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TENDINȚE DE DIMINUARE A 
AUTORITĂȚII CONTRACTULUI 
IN LIVRAREA LEGUMELOR

PENTRU PIAȚĂ
Raid-anchetă privind modul in care își îndeplinesc cooperativele 
agricole din jurul Capitalei și din județele Ilfov, Prahova și Sibiu 

contractele de livrare a legumelor

Este cunoscut că în anul trecut au 
fost înregistrate multe carențe în a- 
provizionarea populației cu. legume 
si fructe. Ele s-au referit în special 
la ritmul necorespunzător de livra
re sau preluare a mărfii contracta
te, la neasigurarea sortimentului ne
cesar. la calitatea nesatisfăcătoare a 
unora dintre produsele desfăcute pe 
piață. Criticîndu-le pentru aceste de
ficiente. conducerea partidului si a 
statului a indicat organelor însărci- 
■r '; ) cu producția si valorificarea le- 

imelor și fructelor să ia toate mă
surile ce se impuneau pentru în
dreptarea lucrurilor. Drept urmare, 
încă din toamnă s-a întreprins o 
vastă acțiune pentru a se pune în 
concordantă deplină producția cu ne
voile economiei, pentru a se realiza 
integral. în fiecare unitate agricolă, 
suprafețele prevăzute si a se obține 
producții ridicate. In acest scop, a 
fost dezvoltată simțitor baza tehni
că materială a legumiculturii, au 
fost aduse îmbunătățiri sistemului de 
contractare, incluzîndu-se clauze mal 
precise care să stimuleze pe pro
ducători în realizarea și livrarea la 
timp a întregii producții contracta
te. Desigur, toate acestea, au avut 
o influentă pozitivă asupra dezvol
tării legumiculturii. După datele 
Consiliului Superior al Agriculturii, 
în general, suprafețe prevăzute a 
fi cultivate cu diferite legume au 
fost realizate. producția se ■ arată 
bună.

Totuși, deși sîntem într-o perioa
dă cînd piața ar trebui să dispună 
de un bogat sortiment de legume 
și fructe de calitate corespunzătoa
re și la preturi tot mai scăzute, 
populația nu este satisfăcător apro
vizionată cu aceste produse, iar în 
multe cazuri calitatea lor este neco
respunzătoare. în unele orașe și u- 
neori chiar în cadrul aceluiași oraș, 
în diferite centre de desfacere, din 
cauză că unitățile comerțului de 
stat șl cooperatist nu oferă marfă 
corespunzătoare cantitativ și calita
tiv, preturile unor legume și fructe 
oferite pe piața țărănească se men
țin ridicate.

Cum se explică această situație ? 
Care este cauza principală a aces
tor defecțiuni ? La aceste întrebări 
au căutat răspuns redactorii si co
respondenții noștri cu prilejul unui 
raid-anchetă întreprins zilele acestea 
în bazinele legumicole ale Capitalei 
și județelor Ilfov, Prahova si Sibiu 
Iată constatările făcute și concluziile 
ce s-au desprins cu acest prilej.

Este un lucru firesc ca atunci cînd 
o cooperativă agricolă încheie con
tract pentru livrarea legumelor ea

să se bazeze pe posibilitățile și mij
loacele materiale reale pe care le 
are la dispoziție pentru producerea 
lor în cantitățile și din sortimentele 
la care se angajează. Or, ce se con
stată acum ? în unele locuri, con
tractele nu au un suport material.

Ion HERTEG 
Constantin CĂPRARII 
Nicolae BRUJAN

(Continuare în pag. a IlI-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe ministrul

tehnologiei din
Vineri la amiază tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, președintele 
Consiliului de Stat, împreună cu 
tovarășii Ion Ghe'orghe Maurer, 
președintele Consiliului de Mi
niștri, și Alexandru Bîrlădeanu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele Consiliului 
Național al Cercetării Științifice, 
a primit pe ministrul tehnologiei 
din Marea Britan'ie, Anthony 
Wedgwood Benn, care se află în- 
tr-o vizită în țara noastră.

La primire a luat, parte Sir John

Marea Bntame
Chadwick, ambasadorul Marii Bri
tanii la București.

în timpul întrevederii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială, au fost abordate probleme 
privind relațiile de colaborare și 
cooperare economică, tehnică și 
științifică dintre Republica Socia
listă România și Marea Britanie, 
subliniindu-se dorința reciprocă a 
celor două țări de a dezvolta aces
te relații în folosul popoarelor ro
mân și englez, al întăririi climatu
lui de cooperare între popoare.

INSTALAȚIA DE FORAI NR. 1000
Uzina „1 Mai' din Ploiești a livrat 

cea de-a 1 000-a instalație de fo
raj, realizată după proiecte româ
nești, pentru adîncimi cuprinse în
tre 1 200 șl 7 000 metri. Uzina plo- 
ieșteană produce astăzi întreaga 
gamă de agregate necesare fora
jului de adîncimi mari și mijlocii 
— circa 800 tipuri, față de 8 cîte

se fabricau în 1948 — precum și 
instalații complexe pentru extracția 
țițeiului. Performanțele lor au în
trunit aprecieri unanime la diver
se expoziții și tîrguri internaționa
le. In prezent, uzina exportă uti
laje în peste 30 de țări, printre care 
Franța, U.R.S.S., R. F. a Germaniei, 
S.U.A și altele. (Agerpres)

Vizita secretarului genera!

a Revoluției, președintele 
Republicii Congo, 

Alphonse Massamba-Debat

Infuzie de tinerețe în cercetarea științifică
Realitățile de azi din țara 

noastră confirmă o dată în 
plus sensul profund al unei 
vechi maxime : „Valoarea nu 
așteaptă ca vîrsta s-o mă- 
soare“. Tineretului țării i 
se creează toate condițiile 
pentru afirmarea energiei și 

. avîntului său caracteristic, a 
potențialului său intelectual. 
Măsurile stabilite de Plena
ra C.C. al P.C.R. în apri
lie a. c., noua Lege a învă- 
țămîntului votată de Marea 
Adunare Națională, care a- 
sigură modernizarea și per
fecționarea întregului angre
naj al instrucției publice din 
România, condițiile de mun
că și viață tot mai bune 
create tineretului studios, a- 
sigurarea locului de muncă 
cuvenit fiecărui absolvent —

Conf. univ. dr. 
Traian SÂLĂGEAN, 

șef de secție la Centrul
de Cercetări Tehnice 

din Timișoara al Academiei
, , ■

5

BRAȘOV 7. — De la trimișii A- 
gerpres M. Moarcăș și Șt. Bratu: 
în cea de-a treia zi de la sosirea 
în țara noastră, secretarul general 
al Mișcării Naționale a Revoluției, 
președintele Republicii Congo, Al
phonse Massamba-Debat, și cele
lalte persoane oficiale congoleze au 
făcut o vizită în județele Prahova 
și Brașov. Oaspeții au fost însoțiți 
de Ștefan Peterfi, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Vasile Vlad, 
șef de secție la C.C. al P.C.R., Tu
dor Jianu, directorul protocolului 
din Ministerul Afacerilor Externe, 
Alexandru Tujon, ambasadorul 
României în Republica Congo, și 
genenal-maior Nicolae Negulescu.

In localitățile aflate de-a lungul 
șoselei naționale ce duce spre Plo
iești, ca de altfel pe întregul tra
seu străbătut în cursul zilei, nu
meroși cetățeni au făcut oaspeților

congolezi o călduroasă manifestare 
de simpatie.

Intrarea în Ploiești a prilejuit 
un prim contact cu noile construc
ții edilitar-sociale ridicate în anii 
din urmă în acest oraș : cartierul 
Ploiești-Nord. înaltul oaspete s-a 
interesat despre soluțiile arhitecți- 
lor și inginerilor români în acțiu
nea de modernizare și dezvoltare 
a orașului cît și de planul de sis
tematizare a Ploieștiului, în raport 
cu exigențele urbanisticii mo
derne.

Un prim popas a fost făcut la 
uzina constructoare de utilaj pe
trolier „1 Mai". La intrarea în în
treprindere, Dumitru Balalla, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Prahova al P.C.R., președintele 
Consiliului popular județean, a a-
(Continuare In pag. a VII-a)

sînt tot atâtea mărturii con
cludente ale preocupării 
constante a conducerii de 
partid și de stat în vederea 
pregătirii tot mai temeinice 
a noilor generații, manifes
tării lor plenare în viața 
socială, în opera de edifi
care socialistă a patriei.

•Recenta hotărâre * Consi- ■ 
liului de Miniștri cu privi
re la încadrarea în institu- In activitatea desfășurată în
tele de cercetare științifică a cercunlc științifice staden-

........................ 'I sau pe lîngă catedre.
Mi ce pare deosebit de ju
dicios faptul că după pri
mul an de funcționare, cer
cetătorii științifici stagiari 
vor fi supuși unei verificări 
în ceea ce privește activi
tatea desfășurată și aptitu
dinile pe care le au. Cei 
care ' se vor dovedi cores-

absolvenților învățămîntului teșți 
superior se înscrie în ace- Mi i 
leași coordonate, asigură 
pregătirea și promovarea 
mai rapidă a valorilor au
tentice, a tinerilor care au 
dobîndit rezultate bune la 
învățătură și au dovedit în
clinații pentru munca de 
cercetare și s-au remarcat

punzători cu prilejul aces
tei prime verificări, vor e- 
fectua în continuare un 
stagiu de doi ani, după ca
re, dacă împlinesc calitățile 
necesare, vor putea fi ates
tați ca cercetători. Stagiarii 
neadmiși la stagiul de doi 
ani, ca și . cei neadmiși la 

_____ potrivit hotărîril 
— să fie transferați în alte 
unități în specialitatea do- 
bîndită prin studii.

Nu sînt greu de prevăzut 
consecințele pozitive pe ca
re aceste măsuri le vor a- 
vea : anual importante con
tingente de tineri vor lărgi 
frontul cercetării științifice, 
care este — după cum se 
știe — un sector de ma-

———..■ Examenul do atestare, . 
mează — potrivit hotă

ximă importanță pentai pro
gresul economiei și culturii, 
pentru dezvoltarea întregii 
noastre societăți. Noua mă
sură lărgește în acest do
meniu atît de important — 
al cercetării științifice — 
posibilitățile care s-au creat 
fiecărui tînăr din țara noas
tră pentru a-se. încadra la 
locuri de muncă corespun
zător pregătirii și aptitudi
nilor. Cu alte cuvinte, absol
venților învățămîntului su
perior li se deschide calea 
cea mai directă spre cariera 
științifică, și, implicit, li se 
oferă o nouă posibilitate de 
a-și aduce contribuția entu
ziastă și plină de tinerească .

(Continuare în pag. a IV-a)

Tovarășul Emil Bodnaraș 

a făcut o vizită în R.P. Ungară

Din noul peisaj industrial bucureștean: Fabrica de elemente pentru automatizări (Foto: Gh. Vințllă)

EXAMENUL DE STAT

1N 1NVĂȚĂMINTUL SUPERIOR
In a doua jumătate a lunii iunie are 

loc la institutele de învățămîint superior 
sesiunea de vară a examenului de stat.

Directivele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, aprobate 
în Plenara din 22—25 aprilie 1968, pre
văd îmbunătățirea, începînd din anul 
1968—1969, a examenului de stat din 
sectoarele universitar, medical, eco
nomic și agronomic.

Ministerul învățămîntului aduce la 
cunoștință că aceste îmbunătățiri se 
aplică începînd din sesiunea iunie 1968. 
în acest sens, examenul de stat în sec- 

I toarele menționate va consta din sus

ținerea lucrării de diplomă în fața 
comisiei, care va aprecia capacitatea 
absolventului de a se informa, a ana
liza, sintetiza și interpreta științific 
tema tratată în lucrare.

în mod analog, adecvat specificului, 
se va organiza examenul de stat în în
vățământul superior artistic.

In învățământul superior pedagogic, 
examenul de stat va consta din susți
nerea examenelor la obiectul de profil ; 
la secțiile cu dublă specializare se vor 
susține examenele la ambele obiecte de 
profil.

La invitația Comitetului Central 
al PâM.S.U. între 5 și 7 iunie, tova
rășul Emil Bodnaraș, membru al 
Comitetului Exeoutiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R., a 
făcut o vizită de prietenie în R. P. 
Ungară. Cu acest prilej, tovarășul 
Emil Bodnaraș a avut un schimb 
de păreri cu tovarășul Zoltan Ko- 
mocsin, (membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.M.S.U., referi
tor la problemele actuale ale rela
țiilor dintre cele două partide șl 
țări frățești, ale mișcării comuniste

★

Vineri la amiază s-a înapoiat de 
la Budapesta tovarășul Emil Bod
naraș, membru al Comitetului E- 
xecutiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., însoțit de tova
rășul Dumitru Lazăr, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R., 
care la invitația C.C. al P.M.S.U., 
a făcut o vizită de prietenie în 
R. P. Ungară.

La sosire, pe aeroportul 
Băneasa, erau prezenți tovarășul 
Paul Niculescu-Mizil, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., activiști de partid.

și muncitorești și situației interna
ționale.

La convorbiri, care s-au desfășu
rat într-o atmosferă deschisă, cor
dială, tovărășească, au participat 
tovarășii Dumitru Lazăr, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., adjunct 
al șefului secției relațiilor exteime 
a C.C. al P.C.R., Dumitru Turcuș, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Budapesta, precum și 
Gyene3 Andras, adjunct al șefu
lui secției externe a C.C. al P.M.S.U,

★

Au fost de față Jozsef Vlnca, 
ambasadorul R. P. Ungare la 
București, și membri ai ambasa
dei,

La plecarea din Budapesta, pe 
aeroportul Ferihegy, au fost de 
față Komocsin Zoltan, membru 
al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.M.S.U., Gyenes Andras, 
adjunct al șefului secției externe 
a C.C. al P.M.S.U. Au fost, de 
asemenea, prezenți Dumitru 
Turcuș, ambasadorul țării noastre 
la Budapesta, și membri al am
basadei.

(Agerpres)
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@ Municipiul 
Sigh ișoa ra 

~ reportaj de Traian 
Filip

© Scrisoare de 
recomandație 
povestire de Mircea 
Șerbănescu

— Peste optzeci de mii ? 
Formidabil ! Păi la început 
nici rulajul valoric nu era 
atît de mare. în 1964, cînd 
i s-a încredințat gestiunea, 
toată marfa din magazin 
valora vreo șaizeci de mii...

Constatarea stupefiată e 
a fostului președinte aii 
cooperativei de consum din 
comuna Mircea Vodă, jude
țul Brăila, Constantin Vlad. 
Este omul care se face răs
punzător de încadrarea lui 
Nicolae Broasoă în funcția 
de gestionar al magazinului 
mixt din cadrul I.A.S. Mir
cea Vodă.

— De ce vă mirați ? Nu 
1-ațl cunoscut îndeajuns pe 
N. B. cînd ați oficializat 
angajarea ?

— Ba da, l-am cunoscut

„Nașii" unui gestionar 
fraudulos recidivist in

Telegramă
Maiestății Sale

Regina ELISABETA A ll-A
Regina Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de nord 

LONDRA
Ou ocazia aniversării zilei de naștere a Maiestății Voastre, 

vă rog să primiți felicitările mele cordiale, însoțite de cele 
mai bune urări de sănătate și fericire personală și de prospe
ritate pentru poporul britanic.

NkCOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

fața... „
— continuă fostul preșe
dinte cu pauze mari între 
cuvinte. De fapt, nici nu 
voiam să-1 angajez. Știam 
că e nepriceput, că avea 
antecedente penale . Dar ce 
puteam să fac ? Mi s-a 
cerut să-1 angajez pe el. 

Mi s-a impus chiar.
în încercarea Iul de a se 

eschiva de răspundere, C. 
Vlad, susține că angajarea 
a fost făcută sub presiunea 
unui instructor al fostului 
comitet raional de partid 
Făurei, Dar cum poate do
vedi ? „Vorbele zboară...” 
Indiferent însă de această 
împrejurare, nimic nu-1 
poate absolvi de încălcarea 
unor prevederi legale. Căci 
faptele demonstrează lim
pede : criteriile legale de 
selecționare și încadrare a 
oamenilor în funcții cu ges
tiune, criterii binecunoscu
te fostului președinte al 
cooperativei, au fost Încăl
cate cu bună știință.

botezului" juridic
Nu știu dacă fostul pre

ședinte al cooperativei de 
consum din comuna Mircea 
Vodă își pune, cel puțin 
acum, asemenea Întrebări. 
L-am văzut, în schimb, 
alternând frământarea cu 
speranța că se va ține poate 
seama de faptul că i s-a 
cerut să procedeze astfel, 
și va fi exonerat de răs
pundere, ceea ce ni se pare 
mai mult decît Iluzoriu. 
Căci, deși nu este singurul 
vinovat de încadrarea șl 
menținerea în funcția de 
gestionar a lui N. B.. nu 
poate fi trecut cu vederea 
faptul că din paguba pro
vocată în gestiunea respec
tivă nu s-au putut seches
tra de la învinuit— în 
vederea despăgubirii avu
tului obștesc — decît 
bunuri în valoare de circa 
6 000 lei.

Ne-am oprit asupra unui 
asemenea caz nu pentru a 
sublinia eforturile pe care

■le fac în prezent organele 
de cercetare în vederea asi
gurării recuperării inte
grale a prejudiciului cauzat 
avutului obștesc, deși nici 
acest lucru nu trebuie ne
glijat. Motivul este altul. 
Feilul în care a fost încre
dințată gestiunea magazi
nului amintit, lipsa de răs
pundere manifestată timp 
de aproape 4 ani de către 
diverși factori de răspun
dere (cei doi președinți 
care s-au succedat la con
ducerea cooperativei, con- 
tabilul-șef, revizorii de ges
tiune de la U.R.C.C. etc.) 
față de situația acestei 
gestiuni ajunsă pe mina 
unui om incorect, ni se par 
deosebit de grăitoare. Aici 
s-au acumulat erori co
mune mai tuturor gestiuni
lor frauduloase.

N. B. a luat în primire 
gestiunea magazinului la 
16 martie 1964. Ciudat însă 

(probabil, dintr-o simplă...

eroare), cererea sa de 
angajare poartă data de 
20 martie 1964. El funcționa 
deci ca gestionar, avînd în 
primire mărfuri de circa 
60 000 lei, încă înainte de 
a se fi hotărît să solicite în | 
scris acest lucru.

La încadrarea unui ges
tionar se pretind, pe bună 
dreptate, câteva formalități: 
obținerea unor referințe, a 
unor declarații de garanție, 
întocmirea procesului ver
bal cu ocazia discutării în 
ședința comitetului execu- 

: tiv al cooperativei a cererii 
de angajare etc. Tn cazul 
de mai sus asemenea for
malități au fost pur și sim
plu omise, cu excepția „de
clarațiilor de garanție", a 
căror valabilitate este însă 
mai mult decît discutabilă: 
prima aparțlnînd unui de
cedat, a doua unul cetățean 
care își contestă semnătura, 
singura. a treia, fiind 
autentică dar inutilă, de
oarece a fost dată de... în
săși soția lui N. B. !

După un an de la înca
drarea lui N. B„ biroul 
„personal" de la U.I.C.C.- 
Brăila comunică cooperati
vei de consum din Mircea 
Vodă că susnumitul „poate 
fi menținut în funcție" (?!) 
și indică să 1 se pună în 
vedere să ceară tribunalu
lui reabilitarea. Spre de-

Mihai GROZAVU

(Continuare in pag. a Il-a)

Giancarlo Pajetta
La invitația Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român, vi
neri după-amiază, au sosit în Ca
pitală, tovarășii Giancarlo Pajetta, 
membru al Direcțiunii și al Birou
lui Politic al Partidului Comunist 
Italian, și Carlo Galluzzi, membru 
al Direcțiunii, șeful secției externe 
a P.C. Italian.

La sosire, pe aeroportul Bănea-

si Carlo Galluzzi
sa, oaspeții italieni au fost întâm
pinați de tovarășii Paul Niculescu- 
Mizil, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent, se
cretar al C.C. al P.C.R., Mihal Da- 
lea, secretar al C.C. al P.C.R., Ghl- 
zela Vass, șef de secție la C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

(Agerpres)

Tele rama

Doamnei ETHEL KENNEDY
1147 Chain Bridge Road,

Mc Lean — Virginia nr. 22101 U.S.A.
Vestea pierderii suferite de încercata dumneavoastră familie — și 

odată cu ea de poporul american — ne-a întristat profund.
In aceste clipe de adîncă durere, provocată de asasinarea soțului 

dumneavoastră, senatorul Robert F. Kennedy, eminent om politic, frun
taș al vieții publice americane, vă rog să primiți cele mai sincere con
doleanțe și expresia sentimentelor de compasiune din partea mea, a 
soției mele și a poporului român.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România
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OPAGANDA
Ordin pripit

In comuna Drînceni (Vaslui) 
în imediata apropiere a spitalului 
din Ghermănești se află cîteva 
izvoare termale eficiente în vin
decarea afecțiunilor reumatice. 
Sînt însemnate și pe harta bal
neară a țării. Amenajate de spi
tal, băile (sulfatice și iodate) din 
Drînceni erau asaltate în fiecare 
an de numeroși cetățeni — peste 
1 000 pe sezon. Dar iată că o 
telegramă expediată în vara lui 
1965 de fostul sfat popular re
gional Iași, anunța încetarea 
funcționării acestor băi. Ordinul 
s-a executat fără drept de apel. 
Lăsată în părăsire, construcția s-a 
distrus. Se mai vede doar firma 
— „Băile minerale Drînceni" — 
care băi acum sînt bune, sînt 
sublime, dar lipsesc cu desăvîr- 
șire. Conform ordinului.

A R T I D
I
5
8
I
S
8

ra ~ Ultimii ani, care au marcat pătrunderea unui aer proaspăt, învio- 
E rățor în întreaga noastră viață politică și socială, au adus și învăță- 
g mîntului de partid elemente tonifiante noi, capabile să-i sporească 
g capacitatea de a mobiliza și orienta eforturile comuniștilor, ale oame- 
fcî nilor muncii către atingerea obiectivelor stabilite în mod științific 
| de partid.

O privire obiectivă, exigentă nu poate ignora, însă, persistența în 
acest domeniu a unor serioase deficiențe. Spiritul creator, dinamic, 

t propriu politicii partidului, este recepționat și transformat încă destul 
1 de lent în coordonata fundamentală a studiului într-o serie de 
< forme, de propagandă politică; mai există fisuri în adaptarea 
I învățămîntului politic la nou, la cerințele stringente ale vieții,
I stavile în calea creării unui climat propice schimburilor substanțiale
1 de idei, semne de închistare, amplificate pe alocuri de acțiunea nocivă 
1 a unor manifestări de formalism, bucherism și șablon.

BCum se manifestă concret asemenea carențe și care sînt cauzele 
principale care le generează ? — iată problemele cărora 
să le răspundem în ancheta de 
București și Brașov.

ja(.ă, realizată recent
ne-am propus 
în municipiile

în chip firesc, prin valoarea 
teoretică și practică, prin marea 
bogăție de idei, documentele

Reapariție
Un fapt care a stîrnit senzație 

în rîndurile specialiștilor în ci
negetică și ale vînătorilor: după 
o absență îndelungată, cocoșul 
de mesteacăn (monument al na
turii) și-a făcut reapariția pe 
vîrful Runcul, în masivul mun
tos din preajma orașului Vatra 
Dornei, fondul Coșna. S-au în
treprins acțiuni eficiente pentru 
crearea unor condiții optime de 
dezvoltare și protejare a speciei. 
Lansăm populației locale un apel 
la ocrotirea acestei păsări rare 
care va repopula, cu vremea, 
munții Domelor.

Nesportivă
După cum... nu se știe, marți 

seara a avut Ioc în deplin ano
nimat (!) la Constanța, întîlni- 
rea de fotbal dintre lotul de ti
neret al țării și F. C. Bruges. 
Partida (în prima repriză au do
minat românii iar în a doua, 
belgienii, ca urmare a lipsei de 
condiție fizică a tinerilor noștri 
fotbaliști) s-a încheiat cu 2—2 
(2—0). Spectatorii au fost însă 
surprinși de lipsa din formație 
a portarului Gornea. Ce s-a în
tâmplat cu el ? A fost scos din 
lot pentru indisciplină. Gornea 
a plecat din cantonament, pier- 
zîndu-și timpul prin restauran
te. In ultima seară s-a întors la 
hotel la 12 noaptea, în stare de 
ebrietate. Antrenorul Schileru 
a fost nevoit să-l trimită acasă. 
Cu alte cuvinte, portarul Gor
nea — părăsindu-și... locul și 
ataoînd, în cîmp deschis., un 
Cotnari — și-a driblat , propria 
echipă 1

I 
I a
I

8
8
I
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dv? ®
Cu trei săptămîni în urmă (mai & 

precis în ziua de 11. V) un cetă- S 
țean onest din Capitală a găsit în ■ 
stația de troleibuz din fața gării 0 
Băneasa o importantă sumă de B 

pentru n 
dat re- I 
dintr-o 3 

ne-a soli- n 
anunț, ru- fi 
isne de în- a
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Sînt banii

bani. Investigațiile sale 
găsirea păgubașului n-au < 
zultate. Reîntors recent dintr-o 
delegație în. provincie ne-a soli
citat publicarea acestui : 
gîndu-ne (din motive lesne de în
țeles) să nu-i dăm numele, adre
sa, sau numărul de telefon. N-ar 
mai avea omul liniște. Rămîne ca 
păgubașul să scrie rubricii noastre 
indicînd suma și felul bancnotelor 
pierdute. Așteptăm.

V-o cere
micuța

9

Estsra
In ziua de 3 iunie, orele 16, 

pe șoseaua națională 13 A, la 
ieșirea din comuna Corund (Har
ghita) a fost grav accidentată 
Estera Kedei (o fetiță de 9 ani) 
de către un motociclist care a 
fugit de la locul faptei. Iată 
semnalmentele lui : înalt, solid, 
cu haine de piele ; are arcada 
ochiului stîng spartă, figură tu
mefiată, răni la ambii genunchi 
și la ambele mîini. 
spatele lui are răni 
și la mina stingă, 
este marca „IJ“ de 
de, avînd inițialele
Sînteți solicitați să contribuiți la 
descoperirea făptașilor, comuni- 
cînd sesizările' dv. inspectoratu
lui miliției județene Harghita.

lor ■ 
lor

„„ ..--- - --------------- , de
partid’ se situează în centrul preocu
părilor tematice ale diferitelor forme 
de studiu. Asistând în ultimul timp 
la mai multe expuneri, pe marginea 

- documentelor de partid, discutând cu 
lectori, propagandiști și cursanți 
asupra modului de desfășurare a 
dezbaterilor, am consemnat profun
zimea cu care sînt abordate proble
mele teoretice și practice ale politicii 
actuale a P.C.R. și măsurile elabo
rate în chip creator de partid în 
toate domeniile vieții sociale.

Pe lîngă numeroase constatări po
zitive am înregistrat, însă, și o 
anumită încetineală în receptarea as
pectelor noi ale politicii partidului, 
în transformarea lor în axul cardinal 
al lecțiilor, al dezbaterilor, tendința 
de a trata într-un mod învechit pro
bleme de stringentă actualitate.

Cîte idei interesante nu ar fi pu
tut evidenția, de pildă, expunerea 
consacrată unei teme atit de impor
tante cum este aceea despre creș
terea rolului conducător al partidu
lui, întocmită la Institutul de pro
iectări pentru industria ușoară-Bucu- 
rești, ne spunea tovarășul C-tin Gău- 
că, directorul cabinetului de partid al 
sectorului 1-București. Dar autorul 
(sau autorii) expunerii 
să înșire o serie de 
despre partid si rolul 
tatea socialistă, luate 
manuale și broșuri cu un 
vechi, depășit.

Apare cu atît mai anacronică o a- 
semenea optică închistată, cu cît, la 
Congresul al IX-lea și in întreaga pe
rioadă ce i-a urmat. Srau conturat 
cu claritate elemente noi care ates
tă pregnant creșterea rolului partidu
lui de conducător al procesului con
structiv. profund și multilateral în
noitor. prin care trece întreaga noas
tră viață socială în etapa actuală.

Rutina — ne spunea tovarășa 
Adriana Scutelnicu, de la Uzina de 
autocamioane Brașov — anulează și 
la unii activiști, lectori și propagan
diști din uzina noastră receptivita
tea față de nou. Iată, de pildă, a- 
ceastă temă vastă, izvorâtă dințr-o 
realitate în plin dinamism. ■ care este' 
industrializarea. Adesea în cercurile 
cu profil economic — și sînt multe din . 
acestea în întreprindere — se discută 
despre această temă în mod abstract : 
care sînt căile industrializării în ca
pitalism și în socialism. în ce con
diții se poate obține o producție in
dustrială mai mare; uneori li se cere 
cursanților să memoreze cifre, date, 
indicatori etc. Mai puțin se abordea
ză problemele calitativ noi. esențiale 
pentru actualul stadiu al industriali
zării socialiste a tării. Documentele 
de partid care abordează asemenea 
probleme stringente ale vieții econo
mice sînt deseori „reproduse" și nu 
dezbătute, înțelese în substanța lor.

Dezbaterea ce a avut loc nu de
mult cu activiștii comitetului jude
țean de partid Brașov pe tema „Con
ferința Națională despre perfecțio
narea continuă a relațiilor de pro
ducție socialiste" nu a urmărit evi
dențierea elementelor noi aduse în 
această direcție, explicarea sensului 
măsurilor preconizate, a rolului lor 
deosebit de important pentru evolu
ția ulterioară a societății noastre, 
însuși propagandistul a orientat dez
baterea pe baza unei scheme oare
cum școlărești, nu a cerut partici- 
panților să abordeze tezele majore 
cuprinse în documentele Conferinței. 
Discuțiile s-au rezumat, în bună mă- . 
sură, la repetarea unor cunoștințe 
învățate cîndva, presărate cu cîteva 
exemple mărunte constatate pe te
ren... Cui a folosit o asemenea dis
cuție ?

ponarea de cîteva exemple din lite
ratura marxistă și folosirea lor abu

zivă în seminarii. Surprinde, de pil
dă — ne spunea propagandistul 
Cornel Popa (București) — faptul că 
în unele cercuri de filozofie, parti- 
cipanții nu au putut exemplifica ac
țiunea legii negării negației decît 
prin arhicunoscutele exemple date 
de Engels, cu circa 100 de ani 
în urmă, în „Dialectica naturii" (apa 
care fierbe, bobul de grîu etc.). Via
ta bogată a zilelor noastre, 
sele complexe din economie, 
ță, artă, literatură etc. nu oferă 
oare un cîmp vast de analiză dialec
tică ? Și numai o asemenea analiză, 
interpretarea datelor și faptelor noi.

proce- 
știin-

anchetă în
învățămîntui
de partid

s-au 
teze 
său 
din

mărginit 
generale 

în socie- 
diferite 

conținut
pot solicita gîndirea. participarea in
telectuală efectivă a cursanților la 
învățămîntui de partid.

în curmarea hotărîtă a unor feno
mene negative de felul celor înfăți
șate mai sus un rol esențial îl are 
propagandistul. Cea mai plauzibilă 
explicație a faptului că unii propa
gandiști se mulțumesc totuși cu luă
rile- de cuvînt șablonarde, mecanice 
în seminariile pe care le conduc con
stă în faptul că ei înșiși improvizează 
bazîndu-se pe vestigiile prăfuite ale 
unor cunoștințe acumulate 
ani în urmă. Prin ce este 

o asemenea stare
? Desigur nu în 
de faptul că, adesea, 
organizații de partid din între-

cu multi 
alimen- 
de lu- 
ultimul 

birourile

tată 
cruri 
rînd 
unor 
prinderi și instituții nu se mai inte
resează. după ce au confirmat un lec
tor sau propagandist, de evoluția lor.

Un sondaj făcut recent de acti
viști ai comitetului de partid al sec
torului 1 — București în rîndui a 20 
de propagandiști din institutele de 
proiectări a evidențiat situația nefi
rească că multi din cei chestionați nu 
studiaseră și nu cunoșteau 6 serie de 
probleme actuale ale politicii parti
dului, nu erau informați asupra

unor lucrări noi privind economia 
noastră socialistă, sociologia muncii, 
c’bernetica economică, ș.a. — dome
nii a căror cunoaștere se impune cu 
necesitate în prezent.

Propagandiștii Lagăr Văceanu, dr. 
Ioan D. Copil (București), Ion Stan 
(Brașov) s.a. au insistat asupra ideii 
ca specializarea propagandiștilor să 
nu rămînă, ca și pînă acum, doar un 
subiect de discuție, de adeziune teo
retică, ci să devină coordonată prin
cipală a activității organizațiilor do 
partid în domeniul propagandei. 
Proverbul „omul potrivit, la locul 
potrivit" îsi găsește si pe acest tă- 
rîm o deplină valabilitate.

Formalismul, șablonul sînt generate 
în mare măsură și de unele ele
mente ținînd de sfera organizării în- 
vățămîntuluî, de pildă „goana" — 
care n-a încetat — după numărul da 
cercuri, cursuri de studiu — spu
nea lectorul Tomiuc Bucur (Brașov). 
Cerința firească ea problemele eco
nomice să-și găsească un loc în
semnat în învățămînt este realizată 
de unele organizații de partid într-un 
s<-ns facil, univoc : organizarea — in
diferent dacă există lectori, propa
gandiști cu pregătire corespunzătoare 
sau nu — a cit mai multor forme. 
Din această optică anacronică au fost 
„înoropite" cursuri cu profil econo
mic în mal multe localități din ju
dețul nostru. în care frecvența este 
slabă, discuțiile se desfășoară la un 
nivel nesatisfăcător. într-un cuvînt, 
care nu-și trăiesc viata.

Necesitatea unei radicale scbfmbări 
de optică, în sensul deplasării hotă- 
rîte x accentului de la cantitate 
la calitatea studiului se evidențiază 
cu deosebită pregnanță. în prezent, 
organizațiile locale de partid, organi
zațiile de bază an ajuns la un grad de 
maturitate ți experiență care le-ar 
permite să rezolve ele însele. în func
ție de condițiile locale specifice, pro
blemele organizatorice si tematice ale 
studiului politicii partidului nostru. 
Vechiul stil, lipsit de inițiativă, a 
condus, de-a lungiți anilor, la întro
narea în activitatea multor organi
zații de partid a unei atitudini pa
sive. de continuă așteptare a unor 
indicații, idei novatoare de la cen
tru. Tată un singur et’emnlu — 
ne spunea lectorul Melania Tonei (Bra
șov). Am încercat să aflu recent 
cran se pregătește comitetul de partid 
al uzinei ..Metrom“-Brașov pentru 
desfășurarea la un nivel superior a 
învățămîntului de partid în anu! vii
tor. Am primit un răsouns edifica
tor. cred eu. pentru situația la care 
ne-am referit mai sus : „Stiti, mai 
este destul timp pînă atunci : trebn'e 
(sublinierea ns.) să vină indicații de 
sus : n-avem încă recomandări pre
cise"... Comentariul este, desigur, de 
prisos.

