
•i-rV

PROLETARI DÎN TOATE ȚĂRILE, UNÎTÎ-VÂ!

Inteia*
ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul XXXVIII Nr. 7846 Sîmbătă 5 octombrie 1968 8 PAGINI 40 BANI

IN ZIARUL DE AZI
o ATENTATUL LA PURI
TATEA AERULUI NU 
TREBUIE SANCȚIONAT ? 
© FAPTUL DIVERS ® 
„POLICOLOR" ÎȘI DEZA
MĂGEȘTE BENEFICIARII 
® ANCHETĂ PEDAGO
GICĂ : DEMOCRATISMUL 
PROMOVĂRII ÎN IERAR
HIA UNIVERSITARĂ ® 
CONFRUNTĂRI ÎN DO
MENIUL ESTETICII

CRONICĂ
AUTUMNALĂ
LA TOMIS

Reportaj de Petre PINT1LIE
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anchetă economică

Sînt cunoscute indicațiile, recomandările făcute, cu aproape un an și jumătate în urmă, de conducerea de partid și de stat la consfătuirea consacrată activității de proiectare din domeniul construcțiilor. în urma dezbaterilor rodnice care au avut loc s-au descoperit și evidențiat posibilități noi, neexplorate pînă atunci, capabile să impulsioneze eforturile proiectanților în promovarea soluțiilor moderne, de mare eficiență economică în domeniul investițiilor. Rezultatele obținute nu mai necesită vreo prezentare specială, întrucît multe din ele se pot vedea cu ochiul liber, pe „viu", cercetînd noile obiective industriale ridicate în ultimul timp sau care se află în plină construcție. în schțmb, se menține tot mai actuală întrebarea : de ce unele dintre soluțiile noi, novatoare, sînt ocolite de proiectant! și, chiar atunci cînd sînt abof datb,“’se “pierd7 "pîriăcTă urmă undeva pe drum, pentru ca in final să se apeleze tot la rezolvări vechi, depășite ?Investigațiile au impus un imperativ : proiectarea nu-și poate permite să adopte soluții nefundamentate ca?a depărtează materializarea prac- ti' i / a concepției respective de obiectivele înalte ale eficienței economice. Proiectul nu este un scop in sine. Soluțiile preconizate de el trebuie să fie realiste, să fructifice cit mai mult posibilitățile efective de execuție pe șantiere. Sub această prismă, este evident că efortul de a adopta variante superioare în proiectare nu poate fi un efort singular, izolat, depus numai de institutele in cauză. El trebuie să se coreleze permanent cu eforturile tuturor celorlalți factori angajați în realizarea investițiilor din domeniul construcțiilor. în această ordine de idei, specialiștii cu care am discutat, fără nici o excepție, au menționat că problema promovării unei soluții noi în proiectare este strîns legată de existența unor materiale de construcții și instalație adecvate. Nu se poate . face deci abstracție de ceea ce oferă industria producătoare de materiale de construcție și instalații.— Nu este vorba numai de potentele întreprinderilor respective, dar și de faptul că, uneori, colaborarea noastră cu unitățile producătoare de materiale de construcție decurge defectuos, ne-a spus ing. VALERIU URSACHE, director tehnic în Institutul de proiectări pentru industria alimentară. Practic, în funcționarea sistemului informațional menit să înlesnească cunoașterea programului de fabricație al acestor unități persistă aceleași neajunsuri. Multe întreprinderi nu au nici pînă la această oră cataloage în care să fie înscrise produsele realizate de ele. Or, elaborarea unor proiecte valoroase impune ca noi — în calitate de proiectant — să cunoaștem cu precizie materialele pe care le-am putea utiliza, caracteristicile lor, cînd și de unde să le procurăm. Am fost puși în situația de a trimite proiectanți să facă adevărate investigații prin întreprinderile producătoare din întreaga țară, pentru a depista mult doritele materiale.Problema remiterii către institutele de proiectare a cataloagelor cu produsele în fabricație nu este nouă. Dacă nu s-a soluționat, de vină sînt atît întreprinderile, cît și forul de resort din Ministerul Industriei Construcțiilor. Necunoscînd ceea ce • se produce în țară, unii proiectanți — printre care' și cei din institutul amintit — au indicat contractarea ' unor materiale din străinătate, la prețuri și cu cheltuieli mult mai mari, pentru ca apoi să constate cu surprindere că ele se realizează și pe plan intern. Mai intervine și „fluctuația" care există în- aprovizionarea cu anumite sortimente de materiale, în dorința de a adopta soluții moderne, economice, se concepe întrebuințarea, de exemplu, a oteluri- j lor speciale. Economiile de metal s-ar cifra la zeci și sute de mii iei. însă, în momentul în care se trece 1

