — a spus el — se 
găsește în pragul paraliziei. Se pune 
problema pentru noi francezii de a 
soluționa o problemă esențială pe care 
ne-o pune epoca noastră".

Generalul de Gaulle a anunțat în 
continuare că, avînd în vedere situa
ția cu totul excepțională în care se 
află Franța, și la propunerea guver-

Continuă acțiunile revendicative in Franța
PARIS 24. — Corespondentul Ager

pres, Al. Gheorghiu, transmite : La 
apelul celei mai mari centrale sin
dicale. C.G.T. (Confederația Generală 
a Muncii), au avut loc vineri Ia Paris 
si în alte localități din Franța mi
tinguri de masă și manifestații pen
tru exprimarea solidarității populare 
cu . oamenii muncii aflați în grevă.

Aceste manifestații, se spune în 
apelul C.G.T., trebuie să demon
streze solidaritatea maselor cu mun
citorii greviști și să determine gu
vernul și patronatul să înceapă nego
cieri în vederea satisfacerii cereri
lor oamenilor muncii.

într-un alt comunicat publicat în 
seara de 23 mai, C.G.T. subliniază că 
„populația se miră de încetineala cu 
care puterea publică răspunde" la 
oferta de a se începe în mod rapid 
negocieri și cere sindicatelor să or
ganizeze, începînd de vineri, 24 mai, 
mitinguri de masă în întreaga Franță.

Pentru prima oară, U.N.E.F.-ul 
cheamă în apelul său la organizarea 
unor demonstrații studențești și în 
afara Cartierului Latin.

La Paris s-au desfășurat trei mari 
manifestații: o coloană plecînd din 
Piața Bastiliei spre Bulevardul 
Haussmann, din centrul Parisului, iar 
cealaltă în sens invers, pe celălalt

Jeno Fock, președintele guver
nului ungar, a primit pe Jiri Hajek, 
ministrul afacerilor externe al Ceho
slovaciei, cu care a avut o convor
bire în legătură cu unele probleme 
internaționale și cu relațiile dintle 
R. P. Ungară și R. S. Cehoslovacă.

Ziua culturii și scrierii chi- 
rlIAce s-a sărbătorit la 24 mai, în 
întreaga Bulgarie. La Sofia, vineri

„Sânt necesare contacte 
intense și o colaborare 
largă, egală in drepturi, 
între toate statele" 
UH INTERVIU AL PREȘEDINTELUI I. B. TITO

BELGRAD 24 (Agerpres). »— 
Președintele R.S.F. Iugoslavia, Io- 
sip Broz Tito, a acordat un inter
viu lui C. L. Sulzberger, directo
rul Biroului european al ziarului 
„New York Times". „Considerării, 
a declarat președintele Iugoslaviei, 
că sînt necesare contacte intense 
și o colaborare largă, egală în 
drepturi, intre toate statele. Noi 
am restabilit relațiile diplomatice 
cu R. F. a Germaniei, deși mai e-r 
xistă destule probleme nerezolva- 
te. Este util să avem relații nor
male, să colaborăm și să ajutăm 
pe această cale tendințele spre 
făurirea unor relații normale în
tre toate statele din Europa. Cu 
Italia, de exemplu, am avut mult 
timp relații mai proaste decît cu 
R. F. a Germaniei și totuși am 
reușit, mulțumită eforturilor din 
ambele părți, ca, indiferent de 
faptul că acolo există un alt sis
tem, să făurim relații care sînt de 
dorit între state în genere".

în continuare, președintele Titc 
a subliniat că „este important ca 
în Europa să se făurească aseme
nea relații între state, care să îm
piedice reizbucnirea unor conflic
te. Astăzi sînt tot mai puternice

nului, a hotărît să supună națiunii, 
în cadrul unui referendum, în luna 
iunie, un proiect de lege prin care 
se va da statului, și înainte de toate 
șefului statului, un mandat de înnoire. 
Scopul pe care trebuie să și-l pună 
întreaga națiune, a spus el, este de a 
reconstrui universitatea în funcție de 
nevoile reale ale evoluției țării și de 
debușeele efective ale tineretului stu
dios în societatea modernă, de a a- 
dapta economia necesităților naționale 
și internaționale ale prezentului, ame- 
liorînd condițiile de trai și de muncă 
ale personalului serviciilor publice și 
întreprinderilor, organizând partici
parea sa la răspunderile profesionale, 
dezvoltînd formarea tinerilor, asigu- 
rîndu-le de lucru, impulsionînd acti
vitatea industrială și agricolă în re
giuni.