★
Dacă am încerca să degajăm ideea 

centrală desprinsă din discuțiile cu 
interlocutorii noștri, aceasta credem 
că poate fi una singură: balastul for- 
mstâsmnlni. ■bucherlsmirt'ni și șablo
nului golește, d» fapt, de conținut în- 
vătămîntul notâtir în unele organi
zații de partid, îi răpește eficien
ta. Pentru găsirea celor mai a- 
decvate căi si mijloace de înlăturare 
a lui sînt chemate să mediteze si să 
acționeze toate organizațiile de partid.

Gh. ZAMFIR

Femeia din 
la genunchi 
Motocicleta 

culoare ver- 
Mș sau Cj.

\

Sat fără
b cum?
jț De la spitalul nr. 9 din Ca
id vitală a dispărut o tată cu diap- 
n nosticul: oligofrenie de ar. II. 
î Cum s-au petrecut lucrurile ? 1 
□ s-au întocmit formele de ieșire, 
n i s-au eliberat hainele și... a 

I fost lăsată fără supraveghere. 
tJ După o zi de ședere în curtea 
m spitalului — a ieșit în stradă.

Este lesne de înțeles panica pă
li rinților. Militia a intrat în ac- 
n țiune. Timp de 15 zile nu s-a 

1 știut nimic despre fată pentru 
U ca în cele din urmă să fie des- 
Gcoperită în... același spital. în 

pavilionul serviciului de neuro- 
psihiatrie infantilă. Un om de 

n inimă, întîlnind-o pe stradă și 
ll dîndu-și seama de starea ei, 
U o adusese înapoi în spital.

Rubrică redactată de 
Ștefan Z1DAR1ȚÂ

Leu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Situații asemănătoare relatate de 
mai mulți interlocutori conduc la 
ideea că nu toate organele și orga
nizațiile de partid înțeleg bine rațiu
nea, scopul, finalitatea învățămîntu
lui, faptul că acesta trebuie să fie 
un puternic generator de idei și de 
acțiuni care să se integreze armo
nios în traiectoria de înaltă valoare 
socială ce pornește de la directivele 
partidului și capătă contur viguros 
în actele practice ale traducerii lor 
în fapte autentice de viață.

Firește — ne spunea tovarășul 
Aclolf Uscar, conducătorul unui cerc 
de sociologie de pe lîngă cabinetul 
de partid al sectorului 1-București 
— reproducerea tale quale a literei 
documentelor de partid nu poate fi. 
satisfăcătoare. Dacă ideile conținute 
în aceste documente nu sînt asociate 
cu alte cunoștințe, dacă nu sînt core
late cu situațiile specifice domeniu
lui de preocupări al cursanților, dacă 
nu se adaugă la argumentația lor ra
ționamente inedite care să pledeze 
pentru aceleași obiective majore cris
talizate în retorta uriașă de gîndire 
colectivă care le-a produs, nu se 
poate depăși stadiul primitiv al me
morării, nu se poate aspira la planu
rile superioare ale gîndirii. Or, după 
părerea mea, rațiunea dc a fi a ori
cărei dezbateri nu poate fi decît a- 
ceea de a aduce un spor de cunoaș
tere participanților prin propriul lor 
efort de gîndire.

Idei interesante privind preocupa
rea de a evita modul simplist, buche- 
resc de discuții ne-a împărtășit și 
tovarășa Liubomira Miroși, conducă
toarea unui cerc de etică (București).

Nu de mult — ne-a spus ea — am 
abordat într-un seminar problema 
personalității în socialism. Discuțiile 
s-au menținut pe planul general, 
principial, al postulării elementelor 
moralității în orînduirea noastră, al 
analizei conceptului de personalitate 
etc. Nu s-a reușit însă să se reliefeze 
determinările concrete, actuale ale 
personalității în țara noastră, în con
textul realității vieții sociale, în plin 
proces de perfecționare.

Discuțiile purtate cu unii dintre in
terlocutorii noștri au reliefat și o 
altă fațetă a bucherismului: cram-

Cu prilejul împlinirii a 120 de 
ani de la desfășurarea revoluției 
din 1848 în Țările Române, la Aca
demia de Științe Social-Politice 
.Stefan Gheorghiu" de pe lîngă C.C. 
al P.C.R. a avut loc ieri un simpo
zion organizat de Facultatea de isto
rie a mișcării muncitorești. Au 
prezentat comunicări : conf. univ. 
Aron Petric, prorector al Academiei, 
despre : „Caracterul unitar al re
voluției române de la 1848“, lector 
Ion Oros : „Condițiile internațio
nale în care s-a desfășurat revoluția 
română", doctorand Iulian Cîrțînă: 
„Personalitatea lui Nicolae Bălcescu 
în revoluția din Tara Românească", 
lector Aristide Varghida

0 ®

(Urmare din pag. I)

osebire de cele petrecute 
la angajare, se remarcă de 
data aceasta o activitate 
efervescentă depusă pentru 
obținerea de „documente 
legale". își propusese oare 
cineva să verifice activita
tea gestionarului N. B„ să 
se convingă de corectitudi
nea lui sau de reversul 
acesteia și să procedeze 
imediat în consecință ? Nu. 
Nici vorbă de așa ceva. Era 
însă nevoie de acoperiri 
birocratice.

Următorul președinte al 
cooperativei, Marin Bunea, 
deși cunoștea nu numai 
comportarea din trecut a 
lui N. B. ci și pe cea din 
timpul respectiv, descrisă 
de nenumărați consumatori 
în culorile cele mai alar
mante pentru soarta ges
tiunii (chefuri repetate, 
chiar în incinta magazinu
lui, vînzări de mărfuri „pe 
sub mină", neglijente etc.), 
n-a schițat nici cel mai mic 
gest care să ateste răspun
derea față de avutul ob
ștesc.

— E adevărat, am auzit 
vorbindu-se multe lucruri 
rele despre gestionarul de 
la I.A.S. dar n-am reușit 
niciodată să stabilesc ceva 
concret..

Cum voia oare Marin 
Bunea să „stabilească ceva 
concret" cînd nici n-a în
cercat vreodată să între
prindă vreo măsură în 
acest sens ? Nu a discutat 
ou nimeni despre compor
tarea lui N. B. Nu a inițiat 
nici un control asupra ges
tiunii, deși erau suficiente 
motive care să justifice o

„Rolul

generalului Gheorghe Magheru în 
apărarea revoluției", asist. Gheor
ghe Zbîrnă : „Aportul studenților în 
pregătirea ideologică și desfășu
rarea revoluției pașoptiste", lector 
Elena Năstase : „Oglindirea tradiți
ilor revoluției de la 1848 în viața 
politică românească în a doua ju
mătate a secolului trecut", lector 
Constantin Mocanu : „Concepția lui 
Lucrețiu Pătrășcanu privind revo
luția de la 1848", conf. dr. Mihai 
Fătu : „Procesul istoric al înfăptui
rii programului de la 1848 în Ro
mânia".

Au luat parte cadre didactice, 
cercetători științifici, doctoranzi, 
cursant! post-universitari, studenți.

asemenea acțiune. Timp de 
aproape doi ani, cît a fost 
președinte, Marin Bunea 
n-a acordat nici o atenție 
semnalărilor despre inco
rectitudinea gestionarului 
în cauză, deși aceasta era 
una din principalele sale 
îndatoriri iar acum se vede 
nevoit să răspundă — pro
babil și material (instanța 
de judecată este în măsură 
să decidă) — pentru ușu
rința cu care a privit sar
cina încredințată.

Din păcate, nu este uni
cul caz de gestiune fraudu-

Un nou serviciu in

Capitală :

ÎNCHIRIERI 
DE AUTOTURISME

Persoanele cu permis de 
conducere auto din alte loca
lități ale țării, care vin în Ca
pitală cu diverse treburi, pot 
închiria autoturisme (fără șo- 
fer) de la Întreprinderea de 
transport București. închirie
rea unui autoturism se poate 
perfecta imediat după sosirea 
in București, telefonind la Ser
viciul de închirieri de auto
turisme din str. Galați nr. 216, 
telefon 11 87 76.

ASISTENTEI MEDICALE 
EA DOMICILIU

Direcția sanitară a municipiu
lui București a luat noi măsuri 
în scopul îmbunătățirii continue 
a asistenței medicale la domici
liu. Astfel s-a stabilit ca medicii 
din circumscripțiile de adulți să 
efectueze 4 ore în cabinetul de 
consultații și 3 ore de teren, timp 
destinat vizitării bolnavilor la 
domiciliu. în acest fel s-a majo
rat cu o oră timpul afectat asis
tenței medicale la domiciliu. Tot
odată, între orele 12—15, medici 
din ambele ture — atît cei care 
au program în tura de diminea
ță, cît și cei din tura de după- 
amiază — vor răspunde solicită
rilor de asistență la domiciliu. 
Medicii de circumscripție au o- 
bligația de a rezolva în cursul 
zilei toate chemările primite, 
chiar și cele care se fac în orele 
cînd sînt plecați pe teren.

în dispensarele comasate, în 
care funcționează mai multe cir
cumscripții, asistența medicală la 
domiciliu va fi rezolvată integral 
de către medicii de circumscrip
ție, bolnavii avînd posibilitatea 
să-și aleagă în mod preferențial 
medicul. Solicitările făcute sta
ției de salvare în perioada .de. 
activitate a circumscripțiilor sa
nitare vor fi date spre rezolvare 
medicilor de circumscripții.

(Agerpres)

și următoarea întrebare : 
bine, dar au existat și veri
ficările de gestiune anuale. 
Cu aceste prilejuri nu s-a 
descoperit nimic deosebit 
la magazinul de la I.A.S. ? 
Nu dispunem de date pre
cise în legătură cu verifi
cările „de fond" făcute în 
anii 1965 și 1966. O consi
derăm însă edificatoare 
(pentru modul defectuos în 
care se îndeplinește o ase
menea operațiune de in
ventariere) pe cea efectuată 
în luna septembrie 1967, 
la solicitarea organelor de

Electrificări
ruraje
pe... hîrtie?

O situație provenită de la fosta 
regiune Suceava arată că, din cele 
peste 400 de sate, care formează în 
prezent județul Botoșani, 153 de 
sate, reprezentând 38 la sută, sînt 
electrificate. Acțiunea continuă și 
se prevede ca anul acesta să fie 
electrificate alte 41 de sate și să se 
extindă rețelele de distribuție în 
peste 30 de sate electrificate în anii 
trecuți. Aceste lucrări sînt execu
tate ca și pînă acum tot de l.R.E 
Suceava, prin lotul său de con
strucții electrice din Botoșani.

Am vizitat recent acest lot șl mal 
multe sate In curs de electrificare. 
Chiar de la începutul investigațiilor 
au ieșit în evidență o serie de 
greutăți șl anomalii. l.R.E. Suceava 
continuă „să electrifice* satele 
după un procedeu propriu : insta
lează unul sau doi transformatori, 
construiește rețeaua de racord spre 
sursa energetică existentă sau 
care se află în curs de execuție șl, 
în cel mai fericit caz, întinde o re
țea de joasă tensiune de cîteva 
sute de metri pe ulița principală. 
Satul respectiv este declarat 
„electrificat'. Exemple sînt des
tule. La Mîndrești, rețeaua de joasă 
tensiune nu a ajuns nici măcar 
pînă la școală ; în salul Pădureni 
s-au întins conductori doar pe 13 
stîlpi din cel puțin 200 cîți erau 
planificați Inițial; în satul Vînători 
rețeaua s-a executat numai într-o 
margine de sat. Tehnicienii de la 
lotul de construcții electrice Boto
șani justifică această situație sus- 
ținînd că consiliile populare din 
comune nu au asigurat fondurile 
necesare pentru executarea unui 
volum mai mare de lucrări. In u- 
nele cazuri, așa stau lucrurile. Dar, 
chiar cînd există fonduri, l.R.E. o- 
prește lucrarea amînînd-o pentru 
anii următori. De ce face acest 
lucru ? Rezultă convingător din 
cele relatate de tov. Constantin 
Honceru, președintele consiliului 
popular provizoriu al comunei 
Vîrful Cîmpului.

— In 1967,''cînd l.R.E. Suceava 
ne-a instalat în comună doar un 
transformator și 38 de stîlpi, prin 
care ni s-a declarat comuna elec
trificată, au mai rămas în contul 
l.R.E. 168 000 lei. Lucrările însă s-au 
oprit motivîndu-se că l.R.E. nu mal 
are stîlpi. Ni s-a spus șă adunăm 
bani- în continuare: șl cLnd se va 
face rost de stîlpi, lucrările vor fi 
reluate. Avem în momentul de 
față depuși în contul l.R.E. 400 000 
lei. Dar, în loc să vină să con
tinue lucrările, l.R.E. a planificat pe

Imagine din stafiunea Mangalia-Nord
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dicta gestionarul. Așa se 
face că la calculul final 
N. B. este.găsit cu... un plus 
în gestiune de 570 lei. Ges
tionarul dictase „greșit" 
cîteva cifre în plus față de 
un anumit calcul pe care îl 
făcuse personal.

„Erorile" au fost însă 
descoperite la inventarul 
de sfîrșit de an. Un alt 
revizor, G. Mocanu — om 
cu experiență și conștiință 
profesională — a observat 
imediat nu numai că în in
ventarul precedent, de 
pildă, un balot de stofă

„Nașii" unui gestionar
loasă cînd cei în măsură 
să acționeze prompt pentru 
curmarea actelor de necin
ste manifestă „surzenie" 
față de ceea ce se petrece 
și se vorbește în preajma 
lor. Sub oblăduirea unor 
asemenea șefi, elementele 
incorecte pot opera nestin
gherite, ajungînd să păgu
bească avutul obstesc cu 
sume însemnate. Este ur
marea firească a nesocoti
rii cuvîntului maselor, a 
curentului sănătos de opi
nie care — după cum știm 
— înregistrează cu o finețe 
de seismograf abaterile de 
la normele sociale, de la 
legalitate.

Cineva își pune probabil

miliție — bineînțeles, nu 
întâmplător.

„Ai grijă, mîine îți fac 
control... inopinat!“ Astfel 
i s-a adresat lui N. B revi
zorul contabil Nicolae Bor
can cu o zi înainte de in
ventariere. Văzîndu-1 atît 
de „exigent" pe reprezen
tantul forului tutelar, ges
tionarul n-a ezitat, a doua 
zi, să-1 tragă pe sfoară. Din 
comoditate sau din alte 
motive, Borcan susține că 
„din lipsă de experiență", 
deoarece a fost primul său 
inventar de gestiune, fiind 
nou angajat în această 
funcție — revizorul s-a așe
zat frumușel la tejghea și 
a început să scrie, fără nici 
un fel de verificare, tot ce-i

„Loden" de 34 m fusese 
eronat înscris cu cifra de 
340 m (ceea ce însemna un 
plus valoric ireal de 18 200 

lei), dar și că gestionarul a 
încercat să-1 inducă în 
eroare si pe el cu ocazia 
numărării diverselor arti
cole. Atunci N. B. a încer
cat să joace ultima carte : 
a oferit revizorului o sumă 
de bani. Indignat, G. Mo
canu s-a adresat organelor 
în drept, propunînd insti
tuirea unei comisii care să 
efectueze o reverificare 
amănunțită a gestiunii. Cu 
acest prilej s-au stabilit și 
alte probe incontestabile 
ale necinstei lui N. B. : 
falsificări de preturi etc. 
La faptele care au cauzat

Foto : Agerpres

@ H K3
prejudiciul sus-numit se 
adaugă și proasta gospodă
rire a mărfurilor, care a 
dus la deprecierea unor 
produse textile, de încălță
minte și alimente în va
loare de circa 17 000 lei. Am 
insistat ceva mai mult 
asupra acestor amănunte 
pentru că ele ne arată fără 
echivoc la ce rezultat se 
ajunge atunci cînd se ma
nifestă nepăsare și tole
ranță față de elementele 
necinstite, cărora li se dă 
posibilitatea să minuiască 
bunuri.

în cazul de mai sus, ca și 
în altele similare, orice om 
de bună credință este în
dreptățit nu numai să se 
întrebe : „cum este pasibilă 
o asemenea lipsă de răs
pundere față de apărarea 
avutului obștesc ?“, dar să 
și ceară cu toată fermitatea 
aplicarea legii. Căci potri
vit prevederilor legale, cei 
cară încredințează elemen
telor necorespunzătoare 
funcții de gestiune, iar în 
urma controalelor sau sesi
zărilor primite nu iau mă
suri pentru înlocuirea a- 
cestora, răspund solidar 
pentru recuperarea pagu
belor provocate avutului 
obștesc. Cel care — prin 
însăși natura muncii sale 
de conducere, obligat să 
vegheze la stricta respec
tare a legalității — nu 
„vede" și nici nu se „obo
sește" să vadă cum sînt 
gospodărite bunurile încre
dințate, se pune în situația 
blamabilă de „naș" al unei 
acțiuni frauduloase. Cum e 
și firesc, unor astfel de 
„nași" nu ie rămîne decît 
să participe la „botezul" 
juridic l

acest an „extinderi electrificare*, 
deci o continuare a lucrării cu 
stîlpi puși la dispoziție de noi. 
De unde ? Repartiție nu avem pen
tru așa ceva, iar dacă vrem să-1 
asigurăm din cota de lemne pen
tru populație nu putem plăti tăiatul 
în pădure, corhănitul șl transportul, 
deoarece fondurile adunate pentru 
electrificare sînt depuse în contul 
l.R.E. și nu ne putem atinge de ele. 
Așa că sîntem o comună electrifi
cată doar pe hîrtie'.

In această situație sînt și alte co
mune ' și sate. Intervențiile făcute 
de consiliul popular județean la 
Comitetul de stat pentru proble
mele administrației locale, la Mi
nisterul Finanțelor, la Ministerul E- 
conomiei Forestiere, la Banca de 
Investiții etc. nu au găsit ecou în 
sensul acordării unei dezlegări pri
vind plata manoperei pentru con
fecționarea și transportul stâlpilor. 
După cum se vede, dispozițiile me
nite să prevină cheltuirea nejudi- 
cioasă a fondurilor pentru electri
ficare avantajează pe de o parte 
I.R.E.-ul, care are astfel la dispo
ziție fonduri pe care le mînuiește 
cum poftește, iar pe de altă parte 
împiedică inițiativa consiliilor 
populare comunale în rezolvarea 
unor asemenea șituații. Nu mai 
vorbim de faptul că relațiile dintre 
l.R.E. și consiliile populare co
munale nu sînt în fapt relații dintre 
cel care plătește și cel care exe
cută o lucrare, l.R.E. hotărînd sin
gură, fără să sufere vreo conse- 
'cință, ce și cînd să execute.

Lucrările de electrificare întârzie 
și din cauză că lipsesc materialele 
de bază : stîlpi de beton și de lemn, 
izolatori și separatori de 20 kV, 
conductori etc. Aceste neajunsuri 
se datoresc, pe de o parte, faptului 
că direcția generală de speciali
tate din Ministerul Energiei Elec
trice planifică „minusuri* de ma
teriale, iar pe de altă parte, l.R.E. 
Suceava acordă mai puțină aten
ție aprovizionării lotului de la Bo
toșani față de loturile din raza 
județului Suceava. Lipsa materiale
lor, îndeosebi a stîlpilor, pune lo
turile de construcție în situația să 
procure stîlpi de unde pot.

Investigațiile în legătură cu des
fășurarea lucrărilor ,de. electrificări 
rurale în.județul Botoșani arată că 
este. încă scăzut, numărul de gos- . 
podării electrificate. Această stare 
de lucruri se datorește în mare 
măsură faptului că l.R.E., așa cum 
am menționat, consideră o locali
tate electrificată, chiar dacă a în
tins liniile doar pe cîțiva stîlpi. La 
ce sursă să se racordeze instalația 
interioară în acest caz ? Pe de altă 
parte, aprobarea și executarea 
instalațiilor în gospodării decurg 
foarte greu. Practic, săteanul tre
buie să meargă la consiliul popu
lar comunal să-i pună un aviz pe 
cerere din care rezultă că a achi
tat contribuția pentru electrificare. 
Apoi, se duce la Botoșani, la lotul 
de construcții electrice sau la sub- 
centrele acestuia din Săveni și Do-1' 
rohoi, unde plătește taxa. După ce a 
împlinit aceste formalități, cetă
țeanul trebuie să... aștepte ca să se 
adunel 10—15 cereri din aceeași 
localitate. „Numai atunci, după 
cum prevăd instrucțiunile, trimi
tem echipe pentru măsurători, de
vize și execuția lucrărilor' — ne 
spune tov. Mihai Angheluș, respon
sabilul grupului de instalații inte
rioare al lotului de construcții elec
trice din Botoșani. Nu există însă o 
situație concretă a acestor cereri 
și nici o planificare a rezolvării 
lor. Totul se face la întâmplare și 
în funcție de faptul dacă persoa
nele care doresc să-și tragă lu
mină în casă mai dau pe deasupra 
și ceva plocoane. „A trebuit să plă
tesc în plus încă vreo 1 800 lei, să 
suport uneori masa electricienilor 
și tot am rămas cu instalația ne
isprăvită la bucătărie' — ne spu
nea iov. Ion Dumitriu, contabil la 
C.A.P. Vîrful Cîmpului. Mulți cetă
țeni ne-au relatat cu amărăciune 
că nu au reușit să-și introducă lu
mină deși au făcut fel de fel de in
tervenții.

La toate acestea se adaugă fap
tul că în unele comune din județ, 
ca de exemplu Frumușica, Durnești, 
Adășeni, se adună cu mare greu
tate fondurile necesare electrifi
cării.

Din discuțiile purtate în mal 
multe comune ca șl la lotul l.R.E. 
din Botoșani și la consiliul popular 
județean, pe marginea acestui as
pect, nu a reieșit că se conturează 
vreo soluție mai bună prin care ce
rerile să fie mal operativ rezolvate.

Intrucît în județul Botoșani sînt 
de electrificat mai mult de jumă
tate din localități, se impune ca în 
județ să se organizeze un grup de 
construcții electrice, iar forul tute
lar să examineze dotația tehnică 
ca și necesarul de forță de muncă. 
Apoi, trebuie să intervină o schim
bare în modul de lucru al cons
tructorilor — în sensul de a se 
pune accentul pe electrificarea in
tegrală a localităților. Totodată 
consiliile populare comunale să in
tensifice munca de strîngere a con
tribuției bănești, să valorifice mal 
bine resursele locale de materiale, 
în vederea grăbirii ritmului electri
ficării rurale.

Manole CORCACI 
corespondentul „Scînteii*
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In repetate rînduri, stocurile su
pranormative au fost combătute, da
torită mai ales consecințelor lor eco
nomice și financiare. Totuși, în unele 
întreprinderi nu s-au tras nici pe de
parte învățămintele care se impuneau 
De pildă, la începutul trimestrului II, 
în întreprinderile industriale din ju
dețul Cluj existau valori de peste 
100 milioane de lei, scoase din cir
cuitul productiv, prin suprastocare. 
Mai mult de jumătate din acestea o 
reprezintă materiile prime și mate
rialele, iar restul erau imobilizate în 
producția neterminată, semifabricate, 
produse finite. Este o stare de lu
cruri anormală, neeconomică, un ca
lificativ negativ pentru cadrele de 
conducere din întreprinderile care 
dețin astfel de stocuri supranorma
tive.

Această situație persistă pentru că 
nu au fost blocate sursele ce o ge
nerează : dorința de a avea din bel
șug fel de fel de materii prime ■ și 
materiale, deficiențele din sistemul 
de aprovizionare, din procesul de 
producție și desfacere. Cu toate a- 
cestea, ele nu., deranjează prea mult 
conducerile întreprinderilor care le 
dețin, în pofida dobînzilor penaliza
toare ce încarcă nejustificat prețul 
de cost. I-am cerut tov. loan Stoica, 
contabil-șef al uzinei „Unirea", să 

,-d^a o explicație asupra valorilor 
imobilizate, de 6,5 milioane lei. Ne-a 
prezentat un memoriu justificativ, în 
fond un... act de acuzare la adresa 
direcției generale tutelare, vinovată 
pentru cel puțin jumătate din supra- 
normativele create. Se arată, printre 
altele, în acest memoriu că, din dis
pozițiile forului tutelar din Ministe
rul Industriei Construcțiilor de Ma
șini, s-au achiziționat materiale și 
accesorii necesare fabricării, în tri
mestrul I, a mașinilor de filat și ră
sucit. Așa se prevedea în planul de 
producție inițial. Dar planul acesta 
a fost modificat ulterior, introdueîn- 
du-se fabricația unor mașini de alt 
tip. Materialele și accesoriile din 
import au sosit, însă, și în urma pre
siunilor direcției generale au fost 
primite și achitate de întreprinderea 
clujeană. Ne-am interesat: cînd vor 
fi lichidate aceste supranormative 7 
Mai devreme de sfîrșitul anului, nu.

De asemenea, în planul de producție 
pe 1968 erau prevăzute și 150 războaie 
de țesut lînă tip A.L., pentru care 
s-a primit repartiția de materiale 
și s-au încheiat contracte. La sfîrși
tul anului trecut, însă, s-a hotărît 
transferarea fabricației acestui sorti
ment la întreprinderea pentru uti
laje de industrie ușoară din Tg. Mu
reș, fără a se reglementa și distri
buirea materialelor. De altfel, între
prinderea din Tg. Mureș a și refuzat 
preluarea materialelor, a căror va
loare se ridică la 800 000 de lei. Oare 
Ministerul Industriei Construcțiilor 
de Mașini și Ministerul Industriei 
Ușoare au întreprins tot ce era posi
bil pentru a se evita o asemenea 
situație 7 Nu se putea stabili precis, 
din vreme, necesarul de mașini și 
uțilaje care trebuiau asimilate și fa
bricate, pentru a se fixa întreprin
derile producătoare si cantitățile de 
.materiale strict trebuitoare 7 După 
părerea noastră, la aceste întrebări 
justificate nu există decît un singur 
răspuns : cele două ministere au pri
vit cu ușurință necesitatea preîntîm- 
pinăril stocurilor supranormative, 
determinarea cu precizie a prevede
rilor planului de aprovizionare teh- 
nico-materială.

O situație asemănătoare există și 
la fabrica de confecții „Flacăra". 
Aici, imobilizările de materii prime 
și materiale au crescut brusc la 8,7 
milioane de lei, la începutul trimes
trului acesta. Pentru a scăpa de ele, 
conducerea întreprinderii a prospec
tat piața, s-a făcut, cum se zice, lun
tre și punte și a redistribuit materii 
prime șl materiale de peste 5,7 mi
lioane de lei. Au rămas, însă, imo
bilizate circa 3 milioane de lei — o 
sumă deloc neglijabilă, dacă o re
partizăm la valoarea normativului 
trimestrial planificat. Era imprevizi
bilă și inevitabilă o asemenea situa
ție 7 Dimpotrivă ! Posibilitatea apa
riției ei era cunoscută atît de con
ducerea întreprinderii, cît și de.fo
rul tutelar, cu mult înaintea înce
perii anului 1968. De ce 7 întrucît 
este vorba de o necorelare a pla
nului de aprovizionare cu cel de 
producție. încheierea contractelor de 
livrare cu comerțul, pentru trimes
trele II și III, s-a făcut la sfîrșitul 
lunii noiembrie, începutul lunii de
cembrie, în timp ce aprovizionarea 
era asigurată si pentru prima decadă 
a lunii... aprilie. Din diverse motive, 
Ministerul Comerțului Interior a re
fuzat să contracteze confecții de 
stofă din grupa a III-a și astfel a 
apărut un stoc supranormativ de 
25 000 metri, pentru care nu s-a mai 
putut solicita anularea comenzilor.

— Considerăm, ne spunea conta- 
bilul-șef Emil Cîmpeanu, că refuzul 
comerțului de a contracta aceste con
fecții este neîntemeiat, deoarece, 
prin magazinul nostru de prezentare 
s-au vîndut în martie și aprilie ase
menea produse în valoare de 4,6 mi
lioane de lei. Am făcut și un son
daj prin mai multe magazine din 
țară, printre care și din Capitală. La 
magazinul „Victoria" din București, 
de pildă, în timp ce erau expuse 
confecții demodate, fabricate acum 
5—6 ani, produsele noastre — cu o 
linie modernă — sînt refuzate. Sus
țin că dacă nu se va asigura o co
relare a contractelor, cît mai aproa
pe de realitate între fabricile de 
stofe, cele de confecții și necesitățile 
pieții, asemenea stocuri nevandabile 
vor mai apărea în rețeaua comer
cială. De fapt, zilele acestea planul 
a fost modificat din nou pentru tri
mestrele III și IV — probabil tot la 
cererea comerțului — ceea ce în
seamnă că stofa care s-a achiziționat 
va deveni din nou un supranormativ.

— Cercetarea situației create, a 
adăugat inspectorul bancar Octavian 
Cofariu, arată că direcția general» a

\de producție proiectate
Experimentarea 
noului sistem
de salarizare

industriei confecțiilor din Ministerul 
Industriei Ușoare nu a schițat nici 
măcar un gest pentru a salva, cit de 
cit, întreprinderea de Ia imobiliza
rea unor importante valori mate
riale.

Firește, o asemenea apreciere în
tărește afirmația potrivit căreia une
le ministere nu acționează nici pe 
departe cu energia necesară pentru 
preîntîmpinarea fenomenului supra- 
stocării. Dar, stocurile supranorma- 
tive mai apar și datorită faptului că, 
uneori, furnizorii nu-și respectă ter
menele de livrare, iar beneficiarii 
umblă de colo pînă colo, se aprovi
zionează cu orice și în orice canti
tăți, ca la urmă să sosească și mate
rialele contractate, care se transfor
mă în supranormative. Chiar Ia 
uzina „Unirea" se mai găsesc în 
stoc materiale a căror valoare 
se apropie de 1 milion de lei, 
dintre care unele fără nici o uti
lizare în întreprindere. Printre al-' 
tele, există niște cuple electro
magnetice valorînd aproape 300 000 
lei, ce blochează fondurile bă
nești șl magazia întreprinderii de 
cîțiva ani. Ministerul de resort a 
emis un ordin de transfer al acestora 
la uzina „Strungul" din Arad, dar cu 
termen de execuție abia în... 1969.

— La Fabrica de sticlărie din Tur
da — ne informează loan Olteana, 
inspector-șef la Filiala din Turda a 
Băncii Naționale — a apărut o altă 
practică : deși avea în stoc, la înce
putul anului, 206 tone de talaj (nece
sarul pe un an întreg este de 600 de 
tone), a mai lansat o comandă pen
tru 800 de tone. De asemenea, dis
pune de un alt supranormativ, Ia 
borax, în valoare de aproape o ju
mătate de milion de lei. Tot dintr-un 
spirit deformat de prevedere, con
ducerea întreprinderii de materiale 
izolante a pus pe o comandă eti
cheta „urgent", astfel că s-a asigurat 
— deși nu era strict necesar — imo
bilizarea a circa 400 000 de lei în co- 
loranți, ce acoperă cerințele pe un 
an întreg.

— Cine deține „recordul" în ma
terie de suprastocaj 7

— Se pare că întreprinderea sa
lina Ocna Dej, care s-a asigurat cu

cerneală roșie flexografică pentru 
nici mai mult, nici mai puțin de 10 
ani !

Ancheta * mai reliefat că nici 
producția, efectivă și desfacerea nu 
sînt scutite de imobilizările unor 
fonduri materiale. Deși mai puțin 
frecvente, ele trebuie combătute cu 
toată hotărîrea, pentru că se dato- 
resc deficiențelor interne ale între
prinderilor. La fabrica de trico
taje „Someșul“-Cluj, supranorma- 
tivele la producția finită, la sfîrși
tul trimestrului I, erau de ordinul a 
800 000 de lei, în majoritate produse 
refuzate la export. Ele sînt conse
cința proastei calități a unor articole 
— fie din cauza firelor vibrate (vop
site neuniform), livrate de Filatura 
de lînă pieptănată din București, fie 
din cauza unor greșeli de confecție. 
Valoarea acestora era, de fapt, mai 
mare, dar o parte au fost valorifi
cate la beneficiarii interni, care se 
pare că au trecut cu vederea... de
fectele. Cele rămase, în suma amin
tită, vor sta, probabil, mult și bine 
în depozit. Cit privește conducerea 
fabricii de produse refractare „9 
Mai" din Turda, ea a ales o cale 
„originală" : și-a creat singură su- 
pranormativul de 200 000 de lei. 
Scopul 1 Pentru a putea acoperi e- 
ventualele refuzuri de calitate sau 
apariția rebuturilor.

Faptele prezentate nu 
că pot fi preîntîmpinate, 
ceasta se impune ca o 
tate de prim ordin. Biroul 
tului județean Cluj al
a analizat recent problema suprasto- 
cării și a stabilit organizarea, încă în 
cursul acestei luni, a unei discuții 
cu conducerile întreprinderilor și 
bazele de aprovizionare în vederea 
găsirii mijloacelor de lichidare a 
stocurilor supranormative. De ase
menea, pe lingă filiala din Cluj a 
Băncii Naționale va lua ființă un 
oficiu care va pune la dispoziție în
treprinderilor economice liste cu 
materialele sau produsele ce consti
tuie stocuri supranormative.

numal 
dar a- 
necesi- 

C omite-
P.C.R.

Produsele fabricate în
tr-o gamă variată de sorti
mente, purtînd emblema în
treprinderii „1 Septembrie"- 
Satu Mare, sînt bine cunos
cute atît în țară, cit și în 
străinătate. Întrucît este vor
ba de mașini de uz casnic, 
ele sînt nelipsite din aproape 
fiecare casă. întreprinderea 
dispune pentru fabricarea 
lor de o suprafață industria
lă de peste 15 mii mp, în 
care se practică procese teh- 

, cu mij- 
mare pro

ductivitate. In acest fel, an 
de an s-au putut „ataca" 
sarcini de producție de am
ploare crescîndă și nu în- 

în prezent, pro- 
globală este de peste 

60 ori mai mare decît aceea 
a anului 1948, iar produc
tivitatea muncii — de a- 
proape 9 ori mai mare. în 

1 relativ scurt, de la 
reprofilarea întreprinderii, 
în sensul specializării ei pe 

r de uz 
nostru a 

reușit să realizeze astăzi, de 
pildă, în două zile întreaga 
producție de aragaze a anu
lui 1951.

Acțiunea de modernizare 
și sistematizare a întreprin
derii continuă — cu intensi
tate sporită — și în acest 
an. Este, de altfel, o cerință 
esențială pusă în fața sec
torului economic de către 
Conferința Națională a 
P.C.R. Noi căutăm să rea
lizăm acest deziderat, în 
primul rînd, prin efortul 
de a pune în funcțiune cît 
mai devreme, la termenele 
din proiecte și, dacă este 
posibil, înaintea lor, noile 
capacități de producție pe 
care le construim în între
prindere. Investițiile care se 
fac în acest scop la „1 Sep- 
tembrie‘‘-Satu Mare sînt 
mari. Ne-am îngrijit să asi
gurăm din vreme construc-

torului (grupul de șantiere 
nr. 3 Satu Mare, aparținînd 
Trustului de construcții 
Maramureș) documentația 
pentru toate lucrările, ceea 
ce i-a permis să-și pregăteas
că desfășurarea ulterioară a 
muncii și să se aprovizioneze 
cu materialele necesare. 
Profităm de această ocazie 
pentru a cere constructo
rului să urgenteze ritmul lu
crărilor, să se alăture colec
tivului nostru in eforturile

referitoare la organizarea 
muncii, prin adaptarea unor 
dispozitive și procedee de 
ardere mai eficiente s-a 
reușit însă să se depășeas
că nivelul din proiect, să se 
realizeze în prezent o pro
ducție do 1 580 kg piese pe 
oră.