la execuție, de multe ori, aceste oțeluri nu pot fi procurate în timp util de către șantiere și atunci se reface proiectul, se revine la punctul inițial, la calea bătătorită de-atîtea ori. Consecința este ușor de întrezărit : o posibilă și importantă sursă de obținere a unor însemnate economii a fost blocată de obstacole ce țin de slaba organizare a aprovizionării șantierelor.— Alteori, ne relata directorul tehnic amintit, sîntem puși în situația să prevedem cu bună știință soluții neeconomice, costisitoare. De pildă, în realizarea spațiilor frigorifice din industria alimentară, izolările s-ar putea face cu polistiren expandat. Din capul locului, s-ar înjumătăți consumul de metal, iar prețul de
Ing. Cristian ANTONESCU
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esențiale ale politicii de cadreînfăptuirea sarcinilor complexe ce decurg din vastul program de înflorire a patriei, elaborat de partid, perfecționarea continuă a întregii activități economico-sociale ridică cu deosebită ascuțime, în toate domeniile, necesitatea promovării unor cadre de înaltă competență. Așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu la Conferința Națională a partidului, „activitatea de recrutare, promovare și calificare a cadrelor pentru toate sectoarele vieții sociale este una din îndatoririle de prim ordin ale partidului și statului, ale intregii societăți. în stadiul de dezvoltare în care ne găsim, mersul înainte depinde în mod hotărîtor și nemijlocit de calitatea și competența oamenilor, de capacitatea lor de a stăpîni mijloacele de producție mereu mai perfecționate, de priceperea de a administra bogățiile țării, avuția națională, de receptivitatea la tot ce e nou și înaintat, de puterea de a ține pasul cu progresul mondial".Necesitatea continuei îmbunătățiri a muncii de creștere, promovare și educare a cadrelor devine cu atît mai imperioasă, în stadiul actual de dezvoltare a societății noastre, cînd realizarea sarcinilor complexe trasate de Congresul al IX-lea și Conferința Națională a P.C.R., ritmul progrese
lor realizate în toate sectoarele con
strucției socialiste depind în măsură 
covîrșitoare de ansamblul calităților 
care alcătuiesc fizionomia cadrelor. în lumina acestor considerente, acordăm o deosebită atenție aplicării indicației conducerii de partid că în momentul de față latura esențială a 
politicii de cadre este ca cei promo
vați în munci de conducere să aibă 
un înalt nivel de cunoștințe profe
sionale, o bună pregătire ideologică, 
un profil moral corespunzător aptitu- 

. clinii ..pentru mWMîa.de ..conducere. Hotărîtor este ca promovarea să se

Petre DĂNICĂ, 
prim-secretar al Comitetului 
județean de partid Vîlcea

facă nu pornind de Ia una sau alta dintre aceste trăsături luate izolat, ci doar prin înmănunchîerea calită
ților profesionale, politice și organi
zatorice, numai condiționarea lor re
ciprocă chezășuind o muncă de con
ducere competentă.Noul cadru administrativ-terito- rial a creat condiții favorabile imprimării unui caracter științific politicii de cadre. Lucru firesc, întrucît contactul strîns, nemijlocit cu oamenii din întreprinderi și de la sate, cu cadrele de conducere din economie, cultură, din toate domeniile de activitate, ne dă posibilitatea să-i cunoaștem mai bine, să le apreciem în mod judicios calitățile profesionale, însușirile morale, competența cu care își îndeplinesc sarcinile.Munca de selecționare, de promovare și de perfecționare a cadrelor constituie un element component e-., sențial al activității tuturor organelor și organizațiilor de partid. Rezul
tatele acestei munci depind de per
severența cu care o ferim de orice 
caracter sezonier? „de campanie", 
imprimîndu-i continuitate, profunzi
me, făcînd-o cu răbdare spre a sa
tisface necesitățile actuale și de 
perspectivă.

în lumina experienței acumulate, Comitetul județean de partid Vîlcea leagă indisolubil rezultatele obținute în toate domeniile de activitate de competența și eforturile, de autoper- ,____ __________ ....... fecționare ale cadrelor cu rnunej depentru munca, de ...conducere, . .răspundere. Fiecare' anaJiș.ă.^ijițre-,^ prinsă de comitetul județean"' de

partid, fiecare ședință plenară sau de birou, fiecare studiu cu privire la rezultatele economice ale întreprinderilor are în vedere modul în care cadrele de conducere din compartimentele respective au contribuit — prin pregătirea, spiritul de răspundere, inițiativa lor — la îndeplinirea sarcinilor ce decurg din hotă- rîrile partidului. Practica dovedește 
că unul din cele măi sigure mijloace 
de cunoaștere aprofundată a cadrelor 
îl constituie munca permanentă cu 
activul de partid, de antrenare per
manentă a acestuia la îndeplinirea 
tuturor sarcinilor. în cursul acestor activități cadrele dobîndesc cunoștințe noi, își îmbogățesc experiența, se maturizează, iar organizațiile de partid au posibilitatea de a le remarca aptitudinile, gradul lor de pregătire. O asemenea metodologie ne 
permite să cunoaștem „pe viu''
drele, să „detectăm" din timp ca
litățile și defectele lor, pentru a-i putea ajuta să realizeze progrese cît mai rapide.Conducerea partidului subliniază în mod pregnant necesitatea ca activitatea cadrelor noastre să fie carac
terizată printr-un înalt spirit de 
exigență partinică, combativitate, 
refuzul de a adopta o atitudine pa
sivă față de lipsuri, efortul perseve
rent de a imprima muncii colecti
vului pe care-l conduc o linie con
tinuu ascendentă. Dar să concretizez. Repetatele analize privind stadiul lucrărilor de investiții au dezvăluit, de fiecare dată, rămî- neri în urmă datorate în bună măsură slabului spirit de răspundere cu care cadrele din conducerea Băncii de investiții își îndeplineau atribuțiile. Desigur, nu se putea spune că directorul băncii, tov. Nico-

ca-

’(Continuare în pag. a

Vedere exterioara a noii fabrici de zahăr din Buzău a cărei

„fWe
Femeia spăla un morman de hăinuțe. Scosese albia în curtea casei și o fixase pe două scaune răsturnate. Pe frînghie a- tîrnau la uscat o puzderie de pantalonași. Alăturea, pe pămînt, se vedeau alte haine și albituri care își așteptau rîn- dul. Avea să termine treaba spre seară.Are unsprezece copii. Nouă dintre ei sînt elevi. Ceilalți doi stau lîngă jucării.Muncea lîngă albia de rufe cînd cinci dintre copii s-au întors de la școală. Curtea s-a umplut din- tr-odată. Dar cede ce erau atît de necați ?Intrînd pe poartă, dus de-a dreptul la înconjurînd-o.cel de unsprezece rupt tăcerea :— Pe o colegă noastră au gonit-o casă.— Cum asta ? — s-a mirat mama.— Au alungat-o și gata. Azinoapte a dormit la o altă colegă. Am vrut s-o aducem cu noi...— Și de ce n-ați adus-o ? — a întrebat mama.