în încheiere, generalul de Gaulle 
a declarat că, în cazul în care răspunsul 
națiunii la referendum va fi negativ, 
el nu-și va mai asuma funcția pe care 
o deține.

mal al Senei, din Piața Balard spre 
Gara Austerlitz.

20 000 de sțudenți au organizat o 
manifestație în apropiere de Piața 
Bastiliei, protestînd, printre altele, 
împotriva hotărîrii luate de autori
tăți de a nu permite Iui Daniel 
Cohu-Bendit, unul din liderii mișcă
rii studențești, de a se întoarce în 
Franța.

După cum se știe, cei peste 9 mi
lioane de greviști din Franța cer 
sporirea generală a salariilor, abro
garea ordonanțelor guvernamentale 
privind în special securitatea so
cială, săptămînă de lucru redusă fără 
scăderea salariilor, libertate sindicală 
deplină în întreprinderi.

Demonstrațiile organizate de C.G.T., 
care s-au bucurat de sprijinul deplin 
al Partidului Comunist Francez, s-au 
desfășurat în calm și ordine. Lideri 
ai celorlalte centrale sindicale nu 
s-au alăturat manifestațiilor orga
nizate de C.G.T.

24 mai a fost și Ziua națională a 
revendicărilor agricole, în cadrul că
reia au fost organizate numeroase 
manifestații țărănești în diferițe re
giuni ale Franței. Revendicările prin
cipale ale țăranilor francezi privesc 
problemele lor specifice: sporirea 
veniturilor agricole, apărarea inte
reselor agricultorilor francezi în 

dimineața a avut loc o mare ma
nifestație a oamenilor de artă, știință 
și cultură, a studenților și elevilor. 
In tribună au luat loc Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P.C.B., pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Bulgaria, și alți conducători de 
partid și de stat.

Regele Hussein al Iordaniei 
s-a înapoiat joi la Amman, după un 
turneu în Europa occidentală, unde 
a avut întrevederi cu oficialități fran
ceze și britanice în probleme legate 
de criza din Orientul Apropiat.

Un acord sovieto-austrlac de 
colaborare economică șl teh- 
nico-științiiică a fost semnat la 
Moscova de miniștrii de externe ai 
celor două țări, în prezența lui Nikolai 
Podgornîi, președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., și a lui 

necesitățile unor legături economi
ce multilaterale în lume... Exis
tența unei piețe închise în Eu
ropa este dăunătoare nu numai 
pentru țările în fața cărora a- 
ceastă piață se închide. Chiar în 
interiorul acestei comunități închi
se nu este totul în ordine, întru- 
cît pentru membrele sale grani
țele au devenit, prea înguste.

Existența a două state germane 
este un fapt care trebuie recunos
cut — a declarat Iosip Broz Ti to. 
Dacă personalitățile din conduce
rea R. F. a Germaniei înțeleg ne
cesitatea stabilirii contactelor și 
dezvoltării colaborării între cele 
două Germanii, atunci perspecti
va va fi bună. O astfel de cola
borare este necesară nu numai 
pentru că astăzi se tinde spre dez
voltarea unor relații cît mai bune 
între țări cu sisteme sociale dife
rite, ci, cu atît mai mult, pentru 
că este vorba de același popor. în 
R. F. a Germaniei există însă și 
concepții diferite privind modul 
soluționării acestei probleme, con
cepții nerealiste.

Referindu-se la rolul țărilor ne
angajate, -președintele R.S.F. Iugo
slavia a declarat că este necesar 
ca aceste țări să participe mai ac
tiv la soluționarea mai rapidă a 
problemelor existente, ca de e- 
xemplu problemele războiului și 
ale păcii, ajutorul acordat țărilor 
în curs de dezvoltare, păstrarea 
independenței țărilor și împiedica
rea amestecului în treburile inter
ne ale altora.

în încheiere, președintele Tito a 
subliniat deosebita însemnătate pe 
care o au pentru menținerea păcii 
tendințele universale, înregistrate 
la toate popoarele lumii, de a nu 
se ajunge niciodată la război și 
presiunea opiniei publice asupra a- 
celora care sînt cel mai mult răs
punzători în acest sens.