Procesele de producție și 
tehnologice științific organi
zate implică, însă, nu numai 
existența mașinilor de înalt 
randament, dar și o compe

tribuna experienței 
înaintate
«ale de a asigura investiții
lor un ritm viu de realizare.

De fapt, în lunile care ur
mează se vor pune în func
țiune noi utilaje de mare ca
pacitate și productivitate, 
cum ar fi : o instalație tunel 
pentru degresarea și decapa- 
rea tablei, 4 benzi de mon
taj aparate pneumatice de 
asamblare, două prese cu 
o putere de 300 tone fie
care. Ca urmare, de pe acum 
ne-am îngrijit ca odată cu 
darea lor în exploatare să 
putem obține de la noile 
mijloace tehnice, în proce
sul de producție, un ran
dament la nivelul parame
trilor proiectați, fără a mai 
aștepta trecerea timpului. 
Experiența ne-a arătat că 
este posibilă atingerea aces
tui obiectiv. De pildă, li
nia de emailare și ardere, 
intrată în funcțiune mai de
vreme față de termen, avea 
prevăzută o capacitate teh
nologică de 1 400 kg piese 
pe oră. Prin măsurile pregă
titoare, completate cu cele

și majorarea 
salariilor

o meteahnă la constructori : 
probabil că le face plăcere 
să înceapă deodată multe 
obiective, de terminarea că
rora nu se țin cu seriozitate, 
astfel că la unele din ele 
termenul de punere în func
țiune s-a cam depășit. O 
parte din secții, din acest 
motiv, nu le putem restruc
tura și reamplasa con
form planurilor de organi
zare științifică a producției 
și a muncii.

Tot în legătură cu efortul 
nostru de a atinge de la 
început noile capacități pro
iectate la termenele stabi
lite și chiar mai devreme se 
ridică o altă chestiune. 
Arătam că se extinde uti
lizarea S.D.V.-urilor. însă, 
aici, întîmpinăin o serie de 
greutăți. Unele din actua
lele STAS-uri nu țin seama 
de progresele tehnice. De 
exemplu, STAS-ul nr. 3613—• 
63, la capitolul materiale de 
construcții, impune în mod 
arbitrar materialul și gro
simile minime pentru diferi
tele părți componente ale 
mașinilor de gătit, în loc să 
prevadă, la probele de ro
bustețe, posibilitatea redu
cerii greutății prin înlocui
rea unor materiale, fără a 
se leza cu nimic nivelul ca
lității produsului. Același as
pect îl ridică și STAS-ul 
6397—61. E drept, în 5 luni 
din acest an nu s-au con
semnat nici un fel de recla- 
mații privind calitatea pro
duselor. Dar, cum am reu
șit acest lucru, numai oa
menii din întreprinderea 
noastră știu. Să explicăm 
despre ce este vorba. Pre
lucrăm anual 15 000 tone 
tablă de oțel, de diferite 
grosimi. Utilajele care le fo
losim în acest scop trebuie 
să dea un randament cît mai 
ridicat. Nu însă la același 
lucru se gîndesc și cei care 
ne livrează tabla, neamba
lată, cu colțuri rupte, cu în
doituri și ondulații mari, 
ceea ce cauzează numeroa
se pierderi și periclitează 
buna funcționalitate a noi
lor utilaje. „Autorii" : Com
binatul siderurgic de la Ga
lați, tovarășii din Ministerul 
Industriei Metalurgice, caia 
nu au ținut cont de obser
vațiile noastre privind con
dițiile în care se livrează 
metalul. De aceea, ne între
băm : cît timp va mai 
dura o asemenea stare da 
lucruri, care subminează e- 
forturile întreprinderii „1 
Septembrie" din Satu Mare?

Ca urmare a prevederilor 
hotărîrii plenarei Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român din 5—6 octom
brie 1967, cu privire Ia îmbu
nătățirea sistemului de salari
zare și majorarea salariilor. 
Consiliul de Miniștri a adop
tat recent o hotărîre prin care 
aprobă experimentarea, în- 
tr-un număr restrîns de uni
tăți economice din principa
lele ramuri și sectoare de ac
tivitate ale economiei naționa
le, a tuturor elementelor nou
lui sistem de salarizare, con
comitent cu majorarea 
riilor.

Măsurile prevăzute în 
rîre urmăresc realizarea 
mai strînse legături între sala
riile angajaților și cantitatea 
și calitatea muncii efectiv 
prestate, astfel, încît, o dată 
cu ridicarea nivelului de trai 
al celor ce muncesc să se ob
țină o eficiență economică spo
rită a activității lor.

Pe baza acestei hotărîri, la 
1 iunie a.c. s-a început expe
rimentarea noului sistem de 
salarizare și majorarea sala
riilor într-un număr de 29 în
treprinderi din industria u- 
șoară, industria alimentară, 
industria poligrafică și din in
dustria locală. Experimentarea 
va fi extinsă, începînd de la 
1 iulie a.c., la un număr de 
20 întreprinderi din industria 
petrolului, industria materiale
lor de construcții, industria 
prelucrării lemnului, exploa
tării forestiere și silvicultură, 
urmînd ca apoi, treptat, pe 
baza unui grafic aprobat de 
Consiliul de Miniștri, noul sis
tem de salarizare să fie apli
cat în mod experimental și la 
un număr de întreprinderi din 
celelalte ramuri șl 
de activitate.

Așa cum prevede 
plenarei Comitetului 
pe baza experimentării în a- 
ceste întreprinderi se vor ve
rifica soluțiile adoptate, se vor 
aduce îmbunătățirile necesare 
și se vor supune spre apro
bare conducerii de partid și 
de stat propunerile în vederea 
extinderii experimentării nou
lui sistem de salarizare șl a 
majorării salariilor la nivelul 
fiecărei ramuri a economiei 
naționale eșalonat pînă Ia 
sfîrșitul anului 1969, urmînd 
ca noul sistem de salarizare 
să fie definitivat în 1970 — ul
timul an al actualului dnd-

sala-
tență și o înaltă răspundere 
în deservirea lor. Numai ast
fel se asigură creșterea sus
ținută a eficienței economi
ce și, prin aceasta, recupe
rarea cît mai rapidă a inves
tiției făcută cu banii statu
lui. De aceea, în paralel cu 
pregătirea cadrelor bine se
lecționate pentru a lucra la 
noile utilaje, atenția a fost 
concentrată spre raționala 
organizare a locurilor de 
muncă și a fluxurilor de pro
ducție în fiecare din ateliere 
și secții, în așa fel încît ele 
să constituie o unitate teh
nologică fără breșe, și toate 
la un loo — un organism 
economic armonios. Pe a- 
ceastă cale, de exemplu, în 
secția prese s-a obținut, în 
acest an, o productivitate 
sporită pe fiecare muncitor 
cu 24 la sută decît, bună
oară, în 1965. în completare 
la aceste măsuri, prin utili
zarea S.D.V.-urilor într-o 
pondere mai mare, viteza de 
lucru pe noile mașini și u- 
tilaje din dotarea întreprin
derii a crescut anul acesta, 
față de 1965, cu peste 25 
la sută,

Relevînd aceste cîteva as
pecte din experiența colec
tivului nostru — în dome
niul realizării cît mai grab
nice a parametrilor proiec
tați — accentuăm încă o- 
dată, deși am mai amintit, că 
constructorii care lucrează 
la noile investiții ale între
prinderii au îndatorirea șă 
urgenteze ritmul execuției, 
corespunzător prevederilor 
planului și posibilităților care 
li s-au creat. Anul trecut, din 
vina constructorului — au 
lucrat un număr redus de 
muncitori, nu s-au aprovi
zionat la timp o serie de 
materiale — au rămas ne
executate lucrări în valoare 
de aproape 2 milioane 
lei, la care în trimes
trul I s-au adăugat încă 
peste 100 000 lei. Există

hotă- 
unel

sectoare

(Urmare din pag. I) în- 
La 

or-

Turnătoria de oțel ți fontă electrică de la Uzina de mașini grele București, 
intrată în produejie anul acesta

Foto : Oh. Vințîlă

in județul Dolj hotărîrea 
Central,

A început recoltatul păioaselor
CRAIOVA (corespondentul „Scânteii"). — în uni

tățile cooperatiste din județul Dolj culturile de 
păioase au ajuns la maturitate mai devreme decît 
în alți ani. Pentru a evita pierderile prin scuturare, 
membrii cooperativelor agricole „23 August" din 
Maglavit și „Viață nouă" din Poiana Mare au tre
cut la seceratul orzului de pe cele 45 și respectiv 50 
ha. Chiar in prima zi de lucru ei au terminat de 
secerat întreaga suprafață, iar mecanizatorii au și 
trecut la executarea arăturilor de vară în care se 
va însămînta porumb timpuriu pentru siloz. 
Membrii cooperativei agricole de producție „Viață 
nouă“-Poiana Mare au pregătit utilajele pentru a 
iriga acest porumb, în vederea obținerii unei recolte 
cît mai bune.

Ing. Adalbert NYEGRAI, 
director
Gheorgho JULA, 
inginer șef, 
întreprinderea „1 Septem
brie" Satu Mare

în majoritatea unităților vizitate, la 
multe sortimente, prevederile con
tractuale nu pot fi realizate din sim
plul motiv că legumele contractate 
nu s-au produs si nici nu sînt con
diții să se producă. Dar, să lăsăm să 
vorbească faptele.

La cooperativa agricolă Popești- 
Leordeni grădinile de legume sînt 
situate în lunca Văcăreștilor care a 
hrănit cu aceste produse multe ge
nerații ale Capitalei. Intr-adevăr, 
culturile de varză, tomate, castra
veți și altele sînt frumoase și se 
scontează pe o producție bună, iar 
pînă acum au fost livrate cantități 
însemnate atît la contract cît și la 
magazinele intercooperatiste. Dar. în 
timp ce poți admira legumele fru
moase de la brigada condusă de Ion 
Vidrașcu, afli că la unele sortimen
te realizarea planului este pericli
tată. La ceapă s-au contractat să se 
cultive 46 ha șl să se livreze 180 
tone. Ce ne oferă grădinarii de la 
Popești-Leordeni ? Răspunsul tovară
șei Ștefana Tănase, vicepreședintă a 
cooperativei, este simplu: „Nu-i 
mare nădejde". Cauza 7 Terenul res
pectiv nu a fost irigat și în condi
țiile de lipsă de umiditate cultura 
suferă. Dar cum s-a putut merge 
„Ia risc" cu o suprafață atît de mare ? 
„Ne-am bazat pe faptul că anul 'tre
cut am realizat cite 16 000 kg la hec
tar" — răspunde, în continuare.'to
varășa vicepreședintă.' Numai că ris
cul unora are repercusiuni asupra a- 
provizionării populației, influențea
ză negativ asupra veniturilor coope
rativei.

Cazul relatat mai sus, din păcate, 
nu este unicul. Și în alte coopera
tive agricole se motivează neihde- 
plinirea obligațiilor contractuale prin 
nerealizarea producției prevăzute din 
cauza calamităților naturale. în ju
dețul Prahova, din cele circa 700 
de tone ceapă verde contractate pînă 
la 31 mai, s-au achiziționat doar 
311 tone, deci mai puțin de jumă
tate. Din cauză că nu au făcut la timp 
udatul, s-au trezit cu hectare în
tregi de ceapă ceaclama compromi
să. Așa s-a întîmplat la Bărcănești 
unde ceapa n-a fost udată deși e- 
xistă un aspersor și apă suficientă. 
Același lucru s-a întîmplat și la coo
perativele agricole Balta-Doamnei, cooperativa agricolă „30 Decembrie" 
Baltița, Buda-Palanca, Olarii Vechi există 3 ha solarii bine amenajate, 
și în alte părți, iar producția, după cum ne asigură

Livrarea legumelor pentru
Pe piața Sibiului s-a simțit si se 

simte în bună măsură lipsa unor sor
timente de legume, care n-au fost 
livrate de unități, deoarece nu au 
fost produse. In legătură cu aceasta, 
este de subliniat faptul că la unele 
cooperative agricole deși s-au însă- 
mîntat suprafețe corespunzătoare, ele 
nu au putut fl livrate deoarece, sur
priză, din semințele puse în pămînt 
a ieșit cu totul altceva. La Selimbăr, 
2,S ha cu ridichi de lună au dat... 
ridichi sălbatice, la Noul Român, în 
loc de morcovi obișnuiți de con
sum. au ieșit... morcovi furajeri, iar 
la Cristian. în loc de gulii 
de vară — gulii de toamnă. Oame
nii îsi puneau, pe bună dreptate, 
întrebarea dacă și la întreprinderea 
Agrosem care le-a livrat aceste se
mințe necorespunzătoare nu sînt ne
cesare , măsuri pentru creșterea răs
punderii în muncă.

Cu prilejul raidului s-a constatat 
că din unitățile de desfacere au dis
părut aproape în întregime salata, 
spanacul si alte verdețuri de sezon, 
mbtivîndu-se în multe locuri, așa 
cum am arătat, că lipsa va fi com
pensată Ia toamnă. Desigur, și în 
toamnă trebuie să existe abundentă 
de legume. Dar nimeni nu poate să 
renunțe acum la alimentația cu le
gume pe motiv că în toamnă va 
consuma dublu. Populația are nevoie 
si trebuie aprovizionată ritmic cu 
cantitățile necesare de legume si a- 
ceasta impune în primul rînd ca 
producătorii să-și respecte integral 
obligațiile contractuale, inclusiv în 
ce privește termenele de livrare sta
bilite.

In aceste zile încep să fie livrate 
pentru consumul intern ca și la ex
port tomatele cultivate in solarii. în 
acest an. acest sistem de producere 
a legumelor s-a extins mult, în bună 
parte în cooperativele agricole din 
județul Ilfov. Dar și aici, cîtă di
ferență de la o unitate la alta ! La

inginerul agronom Victor Buliga, va 
fi de 40—45 000 kg la hectar. Livra
rea tomatelor se face deja masiv. 
Nu departe de aci însă, la Adunații- 
Copăceni, s-au amenajat 8 ha de so
larii. Inginerul agronom Octavian 
Popescu ne informează că „Furtuna de 
Ia sfîrșitul lunii aprilie le-a des
coperit în întregime. Apoi, pe 9—10 
mai a venit grindina. Producția e 
mică". Dacă aici s-ar fi făcut sola
rii din panouri, așa cum s-a proce
dat la „30 Decembrie" nu s-ar fi a- 
juns la această situație. Dar expe
riența bună se răspîndește greu. La 
cooperativa din Copăceni, polietilena 
și panourile care trebuiau să aco
pere solariile erau depozitate, la se
diu, claie peste grămadă. Nici un 
pic de răspundere pentru aceste bu
nuri care au costat zeci de mii de 
lei.

Pentru respectarea întocmai a 
contractelor de livrare se impune ca, 
în fiecare cooperativă agricolă, să se 
organizeze temeinic munca încît să 
se asigure realizarea integrală , și de
pășirea producției prevăzute, îmbu
nătățirea calității acesteia, recoltarea 
și valorificarea ei }a timp și în între
gime. Prevederile cuprinse în con
tract incumbă obligația cooperativei 
agricole de a livra toate produsele 
la termenul stabilit. Contractul este 
un act juridic care trebuie respectat 
întocmai. Orice abatere de la pre
vederile lui, încălcarea obligațiilor 
de livrare asumate de cooperative, 
aduce prejudicii aprovizionării pie- 
ții, dăunează intereselor populației. 
De aceea, îndeplinirea acestor obli
gații trebuie să constituie o îndato
rire de prim ordin a fiecărei unități 
producătoare.

★

Așa cum este cunoscut, pe baza 
contractelor, unitățile de valorifica
re, în ultimă instanță statul, își fac 
anumite calcule privind aprovizio
narea populației și satisfacerea al
tor nevoi ale economiei. Pentru a 
se asigura o aprovizionare ritmică, 
g-a încetățenit practica de a se în-

tocmi grafice saptămînale de livrare 
cu cantităti precise pe zile. Numai 
că aceste grafice nu se prea respec
tă. In multe cooperative agricole, 
fără să se tină seama de prevede
rile contractuale se trec în grafice 
cantităti mult mai mici. De ce 7 Pri
mele cantităti de legume care apar 
nu sînt livrate la contract așa cum 
ar fi normal, ci desfăcute direct pe 
piață sau, în cel mai bun caz, la 
magazinul intercooperatist. Deși a- 
vea contract, cooperativa agricolă 
din Popești-Leordeni a livrat pătlă
gelele vinete nu la O.V.L.F. ci la 
magazinul intercooperatist. La fel a 
procedat cooperativa agricolă „30 
Decembrie", care a obținut varză 
timpurie la 5 mai dar a livrat la 
contract numai din a doua jumă
tate a lunii ' trecute. Iată cum și-au. 
respectat contractul cooperatorii din 
Sintești la livrarea de tomate tim
purii : pentru săptămîna 3—8 iunie 
s-a prevăzut livrarea a 10 400 kg. 
S-au recoltat pînă joi 5 iunie 5 700 
kg din care s-au dat 1100 kg la 
contract și 4 600 kg s-au vîndut di
rect la piață. „Am avut nevoie ur
gentă de bani", remarca grăbit pre
ședintele Anghel Tiniche. Dar oare 
O.V.L.F.-ul nu achită produsele res
pective 7 Din contră, virează banii 
în cont într-un timp scurt. Altele 
sînt motivele. Pe legumele de pri
mă apariție se poate obține. în ca
zul cînd piața este slab aprovizio
nată, un preț mult mai ridicat. De 
aceea, se neglijează contractele. Și 
lucrul acesta, conducerile unor coo
perative îl fac nestingherit. Nimeni 
nu le trage la răspundere că încal
că obligațiile asumate, creînd greu
tăți în aprovizionarea populației.

La centrul de preluare a legu
melor din Vidra, județul Ilfov, am 
asistat Ia o convorbire telefonică : 
„De ce nu ridicați tomatele așa cum 
sînt 7 Le livrăm noi pe piață". — îi 
comunica tovarășului Vasile Chirilă, 
șeful acestui centru, valorificatorul 
cooperativei agricole din Copăceni. 
Ce spune însă tovarășul Chirilă 7

„Cooperatorii nu sortează marfa 
tenționat, așteptînd să aibă motiv de 
încălcare a contractului și să livreze 
legumele la piață cu preturi mai ri
dicate". Peste o Jumătate de oră e- 
ram împreună cu șeful centrului la 
Copăceni. Intr-adevăr, 
coltate în cursul zilei 
în lădlțe. Dar cum 7 
mari cu mici, Rjunse 
și verzi. „Nu putem 
sele — declară președintele Dumi
tru Vintilă. Ne lipsesc brațele de 
muncă". Dar președintele din Copă
ceni nu a făcut nimic pentru a a- 
plica recentele recomandări ale U- 
niunii Naționale a Cooperativelor A- 
gricole privind cointeresarea mate
rială a cooperatorilor care lucrează 
la legume. Si. mergîndu-se pe calea 
cea mai ușoară, e păgubită coope
rativa, păgubește și economia tării. 
Situații asemănătoare s-au constatat 
și în alte județe. Consiliul de con
ducere al cooperativei agricole Pău- 
lești, județul Prahova, avînd contrac
tate 30 de tone cireșe cu O.V.L.F.-ul 
Ploiești a livrat (situație la sfîrșitul 
lunii mai) doar 15 tone ; restul de 
15 tone le-a dat cu preturi mai ri
dicate pe piața ploieșteană. Condu
cerea cooperativei agricole Fulga de 
Jos „a dat dispoziție" ca varza tim
purie să se desfacă numai prin chioș
cul din comună si contractul cu 
O.V.L.F.-ul să nu se respecte.

Am relatat aceste cîteva aspecte 
pentru a demonstra că în multe 
locuri graficele de1 livrare, fără a 
mai vorbi de contracte, devin ceva 
fictiv de care nu se tine seama. Unde 
s-a ajuns prin acest sistem ? O de
monstrează cifrele. în luna mai, deși 
au intrat în fondul de stat, pe în
treaga tară, cantități mai mari de 
legume decît în aceeași perioadă a 
anului trecut, cererea populației nu 
a fost satisfăcută deoarece cantită
țile planificate s-au realizat în pro
porție de numai 39 la sută. Tova
rășii de la Departamentul de va
lorificare * legumelor si fructelor

tomatele re- 
erau așezate 
Amestecate, 

la maturitate 
sorta produ-

ei întreprinderile sale județene 
tocmesc grafica și se liniștesc, 
un control reprezentanții acestor __ 
gane răspund : aceBta este graficul 1 
Dar de ce nu se urmărește contrac
tul, pentru că acesta este făcut în 
concordantă cu nevoile de aprovi
zionare ?

„Trebuie un asemenea grafic pen
tru a nu încurca aprovizionarea" — 
spun tovarășii de la Departa
mentul pentru valorificarea le
gumelor și fructelor. Dar aprovi
zionarea pieței se poate încurca mal 
rău cînd se fixează un grafic cu 
prevederi minime, care se realizează 
cu ușurință, iar cerințele populației 
nu sînt satisfăcute, pentru că nu se 
îndeplinesc contractele. Deci, e ne
voie de grafice care să se bazeze 
pe prevederile contractuale, care să 
asigure o aprovizionare ritmioă, sa
tisfăcătoare.

Cooperativele agricole dețin cea 
mai mare parte din suprafața culti
vată cu legume și prin urmare au 
și ponderea cea mal mare în satisfa
cerea intereselor generale ale socie
tății, ale poporului în ce privește a- 
provizionarea cu aceste produse. Sta
tul nostru a acordat și acordă coope
rativelor agricole un sprijin multila
teral pentru a dezvolta producția le
gumicolă, ramură care constituie o 
sursă importantă de sporire a veni
turilor membrilor lor. Se cere însă 
ca, Ia rîndul lor, cooperatorii să de
pună eforturi în vederea creșterii 
producției și livrării ei, în, cantită
țile șl la termenele stabilite în con
tractele încheiate.

Cu prilejul raidului s-a constatat 
că, în afara nerespectărll de către 
unitățile producătoare a îndatoriri
lor asumate prin contracte în ca 
privește cantitățile de produse, sor
timentul stabilit și livrarea în în
tregime si la termenul prevăzut, e- 
xistă numeroase alte cauze care de
termină neajunsuri în aproviziona
rea cu legume. Aceste cauze se re
feră în primul rînd la modul st 
timpul de preluare a produselor con
tractate de către unitățile de valo
rificare. la drumul greoi si în con
diții necorespunzătoare pe care îl 
parcurg legumele șl din care cauză 
ajung la plată tîrziu, depreciate din 
punct de vedere calitativ. Dar, des
pre aceste probleme într-unul din 
numerele viitoare ale ziarului.
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0 Căderea Imperiului roman — film pentru ecran pano
ramic : PATRIA — 9; 12,45; 16,30; 20.
0 Freddy, lovește tu intîi : REPUBLICA - 9,15; 11,30; 14; 
16,30; 18,45; 21,15, FESTIVAL - 9; 11,15; 13,30; 16.30; 18,45; 
21; la grădină — 20,30, GRADINA EXPOZIȚIA — 20,30.
e Un dolar găurit : LUCEAFĂRUL — 8,30; 10,30; 12,30; 14,30; 
16,45; 19; 21,15, BUCUREȘTI — 8; 10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 
21,15, ARENELE LIBERTĂȚII — 20,30, STADIONUL DINA
MO - 20,30, GRĂDINA CAPITOL - -----
O Mumia intervine : CAPITOL 
18,30; 21.
© Caut o nevastă : VICTORIA — 
o Billy mincinosul : CENTRAL 
16,15 în continuare; 18,30; 20,45, 
DINA DOINA — 20,30.
® Gustul mierli : CINEMATECA
12; 14.
e Sînt ți eu numai o femele : LU
MINA — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,30; 20,45.
© Pasărea cu pene minunat colorate : 
DOINA — 9—13 în continuare.
« Balul de sîmbătă seara : DOINA —
16; 18,15; 20,30.
® Program de filme documentare : TIMPURI NOI — 9—21 
în continuare.
o Reîntoarcerea lui Surcouf : UNION — 15,30; 20,30.
© Desene animate : UNION — 18.
O Ce noapte, băieți 1 : FEROVIAR — 8,30; 11; 13,30; 16; 18.30; 
21, EXCELSIOR — 9,45; 12,15; 15; 17,30; 20, GLORIA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 21, ARTA — 10—14,45 în con
tinuare; 17,15; 19,45; la grădină — 20,30. MELODIA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 29,45.
© Obsesia : GIULEȘTI — 15,30; 18; 20,30, LIRA — 15,30; 
18; la grădină — 20,30.
0 Agonie și extaz : ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE — 
10; 14; 17; 20.
© Eddie Chapman, agent secret : DACIA — 8—15,30 tn 
continuare; 18; 20,30, COSMOS — 15,30; 18; 20,30.

21,45. 
— 9;

10;

11,15; 13,30; 16;
13; ÎS; 17; 19; 21.

• Un bărbat șl o femele î BUZEȘTI — 15,30; 18; la grădlnâ
— 20,30.
• Blestemul rubinului negru 1 FERENTARI — 15,30; 18; 20,30.
• Zoltan Karpathy : GRIVIȚA — 9,15; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30, AURORA *........... ........ .................. ....... '
dină — 20,30.
© Eu, eu, eu... șl ceilalți : BUCEGI — 9,30; 12; 15,30; 18,15; 21. 
© O fată fericită : UNIREA — 15,30; 18; la grădină — 20,30. 
© Oscar : TOMIS — 9—15,45 în continuare; 18,15; la grădină
- 20,30, PARCUL HERĂSTRĂU — 20,30, MIORIȚA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Iadul sfărlmat : FLACARA — 15,30; 18; 20,30.

© K. O. : VITAN ----- " -----

..o, io,ou, 10,
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,30; la gră-

18; 20,30, 
nebună :

cinema

_ _ _____ 15,30;
CRlNGAȘI - 15,30; 18; 20,30.
e O lume nebună, nebuni, 
POPULAR — 16; 19,30.
© Sfirșltul agentului W 4 C :
— 16; 18; 20.
• El Dorado : MOȘILOR — 15,30; 18; 
20,30; la grădină — 20,30, DRUMUL SĂ
RII - 15; 17,30; 20.
• Sfîntul la pîndă : VIITORUL — 15,30; 
18; 20,30.

0 Ea va ride : VOLGA - 9,30—13,45 în continuare; 16,15; 
18,30; 20,45.
O Pasărea timpurie : FLOREASCA — 9; 11,15; 13,30; 16 
18,15; 20,30. MODERN — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30 " 
© Răpirea fecioarelor ; Răzbunarea haiducilor : RAHOVA 
— 15,30; 19; la grădină - 20,30,
© Pentru cîțiva dolari In plus : PROGRESUL — 14,30; 17,15; 
20, GRADINA PROGRESUL PARC — 20,45.
© Statornicia rațiunii ; FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 
18,15; 20,30.
© Gioconda fără surîs : COTROCENI — 15,30; 18; 20,30.
© Ultima noapte a copilăriei : GRADINA BUCEGI — 20,20. 
0 Căutați Idolul : GRADINA VITAN — 20,30.
© Răzbunarea haiducilor : PACEA — 15.45; 18; 20,15.

MUNCA

21.

PE POARTA CETĂȚII
Aptltudlnea de a redescoperi me

reu cu înfiorare lumea în ceea ce 
are mai semnificativ, de a-i tălmăci 
liric marile-i sensuri, în viziuni pline 
de prospețime și inedit, de a intui 
vibrațiile cele mai profund omenești 
ale vieții au fost dintotdeauna atri
butele veritabilei poezii. Satisfacția 
de a desluși asemenea trăsături în 
substanța lor ne-o oferă și volumele 
de versuri apărute recent: „Cine mă 
apără" de Gheorghe Pitut și acela 
de debut, „Măștile somnului" al lui 
Gheorghe Istrate, — autori oarecum 
înrudiți ca sensibilitate și viziune 
lirică, amîndoi cultivînd în maniere 
proprii o poezie în care reflecția li
rică se îmbină armonios cu accentele 
stenice, pline de vitalitate.

Există o legătură organică între 
primul volum al lui Pituț „Poarta 
cetății" șl recenta sa carte „Cine mă 
apără", după cum fiecare în parte, 
prin stihurile pe care le cuprinde 
prezintă o unitate de structură ex
plicabilă cu atât mai mult cu cît 
deslușim mai bine specificul creației 
poetului și, în același timp, implicit, 
elementele nu mai puțin evidente ale 
unei biografii lirice a autorului. Dacă 
în primul volum autorul medita so
litar asupra unor aspecte și sensuri 
de viață în pacea solemnă a păduri
lor somptuos schimbătoare în petre
cerea anotimpurilor, vibrînd în con
sonanță intimă cu sufletul naturii, se- 
sizînd în necontenitele-i prefaceri, 
tainice șl simbolice echivalente cu 
datele fundamentale ale universului 
uman (ciclul „Singur"), în recentul 
volum versurile sale nu mai par niște 
răvașe îndepărtate („de aici aș putea 
trimite / versuri / cetății cu oa
meni /, scrise cu vînt / cu ploi mă
runte..." ciclul „Singur"), poetul pă
șind cu ochi mari, deschiși spre lume 
pe „poarta cetății", în tumultul vieții 
oamenilor. Regăsim și aici temele 
predilecte legate de marile momente 
care jalonează viața omenească (naș
terea, ivirea noilor vlăstare, pierde
rea celor mai vîrstnici și dragi") și 
marile întrebări asupra existentei. 
Dar nu numai în tratarea lor ci și 
a altora similare observăm o lărgire 
a inspirației, o afirmare mai poliva
lentă a personalității poetului, tot 
mai decis concentrat către un lirism 

ode substanță din care să emane 
filozofie de viață.

Pentru Gheorghe Pituț poezia 
e o simplă înșiruire de imagini, 
metafore izbutite, apte a sugera 
mult anumite stări lirice. Dezghio- 
cînd învelișul metaforic al versurilor 
sale nu ne întâmpină vidul ci sîmbu- 
rele unui sens general de viată. îna
inte de orice Pituț este un poet care 
gîndește cu sinceritate, în metafore 
uneori de o rară plasticitate. Imagi
nile înseși grăiesc uneori sugestiv 
despre forța gîndului pe care „cîn- 
tecul" poetului e menit să-l înnobi
leze : „Oare aici / pe talgerul cînta- 
rului de sus / unde stau ridicat / de 
gîndul meu / cîntecul va avea vreo
dată puterea I să apese atît de 
greu / încît să ridice / talerul celă
lalt, de jos, / pe care atîrnă infor
mă, / fără de cuget, materia 7“ (Cîn- 
tarele III).

Poetul care scrie „silit de vocile din 
mine" („Dacă n-aș scrie"), se vădește 
un martor, o conștiință sensibilă a 
timpului său asupra căreia eveni
mentele, faptele înconjurătoare se 
răsfrîng cu acuitate : „ca în copilă
rie/ la peștera din satul mamei / 
cînd slobozeam un bolovan / și îmi 
părea / că-1 mai aud / și-a doua zi". 
(„Peștera"). Fiecare zi îi apare ca o 
sărbătoare a vieții încît trecerea in
diferentă a unui om pe lîngă celălalt 
îl întristează : „Nimic nu mă miră 
mai mult / decît nepăsarea grozavă / 
dintre mine / și trecătorul acela / 
care a traversat strada / dar eu cel 
puțin l-am văzut". („Nepăsare"). în
tâlnim în poezia lui Pituț — e drept 
destul de rar — și unele accente 
factice, tonul declamator substituin- 
du-se cîteodată timbrului liric au
tentic, gestul poetului în excesiva sa 
monumentalitate vizînd ostentativul : 
„De pe muntele Datoriei / privesc 
încremenit o clipă / omenirea". („Pri
vesc") ; sau : „eu sînt cel care con
tinuă / cu egală rîvnă / dar cu mai 
multă pierdere, / eu poate voi iăsa / 
urmași care să creadă / că-n fața 
noastră am avut > 
sfîrșită" („Eu").