aveau, întu-s-auea,

Cu prilejul sărbătorii naționale a Statelor Unite Mexicane, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a adresat președintelui Mexicului, Gustavo Diaz cordiale felicitări și urări de prosperitate poporului mexican. Ordaz,
In răspunsul său, președintele Mexicului a transmis mulțumirile sale sincere pentru felicitările primite cu ocazia celei de-a 158-a aniversări a proclamării independenței Mexicului.

Gabriel, ani, ade-a de-a-

, Pentru orice pri-
► vitor, un port repre-
► zintă un post privi-
► legiat de observație ;
► el îți oferă prilejul 
k că te afli în același k timp în fața mării și ț în mijlocul activității 
, oamenilor. Ochiul► cuprinde largul, de
► care se îmbată, și ce-* rul nesfîrșit, scăldate
* în aceeași lumină.
► Marea, cerul și soa-► rele sînt elementele► pure ale diurnului, k obiectele 
. vaste, cele 
, ple și mai► cele mai
► simple și
► ale sferei noastre de
► existență. In fața lor* încerci nu știu ce* . uimire, stări de con- 
, templație și de comu- k niune.k Dar imediat alături
* e portul, care po- 
k vestește nu numai 
k iubirea caldă și me-
► lancolică dintre pă-► mint și mare, ci și
► modul cum se con-
► fruntă — aici, la gra-
* nița dintre Neptun și k Terra — două ordine k de energii: umană
► și naturală.Orice port repre- ț zintă o operă demnă► de Pelagi și Ciclopi.► Aici, marea — capri-► ciu și voluptate a na- 
k turii — e supusă dis- ț ciplinei omului. Che- 
, iuri și diguri, turnuri » și faruri, toate con-
► strucțiile acumulate► ce simbolizează for-► me geometrice — li- 
k nii drepte, planuri și 
, arcuri — se opun
► dezordinii și acci-
► dentelor formelor na- 

.n fața ela- 
primar, de

și năruiri 
geologice, 
voință de 
travaliul 
voluntar

cele mai 
mai sim- 
generale, 
puternic 
sensibile

dentelor f< 
turale. Ir. 
nului 
năpustiri 
ale naturii 
ele opun o 
edificare, 
îndărătnic, și continuu al omu
lui.

In această zi de început de toamnă, 
portul Constanței 
zumzăie ca un stup.

E aici o întreagă 
uzină, cu un efectiv 
de peste 8 600 oa
meni. 2 000 sînt ma-

rinari care deser
vesc cele 50 de nave 
maritime românești, 
restul sînt mecani
zatori de tot felul, 
lucrători la întreți
nere și la șantierul 
naval, docheri.

Aerul e sonor; 
sună sirenele, marea 
e tot așa de aglo
merată ca și uscatul. 
In radă trei cargouri 
cheamă nerăbdătoa
re pilotul, altele 
pleacă spre larg sa- 
lutînd în trecere ora
șul. Unde e timpul 
cînd doar cîteva co
răbii dormitau în a- 
pele deșerte ale Con
stanței ? Azi traficul 
total al portului, in
clusiv al bazinului de 
petrol, se apropie de 
10 milioane tone a- 
nual ! Din planul de 
5 900 000 tone 
1968, pentru mărfuri 
solide și uscate, s-a 
realizat în 9 luni 108 
la sută.

Virgil Cătuneanu, 
subdirector al NA- 
VROM-ului Con
stanța, ne arată că 
rezultatele economi- ‘ 
ce obținute de na
vele românești în a- 
cest an sînt mai mult 
decît impresionante : 
114 la sută tone-mile 
la transportare și 110 
la sută venituri brute 
în lei-valută față de 
plan. Ele sînt o do
vadă grăitoare a 
creșterii relațiilor 
noastre comerciale. 
Structura însăși a 
mărfurilor s-a schim
bat, ca urmare a 
modificării structurii 
economice generale a 
țării, România so
cialistă devenind pe 
zi ce trece o țară tot 
mai industrializată. 
Exportăm azi nu
meroase mărfuri in
dustriale și importăm 
(desigur și produse 
finite) dar foarte 
multe materii prime.

— O comparație cu 
trecutul, în privința 
traficului general al 
portului Constanța și al structurii mărfu
rilor, e pe deplin edi
ficatoare — ne spune 
interlocutorul nostru. 
In anul 1936, an de

pe

vîrf în activitatea 
portului nostru, din 
totalul de 6 400 000 
tone trafic, 5 500 000 
tone reprezentau ex
port de petrol brut l 

Portul îți trece 
prin fața ochilor, sau 
mai bine zis îți 
asaltează privirile, a- 
tît de bogat și luxu
riant e acest specta
col.

Dar mișcarea, 
du-te-vino-ul ame
țitor de pe platfor
me și cheiuri, de Ia 
dane și bazinuri, din 
incinta șantierului 
naval? 185 de trac
toare cu remorci- 
platforme se fugă
resc, se încrucișea
ză în toate direcțiile 
cu cele 136 auto- 
stivuitoare, cu auto- 
încărcătoare, cu sute 
de camioane, cu zeci 
de trenuri... Totul 
pare o dezordine e- 
normă care sfîrșeș- 
te in mod surprin
zător prin a deveni 
o ordine perfectă.