Schimb de scrisori 
polono-cehoslovac

PRAGA 24 (Agerpres). — în le
gătură cu unele informații publi
cate de presa, radioul și televiziu
nea cehoslovacă despre evenimen
tele interne din Polonia, între C.C. 
al P.M.U.P. și guvernul R. P. Po
lone și C.C. al P.C. din Cehoslova
cia și guvernul cehoslovac a avut 
loc un. schimb de scrisori în care 
este subliniat interesul reciproc 
față de evoluția evenimentelor din 
cele două țări și relațiile de încre
dere și înțelegere pe care și le ma
nifestă.

Piața comună, schimbarea funda
mentală a politicii agricole a guver
nului. Totodată ei și-au exprimat so
lidaritatea cu oamenii muncii aflați 
în grevă.

Apel al P.C.F. 
adresat muncitorilor
Ziarul „l’Humanite" din 24 mai pu

blică un comunicat al Biroului Poli
tic al P.C.F., care cheamă pe munci
tori să se întrunească la 24 mai în 
cadrul unor manifestații. Mai multe 
organizații au făcut cunoscut la 
23 mai solidaritatea lor cu manifes
tația prevăzută pentru 24 mai la Paris 
de U.N.E.F. și S.N.E.S.

Pe de altă parte, Biroul Politic al 
P.C.F. a publicat o declarație care 
insistă asupra importantei pentru 
partidele de stînga de a cădea de a- 
cord asupra unui program de guver- 
nămînt.

„Nu depinde de partidul comunist 
ca acest obiectiv să fie atins. El nu 
a încetat să facă propuneri în acest 
sens partidelor de stînga grupate în 
Federația stîngii. Programul comun 
trebuie să comporte profunde refor
me de structură cu scopul de a rea
liza o politică socială înaintată si să 
deschidă calea spre socialism" în
cheie comunicatul.

Franz Jonas, președintele Austriei, 
care face o vizită oficială în U.R.S.S.

Vicepremierul Malayeziel, 
Tun Abdul Razak, aflat într-o vizită 
oficială la Moscova, a avut vineri o 
întrevedere cu ministrul de externe so
vietic, Andrei Gromîko, cu care a dis
cutat probleme privind dezvoltarea re
lațiilor dintre cele două țări și situa
ția internațională. în aceeași zi, vice
premierul malayezian a fost primit la 
Kremlin de Nikolai Podgornîi, pre
ședintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S. (TASS).

Procuratura din Madrid a fă
cut cunoscut că 73 de sțudenți de 
la Universitatea din capitala Spaniei 
vor fi dați în judecată. Ei sînt a- 
cuzați de a fi participat la recen
tele demonstrații studențești pentru 
democratizarea învățămîntului su
perior din Spania.

Ziua prieteniei orașelor
Moscova și București

CORESPONDENȚA DE LA SILVIU PODINA

Ieri s-a sărbătorit în capitala 
Uniunii Sovietice Ziua prieteniei dintre 
orașele Moscova și București. Cu acest 
prilej a avut loc la Casa oamenilor de 
arfă o adunare a reprezentanților lo
cuitorilor Moscovei, organizată de 
Uniunea asociațiilor de prietenie și 
legături culturale cu țările străine, Aso
ciația de prietenie sovieto-română, 
Comitetul orășenesc Moscova al 
P.C.U.S. și Comitetul executiv al so
vietului orășenesc Moscova.

In prezidiul adunării s-au aflat 
membrii delegației Comitetului muni
cipal București al P.C.R. și a Consiliu
lui popular al municipiului București, 
condusă de tovarășul Dumitru Popa, 
membru supleant al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim secretar 
al Comitetului municipal București al 
P.C.R., primarul general al capitalei 
României, care face în aceste zile o 
vizită în Uniunea Sovietică, Teodor 
Marinescu ambasadorul României în 
U.R.S.S., V. V. Grișin, membru su
pleant al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S, și alte personalități sovietice.