Ca șl un Nicolae 
Pituț se vădește și 
adîncurilor", asaltat — -----------
explorator al zonelor subterane ale 
conștiinței, al tainicelor zăcăminte 
sufletești, versurile sale căpătând nu 
odată semnificația unui „De profun- 
dis clamavi". Sinceritatea și profun- 
ditatea strigătului sînt însă autentice. 
Si totuși specificul creației sale de 
pînă acum îl determină în cea mai 
mare parte acele poezii cu un fond 
liric mai neînvolburat, mai limpede, 
în care autorul se exprimă pe sine 
și viața mai frust, mai concis, dega- 
jînd multă prospețime și vitalitate, 
în care zvîcnește mai direct acel puls 
al vieții noastre și al istoriei. Cele- 
brînd liric germinația materiei, ză
mislirea și devenirea ființei umane, 
dragostea, Pitut se vădește în egală 
măsură un poet al pămîntulul si al 
patriei sale, conștient de menirea sa 
de a purta cu demnitate flacăra sa
cră a vieții dăruită de înaintași : 
„iar eu nu pot s-adun / din tot ce

nu 
de 
cel

însemnătate ne-

Labiș bunăoară, 
el „un spirit al 
de întrebări, un

fac părinții / decît voința de-a trăi / 
cu-ntreaga mea putere" („De la pă
rinți"). Semnificativ pentru această 
latură a liricii sale este amplul poem 
„Viață lîngă tăcerea de piatră" cu 
profunde accente patriotice. Aflăm 
aici, în cadența domoală a versurilor, 
scăpărînd limpezimi de cleștar, tăl
măcite poetic, ca după o inscripție 
nevăzută, sensurile zbuciumatei epo
pei de lupte si iertfe a poporului, 
glorios și simbolic intuite și expri
mate de geniul creator : „Inima aces
tui drum trecută printr-o inimă gra
vă. / Vestită patria cîntecului din 
naștere / armonie trezită în lucruri / 
din visul Cioplitorului cu barbă. I 
Poate și cîntecul / rostogolit pe cu
mințenia acestui pămînt. / Trăiește 
cerul / ca o mare răsturnată pe 
lume // ... îmblînzirăm caii sălbatici / 
cîinii supuși la paza lucrurilor noas
tre / binecuvîntările ploii pe recol
tele mari / albiți în sîngele luptăto
rilor / o mie nouă sute de ani / năs- 
cuți și stinși și iar născuți / am fost 
prin noi / pînă la talpa strămoși
lor, / apărarăm pîmîntul acesta lău
dat". Poemul acesta de vastă respi
rație lirică și gravă, generoasă vi
brație umană, vădește cu pregnanță 
calitățile autorului în cultivarea unei 
poezii de inspirație patriotică — pe 
care le-am dori fructificate în con
tinuare, în creații durabile — de- 
monstrînd totodată inepuizabilele re
surse înnoitoare și virtualități ale 
acestei specii pe care marii noștri 
poeți au cultivat-o cu atâta strălu
cire

Cu acest debut al său, nu mai 
puțin promițător ca acela al lui Pituț 
cu „Poarta cetății", Gheorghe Istrate 
își afirmă o certă vocație poetică. în
tâlnim aici în ce privește atmosfera 
lirică a unor poezii, mai ales a celor 
din ciclul „Tropot de iarbă" elemente 
ce țin de mitic și fabulos popular 
și îndeosebi, ca și la Pituț, acel vi
talism ce colorează și împrospătează 
țesătura imaginii. în tonuri contras
tante de pastel, poetul evocă Bără
ganul, odinioară sterp, inundat acum 
de viața vegetală : „în umbra omului 
fintâni se-afundă / Pe ghizduri clo
cotesc drăcește șerpii, / Se desfrun
zește undă-n undă — / Pămînt ce in 
Văzduh inundă, ■/ Sahară stinsă-u 
trapul ierbii. /“ („Bărăgan"). Această 
țîșnire impetuoasă a sevelor, acest 
freamăt vegetal, poetul îl presimte 
în nemișcarea peisajului : „Trece un 
tropot prin văzduhul uscat 1 Toate 
zăvoarele au secat / Ferestrele s-au 
uns cu năluci de ploaie, 1 Cumpăna 
pe steaua arsă se-ndoaie /. („Tropot 
de iarbă"). Ca si la Pituț unde ele
mentele comparației și 
erau cel mai adesea de 
populară, acest „trap" 
al ierbii, aceste „seve 
cristelnița nașterii" 
Gheorghe Istrate indică de asemenea 
la autorul lor o sensibilitate plămădi
tă în contactul intim cu natura și lu
mea satului. De altfel, în poezia „Lim- 
peziș" — numele comunei natale a 
autorului — confesiunea lirică a aces
tuia („Vin dintr-un sat de pulbere 
din Bărăgan / Acolo unde oamenii 
pe frunte duc / Constelația Fecioa- 

. rei") ni-1 dezvăluie ca pe un însetat 
de viață, de a cunoaște lumea, care 
purcede la drum spre aceeași „poartă 
a cetății", spre oameni adică, ca și 
Pitut, din același neastîmpăr iscodi
tor. Și mai ales ni-1 dezvăluie ca pe 
un suflet solar, dornic de spații am
ple, luminoase : ....Am ieșit diminea
ța la poartă cu sufletul ars / Am 
cuDrins drumul de gît ca pe un cal 
sălbatic / Și-am alergat cu el prin 
lume căutând / Tălpile de foc ale 
soarelui /“, — dar în același timp 
profund legat sufletește de lumea 
care l-a izvodit : „Adesea uit să pun 
zăvoare sufletului 1 Și-atunci aud 
în somn cum cerbii bat / Cu coar
nele în ușile orașului înalte ' Ca 
semn că frunzelor rămase-n sat /Le 
intră-ncet un colț / în seară. // Și-ori- 
unde ne-am clădi acoperișul / 
Pămîntul, nouă — celor de Ia sate —I 
Lung ne sărută tălpile o viață în
treagă / Mutând astfel în noi poves
tea lui". („Limpeziș")

Iată dar, cum doi talentat! poeți, 
în fond diferiți ca structură artistică, 
se înrudesc în cîteva coordonate im
portante ale universului lor liric și 
ale evoluției lor spirituale. în cel mai 
izbutit dintre ciclurile volumului că
ruia îi dă de altfel și titlul — „Măș
tile somnului" — Gheorghe Istrate 
tinde să încorporeze reflecției poetice 
o gamă mai largă de semnificații. 
Iată spre pildă această „Mască de 
jale" — versiune lirică a cunoscutei 
legende a meșterului Manole — ilus- 
trînd ideea sacrificiului care stă la 
temelia creației : „Meștere, meștere, / 
Blestemul te-ajunge / Cuvîntul jert
fit / Pe buza ta plînge // Meștere, 
meștere, /’Zidul se fringe, / Tălpile 
Anei / Coboară prin sînge... /“ E vi
zibilă uneori în versurile acestui ci
clu Influența stihului arghezian, în
deosebi în „Măștile somnului", cînd 
poetul evocă sugestiv „limanul" ace
lei călătorii dantești prin meandrele 
interiorului ființei umane.

Și totuși în alte poezii, mai ales în 
„Apa morților" aglomerarea de ele
mente șocante, de tonuri dezolante 
menite parcă a sugera o atmosferă 
terifiantă de apocalips, cînd „bate în 
usă. tainic, destinul", și „seacă din 
rădăcină casa", iar pămîntul „de-o
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boală fără chip se umflă", „ca un 
ochi năpădit de spaimele lumii", etc. 
reușesc nu să-1 capteze ci să-1 obo
sească mai degrabă pe cititor, care 
întrezărește aici o „mască" ce nu 1 se 
adecvează individualității lirice a au
torului, mult mai spontan, mai direct 
și mai sugestiv exprimată în versuri 
ca acestea, tălmăcind o viziune steni
că asupra vieții: „Mal e apă. mai e 
drum neumblat / Soare mai e să res
pire, pe lucruri, / Tu vorbește pă- 
mîntului farmece simple / Timpul 
meu tînăr să-1 bucuri // Iar 
ceasul bătrîn cu ore căzute, / Răs- 
toarnă-1 în ierburi curate — / Frun
zele verzi îl vor sparge mărunt, / A- 
rătînd orele-ntregi, orele toate / 
(„Ceas bătrîn").

Către acest „timp tînăr" al vieții 
noastre, efervescent și fecund în gîn- 
duri și fapte nobile, merită să-și con
centreze și pe viitor sensibilitatea și 
priceperea și acești poeți atît de ta
lentat! și, de fapt, atât de... tineri. 
Volumele de față, alături de altele 
ale unor autori ce se afirmă 
în prezent demonstrează așadar, o 
dată, jnai mult, năzuința constantă a 
liricii de astăzi de a exprima suges
tiv gîndirea, sensibilitatea omului 
contemporan, sentimentele sale pro
funde de plenitudine în fața vieții, 
de încredere în destmul patriei și al 
semenilor. Desigur că acest nobil 
elan creator și-ar putea afla o îm
plinire. un spor de substanță, o to
nalitate mai gravă, mai amplă dacă, 
după exemplul marilor poeți, acești 
autori ar vibra mai intens la reali
tățile contingente, Ia mutațiile și a- 
vîntul înnoitor al vieții noastre socia
le. „Cînd într-un poet, cu oricîte mă
tăsuri și argintării exterioare, nu gă
sești acel puls al vieții adevărate, ai 
de-a face cu un poet minor", scria G. 
Călinescu în 1934 arătând că marea 
poezie a crescut întotdeauna „pe 
locul unde viata era mai clocoti
toare".

de Irina PETRESCU

întrebarea standard, naiv opor
tună cu care începe sau se în
cheie totdeauna un interviu luat 
unui actor, sună egal și prompt : 
„care este rolul visat ?'... „ce rol 
ați dori să interpretați...*

— Pardon ?
— Da, ce rol v-ar plăcea să...
— Nu te supăra domnule, dar 

așa ceva nu există. în cinema, din 
păcate sau din fericire, nu se 
poate spune ce rol visezi să joci. 
Vrei să spui poate „ce fel de rol" 
ce soi de personaj, de existență, 
de aspect psihotemperamental ?...

— Se poate și așa...
— Nu, uite, nu ne înțelegem, 

pot Bă-ți răspund clar, pentru 
știu ce vreau : un rol care să 
semene cu nici unul din cele 
care le-am jucat pînă acum (asta 
îți spune ceva ?... atunci te rog să 
nu notezi). îmi doresc să joc o fe
meie adevărată, nici ingenuă, nici 
fatală, care să știe ce spune și de 
ce spune, care să nu treacă prin 
viața oamenilor din jurul ei, ci 
să știe să rămînă șl să se mani
feste. Un rol care să semene cu...

— Cu dumneavoastră...
— Nu, nu. Doamne ferește 1 Cu

nosc toate teoriile cu privire la 
scenarii scrise pentru actori, ro
luri pentru cutare, ș.a.m.d. Cîteo
dată, cînd asta înseamnă a cu
noaște perfect posibilitățile emo
țional meșteșugărești ale unui ac
tor e bine. Dar asta nu se prea 
întîmplă la noi cînd un actor de 
film este apreciat de următorul re
gizor care vrea să-1 distribuie, nu
mai în funcție de ultimul lui suc
ces — tot în film, așa că Papaiani 
este totdeauna — excelent — un 
Papă Papaiani, Bibanul — biban... 
și nimeni altceva.

Am înțeles în subtext, ceea ce ai 
înțeles și dumneata — sper. Că 
„a scrie pentru un actor' ar în
semna cumva să-1 urmărești prin 
cafenele, sau în culise cînd se 
ceartă cu recuziterul, la ștrand, cînd 
dansează, în papuci, nefardat, și 
să faci un personaj la îndemînă 
interpretului flatat poate că-și fo
losește garderoba personală în 
film.

îmi dai voie să-ți spun că asta 
nu folosește nimănui ? Că e un 
fel de nimic cu etichetă, și că 
dacă eu ca individ dacă am des
coperit ceva, un lucru care simt 
că trebuie spus cu orice preț, am 
să-1 fac să fie spus cu mijloacele 
mele „actoricești* în rolul care mi 
se încredințează ?

Dacă am întâlnit pe stradă, un
deva pe un șantier, într-un maga
zin, la mare, pe șosea, într-o încă
pere... UNDEVA, acest personaj, și 
pot să-mi închipui că știu despre el

Eu 
că 
nu 
pe

Adrian ANGHELESCU

Pentru copil.
Film serial : Calul Furry. 

18,00 — Stadion — emisiune de 
actualitate sportivă. Emi
siunea va fi consacrată zi
lei aviației Republicii So
cialiste România.

18,35 — Pentru tineretul școlar.

cîteva lucruri în plus față de 
pe care le știe scenariul, sau 
zorul, lasă-mă să mă războiesc cu 
ei și să le impun adevărul care 
poate fi de preț. Pentru că un ac
tor se uită altfel în jurul lui. Con
sumă altfel. Consumă specific rea
litatea. Numai că pentru asta, sce
nariul trebuie să-mi dea voie să 
întîlnesc personajul meu undeva, 
înțelegi ? El trebuie Să existe. In
tr-un singur om sau în mai mulți. 
El trebuie să-și ducă viața de 
miercuri șl de duminică, undeva, 
pe stradă, într-un magazin, la 
mare, pe șosea, într-o 1 
Intr-un roman chiar, într-< 
într-un foileton. Dar din păcate 
unele personaje cheie trăiesc în 
scenarii numai ca articole de fond. 
Sînt cifre de plan, sînt identități 
calculabile, cunoscute, fără mis
ter, fără viață personală, fără a- 
mănunte, fără semnificații umane, 
fără adevăr intim. Așa cum se 
spune într-un paragraf dlntr-un 
excelent volum de opinii scris de 
un reprezentant de frunte 
breslei noastre ®, dă-ml voie să 
citez : „...Autorul nu se conduce 
după fapte ci după principii gene
rale. Nemulțumit de a nu fi găsit 
în realitate întîmplări care să con
firme concret și întocmai aceste 
principii, violează faptele, renunță 
la experiența sa de viață, se de
barasează de tot ceea ce contra
zice expresia generală a fenomene
lor. El are o imagine globală a- 
supra realității, o reprezentare a 
lumii în care fiecare fapt particular 
se încadrează într-o lege. El nu 
descrie ceea ce vede, ci ceea ce 
știe, nu desprinde înțelesuri, ci im
pune semnificații. Nu îl conduce 
nevoia de a înfățișa fapte și a 
lumina sensurile lor, ci de a crea 
o povestire 
explicit un 
locului.*

Un actor
cerca mereu în cazul unor aseme
nea texte să pareze sărăcia erou
lui cu farmecul și inteligența sa, 
dar oricît de mult s-ar căzni, efor
tul său nu va fi altfel salutat de 
presă și de public decît tot așa, 
textual : „...s-a încercat să se su
plinească schematismul persona
jului, cu farmecul etc., dar nu s-a 
reușit să se treacă dincolo de us
căciunea de situație și de limbaj 
pe care i-o impunea scenariul...*

Mirarea mea constantă, citind 
proza românească din ultima 
vreme, este cum de se mal 
poate ca în literatura de cinema 
să apară situații așa de false, de 
sărace în semnificații. Atîția eroi 
înghețați în tipare cu neputință de 
spart. De ce oamenii de pe stradă 
nu există în filmul nostru de ac
tualitate, de ce nu au putut încă 
deveni nici unul din filmele ro
mânești care tratează un subiect
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al

dr. Leonid PETRESCU

ale metaforei 
sorginte tipic 
sau „tropot" 
tunătoare în 

din poeziile lui

Acasă la acad. prof. C. Daicovlciu.
19.15 — Mult e dulce și frumoasă — emisiune de limbă română. In cu

prins :
— Dimitrle Cantemlr șl limbajul științific.
— Poșta emisiunii.

19,30 — Telejurnalul de seară.
19,50 — Buletinul meteorologic

— Publicitate.
20,00 — Tele-enciclopedla

în cuprins :
— Henri Moore ; Tana ; Bursa ; Agamemnon.

21,00 — Fotbal : Italia—R.S.F. Iugoslavia.
Finala Campionatului european. 
Transmisiune de la Roma.
în pauză :
Parada vedetelor cu Udo JOrgen», Vico Torrianl, orchestra The 
Rackts.

22.45 — Film serial : Răzbunătorii.
23,35 — Telejurnalul de noapte.
23.45 — închiderea emisiunii.
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cu. timpul de desfășurare ASTAZI, I 
filmul tânărului de astăzi, al femeii | 
de astăzi, al intelectualului de as- ■
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posibilitatea de a da viață unui g 
adevăr. Unei situații adevărate, u- I 
nei relații adevărate, unei fiziono- “

I
că să mă chi- 0 
regizorul să-l | 
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care să ratifice în mod 
adevăr dat din capul

cu personalitate va în-

tăzi, al satului de astăzi î
E stupid să încerc să fac aici 

teorie literară, probabil că nici nu 
m-aș pricepe, dar pentru ca unui 
actor să-i fie 
ca personaj,

la îndemînă să existe 
el trebuie să aibă

mii adevărate, unui limbaj adevă
rat. Uite, ca să închei, îmi doresc, 
visez aproape, un personaj că
ruia să nu trebuiască 
nui împreună cu 1 
schimb la repetiții sau la filmare 
vorbele, frazele, declarațiile, sub- 
textul, ca să transform un per
sonaj care SPUNE, într-unul care 
VORBEȘTE. Să fac, cu alte cuvinte, 
meseria mea.

•) Radu Beligan : „Pretexte și sub- 
texte". pag. 70.

Zilnic, noi frontiere ale științei 
sînt spectaculos depășite. Incepînd 
din epoca de piatră și pînă în anul 
1945, specia umană a aflat mai puține 
lucruri noi decît din 1945 pînă as
tăzi. Savantul Robert Oppenheimer 
declara acum trei ani: „Nouă ze
cimi din savanții pe care i-a dat o- 
menirea de la nașterea sa sînt încă 
în viața. Am făcut mal multe pro
grese în patruzeci de ani decît în 
patruzeci de secole. 99 la sută din 
cunoștințele noastre se datoresc unor 
oameni actualmente în viață". După 
fiecare zece ani, cunoștințele noas
tre se dublează. Iar faptul tulbură
tor, de care puțini adulți își dau sea
ma, este că aproape toate cunoștin
țele pe care trebuie să le posede un 
om de 45—50 de ani au fost de fapt 
descoperite după ce șl-a terminat 
studiile.

Este, așadar, foarte explicabilă ce
rerea mereu crescîndă de cărți șl re
viste care să explice, într-un limbaj 
accesibil, descoperirile recente. In li
brării, cărțile de popularizare valo
roase se epuizează vertiginos. într-un 
număr recent al revistei 
Journal", se sugera 
cînd ar trebui 
publicată o ga
zetă științifică pe 
care am cumpă
rat-o în fiecare zl 
de la chioșc și am 
citi-o așa cum 
parcurgem un 
ziar obișnuit. I- 
deea nu e atît de 
exagerată precum 
vedere...

Popularizarea științifică este o mo
dalitate importantă — dar, de multe 
ori, neglijată — a comunicării inter- 
umane. Numai atunci cînd fiecare in
divid este informat asupra desco
peririlor esențiale și asupra tendin
țelor mari ale dezvoltării științei, se 
poate realmente integra în epocă, 
evitând senzația de a se simți pier
dut într-o lume neînțeleasă și de 
neînțeles. Ideile științifice și reali
zările tehnologice trebuie larg difu
zate, aduse la îndemînă tuturor. 
Cunoașterea lor face posibilă apoi 
sinteza mintală care deschide ori
zonturi largi asupra lumii moderne 
în neîncetată evoluție în care trăim.

Din nefericire, viata noastră este 
limitată, posibilitățile noastre de 
lectură — la fel. Pentru a citi tot 
ceea ce apare, pentru a fi la curent 
în detaliu cu tot ce este nou în știin
ță, ne-ar trebui — și asta nu este o 
figură de stil — sute de vieți. Sîn- 
tem siliți să ne specializăm. Dar asta 
nu exclude cunoașterea în linii mari 
a principalelor domenii ale științei 
șl ale progreselor înregistrate în fie
care dintre ele. Doar astfel, din tur
nul specializării noastre, vom putea 
comunica cu cei din jur și vom fi 
în stare să realizăm acea legătură 
dintre discipline, acea privire înțe
legătoare asupra lumii, atît de ne
cesară pentru creșterea puterii crea
toare a fiecăruia dintre noi.

Afirmațiile noastre pot părea sur
prinzătoare pentru cei care conside
ră că popularizarea științifică repre
zintă o preocupare secundară, si
tuată undeva la periferia științei și 
a literaturii. A contribui la îmbo
gățirea cunoștințelor oamenilor, la 
mobilarea cu noțiuni, idei sau prin
cipii noi a creierului semenilor, este 
una dintre profesiunile cele mai pa
sionante.

In numeroase momente ale vieții, 
fiecare dintre noi popularizăm. Sîn- 
tem întrebați de un copil cum func
ționează telefonul, tramvaiul sau te
levizorul, explicăm unei cunoștințe 
care sînt principiile jocului de bas
ketball, sau lămurim pe cineva în 
legătură cu unele detalii legate de 
însăși profesiunea noastră.

Ce înseamnă, la urma urmelor, a 
populariza 7 A explica. Dar nu ori
cum și nu la fel pentru oricine. 
Dacă asta ar echivala doar cu o 
transpunere în cuvinte mai simple 
a unor fraze scrise în termeni de 
specialitate, atunci oricine — înzes
trat cu bunăvoință (șl cu un dicțio
nar) — ar putea realiza, fără un e- 
fort deosebit, o asemenea operație, 
în realitate, conținutul acestei no
țiuni e cu mult mai încăpător. Pre
supune — dacă vreți — și fior poe
tic, și căutare a cuvîntului cel mal 
just și mai expresiv, și forță imagi
nativă, precum și numeroase alte 
lități care ne îndreptățesc să nu 
fuzăm bunei popularizări titlul 
„artă".

Popularizatorul trebuie să aibă 
rajul de a ataca subiecte reputate 
ca dificile. Curajul de a găsi imagini

„Science
că a sosit timpul

Infuzie de tinerețe în cercetarea științifică
tânăr candidat la titlul de 
savant. Exigența este aici 
factorul esențial, fiindcă nu 
ne putem permite să pro
movăm un om în cercetarea 
științifică dacă sîntem con
vinși că nu este apt pentru 
ea. Dar exigențele trebuie 
orientate spre aprecierea 
capacității de cercetare, mai 
mult decît spre cantitatea 
de cunoștințe acumulate, 
spre forța creatoare și nu 
spre forța memoratoare, 
spre perspectivă.

Se pot spune încă multe 
pe marginea creșterii celor 
ce sînt chemați azi să preia 
și să ducă mai departe des
tinele cercetării științifice 
românești. Cele cîteva idei 
mi-au fost stimulate de 
bucuria ce m-a încercat a- 
tunci cînd, citind hotărîrea, 
am simțit acea identitate în
tre interesele celor ce lu
crează în cercetarea științi
fică și interesele generale 
ale țării, acea permeabili
tate la cerințele noastre, do
vedită de conducerea țării, 
pe care ne-am obișnuit a le 
numi succint și sugestiv — 
indisolubila legătură între 
partid și popor.

(Urmare din pag. I)

vitalitate la înflorirea între
gii vieți științifice din țara 
noastră. Aceasta este de alt
fel una din condițiile înde
plinirii marelui rol rezervat 
științei în opera de construi
re a socialismului, în asi
gurarea progresului ei în pas 
cu cerințele revoluției teh- 
nico-științifice contempo
rane.

Evident, de această infu
zie de tinerețe va beneficia 
întregul nostru front al cer
cetării științifice. Putem an
ticipa că avînd mai mulți 
cercetători tineri, activitatea 
complexă ce se desfășoară 
în diferite institute va de
veni mai dinamică. De alt
minteri, realitatea pledează 
în favoarea acestei afirmații. 
Vîrsta medie a recenților 
laureați ai diferitelor premii 
științifice de prestigiu arată 
o deplasare spre oamenii sub 
45 de ani. Și nu întâmplător, 
ci pentru că aceasta este pe
rioada de maximă plenitudi
ne a oricărui cercetător. Prin 
aplicarea hotărîrii la care mă 
refer, absolvenții învățămîn- 
tului superior, care au che-

mare pentru investigația ști
ințifică vor putea începe 
imediat specializarea, res
pectiv, acumularea cunoștin
țelor teoretice și practice ne
cesare celui ce vrea să por
nească pe căi neumblate, 
să-și pună la încercai e și 
să-și valorifice plenar capa
citatea de creație, dorința de 
afirmare.

Firește, nu se pot prescrie 
rețete pentru sprijinirea și 
educarea cercetătorilor sta
giari. Dar, fără îndoială că 
multe depind de climatul 
general din colectivul din 
care va face parte. Personal 
am avut marea șansă de 
a-mi face ucenicia științifi
că sub conducerea regreta
tului acad. Comeliu Mildoși. 
Cel ce a creat școala româ
nească de sudură era pen
tru tinerii cercetători deopo
trivă un bunic și un dascăl 
cu o cultură clasică și ști
ințifică enciclopedică. Ală
turi de el, scurgerea timpu
lui devenea insensibilă și 
transmiterea cunoștințelor 
se făcea parcă de la sine. 
Analizarea faptului științific 
prin prisma experienței sale 
extinsă pe o perioadă ce de-

pășea 50 de ani, perioadă 
în care forța aburului, a e- 
lectricității și a atomului 
s-au dezvoltat pe rînd, dă
dea acestuia sclipiri inedite, 
îmi aduc aminte de spusele 
sale în ceea ce privește 
timpul de muncă al cerce
tătorului : „Noi nu venim 
aici (adică la secție) fiindcă 
este un program de lucru. 
Venim fiindcă cercetarea 
științifică este rațiunea noas
tră de a exista".

Aș reține din 
scurtă evocare că 
bătrîn" trebuie să 
direct și personal 
mai tânăr", să-l ajute să-și 
facă ucenicia muncind înțe
lept, să-i dezvolte dorința 
de creație, să-și determine 
cît mai realist rezultatele 
muncii sale, căci sub sau 
supraaprecierea sînt la fel 
de periculoase.

Cîteva cuvinte doar des
pre prevederile judicioase 
stabilite ca promovarea ti
nerilor cercetători să se facă 
pe baza unor certitudini. A- 
ceasta este în egală măsură 
important atît pentru socie
tate cît și pentru fiecare

această 
„cel mai 
se ocupe 
de „cel

proaspete, comparații îndrăznețe, 
pentru a descrie fenomene pe care 
savanții le exprimă adesea în for
mule neinteligibile pentru neinițiați. 
Curajul de a schimba termenii de 
mult încetățeniți printre specialiști 
și de a-1 înlocui cu alții, care, stâr
nesc, cîteodată, protestele celor o- 
bișnulțl cu cuvîntul-cheie de care 
nu se pot despărți.

Este — și susțin acest lucru cu 
tărie — cu njult mai greu a scrie 
popularizare bună decît a prezenta 
același lucru într-un articol de stric
tă specialitate. Pentru a compune un 
astfel de articol cercetătorului știin
țific nu i se cer decît cunoștințe e- 
lementare de gramatică (presupu- 
nînd, firește, că pe cele științifice 
le posedă). In schimb, pentru a scrie 
popularizare de calitate superioară, 
la toate acestea se mai adaugă ne
cesitatea imperioasă de a transfor
ma frazele seci în imagini luminoase, 
care să deschidă perspective tutu
ror cititorilor, care să stîrnească — 
de ce nu ? — o plăcere estetică, ală
turi de aceea de a-și simți „creierul 
dllatîndu-se“.

După cum se știe, în țara noastră 
se face mult în 
domeniul popu
larizării. Unele e- 
diturl — ca a- 
ceea științifică 
sau Editura Enci
clopedică de cu- 
rînd înființată — 
au de fapt ca 
scop tocmai popu

larizarea științifică la diferite Jl- 
velurl șl pentru diferite categorii 
de specialiști. Editura Tineretului 
publică, de asemenea, cu regula
ritate volume de popularizare a- 
decvate vîrstel și profilului publi
cului său cititor. Conferințe șl emi
siuni radiofonice sau televizate, ar
ticole de reviste și ziare, comple
tează acest tablou. O revistă ca 
„Știință și tehnică" este consacrată 
exclusiv popularizării. Pînă în cel 
mai îndepărtat colț de țară, notâH- 
țile științifice pătrund fără întâr
ziere.

Dar despre ce noutăți este vorba 7 
Ce anume este popularizat șl In ce 
mod 7

Multă vreme — șl practica Încă 
persistă chiar în unele publicații 
foarte răspîndite — s-a considerat 
că sarcina popularizării este rezol
vată prin publicarea a ceea ce se 
intitulează „curiozități". A fi lacom 
de cunoaștere este o calitate ine
rentă omului. Dar curiozitatea poate 
fi hrănită cu știri disparate, fără 
semnificație sau cărora nu li se ex
plică necesitatea 7 Să afli că într-o 
grădină zoologică s-a născut un ti
gru, că un delfin sare după o minge 
sau că laserul. străbate diamantul 
este — după părerea mea — inutil. 
Dacă se explică însă interesul pro
blemei și cauzalitatea el, dacă se 
arată pentru ce laserul are aceste 
calități Sau ce semnificație are stu
diul inteligenței delfinilor, începem 
să facem adevărată popularizare. De 
la curiozitate, se trece astfel la ne
cesitate, iar popularizatorului îi re
vine misiunea dificilă de a satisface 
foamea de știință, de a efectua sin
teza culturii actuale.

Cred că în acest domeniu s-ar pu
tea face mai mult. Să ne gîndlm, 
de pildă, că avem o singură revistă 
dedicată exclusiv popularizării știin
țifice, In timp ce numărul publica
țiilor literare este de ordinul ze
cilor — și fac această paralelă pen
tru că, de fapt, creșterea nivelului 
științific general al oamenilor este 
de o importanță cel puțin egală cu 
formarea gustului literar.

Pe de altă parte, nu întotdeauna 
scopul diferitelor mijloace de popu
larizare științifică este atins. Un*)l 
par făcute mai mult pentru a în- 
depărta pe cititor sau auditor. Nu 
arareori conferințele sînt aride. Tex
tele apărute în presă sînt, cîteoda
tă, fie simpliste și — de ce să n-o 
mărturisim — nescutite de greșeli, 
fie scrise într-un stil pompos, greoi, 
împănat cu termeni de strictă spe- 

. cialitate și deci inaccesibili majo
rității cititorilor. Alegerea — din 
materialul imens al cunoștințelor noi 
ce apar în fiecare clipă pe cuprinsul 
planetei noastre — se face de multe 
ori defectuos. Sînt cazuri cînd apar 
știri nesemnificative, neglijîndu-se, 
în schimb, unele fapte esențiale. 
Spiritul de discernămînt, mai ales 
aici, trebuie să fie veșnic treaz.

Mal există și un alt viciu al popu
larizării științifice : prezentarea unor 
lucruri vechi, depășite. Din neferi
cire, multi mal cred că a populariza, 
astăzi, este a descrie schema de 
funcționare a unei locomotive sau a 
arăta cum se digeră zahărul. In rea
litate, locul popularizatorului este In 
primele linii : acolo unde apar des
coperirile noi, unde știința este în 
plină efervescență. Popularizatorul 
este cel care trebuie să stabilească 
legătura indispensabilă între savant 
(borna cea mai avansată a cercetării, 
a noului în știință) și public. Dacă 
savantul poate să facă el însuși a- 
cest oficiu, cu atît mai bine. Insă 
doar un mic procent dintre cei care 
realizează descoperiri esențiale sînt 
în stare să le și explice publicului 
larg. Pătruns pînă în fiecare fibră 
de cercetarea la care muncește, o- 
mul de știință utilizează termenii cu 
care este familiarizat, frazele com
plicate care-i par simple, fără să-și 
dea uneori seama că limbajul său 
este „criptic" chiar pentru colegii 
săi din alte ramuri.

Aici intervine arta de a „sensibi
liza" descoperirea, de a o face larg 
accesibilă, într-un mod cît mai atră
gător, respectând însă cu 
adevărul științific.

Omul chemat să facă 
popularizatorul, trebuie să 
paritatea de 
temeinice în 
preslvitatea 
de a mînui 
trebuie, în definitiv, să cerem unei 
cărți de știință popularizată 7 Să fie 
în același timp instructivă și atră
gătoare.

In sfîrșit, părerea mea este că gre
șim dacă pretindem unui material 
de popularizare să dea răspunsuri la 
toate întrebările. Da, el trebuie să 
lămurească cititorul în problemele 
esențiale, dar nu strică să-l lase pe 
același cititor să-și pună continuu 
întrebări. Comunicarea — în acest 
domeniu — este în fond un dialog, 
un pasionant flux de întrebări și 
răspunsuri, un exercițiu, un examen 
al inteligenței.

puncte de vedere

ar părea la prima

ca- 
re- 
da

cu-

e Filarmonica de stat „G. Enes- 
cu“ (la Ateneu — ora 20) : Concert 
simfonic. Dirijor : Emil Simon.
o Opera română : Bărbierul din 
Sevilla — 19,30.
© Teatrul de stat de operetă (la 
Sala Palatului) : My fair lady — 
19,30.
© Teatrul Național „I. L. Cara
glale" (sala Comedia) : Topaze —
19.30.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) : Lungul drum al 
zilei către 
zentat de 
Cluj) — 20.
© Teatrul 
Magheru) :
19.30,

. “ : Lungul drum al 
noapte (spectacol pre- 
Teatrul Național din

„C. I. Nottara" (sala 
O casă onorabilă — 

(sala Studio) : Cafeneaua 
cameleonilor — 20.
• Teatrul Gluleștl (In sala Studio 
a Teatrului Național „I. L. Cara- 
glale") : Visul unei nopți de Iarnă 
— 20.
a Teatrul „Barbu Delavrancea" î 
Kathleen — 20.
• Teatrul Mic : Tango — 20.
• Studioul Institutului de artă 
teatrală șl cinematografică „I. L. 
Caraglale" (la Teatrul de vară din 
parcul Herăstrău) : Nenorocirile 
din dragoste ale lui Arlechlno și 
ale celorlalți — 20.
o Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Ca la Tănase 
— 19,30, (grădina Boema) : Boema 
Palace — 20.
S Ansamblul artistic al Uniunii 

enerale a Sindicatelor (la Tea
trul de vară 23 August) : Selec- 
țlunl ’68 — 20.

sfintenie

aceasta, 
aibă ca- 

a „fuziona" cunoștințele 
domeniul științei cu ex- 
literară, cu priceperea 
mijloace captivante. Ce
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în acest pitoresc oraș, însăși natura pare 
a fi dat dimensiune dealurilor, caselor, ar
borilor, vehiculelor, , rîurilor. Casele, rîn- 
duite ca volumele într-un raft de biblio
tecă, par incunabule străvechi care ae păs
trează cu ferecăturile și ornamentele loc 
tulburătoare. Din toate se degajă un aer 
de farmec și mister, iar clopotele cu bătaia 
lor seamănă atît de mult cu clopotele Su- 
cevii, încît îmi face impresia că aceeași 
mînă le face să vibreze și aici, și acolo, în 
înaltele instrumente ale văzduhului. Cîte 
o casă sus, pe o piramidă de verdeață, pare 
o mobilă sau un ceas cu cuc.

Culorile sînt aici ale omului și ale naturii. 
Piatra de rîu este înverzită de ierburi, 
adumbrită de licheni și de mătasea broaș
tei, și lesne înțelegi de ce pictorii vin 
să la culorile de pe această imensă paletă, 
unde sînt sute, mii de nuanțe așezate cu 
cea mai desăvîrșită artă pe ziduri înalte, 
pe ziduri joase, pe ziduri mucegăite, pe 
ziduri vopsite, pe ziduri arse de soare, 
pe ziduri umede de rouă și umbră, pe zi
duri afumate de incendii, pe ziduri năpă
dite de vegetația buretoasă, pe ziduri pe 
care s-au scurs coclelile acoperișurilor, pe 
ziduri roase de tălpile pelerinilor, pe zi
duri vil și pe ziduri moarte,

unități s-au îndreptat spre zonele perife
rice și spre platforma industrială, așezată 
dincolo de Dealul Gării și Dealul Brădet, 
spre Albeștii unde și-a găsit sfîrșitul 
poetul-revoluționar Petofi. Privită la lăsa
rea nopții de pe pridvorul turnului cu 
ceas, platforma industrială, asemenea unui 
lac fluorescent, ar putea să ne apară ca 
„un foc luminos, mare cît o masă, care 
arde cu văpăi". Aici, în prelungirea car
tierului muncitores”, au fost amplasate cu 
zece ani în urmă primele obiective ale 
complexului de faianță, iar mai de curînd 
blocul-turn și halele pentru atelierul de 
proiectare și producție aparținînd fabricii 
de utilaje pentru industria ușoară „Nico
vala".

Creșterea impetuoasă a unităților indus
triale în cincinal se realizează fie prin 
reuțilări, fie prin construirea de noi obiec-

dînd posibilitatea colorantului să facă corp 
comun cu ceramica. Parcă sînt aripi de 
fluture, parcă sînt timbre dintr-o vastă co-

gama de sortimente pentru export. Acum, 
prin noi investiții, capacitățile actuale vor 
crește cu încă patruzeci la sută și ele vor . .
intra integral în funcțiune la sfîrșitul aces- lecție aplicate pe farfurii de felurite di- 
tui an. Se măresc secțiile de fasonare, dis- 
cuire și turnătorie, secția auxiliară de pre
gătire a formelor. Se construiesc două cup
toare mari, cuptoare-tunel pentru arderea 
produselor de faianță și vom importa un 
cuptor electric pentru ars decor.

întregul ansamblu, după cum recunosc 
toți cei angajați în această întreprindere, 
a pornit anevoios. Munca de instruire a 
cadrelor a cunoscut dificile și multiple as
pecte, dar ea s-a încheiat cu alcătuirea 
unui mare și unitar organism industrial, 
capabil să participe, prin creațiile sale ce 
țin de domeniul artei și inteligenței tehnice, 
la mari competiții internaționale. în ge
neral, beneficiarii străini apreciază decorul

mensiuni.
Ni se spune:
— Se cere o cantitate enormă de sticlă.
— Fabrica noastră realizează, anual, pes

te o sută douăzeci de milioane de sticle.
— Expediem zilnic, la rampă, cîte un' 

tren de cincisprezece sau șaisprezece va
goane de sticlă.