60 de macarale 
fixe, 14 mobile, cu 
o capacitate de pes
te 30 tone, 3 uriașe 
macarale plutitoare 
ce pot ridica pînă la 
100 tone, geometri- 
zează spațiul printre 
sute de catarge și 
bastingaje. Gîturile 
de girafe mecaniza
te se întind, maca
ralele se frămîntă pe 
loc și huruie furioa
se. Cîrligele se răsu
cesc, înșfacă un ba
lot sau o ladă din 
pîntecul cargoului și le depun delicat pe 
genunchii de piatră 
ai cheiului. Apoi se 
răsucesc din nou și, 
aplecîndu-se, înhață 
alte baloturi.

Vapoarele aliniate Ia dană par niște u- 
riași legați fedeleș 
în timpul somnului. 
Mașinile și cei 3 000 
de docheri le asal
tează încontinuu. 74 
la sută din procesul 
tehnologic de încăr- 
care-descărcare «

(Continuare 
în pag. a IV-a)

capacitate (în final) de prelucrare în 24 de ore va ajunge la 3 000 tone sfeclă de zahăr (Foto : Gh. Vințilă)
w

mărâm unsprezece...
— Credeam că te superi... Dar dacă vrei și tu, plecăm s-o aducem.— Duceți-vă.Peste o jumătate de oră se întorceau triumfători, cu colega în mijlocul lor.— Uite, mamă, ți-o prezentăm pe Stela Izvo- ranu....Reconstituind la fața locului acest moment — deosebit de semnificativ pentru frumusețea morală a familiei Răduca — am stăruit cu tot dinadinsul să aflu dacă între mamă și copii nu s-au purtat ■discuții mai ample înainte de a le îngădui să a- ducă lor. malmai sus reproduce exact momentul. Această femeie, mamă a 11 copii, luase pe loc, fără multă ezitare, o hotărîre de mare însemnătate, accep- tînd, cu aerul cel mai firesc din lume, să-l primească în familie pe cel de-al doisprezecelea.— Nu-i nimic deosebit în asta — spune acum mama. Unde mănîncă unsprezece, mănîncă al doisprezecelea.

acasă pe colega Nu; nici un cuvînt mult. Dialogul de

putea— Totuși, soțul să aibă obiecții...— Nu, deloc, noaștem doar... ne-au apropiat mult, apoi, care-i omul care să crească unsprezece și să rămînă nesimțitor față de un alt copil lăsat pe drumuri ?A doua zi, mama Răduca s-a dus la școală. E aproape, peste drum de casă. Școala 31 din cartierul bucureștean Tei. Voia să știe dacă nu se vor ivi neplăceri din partea părinților Stelei Izvoranu, fetița pe care o a- duseseră copiii acasă.Directorul școlii, Dumitru Tătaru, o cunoștea bine pe această femeie mărunțică. Vine adeseori la școală să se intereseze de copii. Are copii foarte buni, încoace, la învață, în cinci elevi timp ce i școala, altul intră în clasa întîi.La școală, mama a aflat lucruri care i-au sîngerat inima.— Ce i-ați spus, tovarășe director ?

Ne cu-CopiiiȘi

. De cîțlva ani școala nr. 31, fiecare an, Răduca. In unul absolvă

H
După trei trimestre

— Întîi am rămas adînc impresionat de gestul ei. Să fim sinceri : cîți oameni nu se eschivează de la a crește un singur copil? Poate tocmai pentru că nu știu ce înseamnă familia. Or, familia Răduca are unsprezece. O familie cu adevărat mare, nu numai ca număr...— I-ați vorbit despre fata alungată de acasă ?— Desigur, l-am spus că fetița. Stela Izvoranu, este subalimentată, se vedea asta. Din pricina subalimentației, eforturile ei la învățătură nu prea dădeau rezultate, multe ori, îi aducea mîncare dirigintele, copil necăjit.Fetița a stat la ei trimestrul III alșcolar. Era surioara celor șase fete și cinci băieți Răduca. Se simțea bine. In căsuță era veselie și căldură. învățau împreună, plecau la școală împreună... Și în vacanță avea să plece tot împreună, la țară, undeva în Gorf.Observînd că Stela își lorțează ochii la citit, so-

întreagă ochelari— a ho- capul fa-înfiemapoi femeia a încu-

De de Un
tot anului

ții Răduca au dus-o la medic. I s-a recomandat să poarte ochelari. Constantin Răduca a umblat o după amiază să-i găsească potriviți.— S-o tărît mai miliei. Și viințat.— Tu vrei, draga mea? Fata a răspuns imediat, ca și cînd ar fi așteptat de mult această dulce întrebare.— Vreau, mamă... îi spunea „mamă’ de cîtva timp. Trăind în mijlocul celor 11 frați, totul se petrecuse simplu și firesc.Cine înfiază un copil ? De regulă cei care n-au.Soții Răduca fac parte dintr-o altă categorie. Ei au unsprezece copii și o situație materială modestă. Ce le-ar aduce un copil, înfiat ? Un plus grijă și răspundere, atît mai mult iese dență frumusețea tească a acestei în

nou de Cu evi-sufle- familii.
Ștefan ZIDARIȚA

(Continuare 
în pag. a Vil-a)