După intonarea imnurilor de stat 
ale celor două țări, adunarea a fost 
deschisă de V. V. Grișin. Adresind 
oaspeților un călduros salut, el a sub
liniat că vizita delegației municipiu
lui București și Ziua prieteniei dintre 
capitalele celor două țări sînt mani
festări ale prieteniei frățești dintre 
poporul român și popoarele sovietice, 
dintre oamenii muncii din București 
si Moscova, prietenie ce corespunde 
intereselor vitale ale celor două țări, 
precum și ale sistemului socialist în 
ansamblu. Noi, a arătat vorbitorul, 
privim vizita delegației orașului 
București ca o mărturie a dezvoltării 
continue a contactelor dintre organi
zațiile de partid și organele orășe
nești ale capitalelor noastre, ca o con
tribuție la întărirea și dezvoltarea le
găturilor prietenești între partidele și 
țările noastre.

Au mai luat cuvintul S. Minaev, 
brigadier la uzina de rulmenți numărul 
1, și G. Sotnikov, adjunct al ministrului 
construcțiilor de mașini grele, ener
getice și de transport al U.R.S.S., 
prim-vicepreședinte al Asociației de 
prietenie sovieto-română.

In cuvîntul său, tovarășul Dumitru 
Popa a transmis moscoviților un cald 
salut de prietenie din partea bucu- 
reștenilor. El a arătat că poporul ro
mân se bucură din toată inima de 
marile realizări ale poporului sovietic 
în construcția comunistă, apreciindu-le 
drept o contribuție de însemnătate

L. SVOBODA A PRIMIT 
PE A. N. K0SIGH1N

PRAGA 24 (Agerpres). — Agenția 
C.T.K. anunță că A. N. Kosîghin, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.RS.S., care s-a aflat la un 
tratament în stațiunea balneară 
Karlovy-Vary, a plecat vineri la 
Praga. El a fost primit în aceeași zi 
de președintele R.S. Cehoslovace, 
L. Svoboda. Cu acest prilej a avut 
loc o convorbire prietenească, care 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
cordială.

Deplasări pe arena 
politică olandeză
(Urmare din pag. I)

Față de reculul înre
gistrat în alegeri de 
partidul catolic cei mai 
nemulțumiți s-au dove
dit reprezentanții aripii 
radical-creștine. Ne
mulțumirea lor a cres
cut și mai mult în mo
mentul în care condu
cătorii partidului au 
ales colaborarea în ca
drul coaliției guverna
mentale cu partidele : 
antirevoluționar (calvi
nist stricț), creștin-isto- 
ric și liberal. Chiar de 
la începutul activității 
coaliției guvernamen
tale în această formulă, 
o parte din reprezen
tanții aripii „creștin- 
radicale" a partidului 
catolic au reproșat con
ducerii partidului că 
colaborarea cu parti
dele antirevoluționar 
și creștin-istoric nu 
este de natură să faci
liteze traducerea în 
fapt a acțiunilor înnoi
toare în viața politică, 
economică și socială. 
După părerea lor, re
formele necesare s-ar 
putea înfăptui numai 
în colaborare cu socia
liștii din opoziție — 
partidul muncii și cu 
noua grupare radical- 
democratică „D’-66“. 
Iată de ce. în vederea 
viitoarelor alegeri le
gislative. noul partid 
radical preconizează o 
alianță cu partidele de 
tendință progresistă : 

„D’-66“, partidul mun
cii și partidul pacifist. 
Ultimul dintre acestea, 
situat la extrema stin
gă, a luat atitudine 
contra participării tării 
la N.A.T.O. și agresi
unii americane din 
Vietnam. •

Printre partizanii în
noirilor se află re
prezentanții aripilor 
creștin-radicale din rîn
dul partidelor tradițio
nale. O acțiune comună 
a acestora, inclusiv a 
celor din partidul cato
lic, s-a și înregistrat 
deja prin congresul or
ganizat acum cîtva timp 
la Schveningen.