O intensă activitate creatoare caracteri
zează colectivul fabricii de faianță si sticlă. 
Anul trecut s-au înregistrat 195 de pro
puneri de inovații, din care au fost apli
cate 145, cu o eficiență economică de a- 
proape un milion de lei. Invențiile, ino
vațiile, raționalizările sînt privite cu toată 
seriozitatea. S-au organizat grupe de ino-

o instituție de popularizare, ci șl o bază 
de cercetare științifică. Avem un fond do
cumentar care merită o cercetare atentă. 
Arhiva . Sighișoarei este uriașă, splendidă. 
Nici jumătate din ea n-a fost cercetată 
și pusă în lumină. Toată secția de etno
grafie, mobilierul cu dulapuri în stil baroc, 
mese, scaune, țesături, material ceramic (au 
fost olari vestiți la Sighișoara și Saschiz), 
stau în depozite. Nu putem încă expune 
materialul de istorie veche și arheologie, 
vestigiile unor culturi întregi, în special 
epoca bronzului, cultura dacică și romană...

Ne uităm în jur. Atîtea turnuri ! Nouă 
turnuri pornind în vale pe coastele orașu
lui. Case vechi. Casa în care a locuit 
Vlad Dracul și în care se află un azil de 
bătrîni. Cartiere întregi cu aer de stampă 
străveche, bine întreținute, de altfel-, sînt 
locuite și nu dau posibilitatea de a fi cer-

Pe scara valorilor, Sighișoara s-a ridicat 
în rang, a devenit municipiu.

Orașul vecin cu stejarii — oraș care 
numără mai mult de jumătate de mi
leniu — a evoluat cu acea încetineală a 
naturii, care pregătește tiparul adevăratei 
frumuseți abia după ce a încercat nenumă
rate variante și a produs cea mai severă 
selecție.

Turnul cu ceas în bulbul căruia s-a păs
trat cronica zbuciumată a orașului ne a- 
trage din clipa în care am pătruns în Si
ghișoara. A fost o vreme cînd el nu măsura 
doar timpul, ci și temperatura orașului, și 
precipitațiile orașului, și altitudinea ora
șului, și tezaurul orașului, și distanța ora
șului față ' .. ............................ .. "
Sud, cînd 
înălțimea

Turnul 
obiective 
rite unghiuri ca pe o vedetă, ca pe un 
celebru personaj străvechi. Olanele lui 
smălțuite strălucesc ca un vas de faianță 
și poartă parcă în reflexele lui predesti
narea oamenilor de aici pentru unul din 
meșteșugurile de bază ale prezentului.

Personaj mitic, Sighișoara ar putea fi 
asemuită cu Ianus, cel cu două chipuri, 
privind cu o față spre trecut și cu o față 
spre viitor. El este opera îmbinării prin 
secole a tuturor talentelor și vocațiilor, 
care au pretins breslelor produse ale mun
cii și artei, organizare și talent militar, 
pricepere de constructor, vitejie șl eroism, 
cooperare în vederea utilizării armonioase 
a tuturor forțelor și ideilor, superioare, 
întregul ansamblu fiind cea mai deplină 
expresie a solidarității.

de Polul Nord și fată de Polul 
porțile lui erau porțile cetății și 
lui punct de observație.
cu ceas este o țintă și mii de 
fotografice îl vînează din dife-
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Evaluăm în discuțiile cu gospodarii ora
șului avuțiile sale.

— Față de începutul cincinalului, pro
ducția globală a crescut cu peste o sută 

'cincizeci de milioane de lei.
— Capacitățile industriale ale municipiu

lui «e vor dubla, iar în unele unități se 
von mări de trei și chiar de patru ort

— Intr-adevăr. în planul de perspectivă 
se prevede o producție globală care va 
atinge anual un miliard și jumătate.

Dacă am dori să găsim o echivalentă 
breslelor de odinioară, dacă am face să 
coboare de pe soclul lor emblemele bres
lelor și le-am cere să se îndrepte spre 
unitățile reprezentative de azi, ele s-ar în
drepta spre Complexul industrial de fa
ianță și stiolă, spre „Nicovala", spre Fabrica 
de confecții „Tîrnava", spre fabrica de țiglă 
și cărămizi, spre fabrica de țesături, spre 
întreprinderea de prelucrare a tulpinelor 
de in, spre cooperativele „Prestarea" și 
„Sporul".

PăTăsind treptat atelierele vechi și ne
încăpătoare ale orașului patriarhal, noile

tive. „Nicovala" apărută la începutul cinci
nalului își mărește treptat capacitatea, de
venind din atelier, fabrică. Urmînd aceeași 
cale. Fabrica de confecții „Tîrnava" pără
sește atelierele neîpcăpătoare din centrul 
orașului și se mută în halele cu multe 
etaje amplasate pe strada Eminescu, în 
vecinătatea Dealului Breite, și la cotul rîu- 
lui, lingă podul boltit. Despre „F.C. Tîrnava" 
putem vorbi azi ca despre una din marile 
fabrici de confecții dip țară. La o privire 
fugară, remarcăm apariția utilajelor mo
derne și la întreprinderea de țesături de 
lînă șl mătase „6 Martie", unde se execută 
pentru prima oară la noi țesături decora
tive pentru draperii, cuverturi, articole de 
tapițerie; remarcăm reorganizarea fluxu
lui tehnologic în industria locală și ne 
oprim vreme îndelungată la bilanțurile fa
bricii de faianță și sticlă, una din cele 
mai mari de acest fel din țară și, categoric, 
cea mai modernă.

— Cantitatea de .faianță și sticlă, cu toată 
creșterea rapidă a producției, se do
vedește neîndestulătoare, ne spune Silves
tru Istrate, secretar cu problemele eco
nomice al Comitetului municipal de par
tid, pînă de curînd inginer-șef la Com
plexul industrial de faianță și sticlă. Pro
dusele noastre se cer deopotrivă pe piața 
internă și la export. Exportăm în toate 
continentele. Proiectul prevedea inițial 
3 800 tone de faianță pe an. S-au făcut o 
serie de îmbunătățiri, modificări pe linia 
tehnologică ținînd de mica mecanizare, mo
dernizări. Inovațiile și invențiile și-au spus 
aici un cuvînt hotărîtor. Toate au dus, 

■fără alte investiții decît prin reuțilări; la, 
atingerea unei producții de 5 600 tone fa
ianță pe an. S-au făcut îmbunătățiri sub
stanțiale Ia fabrica de sticlă, mărindu-se 
indicele de extracție, de topire. A crescut

viu și formele ingenioase ale faianței si- 
ghișorene. Vasele fac trecerea de la for
mele clasice la cele moderne și se vede 
preocuparea creatorilor de modele, între 
care s-au impus, îndeosebi. Wilhelm Fabini 
și Carmen Șoseanu, de a ține pasul cu 
evoluția artelor plastice. După „etapa albă“, 
apreciate au devenit produsele cu glazură 
metalică, iar acum curentele modei se în
dreaptă spre glazurile mate, ceea ce face 
ca și producția fabricii de faianță să se 
orienteze în aceste direcții, așa încît pianul 
de export, care prevede anul acesta nu 
mai puțin de trei milioane cinci sute de 
mii de bucăți, să fie la înălțimea cerințelor. 

Urmărind activitatea secțiilor, cu greu 
ți-ai putea da seama de punctele nevral- 

. gice, de operațiile care ar putea să sufere 
noi perfecționări. Totul se desfășoară cu 
precizie și repeziciune. Calupurile de pastă 
măcinate și dezaerate mecanic sînt tăiata 
în felii cu ajutorul unei „harfe". Așezate 
în tipare, feliile de pastă capătă forma 
farfuriilor și pătrund în tunele. Platouri 
de conveior poartă stive de farfurii prin 
văzduh. De la un capăt Ia altul al halei 
auzim cum se înfiripă treptat sunetul fa
ianței și avem impresia că ne aflăm in
tr-un mare restaurant.

La secția decor, munca are două aspecte 
distincte: decorarea vaselor cu ajutorul 
decalcomaniilor și abțibildurllor și decora
rea vaselor cu pensula, ca într-un atelier 
de pictură. Roata olarului o întîlnim și 
în halele de producție, și în atelierele de 
decorare deoarece multe operații se fac 
prin rotirea de sfîrlează a cănilor, ulce
lelor, vazelor. Decorul cu decalcomanii este 
un sistem de reproducere „tipografică" de 
imagini colorate. Imaginile așezate pe pe
liculă sînt transpuse cu mîna pe faianța 
albă și. în timpul arderii, pelicula dispare

vatorl în fiecare secție și la fiecare sector, 
și aceste grupe sprijină efectiv orice idee 
ingenioasă pentru a fi bine clarificată și 
realizată Ia nivelul tehnicii actuale. Două 
treimi din inovații aparțin muncitorilor, 
numărul total al inovatorilor ridicîndu-se 
In întreprindere la nu mai puțin de două 
sute șaptezeci.

Privim cu cel mal viu interes mașina 
semiautomată pentru colorarea unor pro
duse ceramice prin pulverizare, înregis
trată ca invenție și urmînd să fie breve
tată. Numele lui Nicolae Dragomir, care a 
înregistrat din 1962 pînă azi patruzeci de 
inovații, este bine cunoscut în Sighișoara ; 
este și el unul dintre acei oameni pasionați 
pentru munca lor, care nu se mulțumesc 
niciodată cu gradul de perfecționare al 
unei mașini și caută cu perseverență mo
dalități și tehnici menite să dea un mai 
mare grad de exploatare șl siguranță utila
jelor, o mai mare viteză de producere a 
bunurilor, ceea ce înseamnă, figurat vor
bind, o prelungire a efortului spiritual în 
domeniile mecanice, unde îndemînarea și 
inspirația capătă un tot mai înalt indice 
de sedimentare.

’ Evaluăm forța emoțională a orașului.
— Dar forța emoțională, frumusețea, pot 

fi evaluate oare 7
— Sînt ansambluri unice, ne spune 

Gh. Moldovan-, directorul muzeului muni
cipal.-Ele au o valoare inestimabilă, ca și 
materialele de breaslă pe care le avem ex
puse în încăperile Turnului cu ceas, în 
depozite. Am putea să devenim nu numai

cetate și vizitate de turiști. în fond, în 
afară de edificiile publice, în afară de 
donjon, cetatea Sighișoarei este proprie
tate particulară. Turnurile, care ar putea 
fi amenajate ca secții ale muzeului, sînt 
închise sau sînt folosite ca depozite pen
tru produse chimice sau pentru a adăposti 
arhivele orașului și ale *...................
nava. Pentru vizitatori, 
vedere prezintă interes, 
diferite turnuri merită 
în cel mal scurt timp.

în bolțile orașului vechi s-ar putea des
chide o cramă. Mica și pitoreasca încăpere 
a cofetăriei din Piața Cetății este insu
ficientă în sezonul turistic. în spațiile fos
telor prăvălii s-ar putea deschide mici ma
gazine, care ar însufleți acele colțuri ale 
orașului care par părăsite. Se exprimă 
numeroase sugestii cu privire la atmosfera 
de azi a Sighișoarei și multe le găsim ex
trem de potrivite. Am cere mai multă in
ventivitate, pentru ca orașul să renască 
în diferite ipostaze ale trecutului, pentru 
contraste, pentru sublinierea unor elemente 
caracteristice. Am vrea să vedem pe stră- 

! zile înguste o caleașcă, să vedem trăsuri 
! pentru plimbări de agrement. Ni s-a spus 
I că s-ar mai găsi caroserii vechi. Ar trebui 
I achiziționate de pe acum, ca nu cumva 

în anii care vin să fie nevoie de restaurat 
asemenea vehicule după stampe și docu
mente. în Piața Cetății, în turnuri, pe deal 
pot fi organizate spectacole sunet și lu
mină, carnavaluri, concerte de muzică pre
clasică, ceremonialuri de breaslă, primiri 
la „curtea principelui", momente din isto
ria Sighișoarei.

Cei care vizitează ansamblurile Evului 
mediu, vor să arunce o privire în viața 
celor din împrejurimile orașului. în Ionul

întreprinderii Tîr- 
fiecare unghi de 
iar priveliștile din ' 
șl pot fi expuse

recomandlațîe
/

Scrisoare die
povestire de Mircea SERBĂNESCU

fadelor produse de artizanat, unitățile co
merciale s-ar putea gîndi la realizarea 
unor magazine în care să fie expuse, spre 
vînzare, articole de artă țărănească auten
tică : ștergare, chimire, olărie, chipuri și 
măști de lemn sculptat, bîte ciobănești 
împodobite cu capete sculptate, broderii, 
plăci smălțuite, scoarțe împodobite cu fi
guri și siluete de fete și femei tinere, lu
crări de gravură în lemn reprezentînd mo
tive atît de frecvente ca șarpele, pomul 
binelui și al răului, peștele, scara pisicii, 
porumbelul, cocoșul, calul, strugurele, ar
borele vieții. Nu mai puțin căutate ar 
fi obiectele casnice de lemn, lingurile cio
plite, ploscele, donițele, fusele sau instru
mentele muzicale, fluiere, tulnice, în mi
niatură, ocarinele etc. Toate acestea ar în
lesni cunoașterea tradițiilor, obiceiurilor 
poporului nostru, ar completa armonios 
viziunea locului. Exteriorul cetății, aspec
tul turnurilor, al străzilor fără viziunea 
de interior este unilaterală șl, poate, de
rutantă. Obiectele de muzeu expuse sînt 
cele clasice, adică cele ce pot fi întîlnite 
și aiurea : lăzi de bresle, ceasornice, frag
mente de olărie. arme, costume nobiliare, 
documente scrise (între care și o scrisoare 
a lui Napoleon către Melas, generalul si- 
ghișorean înfrînt, după multe succese mi
litare răsunătoare, la Marengo). Ceea ce 
însă nu vede nicăieri vizitatorul constituie 
tocmai zestrea spirituală și artistică a 
poporului, iar valorile artei sale nu pot fi 
prezentate în momentul de față, deoarece 
muzeul nu are spațiu — nu dispune în 
fond decît de încăperile Turnului cu ceas 
unde, în afara materialelor expuse, sînt 
și multe materiale depozitate, imposibil de 
cercetat.

Concepută ca oraș sub Influența Renaș
terii germane. Sighișoara este în același 
timp produspl muncii și al creației oame
nilor de pe aceste meleaguri, produsul 
cooperării dintre români, germani și ma
ghiari, și acest fenomen de mare profun
zime trebuie relevat întocmai, cu spirit 
științific și forță emoțională.

acțiu- 
peste 

între»

oblec«

Reiau dialogul cu dumneata, cerîndu-ți îngădu
ința să ne tratăm reciproc ca bărbați, trecînd — 
dumneata — peste imaginea copilului care am fost 
pînă nu de mult. Din partea mea consideră că am 
rupt cordonul dependenței filiale, salt calitativ ab
solut necesar vieții mele. Dacă-mi dai voie, ți-aș 
aminti că o experiență nefericită, o suferință neaș
teptată accelerează maturizarea, sau cum s-ar pu
tea numi ceea ce s-a întîmplat 
cu mine, căci am trecut de la 
experiență de acest fel.

într-o privință poate că a fost mai bine să mă 
trezesc cu un minut mai devreme 
forie pe care mi-o permanentiza prezența în buzu
narul de la piept a diplomei de inginer, tot așa 
de proaspătă și de parfumată ca o floare de pri
măvară. Aveam nevoie de un duș rece, pentru că 
eram prea fierbinte. Febra mare poate fi asemănată 
cu beția : m-a împins la destule fapte și declarații 
exagerate, cele mai multe regretabile.

Vezi, așa judec, mai ales că eram nu fierbinte, ci 
foarte fierbinte. Atît încît credeam că lumea în
treagă renunțase la sensul ei firesc pentru a se 
învîrtl — sărmane — în jurul meu. Amenințam să 
devin incandescent ca soarele, gata să privesc din 
înălțime cu convingerea că eu încălzesc și pun în 
mișcare lumea 1 îmi deveniseră dragi toți oamenii : 
și necunoscutul care trecea pe lîngă mine pe stradă, 
surprins că-1 salut ca pe un vechi și bun prieten, 
si ospătarul care mă servea serios și convins, și 
femeia de pe banca de vizavi a tramvaiului, prea 
violent fardată ca să n-o suspectez — și s-o iert — 
pentru ceva mai mult decît simpla 
meiască.

La restaurant mi-am dat seama că 
mă dată făceam comanda pe bani 
dumneata, așa numiți! „bani de buzunar" care 
m-au înduioșat ca încă un semn de despărțire. 
Mi-am jurat pe loc ca la prima vizită ce-ți voi face 
ca inginer să te invit și să plătesc eu, în fața ochi
lor dumitale admirativi și uimiți. Și mă vedeam 
muncind cu acea rîvnă care ți-ar fi parvenit con
vertită în mîndria firească, binemeritată și dreaptă, 
răsplată a unei îndelungate munci de părinte și 
educator. Și totul ar fl fost în adevăr admirabil, 
simplu și normal, dacă n-ar fi intervenit acea 
mică scenă dintre noi. care a răsturnat toate cele
lalte realități euforice, adueîndu-mi umbră tocmai 
în toiul unei lumini orbitoare care părea fără 
sfîrșit.

Am încercat, bunăoară, să te absolv de crîncena 
responsabilitate, dar zadarnic ; nu, tată, nici nu-mi 
trece prin minte să-mi încep viața independentă, 
adevărata mea existență individuală și socială, prin 
umilința unui compromis, prlntr-o dublă umilință, 
mai exact spus, căci ar rămîne și a mea și a dumi
tale. Știu, nu asta ți-a fost intenția. Mai degrabă te-a 
împins înainte o slăbiciune momentană, sau o taini
că vînă de teamă subterană, pe care și eu am cunos- 
cut-o mai tîrziu; de aceea șl prima mea reacție a 
fost de compasiune — iartă-mă ! —; o compasiune 
caldă, emoționantă. Mi-eral foarte drag așa cum mi 
te înfățișai omenește slab, înclinat ca niciodată de 
cînd te știu spre compromis și tînguială. Vocea cu 
care voiai să exprimi ceea ce nu-ți stătea în carac
ter era atît de falsă încît îmi venea să te îmbrăți
șez.

Te-am întrebat, totuși, țepos : „De ce. tată 7“ A

în ultima vreme 
început pnntr-o

din starea de eu-

cochetărie fe-

pentru o ulti- 
primiți de la

fost penibil felul cum te scuzai. „în cine nu ai în
credere atunci, tată 7 în mine sau în ceilalți 7“ 
Te-am întrebat cu un început de derută, căci știam 
că dumneata aveai cu totul alte păreri despre oa
meni în general. Te-am lăsat cu mîna întinsă, re- 
fuzîndu-ți gestul cu acea nobilă demnitate pe care 
ți-am admirat-o întotdeauna și pe care aș fi voit 
să o asimilez cît mai organic eu însumi, profund și 
pentru toată viața.

încă mai eram emoționat, deși între degetele du
mitale continua să tremure spre mine plicul alb, 
care era în fond un blam pentru mine și — nu-ti 
dădeai seama 7 — un certificat de neputință și de 
slabă purtare, așa cum n-ai dat poate nici unuia 
dintre studenții pe care i-ai format. Abia insistența 
care a urmat m-a deconcertat cu adevărat. îmi 
erai tot drag și nu pierduseși nimic din forța și 
prestigiul personalității proeminente care avea pen
tru mine consistența de bronz a unei statui, dar nu 
puteam să sufăr văzîndu-te umil în fața unui destin 
misterios, cerșindu-i bunăvoință, după ce mă obiș
nuisem să te consider stăpîn, cîrmaci, judecător. 
Și doar era destinul meu, de care începeam să mă 
simt în sfîrșit eu în primul rînd răspunzător.

Am venit atunci cu acel al doilea refuz, de data 
aceasta de-a dreptul brutal, revoltat, care te-a în
covoiat ca sub un ciocan. Nimeni — presupunînd că 
ar fi putut asista și altcineva la scena dintre noi — 
n-ar putea să-și explice actul dumitale de incon
secvență pe care l-ai săvîrșit nu atît față de mine, 
cit față de dumneata însuți; îmi întindea! — cu 
tremurări și șovăieli, e adevărat — acel plic alb 
încercînd șă explici ceva în legătură cu acest ultim 
sprijin pe care te simțeai obligat să mi-1 mai dai. 
îți aduci aminte 7 „Poate că — ai adăugat — te sur
prinde gestul meu (Mă uluia 1) ; nu uita că sînt pă
rinte, că tot ce am pe lume mai bun ești tu, și un 
părinte este dator să facă totul pentru fericirea 
copiilor lui 1“

Aceasta a fost după cel de al doilea refuz al meu, 
după violența aceea stăpînită, care mă umplea și 
mă fărîma interior ca o explozie. Voiai să mă faci 
să cred că nu în mine, în forțele mele, în caracterul 
meu nu aveai încredere, ci că părinții sînt slabi în 
fața vieții, aducîndu-ți aminte că unul chiar a izbuc
nit în lacrimi fără să țină seama că e în public, 
numai și numai pentru a obține un biet avantaj 
pe seama odraslei sale. „Viața e o cale ferată lungă, 
foarte lungă, dragul meu, și acest neînsemnat ma
caz de acum te poate pune pe direcția cea bună."

în ciuda tuturor explicațiilor de acest fel și cele
lalte care au mai urmat, tot rămînea ceva neex
plicat între noi și dacă atunci n-am avut puterea 
să cuget, acum am, de aceea îți chem oridecîteori 
pot umbra în cămăruța care-mi adăpostește orele 
de răgaz. Mă împresoară liniștea singurătății ce 
mi-am impus, tocmai pentru a putea convorbi mai 
departe și a căuta împreună explicația de care am 
neapărat nevoie. Caut adevărul. îmi este absolut 
necesar, ca aerul și ca apa. -întrucît, cu adevărat, 
tot ceea ce mi s-a întîmplat după ce ne-am des
părțit pare să-ți dea dreptate. Poate că n-ar fi stri
cat să mă pot apăra cu scrisoarea ce-mi ofereai, 
sau cu orice altceva, pentru că omul 
puneai toată încrederea și nădejdea a devenit de 
la bun început tiranul meu.

Curios e că nu-1 pot socoti pur și 
drept, rău, necinstit față de mine, deși cu ceilalți 
colegi de-o vîrstă cu mine își îngăduie o altă pur-

în care îți

simplu ne-

tare decît aceea pe care mi-o rezervă mie. Dar 
cum aș putea să-i întreb dacă și ei au avut cumva 
o scrisorică de la babacu ? Nu, tac. Mă închid în 
mine și nu-mi rămîne alta decît să te întreb tot 
pe dumneata : „De ce m-al crescut astfel 7 De ce 
mi-ai cultivat atîtea slăbiciuni 7“

Am ajuns să-mi fie ciudă pe chipul meu de seră, 
pe înfățișarea mea de băiat bun, de băiat frumos, 
de „băiatul mamii", cum mi se pare că mă soco
tește fostul dumitale student, actualul nostru ingi
ner-șef. E concluzia la care ajung după fiecare în- 
tîlnire cu el. Este alt duș rece, după ce izbutisem să 
redevin incandescent și să mă urc în trenul care 
m-a adus încoace eliberat de orice povară a tre
cutului — șl mă refer strict la plicul alb pe care 
voiai să mi-1 dai. Eram iarăși convins că sînt cine
va și că stăpînesc’ din nou, pe deplin, acea forță 
tînără capabilă să mă propulseze înainte, să mă 
avînte în spațiile universului, să mă afirme ca o 
capacitate, ca un om deosebit. Cu fiecare învîrtitu- 
ră de roată creșteam ; mă urcasem adolescent încă 
și coboram bărbat.

în frizeria unde m-am bărbierit după noaptea 
nedormită din tren am avut surpriza să mă văd 
în oglindă la aceleași dimensiuni fizice, după ce 
avusesem convingerea că mă săltasem binișor. Și 
în cofetăria unde mi-am băut cafeaua dinaintea 
întîii mele acțiuni independente, m-am regăsit ne
schimbat în oglinda în care speram să mă descopăr 
acordat în sfîrșit, cu dimensiunile interioare și ex
terioare puse la același numitor. Mă așteptam adică 
să dau de un bărbat, de un alt om, cu ochii adum
briți de preocupări grave, cu colțurile gurii lăsate 
a seriozitate matură, cu nasul mai puțin cîrn, cu 
bărbia mai voluntară și cu obrajii mai trași, poate 
mai căzuți, ca sub povara unor eforturi; dar eram 
același tînăr, prea proaspăt, cu ochi lucitori și ex
presie adolescentină, cu ovalul încă înspăimântător 
de naiv. Semănăm mai degrabă cu un băiat vesel, 
lipsit de griji, superficial, dintr-aceia care surîd 
inocent și caraghios printr-o vitrină de cafenea, 
alegînd partea cea mai ușoară, cea mai comodă a 
vieții.

Schimbarea era de altă natură, bineînțeles, de 
aceea mi-am zîmbit cu superioritate și deplină 
încredere în adevăratele mele puteri și poate că la 
fel am surîs și în fața inginerului-șef, pe cînd mă 
privea încruntat, ca pe un „puișorul mamii". El 
era într-un total contrast, ca după o noapte zbuciu
mată, cred, căci era șl nervos pe deasupra și de 
cîte ori răspundea la telefon sau telefona el însuși, 
se răstea invariabil la niște oameni invizibili, cît 
pe-aci să-mi imaginez că pe mine mă ceartă și mă 
beștelește pentru că eram roz la chip, cam bucălat, 
purtînd încă urmele alintului matern pe moliciu
nea părului șl mirosul scandalos al apei de colonie, 
cu care din belșug mă binecuvîntase cu puțin îna
inte frizerul. Poate că mă considera o sfidare a 
culorilor severe din jur, a pămîntului, a ceea ce 
formau preocupările lui arzătoare...

în orice caz m-a lăsat să aștept, oferindu-mi doar 
vorbele lui zvîrlite In scoica aparatului telefonic, iar 
cînd a dat din nou ochii cu mine, m-a întrebat de 
parcă atunci mă vedea prima dată : „Tu ce vrei ?“ 
Eram cineva, și el mă jignea în felul acesta ! Mă 
stăpîneam cu greu, întlnzîndu-1 totuși actele cu un 
aer ostentativ revoltat. Le-a aruncat pur și simplu 
disprețuitor pe masă, după ce și-a aruncat doar o 
privire fugară pe ele. și a uitat iarăși de mine.

în acest timp eu îmi puneam în gînd să-l dove
desc acestui om insuportabil că nu -culorile vîrstei 
contează la cineva care se consideră o personalitate 
cu acea dimensiune interioară depășind net tot ceea 
ce putea fi înălțime și trăsătură fizică. Eram june 
pe dinafară, cu o înfățișare neserioasă șl ușuratică, 
dar partea dinăuntru era bine căptușită cu tot ceea 
ce e nevoie într-o muncă dintre cele mai grave. 
Mi-am mobilizat toate resursele ca să mă pot ex
prima pe mine însumi cel adevărat; am fost dîrz 
și dacă el s-a făcut că nu mă vede i-am sărit eu 
în ochi.

El a repetat jocul disprețului. „Ce vrei, băiețaș ? 
Du-te și vezi. Dacă te crezi capabil să faci față, mai 
dă pe la mine, iar dacă nu..." N-a putut continua, 
căci a sunat din nou telefonul. Dar nici dumneata 
să nu mă întrebi cum am plecat din cabinetul lui I 
Mai bine să nu știi. M-am dus și am văzut secto
rul ; a vedea e un fel de a spune. Nimic nu am des- 

’ lușit cum trebuia. Nu-mi ieșea din cap primirea 
aceasta de-a dreptul sîngeroasă. Mă umilea și lipsa 
lui de considerație față de numele ce purtam și 
care este numele dumitale... Dar acum mă ruși
nează acea revoltă de-atuncl, pentru că decurgea 
din slăbiciune și lașitate. Numele dumitale nu-mi 
putea deveni scutul după care să mă ascund și în 
dosul căruia să înaintez ; voiam să înfrunt direct 
ceea ce îmi stătea împotrivă și să înving în primul 
rînd cerbicia aceluia, care, poate, mă asuprea toc
mai pentru că eram cine eram.

Șl mi-am început munca îndîrjlt, descoperln- 
du-mi — vai ! — la fiecare pas aproape slăbiciuni 
cu duiumul. Mă viram peste tot unde era nevoie da 
mine și nu țineam seama de orar, de oboseală sau 
de primejdie. Seara cădeam frînt. Cîteodată se în- 
tîmpla să nu mai pot îndura fumul și gazele halei, 
mă sufocam, amețeam și începeam să plutesc la 
întîmplare ca un fir de pai pe un fluviu clocotitor 
de smoală. Nădușeala curgea gîrlă pe mine, pentru 
că mă istovea mai cu seamă efortul ce făceam de a 
mă depăși. Reușeam, cu prețul unor oboseli cumpli
te. O izbîndă scump plătită, care, însă, mă spăla de 
șovăială, de slăbiciune, de frică.

Răsplata simt că e aproape, 
ochii omului de la care aștept 
sigur de nimic, dar am început 
călzesc din nou. Si dacă n-ar fi o anumită nesigu
ranță proprie, care încă mă macină, aș putea chiar 
să-ți spun de pe acum : „Fii mîndru de fiul dumi
tale !“ Pentru ceea ce cîștig azi, mi se pare că tot 
dumitale se cuvine să-ți mulțumesc, pentru că acea 
atitudine de stăpîn. de cîrmaci, de judecător, pe 
care ți-am admirat-o întotdeauna, tot de la dumnea
ta am deprins-o și acum, mai mult decît oricînd, 
doresc să mi-o însușesc pe deplin, s-o am întreagă 
în comportamentul meu permanent în viață și în 
muncă.

Cu toate acestea, rămîne un semn de întrebare î 
nu cumva ai trimis prin poștă, totuși, plicul acela 
alb, refuzat de mine ! Nu cumva ai dat un telefon 
sau ai intrat în legătură în orice alt chip cu ingi- 
nerul-șef 7 Nu cumva, tată ?... Dar chiar dacă al 
fi făcut-o — ceea ce sînt tot mai convins că nu s-a 
întîmplat — gestul tău nu a avut valoarea la care 
ai scontat. Și acesta este lucrul esențial pe care 
voiam să ți-1 spun acum, în aceste zile cînd încep 
să am satisfacția afirmării prin propriile mele pu
teri.

O citesc poate în 
totul. Nu sînt încă 
să sper, să mă în

i
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Conducerea municipiului a fost luată „din 
mers", așa încît nu s-a produs nici un fe
nomen de stagnare în ansamblul activită
ților.

— în primul rînd, ne spune Vaier Giur
giu, prim secretar al comitetului de par
tid, primarul municipiului Sighișoara, am 
pus mare bază pe atragerea unui însemnat 
număr de oameni în activități obștești. Am 
stabilit obiectivele, le-am repartizat pe cir
cumscripții, pe deputați, pe comitete de ce
tățeni pentru a ne coordona eforturile. 
Am atras și comitetul municipal al U.T.C., 
.pentru a avea din plin contribuția tinere
tului. Am creat un șantier al tineretului, 
pentru amenajarea unui ștrand, prin mun
că patriotică, lîngă Faianța, în cotul Tîr- 
navei, Uteciștii au realizat un drum de 
acces la Pădurea Breite, pădure cu stejari 
multiseculari S-au amenajat două terenuri 
de sport, o estradă unde se dau programe 
artistice. Tot prin muncă patriotică, s-au 
făcut rigole, rondourl verzi, s-au plantat 
pomi, s-a amenajat parcul central, și toate 
acestea numai în primăvara anului 1968. 
Valoarea lucrărilor efectuate s-a ridicat 
la un milion trei sute cincizeci de mii de lei, 
depășindu-se toate prevederile. în 
nlle enumerate au fost antrenați 
două mii de tineri din principalele 
prinderi ale orașului.

Urmărim pe hartă numeroasele
tive în curs .de realizare, apoi pornim pe 
teren să le vizităm: centrul orașului în 
curs de modernizare, strada Ecaterlna 
Teodorodu, trotuarul de la complexul de 
faianță pînă în oraș. Un capitol special îl 
constituie îndiguirea Tîrnavei, aflată, din 
păcate, numai în fază de proiect. în le
gătură cu capțarea apel din Tîrnava s-au 
și aprobat fonduri pentru prima etajili, 
urmînd ca în cea de-a doua etapă să se 
foreze puțuri, să se construiască decan- 
toare, instalații de pompare, astfel încît 
această veche cerință a orașului să fie de
finitiv rezolvată. Ni se vorbește despre 
preocuparea conducerii municipiului pen
tru asigurarea sălilor de clasă. încă două
sprezece, necesare pentru cuprinderea tu
turor elevilor de la șase ani. Orașul care 
a fost vizitat în anul trecut de nu mai 
puțin de douăzeci de mii de turiști va 
prezenta an de an o imagine tot mal lu
minoasă celor ce vor să-1 cunoască.

Discuții se poartă în legătură cu planul 
de sistematizare a zonelor noi, plan pe 
care unii cetățeni nu-1 găsesc pe deplin 
corespunzător și cer o dezbatere publică 
pe marginea lui, pentru a nu se mai re
peta unele greșeli și neglijențe din trecut.

— Ceea ce s-a făcut în centrul Slghl- 
țoarei nouă nu ne place, ne spune un tînăr 
arhitect. ȘI nu ne place, pentru că se face 
în pripă, se face de către unități de con
strucții nespecializate în. lucrări atît de 
delicate. A -fost reamenajat magazinul cu 
autoservire. O casă cu arhitectură bo
gată. Sus și lateral, buclaadele cu tencu
ială în relief au rămas ca înainte, dar în 
mijloc s-au amenajat vitrine mari în stil 
modern. Partea de jos nu mai seamănă cu 
partea de sus. Modernul palat al poștelor 
nu se Integrează viziunii de ansamblu, 
deși e foarte reușit. în Piața Armelor s-a 
construit o clădire cu mari pereți da sticlă, 
anume parcă pentru a contrasta mal stri
dent cu fațadele modeste, cu ferestre mici, 
cu acoperișuri de țiglă. Tot aici se pre
vede amplasarea unui hotel turistic.