Industria Capitalei 
a depășit principa
lele prevederi 
ale planuluiDupă cum informează Direcția de statistică a municipiului București, pe cele nouă luni, care au trecut din acest an, pe ansamblul industriei Capitalei planul producției globale a fost realizat în proporție de 101 la sută, iar planul producției marfă vîndută și încasată, în proporție de 100,8 la sută. I In această perioadă s-au realizat peste plan 658 tone de laminate finite, 5 719 tone de otel aliat, 1 900 bucăți anvelope, 1 489,8 tone ulei comestibil. S-au obținut, de asemenea, produse suplimentare în valoare de peste 4,5 milioane lei la mijloace de automatizare,proape 14 milioane lei la mobilă și peste 27 milioane lei la confecții textile.în perioada 1 ianuarie — 30 septembrie, productivitatea muncii a crescut față de anul trecut cu 8,6 la sută. Sporul producției globale obținute s-a realizat în proporție de 73 la sută pe seama creșterii productivității muncii.în același timp întreprinderile industriale din municipiul București au depășit cu 8 la sută valoarea contractelor la livrările pentru export.

a-

(Agerpres)
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[faptul!
DIVERS

I De-aș trăi I 
I pînă la I
i toamnă! I 
I Încă de astă-iamă șoferul Ște- I 

fan Suditu de pe autocamionul I 
121—Bo.—4116 cînta : ■

„De-aș trăi pînă la toamnă,
leliță Ioană, I

I
Să beau vin, să mine pastramă, * 

leliță Ioană. I

I
A trăit pînă în toamna asta. I 
(Dar era să nu mai trăiască de . 
aici încolo). A mîncat pastramă, I 
Ia băut molan, a urcat în autoca- ] 
mion 27 de pasageri și pe șoseaua . 

Cernavodă-Medgidia, „molănit" 
fiind, a răsturnat autocamionul I 

1(8 pasageri au fost accidentați). ■ 
Acum șoferul cîntă:

„De-aș „scăpa" pînă la | 
I toamnă..." ,

Mira-ne-am I

| „Să știți că | 
| nu mă las !“Eremia Nedelcu din comuna 

Puiești, județul Buzău, care nu
mără peste 70 de ani de zile, 
după cum v-am informat, a ple
cat pe o bicicletă „Carpați" prin 
țară, propunîndu-și să parcurgă 
7 000 km. Marți, el s-a întors 
din cursa temerară în satul na
tal. Înainte, însă, s-a oprit în Bu
zău, unde i s-a făcut o primire 
entuziastă. In piața Daciei, septe- 
genarul ciclist a fost întîmpinat 
de primarul municipiului, Vasile 
Negoiescu, cu un „Bine te-ai 
întors sănătos, tată Eremia I", 
strîngîndu-i cu bucurie mîinile. 
Din partea comitetului județean 
pentru educație fizică și sport Iui 
moș Nedelcu i s-a oferit în dar 
o bicicletă și îmbrăcăminte spor
tivă.

— „Dacă m-ați echipat din nou, 
a spus sărbătoritul, nu pot decît 
să mă angajez ca la anul să plec 
din nou în cursă și să parcurg 
10 000 km pentru că văd că... 
merge".

Pe această cale îi urăm și noi 
„tînărului biciclist" un bun sosit 
și vom fi bucuroși să consemnăm 
la anul luarea startului din noula anul luarea startului din 
în cursă.

lei. 
la

Pas-parol!
Era un „pot" de 4160 

Mircea Duda avea chintă 
două capete. A mai cerut o carte.
Gajău Ludovic a mers mascat 
cerînd două cărți. I-a intrat un 
popă și un as, dar a zis „pas- 
parol", pentru că a intrat și un 
lucrător de la miliție care a 
„luat potul" încheind chiar yi un 
proces verbal. Povestea asta s-a 
petrecut la restaurantul „Ursul 
negru" din Simeria. Jucătorii de 
cărți vor fi bine „serviți". Cum 
rămîne însă cu responsabilul res
taurantului care a transformat 
localul in tripou P Trebuie să 
meargă și el al „blaind". Noi 
facem pe de trei ori.

| Emile, unde
i să-ti aducem 
flori ?

In anul 1964 Emil Bălan din 
Zămești-Brașov a venit de braț 
cu Angela Niculescu la primă
ria Sectorului 5 din București 
și au spus „da". Căsătoria lor s-a 
înregistrat la starea civilă, pozi
ția nr. 997. In anul 1966, fără 
să divorțeze, o ia de braț pe Elena 
Chiță, intră cu ea la starea ci
vilă din Zămești, și spune din nou 
„da"... Dispare din Zămești că
sătorit cu acte în regulă, ca și 
înainte și...

Și, nu vă mai putem informa 
cu nimic în legătură cu „activita
tea" lui pentru că a dispărut. 
Habar n-avem la ce primărie 
s-a mai cununat sau se va mai 
cununa... Cei de la ofițerul stării 
civile care ne-au comunicat căsă
toria ne roagă să aflăm noua 
adresă a bigamului ori trigamului. 
Facem apelul.