O largă audiență au 
în prezent în rîndul o- 
piniei publice olandeze 
revendicările partidului 
„D’-66“ și în general ale 
tinerilor din partidele 
tradiționale. Acestea 
vizează, îndeosebi, o 
transformare a institu
țiilor politice olandeze, 
din care multe datează 
încă din secolul trecut. 
Este cerută astfel alege
rea primului ministru 
prin sufragiu universal 
direct, precum și alege
rea deputaților celei 
de-a doua Camere prin 
scrutin uninominal pe 
districte, în locul repre
zentării proporționale, 
actualmente în vigoaie. 
Sub acest impuls, în 
prezent, în cercurile po
litice și în opinia publi
că olandeză, se desfă
șoară, potrivit relatări

deosebită la întărirea sistemului mon
dial socialist, in lupta pentru cauza 
păcii și prieteniei între popoare, a 
evocat rolul deosebit al capitalei so
vietice în instaurarea, dezvoltarea șl 
apărarea puterii sovietice, vasta mun
că creatoare pe care cetățenii Mos
covei o desfășoară în prezent.

Vorbitorul a arătat in continuare 
că vizita delegației municipiului Bucu
rești constituie încă un prilej de reafir
mare a relațiilor trainice de prietenie, 
solidaritate și colaborare frățească 
dintre partidele, țările și popoarele 
noastre.

In prezent, a spus vorbitorul, oa
menii muncii din România, strîns uniți 
în jurul Partidului comunist, își dăruiesc 
toate puterile luptei pentru îndepli
nirea grandiosului program trasat de 
Congresul al IX-lea al P.C.R. în ve
derea continuării pe o treaptă superi
oară a procesului de desăvirșire a 
construcției socialismului în țara noas
tră. Vorbitorul s-a oprit apoi asupra 
celor mai recente măsuri ce decurg 
din hotărîrile Conferinței Naționale a 
P.C.R., a prezentat tabloul dezvoltării 
impetuoase a Bucureștiului, alături de 
întreaga fără.

După adunare a urmat un spectacol 
la care și-au dat concursul artiști din 
Moscova, precum și tînărul pianist 
român Radu Lupu.

Tot ieri, in cadrul Zilei pric eniel 
orașelor Moscova și București mai 
avut loc și alte manifestări : la biblio
teca unională pentru literatură străină 
a fost organizată o expoziție de cărți 
românești, la Palatul pionierilor a 
avut loc o adunare festivă la care a 
participat și delegația municipiului 
București, pe ecranele unor cinemato
grafe din capitala sovietică, au fost 
prezentate filme artistice și documen
tare românești.

Aplicații conwne 
de comandament 

și stat major 
pe teritoriul Poloniei 

și al Cehoslovaciei
în conformitate cu planul Statu

lui Major al Forțelor Armate Unite 
ale țărilor participante la Tratatr Ai
de la Varșovia, în luna iunie 1 
pe teritoriul Poloniei și Cehoslo
vaciei se vor desfășura aplicații 
comune de comandament și stat 
major.

La aplicații vor participa state 
majore de toate armele ale armate
lor țărilor participante la Tratatul 
de la Varșovia.

Scopul aplicațiilor — prelucrarea 
problemelor de cooperare și condu
cere a trupelor pe timpul executării 
operațiilor moderne, ridicarea con
tinuă a capacității de luptă a tru
pelor și statelor majore.

Aplicațiile se vor desfășura sub 
conducerea Comandantului Suprem 
al Forțelor Armate Unite ale sta
telor participante la Tratatul de la 
Varșovia.

(Agerpres)

lor presei, o amplă dis
cuție cu privire la o 
viitoare reformă consti 
tuțională, menită tocmai 
să pună de acord con
stituția țării, în vigoare 
din 1815, cu schimbările 
intervenite în viața po
litică, socială și econo
mică din societatea o- 
landeză, în special, și 
din lume în general.

Deși conflictul din 
partidul catolic a dus o 
dată cu crearea noii 
formații politice la pier
derea a trei mandate, 
situația cabinetului de 
la Haga, susținut, de 
încă alte trei partide, 
nu este pentru moment 
periclitată. Există însă 
cîteva semne de între
bare. Unele se referă la 
atitudinea pe care o vor 
adopta radicalii rămași 
în partidul catolic, iar 
celelalte privesc hotărî
rile pe care le vor lua 
sau nu radicalii-creș- 
tini din rîndul partide
lor antirevoluționar și 
creștin-istoric.

Indiferent de aceasta, 
„nemulțumirile care se 
manifestă în toate par
tidele tradiționale olan
deze și, în principal, în 
rîndul tineretului pot 
foarte bine să consti
tuie — după cum scria 
recent ziarul „Le Mon
de" — preludiul unor 
schimbări importante 
în viața politică a a- 
cestei țări".
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