Un tablou vechi, autentic, trebuie re
condiționat, păstrat în liniile șl culo
rile lui originale, nu modificat în 
esența, în structura sa, fiindcă orice 
încercare de acest fel devine temerară și 
riscă să ducă deseori la artificii și dena
turări. înainte de a se întreprinde o ac
țiune mai amplă în domeniul urbanistic 
ar trebui să fie relevate toate clădirile, să 
se cunoască exact starea lor de uzură, să 
se propună unele posibilități de adaptare 
a lor la cerințele vieții moderne (un han, 
o cramă, un magazin de mărunțișuri etc). 
Totodată, ar fi bine să se întocmească un 
proiect pentru conservarea clădirilor și tur
nurilor. în unele cazuri nu este vorba decît 
de prelungirea unui burlan, de întărirea ten
cuielii, de consolidarea unei bolți. Făcute 
la timp, aceste intervenții vor elimina 
gube ulterioare, pe care ne-ar fi peste 
tință să le estimăm azi.

pa- 
pu-

F Culorile orașului variază în funcție de _ ... 
sele de lumină și efectele se succed pe ne- 
gîndite. Noaptea, cînd totul se afundă în 
întuneric, sclipesc doar cadranele ceasului 
și geamurile clădirilor mari. în schimb, ce
tatea și caravana turnurilor dispar cu totul 
privirii. Gîndindu-ne la rolul expresiv al 
luminii, ne gîndim și la un ansamblu de 
proiectoare, pe care o ingenioasă regie de 
culise să-l așeze în asemenea fel, încît în 
scena orașului să apară cu forța, cu per
sonalitatea, cu grația lor toate acele creații 
ale minții omenești, care au străbătut se
cole pentru a ajunge la noi. Atunci, trecînd 
cu trenul prin dreptul Sighișoarei, am ad
mira șl mai mult orașul ce s-ar roti cu în
cetineală pe soclul lui, asemenea unui 
polilumen atîrnat în imensa cupolă albas- 

i tră a Transilvaniei.

sur-
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In Guatemala se înregistrează a- 
proape zilnic un atentat, o răpire 
sau o vendetă politică.

„Vedeți domnule, mi-a 
cetățean, azi nu-i așa de 
fii guatemalez..."

Să fie chiar atît de greu .. ___
în Guatemala ? De fapt acest lucru 
a fost întotdeauna adevărat pentru 
■cei 75 la sută de indigeni analfabeți, 
descendenți ai populației Maya, care 
constituie de altfel baza — aparent 
resemnată — a populației celei mai 
mari dintre „micile republici" ale 
istmului Americii centrale.

De la cucerirea ei de către spanioli, 
Guatemala a cunoscut toate vicisi
tudinile unor rînduieli în care două 
sute de mii de oameni întocmesc le
gile după bunul lor plac, iar vreo 
nouă sute de mii se zbat pentru a 
pune mîna pe cîteva fărîmituri.

Intr-adevăr, în țara aceasta este 
greu să supraviețuiești, mai cu seamă 
dacă ai idei cît de vag avansate și 
dacă, în ciuda amenințărilor coti
diene, refuzi să-ți tăinuiești senti
mentele. Avocat și profesor de drept 
la universitatea din San Carlos, dr. 
Alfonso Bauer Paiz este, ca și mulți 
alți intelectuali guatemalezi, un con
damnat la moarte cu suspendarea 
temporară a pedepsei.

In cursul unei singure săptămîni, 
în care oficial s-a considerat că nu 
s-a întâmplat nimic neobișnuit, presa 
a consemnat nu mai puțin de șaispre
zece „dispariții" inexplicabile. Ele au 
fost atribuite organizațiilor de ex
tremă dreaptă „Mîna albă". Gre
nade explodează cînd ici, cînd colo. 
Se înregistrează morți si răniți.

Dar, tot în mijlocul zilei, în plin 
centru al capitalei, a izbucnit o rafală 
de focuri care a ținut o oră. O 
ciocnire a avut loc între poliție și 
nouă partizani. Rezultatul : doi morți 
și 19 răniți.

Acest climat, caracterizat printr-o 
tensiune zilnică, s-a agravat foarte 
mult în ultimul timp. Un exemplu 
îl constituie evenimentele petrecute 
în ianuarie, cînd a fost găsit corpul 
mutilat al frumoasei Rogelia Cruz 
Martinez, fosta „miss Guatemala" în 
1959, studentă cu vederi de stingă 
și logodnica tînărului partizan Cas
tillo Johnson, care zice-se. pentru a 
o răzbuna pe ea și pe tatăl său 
Leonardo Castillo Flores, șef de par
tizani, asasinat anul trecut de „mîna 
albă", a împușcat doi americani. 
Unul, era colonelul Webber, șeful 
misiunii militare americane și celă
lalt, colonelul Munro, atașat militar, 
considerat drept șeful C.I.A. în Gua
temala. Ciclul acestei vendete poli
tice a fost încheiat cîteva ore mal 
tirziu prin uciderea de către poliție 
a lui Castillo Johnson.

Un alt episod recent ilustrează de 
asemenea foarte bine neliniștile pro
funde care mocnesc în această atmos
feră incendiară. La sfîrșitul anului, 
trei prelați, frații Thomas și Arthur 
Melville, precum și sora Mariane 
Peter, care conduceau o mișcare 
socială studențească in regiunea in
diană Huehuetenango, au dispărut 
împreună cu 25 de tineri. Grupul a 
fost acuzat de „pactizare cu parti
zanii".

Un amănunt al coșmarului pe care 
îl trăiește o mare parte a populației 
se află sub ochii mei, în jurnalul 
personal pe care doctorul Bauer Paiz 
mi l-a oferit să-l răsfoiesc în secret 
în cabinetul său, în timp ce dincolo 
de acoperișurile capitalei, vulcanul 
Pacaya își arunca mânia incandes
centă spre un cer fără stele. Pagini 
de propagandă ilustrată care glorifi
cau „gorilismul" ; scrisori grosolane 
dar foarte bine bătute Ia mașină ; 
avize de deces anticipate și impre
sionante liste de condamnați pe care 
le regăsești afișate pe pereții orașu
lui.

— Să nu vă 
Bauer Paiz, tot 
nu este opera 
ponsabili. Din 
opera unor 
Mari proprietari, industriași, colonei

spus un 
simplu să

să trăiești

înșelați, mi-a spus 
ce vedeți în fața dv. 
unei bande de ires- 
păcate aceasta este

oameni „bine situați".
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Imagine tipică din cartierul Harlem (New York)

REALITĂȚI GUATEMALEZE

activi sau în retragere (la o armată 
de 12 000 de oameni în Guatemala 
există 900 de colonei). Aceste capo
dopere sînt fabricate în imprimeriile 
armatei sau ale poliției.

Cel mai trist lucru, a continuat el, 
este că teoretic trăim sub un regim 
„civil" și „democratic". Alegerile care 
au avut loc în martie 1966 s-au des
fășurat într-un cadru „legal", și dacă 
nu ar fi fost total paralizate de pac
tul forțat pe care l-a impus armata

începutul lui februarie a doi din 
prietenii săi — avocatul Silva Falia 
și profesorul Valverde. „Știu că mai 
pot alege o cale, a arătat el într-o 
scrisoare deschisă adresată șefului 
statului. Aș putea părăsi țara pentru 
a-mi salva viața. Nu vă așteptați 
însă să iau o asemenea hotărîre. Nu 
voi renunța la dreptul imprescriptibil 
de a rămâne, viu sau mort, pe pă- 
mîntul patriei mele..."

„Bineînțeles, a adăugat el, această

VENDETA
POLITICĂ
O MALADIE
INCURABILĂ ?

Philippe NOURRY
publicist francez

Patrulele militare au devenit un element nelipsit pe străzile capitalei 
guatemaleze
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civililor pentru a le da iluzia de 
• putere, acest guvern ar fi putut face 
unele lucruri pozitive. Dar ei, 
membrii cabinetului, sînt doar niște 
ostateci în mina coloneilor și oligar
hiei locale care se cramponează în 
mod criminal de privilegiile sale.

Omul din fața mea, doctorul Bauer 
Paiz, a făcut în ce-1 privește, un 
ultim demers pe lîngă președintele 
Montenegro — după asasinarea la

scrisoare a rămas fără răspuns. Nu 
am obținut nici un fel de garanție 
pentru securitatea mea și în aceste 
condiții atitudinea mea poate să vă 
apară ca un act inutil de curaj. Sînt 
sigur însă că atitudinea mea a hotă- 
rît cel puțin zece persoane pe care le 
stimez și care se află într-o situație 
asemănătoare cu a mea, să facă front 
comun și să nu aleagă exilul. Este 
obligația noastră să rămînem aci.

cu atît mai mult cu cît nu am epui
zat toate posibilitățile unei lupte 
legale."

Acesta este limbajul generației de 
la 1944 care a crescut răsturnînd dic
tatura lui Ubico și aducînd Ia putere 
pe președintele Juan Jose Arevalo, 
apoi pe succesorul său, colonelul 
Jacobo Arbenz, ceea ce a pus tempo
rar capăt unei lungi perioade de 
obscurantism.

întoarcerea bîtei a fost brutală. 
Ea a avut loc în iunie 1954, odată 
cu venirea Ia putere a colonelului 
Castillo Armas, brațul de fier al 
latifundiarilor amenințați cu îngrădi
rea privilegiilor lor, al companiei 
„United Fruit", în parte deposedată 
și al C.I.A. care a furnizat pretextul 
„pericolului comunist" — sesamul 
intervențiilor deghizate. Armas a 
fost asasinat în 1957, fără îndoială 
de cei „mai de dreapta" decît el 
iar conservatorismul cel mai sever 
a ocupat puterea sub diriguirea gene
ralului Ydigoras Fuentes care, la 
capătul unei perioade foarte agitate, 
a terminat prin a colabora tacit la 
lovitura de stat a colonelului Peralta 
ce l-a răsturnat în 1963. Trei ani 
mai tîrziu, militarii nu au trecut 
puterea în miinile unui guvern civil 
ales în 1966, decît după ce au luat 
toate măsurile pentru a-1 împiedica 
pe Mendez Montenegro să conducă 
tara sau să ia măsuri împotriva inte
reselor armatei sau a aliaților oli
garhiei.

Apatia este etalată în prezent, 
vizibilă pînă pe cea mai înaltă scară 
guvernamentală. Este de fapt mărtu
ria slăbiciunii. Acești înalți funcțio
nari se mărginesc să ridice din umeri 
și să afirme că „principalul este să 
subziști", că asta ar fi „singura cale" 
de a limita abuzurile armatei.

Dar o asemenea atitudine nu per
mite guvernului să rezolve niciuna 
din .problemele ce-i stau în față.

— Toată activitatea guvernului se 
rezumă la un lung șir de capitulări 
— mi-a spus unul dintre liderii 
partidului creștin-democrat. „Să a- 
nalizăm doar problema fiscală. Țara 
se află într-o situație economică 
catastrofală. Trebuie să plătim o 
datorie de aproximativ 20 milioana 
dolari. Singura sursă de acoperire 
este mărirea impozitelor — ridicol 
de scăzute — asupra proprietăților 
funciare și a celorlalte venituri mari. 
S-a făcut o tentativă timidă în 1967, 
dar aceasta a stîrnit imediat un val 
de împotrivire în rîndurile „CACIF" 
(atotputernicul „comitet coordonator 
al agricultorilor, comercianților, in
dustriașilor și financiarilor"), ceea ce 
a dus, bineînțeles, la îngroparea pro
iectului. S-a discutat, de asemenea, 
un alt proiect de impunere a unei 
taxe de 20 la sută asupra produselor 
de lux. Aceeași reacție a claselor 
avute și aceeași abandonare a pro
iectului. Rezultatul 7 Guvernul este 
constrâns să amputeze cu 75 la sută 
bugetul prevăzut pentru „reforma 
agrară", rebotezată în mod pudic 
„transformare agrară", a cărei în
treagă activitate pe timp de doi ani 
s-a rezumat la împărțirea pământuri
lor unei singure proprietăți aparți
nând statului. In același timp, rata 
investițiilor a fost redusă cu 50 la 
sută.

Se taie de asemenea din bugetul 
alocat sănătății publice și aceasta 
într-o tară în care nu există mai 
mult de 900 de medici pentru patru 
milioane și jumătate de locuitori.

Să nu mai vorbim de educația na
țională. La ritmul actual al creșterii 
demografice și a nivelului investiții
lor în acest domeniu. Guatemala care 
are acum o populație analfabetă în 
proporție de 75 la sută, va fi popu- 

: lată în anul 2000 de 97 la sută 
analfabeți.

Numai afirmarea forțelor demo
cratice, realmente interesate în dez
voltarea țării, va fi în măsură să 
asigure Guatemalei eliberarea de 
coșmarul actualei vieți politice și o 
evoluție pe un drum sănătos cores
punzător intereselor poporului.

PIRAMIDA MIZERIEI
IN METROPOLA AURULUI

Harlemul, situat în nor
dul peninsulei Manhattan, 
este considerat „azilul să
racilor din New York". A- 
cest cartier al New York
ului este seismograful re
lațiilor dintre albi și ne
gri. Aglomerarea mizeriei, 
face din Harlem orașul ce
lor înjosiți șl desconside
rați. Pentru a cunoaște cît 
mai direct condițiile în ca
re trăiesc negrii și moti
vele revoltei lor. m-am mu
tat în inima Harlemului. 
Săptămîni de zile am îm
părtășit cu mii de negri 
viata fără speranță ce li 
se oferă în această parte a 
orașului opulentei: New 
Yorkul.

La pensiunea Adam Po
well eram cunoscută drept 
„nemțoaica care scrie des
pre Harlem". Situată în 
mijlocul Harlemului negru, 
pe strada 137, această casă 
cam dărăpănată, cu cori
doare întortocheate care 
găzduiește 150 de femei sin
gure — fete tinere aflate 
în câmpul muncii și femei 
bătrîne care trăiesc din 
caritate — oferă azil pen
tru 13 dolari pe săptămînă. 
O cameră simplă cu mo
bile de fier a fost timp de 
cinci săptămîni „patria 
mea".

în curînd strada „mea" 
s-a obișnuit cu femeia albă 
care se urcă zilnic, ca toți 
ceilalți, în autobuz. Pri
mele priviri uimite și în
trebătoare — învățătoare ? 
activistă pe tărîm obștesc ? 
— s-au transformat repede 
în salut prietenesc.

Am vizitat școli și bise
rici. am fost Ia cluburi și 
restaurante, am rămas sin
gură în metrou cînd toți 
new-yorkezii albi părăseau, 
în strada 96, vagoanele ca
re se îndreptau spre nord. 
„Sînt vecina dv., locuiesc 
în strada 137". Aceste cu
vinte aveau puterea formu
lei magice „Sesam des- 
chide-te“. Atît de rară a 
devenit apariția benevolă a 
albilor în comunitatea ne
grilor.

Primele lucruri care ta

de Gitta BAUER
publicistă din R. F. a Germaniei

Harlem 
casele aflate într-o 
deplorabilă si mur- 
de pe străzi. Cenu- 
încovoiate de vreme,

impresionează în 
sînt 
stare 
dăria 
șii si 
cu gunoaie în fata casei, 
răvășite de șobolani, stră
zile Harlemului îți oferă un 
tablou dezolant.

Harlemul, fondat în 1658 
de olandezul Petrus Stuyve- 
sant este astăzi o suburbie 
a New Yorkului, aflată la 
nord de cartierul Manhat
tan. între Bulevardul Am
sterdam la răsărit. Fifth A- 
venue la apus. Central Park 
la sud 
nord. 
250 000 
care 94 
zile Harlemului sînt atît de 
populate încît dacă s-ar 
păstra densitatea ar putea 
fi găzduită în trei dintre 
cele cinci cartiere ale New 
Yorkului, întreaga popu
lație a Statelor Unite. Lo
cuitorii slumsului (cartier 
mizer) dau pentru chiria 
locuinței 24 la sută din ve
nitul lor. în timp ce me
dia de chirie în 
Yorkul alb este de 
sută.

„Plătim mai multi 
pentru locuințe mai proas
te decît albii pentru locuin
țe mai bune" — spun lo
cuitorii Harlemului. Ve
nitul majorității familiilor 
se află sub limita sărăciei 
calculată pentru New 
York.

încă înainte de a a- 
tinge vîrsta de un an, în 
Harlem mor 45 din 1 000 
de copii; în restul State
lor Unite proporția este de 
26 la mie.

Nu puține sînt familiile 
care luptă cu un adevărat 
eroism pentru a ieși din 
chinga sărăciei, coruptibili
tății și stupefiantelor și 
pentru a păstra „respecta
bilitatea". Figura centrală

și strada 160 la 
trăiesc aproximativ 
de oameni, dintre 
la sută negri. Stră-
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este de obicei mama, care 
încearcă cu o voință de 
fier și cu o mînă de oțel 
să împiedice dezintegrarea 
familiei. Importanța ei s-a 
păstrat încă de cînd negrii 
erau sclavi. Dacă tatăl, ca
re era totodată susținăto
rul familiei era vîndut, ma
mei îi revenea sarcina da 
a menține laolaltă pe cei
lalți membri ai familiei.

Etajul patru al casei cu 
nr. 266 din strada 146. Aici 
locuiește familia West. 
Poarta de Ia intrare nu se 
poate închide, vopseaua se 
cojește de pe pereți, pe 
scări miroase a pisici, șoa
reci.......Proprietarul nu a
mai trecut de mult pe 
aici" — îmi spune Natha- 
lia West. Cînd o prietenă 
a Nathalie!, Sandra, a a- 
flat că vreau să o vizitez 
a fugit de rușine. Sandra 
are 24 de ani și este mamă 
a opt copii. Soțul a pără
sit-o acum doi ani. Cînd s-a 
născut primul copil, Sandra 
avea 14 ani. Are o cameră 
și un singur pat pentru 
fete și o cameră și un sin
gur pat pentru băieți. în 
casă e o dezordine greu de 
închipuit. Cele două fetițe 
mai mari fac toată treaba.

în Harlem se fac de șase 
ori mai multe crime decît 
în restul New-Yorkulul, iar 
în partea în care locuiesc 
eu, de cincisprezece ori 
mai mult. Aici, unde tră
iesc jumătate din toxico
manii acestei metropole, șl 
criminalitatea infantilă este 
dublă, fată de restul ora
șului. Harlemul are cele 
mai multe cazuri de de
presiuni psihice și eel mai 
multi internați în spitalele 
de boli mintale — de trei 
ori mai mult decît restul 
metropolei.

Una dintre principalele 
cauze ale acestei situații 
este șomajul. în Harlem el

Trei broaște s-au trezit într-o zi 
în fundul unui cazan cu lapte. Cea 
mai optimistă dintre ele s-a gîndit 
că nu i se va întîmplă nimic ; s-a 
înecat. Cea mai pesimistă s-a gîndit 
că se va îneca ; s-a înecat. Cea mai 
realistă a început să înoate ; a îno
tat atît de bine, încît laptele s-a 
transformat în unt.

Anecdota aceasta elvețiană cu iz 
de fabulă ilustrează perfect raportu
rile posibile dintre om și fenomenele 
naturale. Un cutremur de pămînt, o 
mare inundație, un taifun constituie 
tot atîtea catastrofe care ar putea 
paraliza, timp de mai multe zile sau 
săptămîni, o regiune sau chiar o țară 
întreagă.

îngăduit fie-ne să vulgarizăm, 
pentru a face mai sensibile fenome
nele de care ne vom ocupa. Cele 
trei broaște din anecdotă s-au aflat, 
în felul lor, în fața unei catastrofe. 
Ele au reacționat în moduri diferite 
și au suportat consecințele care de
curgeau din comportarea lor. Trans
pusă pe plan uman, „morala 
lei" are semnificații majore.

Mai întîi însă, ce este o 
strofă ?

Prof. Fritz Glaus, șeful unei 
a Direcției federale a apărării ci
vile din Elveția o definește astfel : 
„o perturbare sau o distrugere a 
condițiilor normale, cu consecințe 
mai puțin grave acolo unde popu
lația este pregătită pentru o acțiune 
urgentă". Asemenea ruperi de echi
libru pot fi înregistrate cotidian — 
și prof. Glaus enumeră puține din
tre ele : avalanșele, furturile, acci
dente ale scoarței terestre, accidente 
de circulație, accidente ale echipa
mentelor tehnice, sau primejdiile pe 
care le reprezintă forțele armate 
chiar în timp de pace. „Exemple ? 
Bomba atomică de la Palomares sau 
întîmplarea similară din Groenlanda. 
In definitiv, în zilele noastre, este mai 
periculos să fii civil decît militar".

In după-amiaza zilei de 31 august 
1965, pe șantierul de la Mattmork, în 
valea rîului Saas (Elveția), 1 500 000 
mc de gheață s-au prăbușit cu o vi
teză amețitoare, distrugînd lucrările 
și punînd capăt vieții a 88 de mun
citori. Catastrofa s-a consumat în 
numai 6 minute.

Ce ne spune șeful serviciului de 
apărare civilă al orașului Sierre, 
Cony Zwissig ? „Ghețarul Allalin- 
horn n-a manifestat deplasări din 
anul 1949. Expertizele făcute au dus 
la concluzia că stabilirea unui șan
tier la poalele muntelui prezintă toa
te garanțiile de securitate. De aceea 
catastrofa a produs confuzie și pa
nică".

Istoria cunoaște cazuri de ruperi 
sau prăbușiri de baraje, cu conse
cințe catastrofale. La Gleno (S.U.A.), 
în 1923, s-au înregistrat 600 de morți. 
Bilanțul ruperii barajului de la Mal- 
passet (Franța), în 1959, n-a fost mai 
puțin dramatic : 386 de morți, 100 
case prăbușite, 700 case sinistrate. 
Distrugerile s-au datorat unor defec
te de construcție sau îmbătrinirii 
barajelor. Da, există un proces de 
îmbătrînire a barajelor, care suferă 
iarna de frig și vara din pricina căl
durii. Alternanțele de temperatură 
cărora le sînt supuse provoacă re-

tracții și dilatări relativ considera
bile, care expun materialele baraje
lor — betonul și fierul — la pre
siuni mai mult sau mai puțin ne
faste. Pe de altă parte, infiltrațiile 
de apă, dacă nu sînt destul de bine 
drenate, constituie la rîndu-le o cau
ză a îmbătrinirii. După cum bara
jele suferă și de anumite „maladii". 
Una dintre acestea este acțiunea ape
lor lacurilor de retenție. Datorită 
faptului că nu se împrospătează, a- 
pele se încarcă de produse sulfu
roase apărute prin distilarea pirite
lor din roci. Iar produsele acestea 
atacă materialele barajelor, dimi- 
nuîndu-le rezistența.

Așadar, există o „viață" a baraje
lor, care trebuie controlată periodic, 
așa cum se controlează tensiunea 
omului, așa cum se verifică uzura

ferice. Serviciile maregrafice dau 
regulat raportul asupra cotei maree- 
lor. Serviciile de alarmă sînt per
manent pregătite să declanșeze toata 
tipurile de securitate și de interven
ție, de la închiderea ecluzelor și pu
nerea în funcțiune a stațiilor de 
pompare a apei pînă la salvarea oa
menilor și a bunurilor materiale. 
Lupta împotriva apei are, în Olanda, 
o tradiție de zece veacuri.

Dr. H. Stommel. de la Institutul 
tehnic din Massachussetts (S.U.A.) 
este un specialist al dinamicii mări
lor. Aprecierea sa are o pondere in
discutabilă, cînd afirmă că „efectele 
furtunilor nu pot fi evitate, dar pot 
fi limitate în ceea ce privește viața 
riveranilor, printr-o previziune pre
cisă". Dr. I. Hela, de la Institutul 
pentru cercetări maritime din Hel-
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taifun ca acelea care lo
de adesea Japonia poate 

trîmbe de apă înalte de 
Taifunul Sarah și taifunul

Departamentului apără- 
din Filipine, Federico 
spunea: — Pericolul

Pe coaste, uraganele stârnesc 
maree uriașe. Dacă furtunile obiș
nuite provoacă valuri de 5—6 m înăl
țime, un 
vesc atît 
declanșa 
20—30 m.
Ruth, în 1952, au dezlănțuit o ener
gie totală comparabilă cu aceea a 
mai multor bombe atomice.

Omenirea nu bate în retragere 
fața acestor forțe mitologice.

Directorul 
rii civile 
B. Castillo, 
erupțiilor vulcanice a devenit Ia noi 
obsesie. Filipinele sînt un arhipelag 
cu foarte numeroase insule muntoase 
și vulcanice. In septembrie 1965. vul
canul Taal a erupt, provocînd moar-

s-a dezvoltat foarte mult studiul feo- 
fonic al zgomotelor subterane. De 
asemenea, gravimetria, care studiază 
relația directă dintre variațiile câm
pului magnetic terestru local și ri
dicarea lavei. Aceasta este deosebit 
de important, întrucît se știe acum 
că lava se scurge cu o viteză de a- 
proximativ 10—15 m pe secundă și, 
deci, populația poate fi alarmată din 
vreme. Tiltmetria — studiul defor
mărilor solului — nu mai este o 
fantezie, însuși studiul variațiilor 
seismografice în cursul existenței u- 
nui vulcan ieșind din faza ipoteze
lor. întreg acest ansamblu de meto
de științifice a permis adeseori alar
me mereu mai precoce și evacuarea 
populației din zona erupțiilor.

Se pune însă întrebarea : în c« 
stadiu se află posibilitatea de a pre-

fabu-
cata-
secții Profilaxia socială

a cataclismelor naturii
bsrhs

mașinii. O „viață" de a cărei secu
ritate depinde existenta oamenilor 
ce i-au dat naștere.

Colonelul dr. Alimpije Andjelski, 
șeful Departamentului iugoslav al 
apărării civile, este de părere că „un 
serviciu de supraveghere, de preve
dere sau de prevenire cum ar fi ser
viciile meteorologice și hidrografice, 
de organizare a sănătății publice sau 
de salvare ar putea prezenta o im
portanță capitală" în prevenirea ca
tastrofelor sau 
acestora.

La Hamburg 
inundațiile din 
depresiuni ciclonice venind dinspre 
Scandinavia și Azore au abătut, timp 
de 45 de ore consecutiv, asupra ora
șului și regiunii vecine, rafale de 
vînt atît de puternice. încît digurile 
fluviale urbane au fost rupte în 60 
de puncte, deversînd o masă de 220 
milioane tone de apă pe o suprafață 
de 15 000 ha. S-au înregistrat, în oraș 
și în regiune, 500 de morți și dispă
ruți. Serviciile meteorologice au fost 
luate prin surprindere.

La Den Oever, in Olanda, mi s-au 
arătat instalațiile de pompare puțind 
evacua 450 t de apă pe minut 
înălțime de 6 metri. Mareele și 
tunile suflînd dinspre mare se 
sub supraveghere permanentă, 
viciile meteorologice înregistrează 
direcția și intensitatea depresiunilor 
ciclonice, ca și precipitațiile atmos-

diminuarea efectelor

ni s-a vorbit despre 
februarie 1962. Patru

la o 
fur- 
află 
Ser-

sink! completează : „Dacă meteo
rologia se află încă la început, pre
venirea catastrofelor atmosferice este 
totuși posibilă, cu ajutorul ei. Infor
mațiile ciclonice sînt localizate și 
etichetate de serviciile meteorologi
ce, care — în ciuda limitelor lor — 
au ajuns în stadiul care le îngăduie 
esențialul : stabilirea vitezei de pro
pagare. Cînd vîntul nu depășește 
100 km pe oră, alarma se poate da la 
timp atît populației cit și avioanelor 
sau vaselor aflate în zona expusă. 
Cînd fuga nu este posibilă, se folo
sesc adăposturile subterane aprovi
zionate cu apă și alimente".

Dr. Torni Asai, de la Institutul de 
cercetări meteorologice din Tokio, 
ne vorbește despre fenomene foarte 
grave. Dacă furtunile de echinox de 
pe coasta atlantică ating 150 de km 
pe oră, unele uragane au o viteză 
dublă, iar un tornado ca acelea care 
se abat asupra Mexicului și Americii 
de Nord poate goni cu 600—800 km 
pe oră, atingînd o presiune de a- 
proape 1 000 kg pe 1 mp. O aseme
nea forță poate provoca ravagii con
siderabile. Majoritatea uraganelor 
sînt însoțite de precipitații atmosfe
rice, care transformă în cîteva mi
nute cele mai mici cursuri de apă în 
torente distrugătoare. La sfîrșitul 
secolului trecut, insula Porto Rico, 
devastată de un ciclon, a primit în 
4 zile o cantitate de apă de ploaie 
cifrată la 2 600 milioane tone.

tea mai multor sute de oameni, alte 
cîteva mii de persoane rămînînd 
fără locuințe. Actualmente se află 
în erupție vulcanul Maryon, în sud- 
estul insulei Luzon. Peste 47 000 de 
persoane i-au căzut victime, pînă a- 
cum. O erupție are un caracter im
placabil, cu atît mai distrugător cu 
cît ne lipsesc mijloacele de detectare 
existente în alte țări.

Prof. H. Luno, de Ia Institutul ds 
geologie al Universității din Tokio, 
vicepreședinte al Uniunii internațio
nale de feologie și geofizică, ne 
prezintă un tablou mai optimist.

— Pînă nu de mult, la noi, sau în 
Java, oamenii încercau o neliniște 
mistică în fața spectacolului pe care-1 
oferă o erupție vulcanică. Norii denși 
de fum., tunetele și fulgerele orbi
toare ce se amestecă cu pietrele in
candescente proiectate de activitatea 
explozivă, cutremurele provocate u- 
neori de erupție îi confereau un ca
racter supranatural. De aceea popu
lația nici măcar nu încerca să se 
salveze. Așa se întîmplă că, în mai 
puțin de cinci veacuri, erupțiile 
vulcanice au secerat viața a peste 
190 000 de oameni, numai în regiunea 
Pacificului. Noi am pornit prin a in
troduce profilaxia fenomenelor agre
sive și patogene, instalînd stații vul
canice pe cît posibil mai aproape de 
cratere, astfel încît să putem supra
veghea degajările de gaze și modi
ficările de teren. In anii din urmă

vedea cînd începe șl cînd încetează 
un cutremur ?

în fiecare an, aproape 3 000 da 
seismografe distribuite pe toate me
ridianele pămîntului înregistrează 
peste 1 milion de vibrații seismice. 
Două treimi dintre acestea se produc 
pe fundul mărilor și oceanelor, care 
la rîndu-i reprezintă două treimi din 
suprafața terestră. Fără îndoială, nu 
toate semnele de rupere a echilibru
lui geostatic al scoarței pămîntului 
se traduc prin catastrofe. Un cutre
mur poate degaja însă o energie de 
10 000 ori mai mare decât aceea a 
bombei de la Hiroshima. La Tokio și 
Yokohama, în 1923, un cutremur a 
răpit viața a 145 000 de oameni. In 
mai 1960, în Chile, pe o bandă a lito
ralului largă de 250 km și lungă de
1 000 km, o serie de seisme au pro
vocat moartea a 60 000 de oameni, 
peste 2 milioane fiind sinistrați. 
Energia eliberată de cutremure în 
aceste zile a fost echivalentă cu
2 333 miliarde kWh.

întrebarea pusă dr. Alimpije And- 
jelski a primit un răspuns negativ.

Este știut, ne-a spus el, că tiltme- 
tria japoneză se ocupă cu măsurarea 
mișcării solului ! Alți fizicieni stu
diază raporturile dintre activitatea 
solară și activitatea seismică te
restră. Dar un răspuns științific va
labil încă nu a fost dat. Pînă acum 
se știe numai că majoritatea cutre
murelor s-au produs pe neașteptata

și că întinderea catastrofei este di
rect proporțională du capacitatea de 
intervenție in favoarea victimelor. 
Unica problemă care se pune, în sta
diul actual al cunoștințelor noastre 
despre cutremure, este posibilitatea 
de a minimiza efectele agresiunii 
seismice.

Dr. Colombia! a condus operațiile 
de ajutorare a populației lovite prin 
inundațiile din regiunea Trento, a- 
nul trecut, ca și cele din Sicilia re
cent devastată de cutremur.

— In ambele cazuri, ne spune in
terlocutorul nostru, ajutorul necesar 
a fost același. Experiențele au avut 
totuși un caracter diferit, pe plan 
tehnic ca și psihologic. Măsurile sînt 
determinate de numeroși factori. 
Inundațiile din nord, de pildă, s-au 
produs în noiembrie. In consecință, 
a trebuit să combatem răcelile și 
pneumoniile. La fel, cutremurul din 
sud s-a deolarat în ianuarie. S-a fă
cut simțită utilizarea antibioticelor, 
pentru combaterea pneumoniilor și a 
meningitei. Aviația a deversat, în 
nord ca și în sud, mari cantități de 
DDT, pentru a se preveni maladiile 
parazitare. In zilele călduroase, o 
zonă lovită de catastrofă este ame
nințată de maladii infecțioase. In Si
cilia, în timp de 10 zile, 50 000 de per
soane au fost vaccinate împotriva ti
fosului. Existenta de organizații pre
ventive poate ajuta mult la localiza
rea efectelor catastrofei, mai ale» 
în marile aglomerări umane

Cutremurul din Sicilia a îndoliat 
întreaga Italie. Montevago, Gibellina, 
numeroase sate au fost rase de pe 
suprafața pămîntului. Săptămîni la 
rînd, teroarea a stăpinit insula. 
Morți, răniți, dezolarea distrugerilor, 
exodul în masă — acesta a fost ta
bloul Siciliei greu încercate. Și to
tuși, omul nu dezarmează în fața 
urgiilor naturii. Să-l ascultăm pe 
prof. Frank Press, șeful serviciului 
de geologie și geofizică al Institutu
lui tehnologic din Massachusetts.

— Dispunem actualmente de apa
rate moderne, care îngăduie măsu
rarea deplasărilor scoarței terestre 
de ordinul unei milionimi de mili
metru. Experiențe de laborator au 
furnizat informații foarte precise a- 
supra comportării rocilor supuse 
unor mari presiuni în momentul care 
precede fractura lor. Datorită aces
tor studii, vom putea stabili schema 
micro-seismelor susceptibile de a se 
produce înaintea zguduirilor mal pu
ternice. Toate acestea nu trebuie să 
ducă la concluzia că într-un viitor 
apropiat savanții vor putea prezice 
locul și data exactă a cutremurelor 
de pămînt. Calea este încă lungă, dar 
se va fi cîștigat o primă etapă : cu
noașterea zonelor de seismicitate și, 
în consecință, adaptarea măsurilor 
preventive adecvate. Cel dintîi vor 
beneficia inginerii și arhitecții care 
vor evita amplasarea de construcții 
în zonele imediat primejduite.

După cum se vede, omul se apără. 
Știința face pași de uriaș. Ea nu se 
mărginește să constate existența ca
tastrofelor, ci caută antidoturi. Forța 
omului este de nemăsurat.

Horia LIMAN

atinge proporții incompara
bile cu cele din celelalte 
cartiere ale orașului. Fie
care al doisprezecelea ne
gru nu are de lucru, iar în 
cazul tinerilor, al patrulea. 
La orice oră din zi, pe stră
zile Harlemului zac băr
bați, tineri și bătrîni, care 
nu au ce face. O altă cau
ză : condițiile groaznice de 
locuit

Un alt amănunt. în a- 
cest cartier al deznădejdii 
fără ieșire tinerii văd zil
nic Cadillacurile luxoase 
ale diferiților agenți ilegali 
de bursă. Nu există fami
lii în Harlem care să nu 
fi contribuit cu cel puțin 
o monedă de zece cenți pe 
zi la averea de milioane a 

acestor escroci, în speran
ța unei îmbogățiri neaștep
tate. Copiii văd că de pe 
urma prostituției te îm
braci frumos si poți locui 
într-un apartament de
cent. Ei văd că în felul a- 
cesta poți cîștiga într-o zi 
mal mult decît într-o săp
tămână de pe urma unffl. 
„job" (slujbe) pentru negri
— liftier, picolo, mătură^ 
tor, gunoier. „Această pi
ramidă a mizeriei este ți
nută în mînă de grupuri 
de gangsteri albi". Dar po
liția ? Unul din interlocu
torii mei. Bill Satterfield 
face un gest disprețuitor cu 
mîna : „Credeți că ar fi 
posibil să se vîndă stupe
fiante în văzul tuturor fără 
mituirea poliției ?“.