Aerul a devenit în lumea contemporană o adevărată problemă. Nu e o constatare exagerată, ci o realitate, pe care ne-o impune civilizația cu binefacerile și ■ scăderile ei. Se știe că în marile centre industriale ale lumii, extinderea activității industriale și urbane are ca rezultat o sporire’ a nocivității atmosferei, cu repercusiuni nefaste asupra sănătății oamenilor. Coșurile uzinelor varsă asupra orașelor tone de fum și funingine : gazele de eșapament ale vehiculelor, cumulate în decursul unei zile aștern un văl gros de-a lungul străzilor ; apele reziduale sau resturile menajere constituie și ele un pericol pentru sănătatea publică. Nu este greu de imaginat situația ce s-a creat, prin concentrarea tuturor acestor surse de poluare a aerului, în orașe cu o populație în continuă creștere. Există oare o problemă a aerului și în orașele tării noastre 7 în trecut multora din orașele noastre le erau proprii o industrie și o circulație re- strînsă. Pericolul de viciere a atmosferei persista mai mult la „periferie11, în preajma unor tăbăcării, a- batoare sau fabrici. Astăzi, acest tablou s-a schimbat radical. O dată cu dezvoltarea impetuoasă , urbană și industrială, poluarea atmosferei se produce cu intensitate. Noile cartiere de locuințe au înglobat în spatiile lor vechile fabrici, a- teliere, servicii de ecarisaje etc., o dată cu sursele lor de nocivități. La București ne atrage atenția o situație-în- tocmită de Inspectoratul sanitar municipal: circa 50 la sută din sursele de poluare atmosferică sînt înglobate în prezent în inelul principal de circulație. Cî- teva articole publicate recent în presă au relevat, pe bună dreptate, că în Capitală lupta împotriva poluării atmosferei se impune cu acuitate.Revenind asupra discuțiilor purtate cu acest prilej, trebuie să relevăm că, în ultima vreme, edilii orașului au luat unele măsuri în această direcție. O decizie a Consiliului municipal popular prevede, printre altele, interzicerea construirii și reconstruirii de întreprinderi în zonele prevăzute pentru locuințe ; ministerele sînt solicitate să dezafecteze întreprinderile care elimină substanțe nocive, să reducă sursele de impurități în întreprinderile noi etc. Decizia este, desigur, bine venită. Se conturează astfel clar și precis atribuțiile ce revin organelor de resort pentru a asigura bucureștenilor. un aer mai pur, mai sănătos.Dar problema e atît de complexă îneît necesită o preocupare mult mai intensă, operativitate în ■acțiune... Oricît de. efici? . ehțe ar putea fi. măsurile preconizate de Consiliul popular municipal, pînă la mutarea sau dezafectarea unor întreprinderi (pentru unele decizia prevede anul 1975—1980) pericolul poluării atmosferei rămîne constant. Ceea ce mai atrage atenția, par- curgînd rîndurile susnumi- tei decizii, este și faptul că ea nu schițează măcar vreo sancțiune pentru conducătorii de întreprinderi „recidiviste" în infracțiunea de impurificare a atmosferei. Nu se prevăd sancțiuni nici pentru cei vinovați de contribuția nefastă a vehiculelor la vicierea aerului. La inspectoratul sanitar municipal s-au conturat efectiv, pe hartă, zone de „intoxicare" în jurul tă- băcăriilor de pe Splai, al A- batovului, al serviciului de ecarisaj, întreprinderilor „Sin", „Stella" „Macul roșu", „Getica", „Sinto- farm" etc. Pînă la dezafectarea sau mutarea lor în afara orașului, așa cum prevede decizia consiliului municipal, aceste întreprinderi sînt obligate, sub simpla amenințare a unor a- menzi, să reducă la maximum sursele de nocivitate. Se știe însă că amenzile au devenit un simbol, fiind astfel, practic lipsite de

eficacitate. Faptul a mai fost semnalat. La adăpostul unei asemenea „exigențe", multe întreprinderi continuă să arunce în aer tone de impurități și să atenteze la sănătatea bucureștenilor. Chiar și întreprinderi propuse pentru mutare în anii imediat a- propiați își lărgesc producția, dezvoltînd totodată și

mai bună — de altfel posibilă — ocrotind astfel aerul pe care-1 respirăm.Bucureștenii beneficiază 
deocamdată de un aer incomparabil mai curat decît locuitorii altor orașe mari ale lumii. Sursele de poluare atmosferică sînt însă în continuă creștere — ne avertizează și arhitectul șef al Capitalei, tov.

de autobuz pe traseele orașului. Totuși, vehiculele I.T.B., în special marile autobuze destinate transportului în comun, precum și numeroase autoturisme împrăștie de-a lungul străzilor trîmbe lungi de fum. în majoritatea cazurilor, neajunsul se datorește motoarelor nereglate, care e- mană gaze peste norma ad-

A TENTA TUL LA

PURITA TEA AERULUI 

NU TREBUIE 
SANCȚIONA T?

nicipal al miliției Capitalei, căruia i-am cerut părerea, opiniază pentru legiferarea sancționării a- cestui delict. Chiar dacă în momentul de față nu există un text de lege care să dea milițienilor dreptul să-i oprească și să-i amendeze pe acești atentatori la puritatea aerului dreptul de sancțiune ar putea emana din- tr-o decizie a consiliului popular. Dar, cum am arătat, noua decizie tace...Răspunderea pentru puritatea atmosferei din Capitală pune sarcini noi, necesitînd adeseori, așa cum s-a menționat, rezolvarea unor dificultăți pe cît de originale, pe atît de imprevizibile. După ani de studiu și mai ales după elaborarea unor decizii care au dat deja problemei un caracter normativ, ar merita discutată posibilitatea înființării unui organism special, care să se ocupe în mod exclusiv de protecția aerului. Este necesar ca un laborator înzestrat cu aparatură de specialitate să pornească la această treabă, să măsoare impuritățile în diverse întreprinderi, în cartiere, pe străzi, să dea alarma și să mobilizeze împotriva pericolului de nocivitate. Un for alcătuit

ÎN SATELE VRÎNCENE

1Lipsur ile di n
prăvălii sînt 

plusuri în depozite
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statie!
9

Prin localitatea Podul Turcu- 
lui-Bacău trec zilnic circa 20 
autobuze D.T.A. care fac legă
tura cu județele Vrancea, Vas
lui etc. Pînă nu demult, aici exis
ta o mică sală de așteptare. A- 
cum, după reorganizarea admi
nistrativă, nu mai e pentru că nu 
se știe precis cine s-o adminis
treze. Oamenii așteaptă autobu
zele în ploaie și sînt informați că 
vor veni și zăpezile, și măzărichea 
și ce mai e de venit.

Tovarăși de la D.T.A. nu că 
puneți la adăpost cu niște răs
punsuri. Ele (răspunsurile), oricît 
de bine ar fi ticluite, nu încăl
zesc în nici un caz ca o sală de 
așteptare. Opriți, vă rugăm, la 
stație.

Rubrică redactată de
Nicolae TUDOR
Gheorghe POPESCU 

eu sprijinul corespondenților 
„Scînteii" J

sursele de viciere a atmosferei. Uzinele Chimice Române din zona Panduri, prevăzute pentru mutare în 1970—1971, au beneficiat în ultimul an (prin încălcarea avizelor inspectoratului sanitar) de o sporire a capacității de producție, pe seama unor fonduri de investiții aprobate de Ministerul Industriei Chimice. Potrivit informațiilor furnizate 'de inspectoratul sanitar municipal, în ultimii doi ani a crescut considerabil numărul avizărilor pentru extinderea unor întreprinderi, fără a se mai tine seama de considerentele sanitare.în cursul investigației noastre ni s-au relatat și cazurile unor întreprinderi a căror dezafectare, unanim recunoscută ca necesară, se tărăgănează de la un trimestru la altul, de la un an la altul. Este vorba despre fabrica de zahăr din Chitila, a cărei prezentă se face „simțită" de departe. La fabrica „Sin", de pildă, ale cărei emanații rezultate din producția de acizi grași sînt primejdioase pentru locuitorii din jur, s-a prevăzut o modificare tehnică amelioratoare. Proiectul (în sfîrșit) e gata, dar își așteaptă viza la ministerul de resort.Fenomenul poluării a fost studiat ani de zile. Institutul de igienă din București ’a,întocmit stu- . dil prețioase în ■acest do--' meniu, în urma cărora s-au elaborat referate minuțioase și recomandări. Astăzi, sursele de infectare a atmosferei pot fi prevenite încă înainte de a lua amploare și a constitui un pericol pentru sănătatea publică — ne spune dr. Toma Niculescu, inspectorul sanitar șef al Capitalei. Ceea ce îngrijorează pe igieniștii din București este apariția u- nor surse de impurități ca să le spunem „nenrevă-- zute". Termocentralele din București — ne informează inspectorul șef — înlocuiesc sau vor înlocui în cursul anilor .viitori combustibilul folosit în prezent, păcura. După calcule preliminare, consumul de combustibil lichid va creste astfel, în următorii ani, de 2.5 de ori. Rezultat previzibil : eliminarea bioxidului de sulf în atmosferă va spori de la 33.6 tone pe zi la 816 tone, iar în final la 1 200 tone. Acesta este aspectul doct al problemei și, totodată, un semnal de alarmă al controlorilor sanitari. Cu puțin efort. Ministerul Industriei Energetice și organele de resort ale consiliului popular municipal ar putea să găsească o soluție

Horia Maieu. în afara zonelor de nocivitate create de fumul și funinginea u- nor întreprinderi, mai e- xistă o primejdie rămasă din păcate subestimată și anume : poluarea atmosferei prin gazele emanate de autobuze, camioane, autoturisme și motociclete al căror număr sporește progresiv.Este adevărat, la I.T.B. grija față de puritatea aerului bucureștean începe să prindă un oarecare contur : s-au remediat și se remediază defecțiunile tehnice ale motoarelor ; s-a realizat un echilibru între liniile de troleibuz și cele

misă. Priviți pe arterele principale ale Capitalei cînd circulația e la „ora de vîrf" pînza voalată de fum lăsată în urmă de șirul nesfîrșit al mașinilor. Gazul pătrunde în plămînii trecătorilor o dată cu aerul. Intoxicația e lentă, dar... e intoxicație. Ce s-ar putea întreprinde împotriva unor astfel de conducători auto, indiferenți față de calamitatea pe care o produc 7 N-ar putea fi sancționați, așa cum se procedează în mod normal cînd sînt. încălcate legile de circulație 7 Colonelul C. Berlescu, adjunct al șefului Inspectoratului mu-

din specialiști — și entuziaștii nu lipsesc — ar putea să elaboreze cele mai eficiente și mai operative măsuri de combatere a a- cestui „rău" al secolului, evident și în Capitala țării noastre.Dar cea mai urgentă măsură ar trebui să vizeze sancționarea drastică a tuturor celor care atentează la puritatea aerului bucureștean datorită neglijentei și impasibilității. Aerul pe care-1 respirăm trebuie să fie pur, sănătos. Protecția lui e o îndatorire pentru toți.
A. MUNTEANU

(Foto : Gh. Vințilă)