Am fost invitată la un 
dineu la Century Club, 
patronat de o asociație din 
Harlem. Am îmbrăcat o 
rochie simplă, căci nu vro
iam să contrastez cu res
tul societății. Am contras
tat însă, căci eram 
simplu îmbrăcată, 
nele din societatea 
negrilor, prieteni si 
tori ai clubului au 
la mare gală, în toalete da 
seară, blănuri scumpe, bi
juterii și peruci negre sau 
blonde. Sînt aceiași oameni
— medici, avocațl, func
ționari la stat, artiști 
care își introduc fiicele 
înalta societate neagră, 
balul debutantelor de 
Waldorf-Astoria, șl care 
petrec vara pe plaja pro
prie din Massachussetts.

Acești negri nu locuiesc 
în Harlem. Poți merge 
mult și bine de-a lungul și 
de-a latul cartierului pînă 
să întîlneștl o tăbliță pe 
care să scrie „medic", „a- 
vocat". „arhitect". Acest'':;, 
locuiesc în case elegante;'' 
care nu se deosebesc nici 
la înfățișare nici la confort 
și nici la preț de casele 
luxoase ale albilor din rea- 
tul New Yorkului.

Se poate observa o nouă 
renaștere a intelectualității 
de culoare. Aceasta nu mai 
părăsește gettoul și încear
că să introducă în el un 
suflu înnoitor. Ea este mai 
militantă decît acum 30—40 
de ani. Șl în scoli se sim
te o creștere a conștiinței 
de sine. Negrul american, 
trecutul și 
devenit o

Școlile 
sînt acum, 
la abolirea formală a se
gregației, încă împărțite pe 
rase. Și încercările de a a- 
mesteca copiii de rase di
ferite prin punerea la dis
poziție, de exemplu, a u- 
nor autobuze comune au 
dat greș. Este adevărat că 
școlile din Harlem și alte 
cartiere mizere sînt mai 
proaste decît cele din car
tierele bogate. De copiii 
negri, veniți din case in
salubre și suprapopulate 
nu are nimeni timp să se 
ocupe. Numai cîțiva, foar
te puțini, au jucării. Locul 
lor de joacă este strada.

In Harlem, mai puțin de 
patru la sută din elevii 
cursului mediu au curajul 
sau posibilitatea să mear
gă mai departe la școli su
perioare. Dintre aceștia 
peste jumătate nu reușesc 
să termine. Ei îngroașă, 
deocamdată, rîndurile ti
nerilor fără ocupație sl 
mai tîrziu cele ale oame
nilor fără ocupație, fără 
calificare.

Seara, după ce s-a răs- 
pindit știrea despre moar
tea lui Luther King, am 
văzut umbra tinerilor în 
fata magazinelor în flă
cări. Era momentul în ca
re tineretul de culoare se 
răzbuna pe societatea care 
l-a neglijat.

Harlemul și New Yorkul 
sînt două lumi care se în- 
tîlnesc zilnic, care formea
ză un singur oraș, două 
lumi care în realitate nu 
se întrepătrund niciodată 
deși se află pe aceeași pe
ninsulă, Manhattan.

„Nu v-am mal văzut da 
mult — mi-a spus o ve
cină din New York, ați 

fost plecată?". „Da — l-am 
răspuns. Am fost într-o 
tară îndepărtată sl străină. 
Am fost In Harlem*,

prea 
Doarn- 
avută a r 
promo-1-' 
apărut

în 
la 
la 
îsi

viltorul său, au 
preocupare. 
New Yorkulul 
după 14 ani de
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Vizita secretarului general Recepție cu prilejul TELEGRAME
v I v ■ * •

sărbătorii naționale EXTERNE

a Revoluției, președintele

Alphonse Massamba-Debat
(Urmare din pag. I) Comitetului județean Brașov 

P.C.R., '' ’ ~ "
popular județean, 
prim-vicepreședinte, 
Cîrțînă, primarul 
Brașov, și de alte 
cale.

La invitația directorului general 
al uzinelor brașovene, ing. Gheor
ghe Trică, președintele Alphonse 
Massamba-Debat și celelalte per
soane oficiale au vizitat unele sec
toare de producție, unde au primit 
ample explicații privind biografia 
autocamionului românesc. In secția 
montaj-general, unde autocamionul 
cu numărul de fabricație 143 300 
lua startul pornind spre pistele de 
încercare, daspeții au fost infor
mați că în prezent la fiecare 9 mi
nute un autocamion, purtînd mar
ca uzinei, părăsește banda de mon
taj.

La întrebarea . președintelui Re
publicii Congo, gazdele informează 
că autocamioanele produse la Bra
șov, adaptate pentru diverse con
diții de teren și climă sînt ex
portate în țări din Europa, Africa, 
America Latină și Asia.

înainte de plecare, secretarul ge
neral al Mișcării Naționale a Re
voluției a consemnat următoarele 
în cartea de onoare a uzinei: „Mun
ca ce se desfășoară în această 
uzină arată în mod evident imen
sele progrese realizate de poporul' 
român prieten, sub conducerea 
luminată a Partidului Comunist Ro
mân" „Trăiască clasa muncitoare 
din România"

, Coloana de mașini oficiale, stră- 
bătînd apoi principalele străzi ale 
orașului de la poalele Tîmpei. s-a 
îndreptat spre Poiana Brașov.

In onoarea președintelui Al
phonse Massamba-Debat, tovarășul 
Gheorghe Pană a oferit aici un de
jun în saloanele Restaurantului 
sporturilor. In timpul dejunului, 
Gheorghe Pană și Alphonse Mas- 
samba-Dâbat au toastat pentru 
prietenia dintre popoarele celor 
două țări.

In cursul după-arhiezii, oaspeții

al 
președintele Consiliului 

Ion Mărcuș, 
Constantin 

municipiului 
oficialități lo-

dresat oaspeților un călduros „bun 
sosit". Erau veniți, de asemenea, 
în întîmpinare Gheorghe Alecu, 
prim-secretar al Comitetului mu
nicipal Ploiești al P.C.R., primarul 
orașului, membri ai conducerii u- 
zinei, reprezentanți ai organizații
lor obștești locale. Oaspeții au fost 
informați despre procesul de dez
voltare și modernizare pe care u- 
zina l-a cunoscut în cele două de
cenii care au trecut de la actul is
toric al naționalizării, despre con
tribuția întreprinderii la creșterea 
prestigiului industriei constructoa
re de mașini românești, România 
fiind, după S.U.A. și U.R.S.S.. a 
treia țară exportatoare de utilaj 
petrolier din lume. Ing. Con
stantin Marinescu, directorul teh
nic al întreprinderii, a subliniat că 
marea uzină ploieșteană produce 
astăzi întreaga gamă de agregate 
necesare forajului de mare adînci- 
me, utilaje ce se bucură de mare 
competitivitate pe piața mondială.

După ce au vizitat unele din sec
țiile uzinei, oaspeții au asistat, pe 
platoul de montaj general, la o 
demonstrație de urcare și coborîre 
a unei instalații de foraj la adîn- 
cirt? mari, de tipul 3 DH-200 — 
fr/stalație ce se caracterizează prin- 

r-o mare mobilitate, siguranță și 
rezistență în exploatare.

Părăsind uzina ploieșteană. pre
ședintele Alphonse Massamba-De
bat a felicitat călduros pe meta- 
lurgiștii întreprinderii. El a con
semnat în cartea de onoare: Vi
zita noastră a fost foarte bogată 
în impresii. Muncitorii și inginerii 
români pot să fie mîndri de real:- 
zările lor. Plecăm din această în
treprindere impresionați de ce poa
te realiza efortul și geniul omu
lui.

De la Ploiești, coloana oficială 
de mașini s-a îndreptat spre Bra
șov.

Aici au fost vizitate uzinele de 
autocamioane, unde oaspeții congo
lezi și persoanele oficiale care îi... ---- , ... , .....__
însoțesc, au fost întîmpinați de congolezi au părăsit Brașovul, ole- 
Gheorghe Pană, prim-secretar al cînd cu mașinile spre București.

La invitația guvernului român, 
ministrul tehnologiei din Marea 
Britaniq, Anthony Wedgwood Benn, 
a vizitat România între 3 și 8 iu
nie 1968 pentru a trece In revis
tă împreună cu partea română 
modul în care se desfășoară A- 
cordul de colaborare științifică și 
tehnologică semnat între cele două 
țări la Londra în martie 1967. Cu 
acest prilej a fost primit de pre
ședintele Consiliului de _Stat al 
Republicii Socialiste “ 
Nicolae Ceaușescu, i 
președintele _Consiliului de 
niștri. Ion 
Alexandru 
ședințe al Consiliului de Miniștri, 
președinte al Consiliului Național 
al Cercetării Științifice.

în timpul vizitei a purtat discu
ții oficiale cu prim-vicepreședinte- 
le Consiliului de Miniștri, Ilie Ver
deț, vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri și președinte al Consi
liului Național al Cercetării Știin
țifice, Alexandru Bîrlădeanu, și vi
cepreședintele Consiliului de Mi
niștri și președinte al Comisiei 
Guvernamentale pentru Colaborare 
și Cooperare Economică și Tehni
că, Gheorghe Rădulescu.

Părțile au luat notă că grupele 
de lucru în domeniile echipamente 
pentru manipularea materialelor, 
ingineriei chimice și metalurgice, 
convenite anterior, s-au întîlnit 
deja și au avut un schimb util de 
informații. Sînt în curs acțiuni 
pentru a stabili contacte directe 
între firmele industriale din Rega
tul Unit și întreprinderile cores
punzătoare din România. Alte gru
pe de lucru urmează să fie stabi
lite în domenii de interes pentru 
cele două părți.

Părțile au constatat progresele

România, 
împreună cu 

Mi- 
Gheorghe Maurer, și 
Bîrlădeanu, vicepre-

Conferinfa de

S3

făcute pe linia dezvoltării relațiilor 
de cooperare economică și tehnico- 
științîfice și au subliniat existența 
unor noi posibilități pentru extin
derea acestor relații îh viitor.

In domeniul cercetării științifice . 
8-au discutat căile prin care co
laborarea ar urma să se dezvolte 
în anii următori în diferite ramuri 
ale științei.

In domeniul cooperării tehnolo
gice și economice, s-au discutat po
sibilitățile colaborării dintre cele 
două țări. în contextul dezvoltării 
comerțului dintre ele, care vor fi 
discutate în timpul tratativelor co
merciale ce vor avea loc mai tîrziu 
în acest an.

Următoarea întîlnire va avea loc 
la Londra în prima jumătate a a- 
nului 1969, cînd se vor trece din 
nou în revistă rezultatele obținute 
și se vor examina posibilitățile d° 
dezvoltare a colaborării în viitor.

★
Membrii delegației 

Britanie, în frunte 
tehnologiei Anthony 
Benn, însoțiți de Petre Nicolae. pri
marul municipiului Constanța, au 
vizitat vineri dimineața stațiunea 
Mamaia și Muzeul arheologic. Ei 
au făcut, de asemenea, o vizită la 
sediul Consiliului popular al muni
cipiului Constanța unde au avut o 
convorbire cu reprezentanți ăi con
ducerii organelor locale de stat. In 
timpul vizitei oaspeții s-au intere
sat de condițiile asigurate turiștilor 
români și străini veniți să-și petrea
că concediul la mare, de perspec
tivele de dezvoltare a stațiunilor 
de pe litoralul românesc al Mării 
Negre.

La amiază, 
g-a înapoiat în

a Marii Britanii Protest

din Marea 
cu ministrul 

Wedgwood

delegația britanică 
Capitală.

(Agerpres)

presa
Casa oamenilor de

Vineri după-amiază, la Casa oa
menilor de știință a avut loc o con
ferință de presă în cadrul căreia 
ministrul tehnologiei al Marii Bri
tanii. Anthony Wedgwood Benn, a 
expus ziariștilor români și cores
pondenților presei străine impre
siile sale asupra vizitei făcute în 
România.

Actuala vizită, a spus ministrul 
britanic, reprezintă începutul unei 
largi cooperări cu România, coope
rare pe care o salut nu numai în 
calitatea mea de ministru al teh
nologiei, ci și ca englez și om po
litic. Avem un interes comun să 
dezvoltăm tehnica, în plin avînt în 
ambele noastre țări. Avem interese

SPORT
în cîteva rînduri AZI, LA ROMA

știință

Pft,poligonul de la Tunari au înce- 
p'f ieri campionatele internaționale 
d\ tir ale tării noastre. în proba de 
armă liberă calibru redus 60 focuri 
(poziția culcat), victoria a revenit 
țintașului român Gh. Sicorski cu 598 
puncte urmat de Lafortune (Belgia) 
— 597 puncte și Hrib (România) — 
593 puncte.

în proba de pistol’ liber (60 focuri) 
cel mai bun rezultat a fost obținut 
de sportivul sovietic A. Grișin cu 
563 puncte. Au urmat în clasament 
țintașii polonezi Matek — 560 puncte 
și Zabedski — 553 puncte. Campiona
tele continuă astăzi.

„MAREA FINALA"

Reprezentativa de polo pe apă a
României și-a încheiat turneul în 
R.F. a Germaniei, jucînd la Wupper
tal cu formația locală S.S.F. Delfin. 
Sportivii români au obținut o victo
rie categorică cu scorul de 11—1.

Proba de simplu masculin din ca
drul turneului internațional de tenis 
de la Helsinki a revenit jucătorului 
spaniol Manuel Santana, care în fi
nală a dispus cu 6—1, 6—1, 6—4 de 
sovieticul Tomas Lejus.

In ziua a treia a turneului inter
național de polo pe apă de la Ber
lin, echipa de tineret a clubului Di
namo București a terminat la egali
tate : 4—4 (2—1, 0—2, 1—1, 1—0) cu 
formația Ruda Hvezda Praga.

în celelalte jocuri s-au înregistrat 
următoarele rezultate : Dynamo Ber- 
lin-Gwardia Varșovia 11—2 
4—0, 3—1, 2—0) ; Dinamo 
Spartak Sofia 8—4 (1 
2—2).

(2—1,
> Moscova- 

(l—0, 1—1, 4—1,

concurs de atle- 
Berlin, Dieter

Cu prilejul unul 
tism desfășurat Ia 
Hoffmann (R. D. Germană) a stabilit 
un nou record al țării sale în proba 
de aruncarea greutății cu perfor
manța de 19,25 m.

La Moscova, atleta sovietică Liud
mila Samotesova a fost cronometrată 
pe distanța de 100 m cu timpul de 
11’4/10, rezultat ce reprezintă cea 
mai bună performanță a sezonului 
din U.R.S.S. și a doua din Europa.

Comitetul de organizare a Jocu
rilor Olimpice de la Ciudad de 
Mexico a anunțat că Rhodesia, „care 
fusese invitată la competițiile olim
pice, nu va putea lua parte la aces
tea". Comitetul mexican arată că a 
fost Informat în mod oficial despre 
rezoluția adoptată la 29 mai de că
tre Consiliul de Securitate al O.N.U., 
prin care se recomandă ca statele 
membre ale O.N.U. să refuze intra
rea în țările lor a cetățenilor rho- 
desienl. în virtutea acestei rezoluții, 
se remarcă în comunicatul dat pre
sei, „Comitetul de organizare a J.O. 
constată că delegația Rhodesiei nu 
va putea lua parte la Olimpiada din 
Mexic".

înaintea disputării „Marii finale", 
așa cum este numită aici la Roma 
întîlnirea dintre echipele Italiei și 
Iugoslaviei, se observă în rîndurile 
oficialităților fotbalului italian și ale 
selecționaților pentru „11-le albas
tru" o deosebită preocupare, o anu
mită incertitudine și chiar nervozi
tate. Această atmosferă a dăinuit 
oarecum și la antrenamentul echi
pei făcut vineri după-amiază. Se 
gîndește și se acționează numai în 
direcția cîștigării partidei finale, a 
„retușărilor" ce se vor aduce echi
pei italiene. Departe de a subestima 
valoarea team-ului iugoslav, se scot 
în evidentă tocmai calitățile acestuia 
care au determinat victoria lui asu
pra „campionilor mondiali ’66“ —
echipa celebrului Bobby Charlton. 
Indisponibilitatea certă a lui Rivera 
și cea foarte probabilă a lui Berce- 
lino pun serioase probleme selec
ționerilor. Cu toate că încă n-a fost 
anunțată componența definitivă a 
formației italiene — se avansează 
numele Iul Lodetti în locul lui Ri
vera și al lui Guarneri în locul lui 
Bercelino. Echipei i se va imprima 
un caracter de prospețime, de inven
tivitate și... combativitate, deoarece, 
după cum se declara vineri dimi
neață, „dacă a fost posibil să se facă 
față sovieticilor printr-un joc atletic 
și cu un remarcabil moral, nu se 
pot infringe iugoslavii cu aceleași 
arme".

Marea majoritate a „azzurri"-lor 
ar fi .preferat, după cum se afirmă, 
să întîlnească în finala campionatu
lui european nu echipa Iugoslaviei, 
ci pe cea a Angliei. Și aceasta pen
tru că, în primul rînd, Anglia este 
campioana lumii, iar un succes asu
pra ei ar fi avut, deci, un mai mare 
ecou. In al doilea rînd. deși echipa 
iugoslavă este o echipă tînără și 
practic necunoscută italienilor, ea se 
bucură de o tradiție favorabilă : de 
aproape 30 de ani italienii n-au mai 
învins echipa iugoslavă ! în ultima 
întîlnire, Zagreb-1957, marea echi
pă a Iugoslaviei, cu Beara, Zebec 
și Vukas, a obținut victoria cu 6—1!

Un antrenament serios a făcut vi
neri și 11-le iugoslav. în rîndurile 
echipei se observă un moral ridicat. 
Tinerii ei componenți — media de 
vîrstă este de numai 22 de ani și 
jumătate ! — după ce sperau să facă 
o figură cît mai onorabilă în cadrul 
acestei faze a campionatului euro
pean, s-au trezit în situația de pro
tagoniști, avînd chiar posibilitatea de 
a-și adjudeca rîvnitul trofeu jucînd 
contra echipei Italiei !

Indisponibilitatea lui Osim pune 
însă probleme și naționalei Iugo
slave. în locul acestuia a fost che
mat urgent de la Belgrad interul- 
stînga de la Steaua Roșie, Acimovic. 
Vineri seara se da ca nrobabilă ur
mătoarea formație : Pantelic, Fazla-

gic, Damianovic. Pavlovic, Paunovîc, 
Holcer, Petkovic, Trivic, Musemic, 
Acimovic, Dzajic.

Despre finala de sîmbătă, în gene
ral, pronosticurile sînt foarte reți
nute, jocul fiind deschis ambelor for
mații. Conducătorul tehnic al națio
nalei Italiei, Walter Mandelll. a ținut 
să precizeze : „Pentru moment sîn- 
tem preocupați de cîștigarea acestei 
finale. Apoi va rămîne scris că în 
1968 Italia a cucerit titlul de campi
oană a Europei. Nu ne facem însă 
iluzii că va fi o finală comodă. La 
acest nivel, la nivelul maxim conti
nental. oricare dintre adversari este 
dificil de învins și de aceea partida 
se anunță extrem de grea. Ar fi 
esențial ca ai noștri să lupte așa 
cum au luptat în partida cu sovieti
cii". Antrenorul „azzurri-lor", Valca- 
reggi. a declarat ziariștilor: „Iugo
slavia este o bună echipă, cu viteză 
fantastică. Utilizează formula 4—3—3 
și folosește marcajul în zonă, pentru 
a trece la marcajul om la om în a- 
propierea careului de 16 metri. Are 
un centru-atacant foarte bun și dez
lănțuit.. Numărul 9 (Musemic) este 
foarte mobil. în timp ce numărul 7 
(Petkovic) este deosebit de rapid. 
Intrucît iugoslavii i-au învins pe en
glezi jucînd în numai 10 oameni, în
seamnă că ei au serioase calități. 
Așteptăm totuși cu încredere partida 
finală". După cum s-a aflat, echipa 
probabilă a Italiei va fi : Zoff, Burg- 
nich, Facchetti. Ferrini, Guarnerl, 
Castano, Domenghini, Juliano. Maz
zola, Lodetti, Prati.

în general, se scontează pe o par
tidă echilibrată și spectaculoasă. Ni
velul tehnic al ambelor echipe, ra
piditatea jucătorilor permit o astfel 
de presupunere. Vineri dimineața 
s-au pus în vînzare ultimele trei mii 
de bilete pentru locurile din „pot
coava" tribunelor. Se înregistrează 
astfel epuizarea completă a biletelor 
puse în vînzare (77 000), excluzînd 
abonamentele, precum și un record 
de încasări de 150—160 de milioane 
de lire italiene, atît pentru Stadio 
Olimpico, cît și pentru naționala 
Italiei.

Partida va fi arbitrată de elveția
nul Gottfried Dienst, care a condus 
și ultima finală a Cupei „Jules 
Rimet" ajutat la tușă de către Ru- 
miănțev (Bulgaria) și de Ortiz de 
Mandibil (Spania). „Marea finală" — 
care va începe la orele 21,15 — va fi 
precedată,începînd de la orele 18,45, 
de întîlnirea U.R.S.S. — Anglia, con- 
tînd pentru locurile 3 șl 4.

Regulamentul prevede că dacă 
după timpul reglemetar de joc, și 
după prelungiri, scorul va fi egal, 
finala să se rejoace luni 10 iunie, tot 
la Roma.,

comune în probleme legate de teh
nologie, în cadrul societății moder
ne. Am avut prilejul să discut a- 
ceste lucruri, pe larg, cu persoanele 
oficiale române, pe care le-am întîL 
nit cu ocazia acestei vizite. Plec 
acasă foarte satisfăcut de modul în 
care s-au desfășurat aceste dis
cuții.

Răspunzînd la întrebările ziariș
tilor prezenți, asupra problemelor 
discutate în cursul vizitei, ministrul 
britanic a arătat că s-au făcut pro
grese importante pentru cooperarea 
.în. di.feriție domenii, printre .care fa
bricarea de calculatoare electroni ce ; 
și crearea unei industrii construc
toare de avioane în România, pe 
baza cooperării româno-engleze. 
Domnia sa a amintit apoi și alte 
sectoare în care există largi posibi
lități de cooperare între industriile 
celor două țări, în interes reciproc.

Referindu-se la obiectivele indus
triale vizitate în România, oaspe
tele a arătat că a fost impresionat 
în mod plăcut de vizitele făcute la 
Fabrica de semiconductor) de la 
Băneasa, Fabrica de mașini-unelte 
și agregate și Institutul de fizică 
atomică.

Ministrul britanic al tehnologiei 
și-a încheiat declarația făcută pre
sei cu următoarele cuvinte: .Din
tre toate formele stabilite prin con
tacte între ființele umane, tehnolo
gia este aceea în care avem cele 
mai multe interese și în care obți
nem succesele cele mai mari".

(Agerpres)

Nicola* PUICEA
Roma
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Reprezintă oare vizitarea 
unei capitale condiția sine 
qua non a cunoașterii țării 
respective ? Regula e a- 
proape generală. Atîta vre
me cît sîntem dispuși să 
admitem — și la aceasta ne 
constrînge realitatea globa
lă a structurii societății 

. că orice țară are nevoie 
o inimă, funcțiile acestui 
gan central nu le poate 
deplini decît capitala,
rește, pot fi găsite și accep
tate unele excepții. De pil
dă, Roma însăși. Sau chiar 
Washington. Nu 
Londra.
sale de ordin istoric, admi
nistrativ, economic, social și 
artistic, Londra este fără 
echivoc inima Angliei.

Londra romană, Londi- 
nium, număra aproape 
50 000 de locuitori. O cifră 
uriașă pentru epoca aceea. 
Sub Elisabeta, prima din re
ginele ce aveau să poarte 
acest nume, populația ora
șului abia se dublează. In 
1750, saltul e semnificativ : 
750 000 de oameni. Anglia 
încetează de a mai fi rura
lă și medievală, iar Lon
dra poartă steagul erei ma
ritime, coloniale și indus
triale. Peste 100 de ani — 
3 500 000 de locuitori. As
tăzi, 8 000 000. Din cei 54 
milioane de locuitori ai ță
rii, 15 la sută se concen
trează deci la Londra. Și 
în ciuda puterii lor econo
mice, Manchester și Bir
mingham rămîn mult în ur
mă cu cei două milioane și 
jumătate de locuitori fie
care.

Intîietatea londoneză este, 
de altfel, o constantă a is
toriei britanice, căci de-a 
lungul unei evoluții bimile
nare ea nu a făcut decît să 
se afirme tot mai puternic 
pe plan atît politic cît și 
economic. O politică oficia
lă de descentralizare și de

însă și
Prin argumentele

Ambasadorul Marii Britanii la 
București, Sir John Chadwick, a 
oferit vineri o recepție cu prilejul 
sărbătorii naționale a țării sale.

Au luat parte Ilie Verdeț, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Alexandru Bîrlădeanu 
și Gheorghe Rădulescu, vice
președinți ai Consiliului de Miniș
tri, alți membri ai guvernului, vice
președinți ai Marii Adunări Națio
nale și alte persoane oficiale, gene
rali și ofițeri superiori, oameni de 
știință și artă.

Era prezent Anthony Wedgwood 
Benn, ministrul tehnologiei din 
Marea Britanie, și persoanele ofi
ciale care îl însoțesc, precum și

lordul episcop de Winchester, She- 
rard Falkner Allison.

Au participat șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la București 
și alți membri ai corpului diplo
matic.

Cu prilejul sărbătorii naționale a 
Marii Britanii, ambasadorul acestei 
țări la București, Sir John Chad
wick a vorbit, vineri seara, la pos
turile noastre de radio și televi
ziune.

Cronica zilei
La invitația Ministerului Comer

țului Exterior, vineri seara a sosit 
în Capitală o delegație economică 
din Republica Populară a Yemenu
lui de sud, condusă de dl. Abdul 
Malik Ismail, ministrul economiei, 
comerțului și planificării.

Delegația a fost întîmpinată pe 
aeroportul Băneasa de Dumitru 
Bejan, prim-adjunct al ministrului 
comerțului exterior.

★
Ministrul agriculturii al Olandei, 

Pierre Lardinois, și-a continuat 
vineri, împreună cu Nicolae Gio- 
san, președintele Consiliului Su
perior al Agriculturii, vizita în ju
dețul Constanța.

In cursul dimineții, el au fost 
oaspeții lucrătorilor întreprinderii 
agricole de stat „Neptun" și ai celor 
de la Combinatul avicol al între
prinderii agricole de stat „Mihail 
Kogălniceanu".

După-amiază, ministrul olandez 
și președintele Consiliului Supe
rior al Agriculturii s-au înapoiat 
în Capitală.

★
Prof. dr. J. J. Bouckaert, recto

rul Universității din orașul Gand, 
care și-a încheiat vineri călătoria 
documentară în țara noastră, a a- 
cordat un interviu redactorului A- 
genției „Agerpres", Adina Constan- 
tinescu.

Vizita făcută în România, a spus 
oaspetele, mi-a oferit prilejul să 
cunosc la fața locului admirabilele 
condiții de viață și de studiu pe 
care le au cei ce se pregătesc în 
universități sau Instituții tehnice. 
Căminele care găzduiesc tinerii 
sînt elegante, confortabile, au bi
blioteci și săli de lectură, cărți și 
tratatele pre văzu te în programa de.' 
învățjamînt. Manualele și cursurile 
universitare care se vînd în li-

(Agerpres)

brării sînt ieftine, ușor accesibile 
acelora pentru care au fost scrise.

Referindu-se la școala medicală 
românească, prof. dr. J. J. Bouc- 
kaert a menționat că fiziopatologii 
din țara noastră aduc contribuții 
valoroase pe scară internațională.

In încheierea convorbirii, recto
rul Universității din Gand a spus : 
Există mari posibilități și dorință 
de a lărgi relațiile de colaborare 
dintre țările noastre, spre progre
sul învățămîntului șl științei. Vizita 
mea a prilejuit reînnoirea contrac
telor de colaborare dintre Univer
sitatea pe care o conduc cu cele din 
București și Iași, ca și cu Institu
tul politehnic bucureștean.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru 9, 10 

și 11 iunie. în țară : Vreme în 
general frumoasă, cu cerul va
riabil. Vor cădea averse locale 
în vestul țării. Vînt slab pînă 
la potrivit. Temperaturile ; mi
nime vor fi cuprinse intre 8 șl 
18 grade, iar maximele între 20 
și 30 de grade, local mai ridi
cate. în București : Vreme în 
general frumoasă și călduroasă. 
Cerul va fi variabil, mai mult 
senin noaptea. Vînt slab pînă 
la potrivit. Temperatura se 
menține ridicată.

LOTO
DIN 7 IUNIE 1958

8S 38 58 19 5 21 71 76 51 67 50 >8
Fond de premii: 792 711 lei.

Sărbătorirea „Zilei pionierilor”
în vederea sărbătoririi, la 9 

iunie a. c., a „Zilei pionierilor", 
în întreaga țară au loc intense 
pregătiri. Cu acest prilej, în 
toate școlile generale se vor or
ganiza adunări solemne ale uni
tăților de pionieri, urmate de 
serbări cultural-artistice, între
ceri sportive etc. In diferite o- 
rașe și în centre de comune sa 
vor desfășura, de asemenea, ma
nifestații cultural-sportive, car
navaluri, expoziții.

In București, pe stadionul 
Republicii, va avea loc o marc

serbare cultural-sportivă, cu 
participarea purtătorilor crava
tei roșii din întreaga Capitală. 
Totodată, pe estradele din 
parcuri, la casele de cultură, 
precum fi la Palatul pionierilor 
diferite formații cultural-artisti- 
ce vor susține programele unor 
serbări. Expoziția deschisă în 
sala „Dalles" va prezenta obi
ecte executate de pionieri și 
școlari în cercurile de radio- 
telegrafie, aero și navo-modele, 
auto-moto, sculptură, gospodărie 
f. a.

cambodgian adresat
Consiliului
de Securitate

PNOM PENH 7 (Agerpres). — 
Potrivit unei declarații date pu
blicității de guvernul regal al 
Cambodgiei, în noaptea de 30 spre 
31 mai avioane militare americano- 
saigoneze au violat spațiul aerian 
al Cambodgiei, mitraliind un post 
militar din provincia Kandal. De
clarația guvernului cambodgian 
condamnâ acest „nou act premedi
tat de agresiune împotriva Cam
bodgiei", arătînd că el „demască 
ipocrizia tuturor declarațiilor S.U.A. 
referitoare la Cambodgia".

Reprezentantul permanent al 
Cambodgiei la O.N.U., Huot Sam- 
bath, a adresat la 6 iunie președin
telui Consiliului de Securitate o 
scrisoare în care protestează îm
potriva violării spațiului aerian 
cambodgian.

JAPONIA ■

Largi acțiuni 
împotriva 
bazelor străine

WASHINGTON 7 (Agerpres). — 
Oficialitățile de la Washington sînt 
îngrijorate de actuala situație a 
relațiilor americano-japoneze, fapt 
subliniat și de chemarea pentru con
sultări în capitala S.U.A. a amba
sadorului american la Tokio. Obser
vatorii politici apreciază că această 
înrăutățire s-ar datora stării de spi
rit profund anti-americane care dom
nește în rîndul populației japo
neze. Ziarul „Washington Post" a- 
rață că guvernul american este În
grijorat de reacția violentă a ja
ponezilor față de vizita In portul 
Sasebo a submarinului atomic ame
rican „Swordfish", precum și față 
de prăbușirea unul avion de tipul 
„F-4 — Phantom", care a distrus 
una din clădirile Universității Kiu- 
Siu.

Secretarul general al Partidului 
socialist din Japonia, Yamamoto, s-a 
pronunțat pentru lichidarea tuturor 
bazelor militare americane de pe te
ritoriul nipon. El a subliniat că aces
te baze nu slujesc asigurării apărării 
țării, ci strategiei S.U.A. în Extremul 
Orient. Partidul socialist, a arătat în 
încheiere Yamamoto, va desfășura 
alături de întregul popor o amplă 
campanie pentru denunțarea trata
tului de securitate, împotriva alianței 
militare dintre Japonia șl S.U.A.

în cursul zilei de vineri, în lo
calitatea Fukuoka, dm apropiere 
de Nagasaki, a avut loc o mare 
manifestație împotriva prezenței 
trupelor și bazelor americane în 
Japonia, la care au participat pes
te 12 000 de studenți veniți din în
treaga insulă Kyushu. Autoritățile 
au luat măsuri pentru împrăștie- 
rea manifestației, mobilizînd 
proape 2 000 de polițiști. In 
multe puncte din oraș s-au 
dus ciocniri între polițiști și 
nifestanți. Partieipanții la
monstrații au cerut retragerea ime
diată a tuturor avioanelor de la 
baza americană Ikazuke, din a- 
propierea localității Fukuoka. După 
cum precizează agenția Kyodo Tu- 
sin, demonstrații similare au a- 
vut loc vineri în 50 de orașe ja
poneze.
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realizare a unui echilibru 
interregional, începută după 
încheierea celui de-al doi
lea război mondial și con
tinuată, ca o preocupare 
mai mult sau mai puțin con
stantă, pînă astăzi, nu a 
reușit să stăvilească ceea ce 
toți englezii s-au obișnuit 
să incrimineze ca fiind „gi
gantismul londonez". Căci 
prin forța pe care a cîști- 
gat-o, prin multiplele forme 
de atractivitate pe care le-a 
cultivat, Londra își continuă 
ritmul, absorbind și redis-

Fără îndoială că în acest 
domeniu preocupările la ni
vel guvernamental sînt vă
dit prezente și că diversele 
planuri elaborate tind să 
găsească expansiunii londo
neze soluții cît mai compa
tibile cu cerințele unei dez
voltări moderne și ale unor 
posibilități, în mare măsură, 
limitate. La originea acestei 
politici se află cunoscuta 
lege din 1946 — The Hou
sing Act, precum și Planul 
de dezvoltare, supus unei 
revizuiri periodice, în func-

Și totuși, rătăcind prin 
Londra, se menține frapan
tă impresia armoniei reali
zate între construcțiile pur- 
tînd date de naștere atît d* 
diferite.

De-a lungul a zeci de 
veacuri, această particulari
tate geografică a Angliei — 
insularitatea ei — a con
stituit punctul de plecare 
pentru orice analiză sau în
cercare de înțelegere a men
talității britanice. Bineînțe
les că după ce Tamisa a 
încetat să se mai reverse în

Secvențe londoneze
tribuind fără încetare oa
meni și activități, lărgindu-și 
mereu fruntariile, remode- 
lîndu-și fără remușcări fi
zionomia. Dinamismul lon
donez nu poate, tocmai prin 
anvergura sa, să nu dea naș
tere unei serii de probleme. 
Intervine în primul rînd cri
za de locuințe pentru pătu
rile mai puțin avute, criză 
subliniată de recentul aflux 
al comunităților provenind 
din fostele colonii ale im
periului. Este apoi vorba de 
supercongestionarea cartie
relor centrale, a superpro- 
filării lor funcționale, este 
competiția pentru folosirea 
la maximum a unui spațiu 
în genere extrem de limitat, 
este necesitatea acută de a 
reglementa pe cale adminis
trativă toate neajunsurile 
decurgînd din situația dată 
și de a aplica o politică rea
listă în materie de urbanis
tică, locuințe, amenajare, 
transporturi etc.

George SERAFIN

ție de factorii noi interve- 
niți.

Rezultatul direct al tutu
ror măsurilor întreprinse 
este schimbarea peisajului 
londonez. Faimoasele slums- 
uri sînt în curs de dispari
ție. La Stepney, la Bethnal 
Green, în Battersea sau 
Lambeth. Noi cartiere rezi
dențiale apar în fostele su
burbii ale capitalei. Iar da
că imobilele înalte de 
12—20 etaje apărute mai a- 
les în centrul orașului fac 
notă discordantă cu am
bianța arhitectonică genera
lă, ele sînt mai puțin pro
dusul gustului pentru mo
dernitate și reflectă mai a- 
les necesitatea de a găsi 
vertical spațiul ce nu poate 
fi oferit la sol.

Rin, cu multă, foarte mul
tă vreme în urmă, această 
mică mare a Mînecii, stran
gulată între stîncile albe ale 
Doverului și promontoriul 
plat al Calais-ului a creat 
locuitorilor insulei sentimen
tul unei oarecari securități. 
Un sentiment fragil, dezmin
țit în repetate rînduri de 
incursiuni străine. Aparent 
paradoxal, insula a început 
să fie ferită de oaspeți ne
doriți tocmai în momentul 
în care se producea conver
tirea structurilor agrare în 
societăți industriale, cînd 
comerțul și transportul ma
ritim deveneau mijloacele și 
obiectivele primordiale ale 
întregii dezvoltări vest-euro- 
pene.

De-a lungul vremii, An
glia și-a creat din singula
ritatea poziției sale geogra
fice elementul motor al dez
voltării sale. Nu mentalita
tea englezilor e insulară, ci

construcția politică, tactică 
și strategică ce a guvernat 
aici de-a lungul secolelor. 
O oonstrucție care a putut 
și poate încă să se dispen
seze de existența unei con
stituții. In Anglia, întregul 
edificiu de stat este regle
mentat prin obișnuințe sau 
legi votate în Parlament, 
dar care nu au forța unor 
articolo de constituție. Dar 
dincolo de problemele de 
instituționalitate se află rea
litățile politice, economice și 
sociale ale Angliei de as
tăzi. Spre ele converg cu 
precădere toate preocupări
le, pe întreaga scară a so
cietății. Dificultățile econo
mice și cererea de intrare 
în Piața comună, integrarea 
imigranților și împiedicarea 
dezvoltării problemei rasia
le, regresul laburiștilor, re
tragerea do la est de Suez 
și orientarea spre Europa — 
toate acestea sînt probleme 
reale, a căror acuitate sa 
reverberează cert asupra cli
matului politic-social al 
țării.

Pînă una alta, se mențin 
pe una din primele linii per
formanțele engleze în ma
terie de electronică și tea
tru, de aviație și arte plas
tice, de folosire pașnică * 
energiei atomice și cinema
tografie. Iar tendințele co se 
manifestă în Anglia în ve
derea „reîntîlnirii cu Euro
pa', dezvoltării unor relații 
strînse de colaborare econo
mică și culturală cu toate 
statele continentului, indife
rent de orinduirea lor so
cială, nu poate fi în context 
decît salutată. Anglia are de 
primit, dar are și de dat. Și 
de cînd e lumea, schimbul 
de valori și de produse ale 
inteligenței umane a consti
tuit un motor al progresu
lui, civilizației și culturii 
mondiale.

i



& '*•

&

aramei

ITALIADUPĂ MOARTEA TRAGICA A SENATORULUI ROBERT KENNEDY
Consultări în vederea

■ / A flnșeșSKlA formării noului guvern

parlamentare ale unor par-

ața internațională

' A

Generale a O.N.U.
NEW YORK 7 — Trimisul special 

Agerpres Nicolae Ionescu transmite : 
în deschiderea ședinței plenare de 
vineri dimineața a Adunării Generale 
a O.N.U., președintele celei de-a 22-a 
sesiuni a Adunării Generale, minis
trul afacerilor externe al României, 
Corneliu Mănescu, a făcut o declara
ție în care a omagiat memoria lui 
Robert F. Kennedy.

„Sîntem cu toții zguduiți — a spus 
Corneliu Mănescu — de vestea dure
roasă a încetării din viată a lui 
Robert Kennedy, senatorul democrat 
al statului New York, survenită în 
urma atentatului săvîrsit împotri
va lui.

în cursul bogatei sale vieți poli
tice, ocupînd posturi de înaltă răs
pundere în guvernul Statelor Unite, 
în momentul în care constituia pen
tru fratele său, John Fitzgerald Ken
nedy, un sprijin apropiat, ca și atunci 
cînd a candidat el însuși la pre
ședinția Statelor Unite, Robert Ken
nedy a promovat în acțiunile sale 
respectul fată de idealurile de pace, 
de combatere a prejudecăților, a dis
criminării și inegalității, de compre
hensiune si cooperare internațională. 
Tragica sa moarte, deplînsă în tara 
mea. ca si în atîtea alte părți ale lu
mii, nu este "Singura încercare a unei 
familii ce dă într-un răstimp scurt 
două jertfe pe arena vieții politice. 
La 26 noiembrie 1963, această Adu
nare Generală deplingea asasinarea 
în împrejurări de o dramatică simi
litudine a fratelui său, fostul pre
ședinte al Statelor Unite.

Ea nu este nici singura împreju
rare în care poporul american si lu
mea întreagă sînt zguduite de între
ruperea brutală a firului unor vieți 
închinata binelui public. De curînd, 
Martin Luther King, fruntaș al luptei

de emancipare, proeminent fiu al po
porului american, a stropit cu sîngele 
său convingerile care i-au călăuzit în
treaga viată.

în fata unor fapte menite prin tra
gismul lor să rupă vălul inerției și 
indiferentei, sîntem împinși la a me
dita asupra tarelor și elementelor 
care viciază mecanismul de desfășu
rare a istoriei contemporane, a căilor 
de înlăturare a obstacolelor ce stau 
în fata progresului, libertății și ega
lității. «Copacul pe care furtuna îl 
prăvale în fata noastră ne face să ne 
întrebăm cine sîntem», spune poetul 
american Robert Frost. Reflecția a- 
supra căilor pe care le mai avem de 
parcurs pînă la instaurarea unui cli
mat de respect al omului, de partici
pare nestingherită și neamenintată la 
viata publică națională și internațio
nală. de eradicare a surselor de ne
liniște și încordare, de asigurare a 
drepturilor fundamentale, indiferent 
de culoarea pielii, credința religioasă 
sau filozofia politică — este deose
bit de actuală aici la Organizația Na
țiunilor Unite, al cărei țel suprem 
este promovarea păcii și progresului, 
prin eforturile tuturor.

Omagiem memoria unui om politic, 
care a spus: «Trebuie să găsim un 
mijloc de a dizolva atitudinile care 
fac ca oamenii să fie dominați de a- 
cele pasiuni si ambiții care tin lu
mea în conflict permanent și care 
amenință supraviețuirea fiecăruia 
dintre noi».

Permiteți-mi să exprim de aici, de 
la această tribună, sentimentul nos
tru de adîncă compasiune mult în
cercatei familii, condoleantele noastre 
fată de autoritățile politice ale Sta
telor Unite și pentru întregul popor 
american".

In continuare, președintele Adu
nării Generale a dat citire telegra-

mei de condoleanțe pe care a «dre
sat-o doamnei Ethel Kennedy.

Participanții la lucrările ședinței 
plenare a Adunării Generale a 
O.N.U au păstrat apoi un moment de 
reculegere în memoria lui Robert 
Kennedy.

în cursul aceleiași ședințe a Adu
nării Generale a luat cuvîntul re
prezentantul permanent al S.U.A. la 
O.N.U., Arthur Goldberg, care a mul
țumit președintelui Adunării Gene
rale pentru omagiul adus memoriei 
senatorului american. „Cuvintele 
rostite de președinte, în numele Adu
nării Generale, au generat recuno
ștința sinceră a guvernului Statelor 
Unite și poporului american" — a 
declarat A. Goldberg.

El a dat citire apoi telegramei 
adresate de doamna Robert Kennedy 
președintelui Adunării Generale a 
O.N.U,, Corneliu Mănescu.

în telegramă se spune:
„Vreau să vă mulțumesc din adîn- 

cul inimii, domnule președinte, pen
tru tributul pe care îl aduceți 
soțului meu de la tribuna Adunării 
Generale a Națiunilor Unite. A? 
aprecia foarte mult dacă ați binevoi 
să transmiteți membrilor Națiunilor 
Unite mulțumirile tuturor membrilor 
familiei mele pentru numeroasele 
declarații de simpatie făcute la Na
țiunile Unite. Aceste declarații de 
afecțiune și respect pentru soțul meu 
care era convins că Carta Națiuni
lor Unite trebuie să devină o rea
litate pentru toate popoarele lumii 
sînt o sursă de o mare consolare pen
tru mine și pentru toți membrii fa
miliei noastre".

în cadrul ședinței plenare a Adu
nării Generale au continuat apoi lu
crările consacrate problemei Africii 
de sud-vest.

lui Robert Kennedy
rată a unei âtnMsiere

politice nocive
o AZI AU LGC FUNERALIILE • ULTIMUL OMAGIU 
LOCUITORILOR NEW-YORKEZI © UN ELEMENT NOU 
ANCHETĂ. POLITIA PE URMELE UNEI COMPLICE

AL 
ÎN

CORESPONDENȚA DIN NEW YORK 
DE LA NICOLAE IONESCU

„Știi, tată, am 11 ani și am văzut 
deja la televizor asasinarea a trei 
mari personalități" — aceste cuvinte 
spuse de un copil tatălui său sînt 
folosite ca motto al unui amplu ar
ticol publicat de ziarul „Daily News" 
sub titlul : „întrebări și răspunsuri 
despre vremuri triste". Ele redau su
gestiv starea de spirit a opiniei pu
blice din S.U.A., căreia tragedia din 
Los Angeles i-a dezvăluit încă o 
dată, fără grime, adevărata față a 
societății americane. Din declarațiile 
unor proeminente personalități ame
ricane, din editorialele consacrate 
recentelor evenimente răzbate neli
niștea profundă față de degradarea 
alarmantă a climatului politic și so
cial din Statele Unite. „Ceea ce tre
buie să ne neliniștească — scrie zia
rul „Daily News" 
nea socială, climatul. A fost
un 
cat 
alt 
sit.

Aproape toate comentariile subli
niază legătura dintre climatul social 
al Americii și acțiunea criminală 
care a pus capăt vieții senatorului. 
Asupra interacțiunii dintre politica 
de violență a S.U.A. și degradarea 
vieții publice avertiza și Robert Ken
nedy atunci cînd spunea unui prie- 
-ten, în urmă cu două luni: „Știu 
că mai devreme sau mai tîrziu va 
fi comis un atentat împotriva mea... 
violența atrage violența". Trista pre
viziune a senatorului Kennedy s-a 
adeverit. El a căzut victima unei 
societăți a cărei violență în viața 
internă este strîns legată — așa cum 
sugera în „New York Times" și cu
noscutul comentator James Reston 
— de violența pe plan extern, ates
tată de războiul dus de Administra
ție în Vietnam, de politica de șantaj 
și amenințări, de încercările de in
tervenție brutală în treburile altor 
state, de nesocotirea normelor ele
mentare de conduită în viața in
ternațională. La mai puțin de o zi 
de la atentatul comis asupra lui 
Robert Kennedy la Los Angeles, în 
sudul Statelor Unite, rasiștii albi 
au încercat să comită o nouă crimă, 
în orașul Florence, asupra casei 
soției fostului lider al organizației 
„Asociația națională pentru propă
șirea populației de culoare", Lill 
Berd, au fost aruncate cîteva bombe 
de plastic. Ca urmare a exploziei, 
fratele lui Lili Berd a fost rănit.

Sute de - mii de locuitori ai celui 
mai mare oraș din S.U.A. au adus 
vineri un ultim omagiu celui care a 
fost reprezentant al statului New 
York în Senatul american. De la ora 
5,30 dimineața și pînă seara tîrziu 
coloane nesfîrșite de oameni au tre
cut prin fața sicriului cu corpul 
neînsuflețit al lui Robert F. Kennedy 
care se află depus în catedrala St. 
Patrick. El a fost transportat de la 
San Francisco la New York joi 
seara cu avionul. Cu acest avion au 
sosit aici doamna Robert Kennedy 
și trei din cei zece copii ai săi, se
natorul Edward Kennedy, fratele mai 
tînfer al lui Robert, singurul care a 
rămas în viață din cei 4 fii ai fostu-

— este contagiu- 
comis 

asasinat care a rămas neclarifi- 
și nepedepsit. A urmat apoi un 
asasinat neclarificat și nepedep- 
Și acum..."

lui ambasador Joseph Kennedy, 
Jacqueline Kennedy, văduva fostu
lui președinte, asasinat la Dallas în 
1963, și alțl membri și prieteni apro- 
piați ai familiei.

în momentul în care se aștepta so
sirea la New York a avionului cu 
corpul neînsuflețit al senatorului 
Kennedy, telespectatorii americani au 
putut urmări pe micul ecran o sec
vență care prezenta activitatea unui 
magazin specializat în vînzarea „sur
plusurilor" militare : puști, pistoale, 
aruncătoare de flăcări si de grena
de, si chiar mortiere. Se demonstra 
ușurința cu care se pot procura arme 
în Statele Unite, fără permis si fără 
prezentarea vreunui act de identi
tate.

După numeroasele cereri privind 
reglementarea vînzărilor de arme, la 
12 ore după moartea senatorului, Ca
mera Reprezentanților a adoptat o 
lege prin care se instituie unele 
restricții în acest domeniu. Dar tex
tul adoptat. în afară de faptul că 
vine tardiv, este si cu totul insufi
cient, mărginindu-se doar să inter
zică vînzarea pe baza comenzilor 
prin postă a pistoalelor. în timp ce 
puștile si carabinele pot fl în con
tinuare achiziționate fără restricții...

Duminică în S.U.A. va fi zi de do
liu național. Primarul orașului New 
York, John Lindsay, a proclamat zi 
de doliu pentru sîmbătă. Dar încă 
de joi seara steagurile au coborît în 
bernă pe frontispiciile tuturor insti
tuțiilor publice, băncilor și magazi
nelor din oraș. Exprimîndu-și prin- 
tr-un gest simbolic mîhnirea pentru 
moartea tragică a senatorului Kenne
dy, mii de new-yorkezi circulă de 
două zile prin oraș cu farurile auto
mobilelor aprinse, în semn de doliu.

Sîmbătă, la ora 10, la catedrala St. 
Patrick, va avea loc un serviciu re
ligios, după care sicriul cu corpul 
neînsuflețit va fi transportat la 
Washington eu trenul. Robert Kenne
dy va fi înmormîntat sîmbătă după 
amiază la cimitirul național Arling
ton. alături de mormîntul fratelui 
său, fostul președinte John F. Ken
nedy.

Declarațiile unor martori oculari au 
produs senzație, aducînd primele In
dicii că Sirhan Sirhan nu a acționat 
singur. Astfel, o tînără membră a 
echipei electorale a lui Kennedy, 
care se afla în sala de festivități a 
hotelului Ambasador In momentul 
asasinatului, a declarat că a văzut o 
femeie tînără, brunetă, ieșind în 
goană pe terasa sălii și strigînd cu 
exuberantă : „L-am ucis... l-am 
ucis". „M-am luat după ea — a afir
mat martora — și am întrebat-o : 
«Pe cine ați împușcat?». «Pe pre
ședintele Kennedy, adică vreau să 
spun senatorul Kennedy» — ar fi 
răspuns tînără. Apoi, de aceasta s-a 
apropiat un bărbat de aproximativ 
20 de ani și cei doi au părăsit în 
fugă hotelul. Politia a anunțat că a 
fost de asemenea informată că Sir
han Sirhan a fost văzut stînd 
vorbă Cu această tînără

Vineri, un mare juriu alcătuit din 
22 de persoane — 14 femei și 8 băr-

bați — a început audierea martori
lor pentru întocmirea dosarului de 
punere sub acuzare a lui Sirhan Sir- 
han. Au fost solicitați 17 martori 
oculari.

între timp comentatorii încearcă 
să descifreze repercusiunile crimei 
asupra vieții politice americane. 
Moartea senatorului Kennedy i-a eli
berat de promisiunea lor pe dele
gații partidului democrat, care, în 
urma alegerilor preliminare, se an
gajaseră să voteze la Convenția din 
Chicago pentru desemnarea sa în 
funcția de candidat democrat în ale
gerile prezidențiale din noiembrie. 
Numeroși comentatori consideră că 
o împărțire a voturilor acestor de
legați între vicepreședintele Hump
hrey și senatorul McCarthy este 
foarte probabilă șl că ea va spori 
avansul actual al vicepreședintelui, 
asigurîndu-i controlul asupra con
venției. O regrupare a forțelor ce
lor mai reacționare din partidul de
mocrat pentru a asigura candida
tura actualului vicepreședinte nu este 
exclusă.

★
Numeroase personalități din lumea 

întreagă continuă să-și exprime in
dignarea 
minabila 
Ies, care 
Kennedy. „Este îngrijorător că deo
sebirile politice de vederi se rezolvă 
în Statele Unite prin violentă și 
gloanțe", a declarat ministrul aface
rilor externe al Argentinei, Nicanor 
Costa Mendez. „Asasinarea lui Ro
bert Kennedy este o crimă rușinoa
să. un exemplu absurd al violenței" 
a afirmat ministrul de externe al 
Mexicului, Antonio Carrillo Flore».

„împotriva lui Robert Kennedy a 
acționat aceeași mașină care a fost 
pusă în funcțiune și împotriva fra
telui său. fostul președinte John 
Kennedy, și împotriva lui Martin 
Luther King. Această nouă crimă nu 
este opera unei singure persoane", 
a declarat senatorul chilian Tel- 
telboim.

și îngrijorarea fată de abo- 
crimă comisă la Los Ange- 
a curmat viața senatorului

de 
brunetă.

Vineri dimineaja, detașamentele Frontului National de Eliberare au conti
nuat, pentru a cincea zi consecutiv, atacurile cu rachete și mortiere asupra 
capitalei sud-vietnameze, anunță agenfiile de presă. Circa 16 rachete ale 
patriofilor au lovit centrul Saigonului. Cîteva rachete au căzut la numai 100 
metri de cartierul comandantului S.U.A. din Vietnamul de sud, iar altele la 
numai 800 metri de Palatul prezidențial. Agenfiile de presă subliniază că 
acesta este cel ae-al 21-lea atac cu rachete lansat de patriofi asupra Sai
gonului. In urma exploziilor, în centrul orașului au izbucnit incendii. In fo

tografie: tancuri patrulînd pe străzile Saigonului

ROMA 7 — Corespondentul A- 
gerpres, N. Puicea, transmite i 
Președintele Italiei, Giuseppe Sa
ragat, și-a continuat vineri consul
tările cu principalii lideri politici 
italieni în vederea desemnării per
sonalității care să formeze noul 
guvern Pînă în prezent și-au ex
pus punctul de vedere șefului sta
tului actualii și foștii președinți ai 
Camerei deputaților și Senatului, 
foști președinți ai republicii și ai 
Consiliului de Miniștri, șefii grupu
rilor 
tide.

In 
mite 
au 
perspectivelor rezolvării crizei de 
guvern. Din declarațiile lor reiese 
că democrat-creștinii și republi
canii se pronunță pentru refacerea 
coaliției anterioare de centru-stîn- 
ga. Partidul socialist-unificat, care

general, personalitățile pri
de către președintele Saragat 
fost rezervate în aprecierea

a adoptat hotărîrea de a se retrage 
din această coaliție, vede ieșirea 
din impas în constituirea unui gu
vern „monocolor", adică format 
numai din democrat-creștini, care 
ar obține sprijinul lor și al altor 
formațiuni în schimbul angajamen
tului de a înfăptui cîteva reforme 
importante. Partidul Comunist Ita
lian consideră că trebuie alcătuit 
un guvern care să se sprijine pe 
toate forțele de stînga și care să 
fie capabil să rezolve cele mai pre
sante probleme ale țării.

Se prevede ca aceste consultări 
să ia sfîrșit sîmbătă seara, iar du
minică sau luni, după cum apre
ciază cercuri informate, s-ar putea 
cunoaște numele personalității de
semnate cu alcătuirea noului ca
binet

Evoluția evenimentelor
din Franța

După 19 zile de grevă, milioane da 
oameni ai muncii s-au întors la lucru. 
So apreciază că și-au reluat activitatea 
75 Fa sută din greviști. In marile uzina 
de automobile și ale industriei metalur
gice, aproape un milion de lucrători din 
sectorul najionalizat și serviciile publice 
jo reîntorseseră joi la lucru. Comisia ad
ministrativă a Federafiei educației nafio- 
nale (F.E.N.) a hotărît tot joi reîntoarce
rea la lucru a cadrelor didactice și a 
personalului care depinde de Ministerul 
Educajiei Najionale.

Parisul și-a regăsit treptat fizionomia 
obișnuită. Autobuzele și metroul circulă 
acum aproape normal. Trenurile s-au pus 
din nou tn mișcare, dar pasagerii sînt, 
deocamdată, puțin numeroși. Avioanele 
aterizează din nou pe aeroporturile Pa
risului. Băncile s-au redeschis aproape 
toate. P.T.T. și-a reluat activitatea, iar 
marile magazine se pregătesc și ele să-și 
primească clienfii. Reluarea lucrului are 
loc în condițiile satisfacerii revendicări
lor principale ale oamenilor muncii. S-a 
anunțat că în urma tratativelor purtate 
de organizațiile sindicale cu patronatul 
și unele instituții a fost sporit salariul 
minim, act de pe urma căruia vor bene
ficia circa două milioana de oameni cu 
salariile cele mai joase. Zilele de grevă 
vor fi plătite integral feroviarilor, munci
torilor de la gaz și electricitate. Durata 
lucrului este și ea redusă cu începere 
de la 1 iulie pentru unele categorii de 
muncitori din sectoarele cu munci mai 
grele (căi 
pariziene), 
cunoscute 
prinderi.

Cea mai mare parte a școlilor primara 
și-au reluat activitatea, liceele parțial. 
Mișcarea grevistă universitară continuă, 
situația nefiind încă reglementată.

Se așteaptă ca Incepînd de luni lu
crul să fie complet normalizat în servi
ciile publice. Dar în sectorul • privat 
continuă încă numeroase greve : în 
metalurgie, chimie, textile artificiale, 
automobile, unde negocierile continuă, 
salariații respingînd ofertele făcute de 
patronat.

Cele două centrale sindicale, C.G.T. 
șl C.F.D.T., au fixat ca obiectiv greve
lor care mai continuă obținerea a ceea 
ce s-a acordat în sectoarele pu
blic și naționalizat (cu excepția uzine
lor „Renault" ce formulează revendi
cări speciale de salarizare). In ultimele 
24 de ore au avut loc ciocniri între forțe 
ale poliției și greviștii de la uzinele 
„Renault* din cartierul parizian Flins, 
unde pichetele de grevă au fost evacua
te de către poliție.

C.G.T. a trasat cuvînt de ordine că 
In acele întreprinderi unde revendică-

rile esenjiale ale oamenilor muncii au 
fost satisfăcute eșfe în interesul acesiora 
să se pronunfe în masă pentru reluarea 
lucrului în unifaiea lor. Această poziiie 
este sprijinită și de P.C.F.

Atît guvernul cit și principalele parti
da politice consideră că esta necesară

CORESPONDENȚA DIN PARIS 
DE LA AL. GHEORGHIU

restabilirea unui climat do ordine și 
calm, ca grevele să ia sfîrșit (cu con- 
difia satisfacerii revendicărilor greviști
lor, susfin sindicatele) pentru a se 
asigura desfășurarea tn bune condijii a 
alegerilor apropiate. Pe fundalul nor
malizării vieții sociale, partidele politice 
își completează listele lor de candidafi. 
Depunerea acestora are loc pînă dumi
nică la miezul nopfii.

Majoritatea guvernamentală ■ publi
cat prima tranșă a listelor sale de can
didaturi sub eticheta „Uniunea pentru 
apărarea republicii". Numeroși foști 
deputafi și miniștri, inclusiv premierul 
Pompidou, candidează din nou. Cen- 
trișiii au publicat și ei prima lor listă 
de candidafi.

Federația stîngii și-a prezentat 
candidaturile sale în Paris, urmînd să le 
prezinte și în celelalte circumscripții din 
țară. In ce privește P.C.F., el și-a de
semnat aproape toți candidații. Atenția 
generală a statelor majore ale partide
lor politice ca și a opiniei publice 
franceze a fost reținută de declarațiile 
făcute vineri seara de generalul de 
Gaulle într-un interviu televizat acordat 
ziaristului francez Michel Droit, tn care 
s-a referit la probleme interesînd 
Franța la ora actuală.

Luni începe campania electorală 
pentru primul fur ; o campanie extrem 
de scurtă, doar de o săptămînă.

Președintele de Gaulle
despre situația din Franța

Mika Șpiliak

BELGRAD 7 (Agerpres). — 
Luînd cuvîntul în Skupștina Fede
rală, întrunită în vederea dezbate
rii unor probleme economice, Mika 
Șpiliak, președintele Vecei Execu
tive Federale a R.S.F. Iugoslavia, 
a declarat — după cum merț|^ 
nează agenția Taniug — că f 
vernul continuă discuțiile cu orga-, 
nizațiile republicane în problemele*' 
litigiului cu studenții, acordîndu-le 
atenția cuvenită. Guvernul, a spus 
Mika Șpiliak, va începe să exami
neze imediat toate problemele care 
se află sub jurisdicția federală. In 
continuare el a enumerat unele 
noi măsuri care se iau pentru a 
înviora economia și a aduce îm
bunătățiri în domeniul folosirii 
brațelor de muncă. Șpiliak a de
clarat că limita veniturilor cele 
mai scăzute va fi dublată în vii
torul apropiat Premierul iugoslav 
a informat, de asemenea, despre 
acțiunile întreprinse de guvern în 
vederea diminuării diferențelor ne
justificate ale veniturilor. El a în
demnat organizațiile economice, a- 
sociațiile și sindicatele să dea do
vadă de mai multă inițiativă în a- 
ceastă problemă și să prezinte pro
puneri concrete.

ferate, metrou și autobuzele 
Au fost, de asemenea, re- 
secfiite sindicale din între-

PARIS 7 (Agerpres). — Preșe
dintele de Gaulle a acordat vineri 
seara un interviu televizat în ca
drul căruia a răspuns unor între
bări privitoare la situația internă 
din Franța. El a confirmat că la 
29 mai a fost tentat să se retragă, 
dar a hotărît totuși să rămînă în 
fruntea statului. După ce și-a ex
pus părerile asupra originii și ca
racterului recentelor evenimente, 
președintele s-a referit la schim
barea care trebuie să se producă, 
după opinia sa, în „condiția omului 
în cadrul civilizației moderne". El 
a afirmat că în afară de capitalism 
și de socialism ar mai exista și o 
a treia cale pe care el a definit-o 
a fi aceea a „participării" Preșe
dintele nu a explicat în ce constă 
această cale, dar el a spus că ea 
nu ar fi în contradicție cu siste- 

„A 
mul- 
unui

mul politic actual din Franța, 
lua hotărîri este treaba mai 
tora și a acționa este treaba 
singur om", a spus el.

întrebat asupra remanierii 
vernamentale și în special asupra 
schimbului de titulari la portofo
liile externelor și economiei, ge
neralul de Gaulle a arătat că, în 
condițiile interdependenței dintre 
economie și relațiile externe, re
manierea se explică foarte bine.

Vorbind despre mișcarea studen-

gu-

țească, președintele a recunoscut 
„caducitatea, neputința de a se re
forma, prăbușirea, în ciuda valorii 
intelectuale foarte mari a multora 
dintre profesori", a universității 
franceze. „Nu există nici o îndoia
lă că această universitate trebuie 
reconstruită complet", a spus vor
bitorul. „Trebuie ca refacerea și 
funcționarea universității să se des
fășoare cu participarea profesorilor 
și studenților săi, a tuturor profe
sorilor și studenților săi, cu alte cu
vinte, ca ei să fie cu toții direct in
teresați și ca reprezentanții lor să 
fie desemnați de toți".

Președintele a relevat, răspun- 
zînd altei întrebări, că fosta Adu
nare Națională „a avut încă de la 
alegerea ei vocația de a fi dizolva
tă". El a vorbit despre slăbiciunea 
majorității guvernamentale, „ipote
cată în interiorul ei de jocul perso
nal sau dizident a trei, patru sau 
cinci persoane". Generalul de Gaulle 
a declarat că „nici o consultare nu 
a avut o asemenea importanță na
țională" ca alegerile de luna aceas
ta, de care, a spus el, „depinde în 
realitate totul". Președintele a fă
cut cunoscut că referendumul ce 
urma să aibă loc la 16 iunie se va 
desfășura „la timpul său șl într-o 
formă corespunzătoare".

PRAGA 7 (Agerpres). — După cn^i 
anunță agenția C.T.K., guverri<„7 
R. S. Cehoslovace a dat publicității oi 
declarație cu privire la reabilitări, în 
care se relevă că, potrivit principiilor 
expuse tn programul guvernului, una 
din sarcinile sale constă în lichidarea 
urmărilor deformărilor grave care au 
avut loc tn domeniul justiției. Tot
odată, se subliniază că în procesul 
reabilitării nu poate fi vorba de ne
garea legalității socialiste și că nu 
vor fi revizuite acele acte care au re
zultat din caracterul de clasă, fiind 
justificate din punctul de vedere isto
ric al legalității revoluției socialiste. 
Nu este vorba de anularea hotărîrilor 
adoptate în cadrul ordinii de drept 
socialiste, ci de îndreptarea greșelilor 
produse în practica aplicării legilor 
existente, în contradicție cu principiile 
și spiritul acestora. Prin urmare, sub
liniază declarația, în domeniul penal 
vor fi revizuite hotărîrile prin care 
au fost condamnate ca dușmani ai 
construirii socialismului persoane că
rora nu li se poate imputa că au în
călcat interesele societății socialiste. 
Bazele proiectului de lege privitor la 
reabilitări vor fi supuse dezbaterii co
misiilor ți sesiunii Adunării Naționale.

agențiile de presă transmit:
Iosip Broz Tlto, președinte

le R.S.F. Iugoslavia, l-a pri
mit pe Michael Stewart, 
ministrul afacerilor externe al Marii 
Britanii. In cadrul convorbirii ce a 
avut loc cu acest prilej au fost a- 
bordate unele probleme internaționa
le actuale și probleme de interes re
ciproc. (Taniug).

în Orientul Mijlociu, fiind suspendat 
pentru această perioadă din postul 
de ambasador la Moscova. Hotărîrea 
a fost adoptată da Consiliul de Mi
niștri al Suediei în urma unei cereri 
adresate de U Thant guvernului sue
dez.

portofoliilor în noul cabinet format de 
premierul Mohammen Ahmed Mah- 
goub.

Acad. Ștefan Bălan, minis
trul învățământului al Româ
niei, aflat într-o vizită în Uruguay, 
a participat, la 6 iunie, la o festivitate 
cu care prilej școala publică nr. 168 
de gradul II din Montevideo a primit 
numele de România. La solemnitate a 
fost prezent ministrul culturii din Uru
guay, Alba Roballo.

CIu En-Ial, premierul Consi
liului de Stat al R.P. Chineze, 
a primit, la 7 iunie, pe Mamadou Dia- 
kite, ministru de stat în Ministerul 
Apărării al Republicii Mali, și pe mem
brii delegației militare malineze care 
se află într-o vizită la Pekin.

Nikolai Podgomîi, președin
tele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., l-a primit 
pe Fuad Butros, ministrul de ex
terne al Libanului, care se află într-o 
vizită la Moscova.

Comitetul pentru alocații ai 
Camerei Reprezentanților a 
S.U.A. a aprobat o nouă sumă 
de 5,7 milioane dolari pentru finanța
rea războiului pe care S.U.A. îl duc 
în Vietnam. Cu această sumă, cheltuie
lile S.U.A. destinate războiului din 
Vietnam se ridică la aproximativ 
26 miliarde dolari pe anul fiscal în 
curs, care se încheie la 30 iunie. Ad
ministrația motivează cererea de noi 
alocații ca fiind determinată de ofen
siva forțelor patriotice din Vietnamul 
de sud.

în Comitetul politic al A- 
dunării Generale O.N.U. s-au 
încheiat joi dezbaterile tn legătură cu 
proiectul de rezoluție prin care se re
comandă aprobarea proiectului trata
tului de neproliferare.

Gunnar Jarring va îndeplini 
încă trei luni tuncția de re
prezentant personal al secre
tarului general al O.N.U.

Guvernul Sudanului a lost 
remaniat la numai cîteva zile de 
la formarea sa, anunță agenția M.E.N. 
Schimbările în guvern au intervenit în 
urma divergențelor manifestate între 
principalele partide ale coaliției guver
namentale privitoare la distribuirea

La Viena, în Palatul Hof- 
burg, a avut loc deschiderea 
„Expoziției internaționale de 
aerofilatelie*, la care participă 
administrații poștale și filateliști din 
peste 50 de țări. Aerofilatelia româ
nească este prezentă cu 6 exponate, 
dintre care cităm colecțiile „Pionie
rii aviației* (aparținînd ing. Mihai 
Popovici) și „De la avion la astro
nave și cosmonauți" (a lui Horațiu 
Mark, premiat la expoziția similară de 
anul trecut de la Budapesta).

Președintele Leopold Sedar 
Senghor a remaniat guvernul 
Senegalului. Șeful statului a pre
luat în noul cabinet funcția de mi
nistru al apărării. Principalele schim
bări intervenite în componența gu
vernului 
teme și

La Galeria de artă „II Bl- 
Iico' din Roma s-a inaugurat 
expoziția personală a tînăru- 
lui pictor român Ion Nlcodim. 
Sînt expuse peisaje și diferite lucrări 
pe tema „Păsările și fluturii". In să
lile Muzeului San Romano din Ferrara 
s-a deschis o reprezentativă expoziție 
de artă populară și Imagini din Româ
nia.

vizează ministerele de in- 
externe.

tncetat din viață Ran-Joi a 
dolph Churchill, singurul fiu al 
lui Winston .Churchill. Randolph 
Churchill, în vîrstă de 57 de ani, nu 
s-a făcut remarcat în activitatea po
litică, dar a desfășurat o bogată ac
tivitate ca ziarist șl scriitor.

După 40 de ani, iama « 
revenit în Anatolia, unde a ning 
din plin chiar în acest sezon. Zăpa
da a blocat numeroase drumuri. Vîn- 
tul, care suflă cu violență la Istanbul, 
a paralizat navigația în strîmtoarea 
Bosfor, undo mai multe vase de mio 
tonaj au fost blocate.

La poligonul din NevatSa 
(S.U.A.) a fost efectuată joi o 
nouă explozie nucleară sub
terană, a comunicat Comisia pen
tru energia atomică din S.U.A.
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