Este cunoscut rolul important al cooperației de consum în ansamblul economiei. Prin vasta sa rețea de magazine, ea trebuie să asigure a- provizionarea populației sătești cu cele mai diferite mărfuri. Cum răspunde rețeaua cooperației de consum din județul Vrancea acestei cerințe 7Mai întîi o constatare de ordin general : numărul unităților comerciale a crescut, s-a diversificat ca profil. în fiecare localitate rurală, oricît de mică ar fi, există cel puțin un magazin. Astăzi, în cele 340 de localități din acest județ sînt peste 650 de unități comerciale, amplasate în mare parte în construcții noi sau reamenajate. Este, de asemenea, meritoriu faptul că în punctele de lucru de la gurile de exploatare a lemnului din munții Vrancei s-au amenajat 33 de magazine pentru aprovizionarea celor peste 20 000 de muncitori forestieri permanenți. Pe traseele turistice mai importante, în locurile de popas, s-a asigurat, de asemenea, o mai bună deservire de către cooperația de consum, înfiin- țîndu-se bufete, chioșcuri.Cu toate acestea, din diferite localități ale județului am primit, în ultimul timp, mai multe sesizări, care vizează existența unor neajunsuri în organizarea și desfășurarea comerțului la sate. Farfuriile de faianță, articolele de menaj din mase plastice sau din sticlă, vasele emailate, articole foarte mult solicitate la Pău- lești, Ruginești, Soveja și Homocea, sînt rarități în magazine. în satele din zona de munte, la Nistorești, Paltin, Nereju, se găsesc rar baterii pentru aparate de radio cu tranzis- tori, becuri electrice și chibrituri. Lipsesc cu desăvîrșire oțetul, sarea de lămîie, conservele de legume, de carne și pește, precum și alte produse alimentare de strictă necesitate.Slaba aprovizionare din satele județului Vrancea a avut, cum era și ' firesc, urmări asupra îndeplinirii planului de desfacere cu amănuntul. De la începutul anului, planul n-a fost realizat cu aproape 5 milioane de Iei. Vînzarea stagnează, în genere, în ciuda faptului că stocurile la a- numite mărfuri mai puțin cerute se mențin la un nivel ridicat. Cerem explicații președintelui uniunii județene a cooperativelor de consum, 
Constantin Xruc. „Principala cauză a deficiențelor în aprovizionarea cooperativelor sătești din județul nostru o constituie necunoașterea precisă a fondului de marfă. La constituirea județului Vrancea, 6 cooperative de consum au continuat să fie aprovizionate de către întreprinderile comerciale ale cooperației din județul Buzău, iar cîte o cooperativă de către întreprinderile comerciale din județele Galați și Brăila. Mai mult decît atît. Fostele uniuni regionale ale cooperativelor de consum, deținătoare ale repartițiilor de mărfuri pe 1968. ne-au repartizat fondul de marfă după principiul „cine împarte, parte-și face".Situația din județul Vrancea este cunoscută de Centrocoop. Doi vicepreședinți s-au deplasat din București la Focșani. Au cerut liste complete ale mărfurilor deficitare și le-au primit. Este vorba de circa 300 de produse industriale și alimentare solicitate cu insistență de cumpărători, produse a căror valoare se ridică, într-un singur trimestru, la 25 milioane Iei. îmbunătățiri însă nu s-au făcut simțite ! „Este o situație de-a dreptul anacronică, ne spune 

Ion Grosu, vicepreședinte al Uniunii județene a cooperativelor de consum Vrancea. Noi cerem cuie pentru construcții, vase emailate, chibrituri, conserve de carne și pește, materiale de construcții și ni se trimit alte

mărfuri de care avem din abundență. între timp, mărfuri aduse peste cerințe sînt supuse degradării și demodării, se plătesc trimestrial Băncii Naționale zeci de mii de lei dobînzi penalizatoare. Depozitele și rafturile unor magazine sînt literalmente blocate, în timp ce articole de cerere curentă nu se găsesc.La necunoașterea și nesocotirea cererii cumpărătorilor de la sate se adaugă și carențele organizatorice ale comerțului, lipsa de colaborare între organele comerciale de stat și cooperatiste. Ca urmare, oamenii sînt în situația de a pierde zile întregi pentru unele produse. Iată un exemplu : ia Adjud, în gară, am în- tîlr.it vreo 20 de cetățeni cărora li se repartizaseră spre cumpărare butelii de aragaz. Au fost nevoițl să bată drumul cale de 47 km, pînă la Focșani și să piardă o zi de muncă numai pentru a-și achita buteliile în timp ce la Adjud unitățile cooperației de consum puteau rezolva lesne acest lucru.Comitetul executiv al Uniunii județene a cooperativelor de consum Vrancea cunoaște bine situația existentă. „Avem greutăți, spune președintele uniunii. Nu poate fi vorba despre o organizare științifică a muncii în sectorul nostru deoarece ne lipsesc oameni pregătiți". într-a- devăr, în aparatul uniunii județene a cooperativelor de consum și al celor două întreprinderi comerciale de la Focșani și Adjud sînt neocupate 9 posturi de merceologi, 2 de tehnicieni și 10 de economiști contabili. S-a cerut Centrocoop-ului repartizarea unor absolvenți ai Institutelor de științe economice si ai școlilor tehnice de profil, dar nu s-a rezolvat nimic. La contractările de mărfuri au fost trimiși șl acum oameni cu pregătire profesională necorespunzătoare.Simpla organizare a unei largi rețele de desfacere a mărfurilor la sate nu poate reprezenta un scop în sine și nici soluționa problemele aprovizionării. Că pentru 1969 se preconizează investiții privind dezvoltarea rețelei în valoare de peste 15 milioane lei este, firește, necesar și bine. Dar toate acestea trebuie însoțite de măsuri hotărîte pentru perfecționarea aprovizionării populației sătpști. Trebuie început, cum se spune, Cu îr(cepijtul .asigurarea cadrelor' necesare, căire Să aibă o viziune clară, competentă asupra posibilităților existente și de perspectivă, a- supra modalităților și a tehnicii de îmbunătățire a comerțului la sate. Nu se poate admite ca în unele sate magazinele să geamă de mărfuri cî -e nu. se vînd, iar în altele, ele să tie aduse cu gramul. Ceea ce noi am constatat în timpul raidului poate vedea oricine : în timp ce în satele de munte lipsesc din magazine caiele, chibrituri, oțet, conserve de carne și pește, în alte localități ca Mărășești, Odobești, Biliești și altele, aceste articole prisosesc. Mal rău stau lucrurile în satele Gologanu, Negrilești, Mihălceni, Stupina și altele care sînt aprovizionate o dată pe lună și chiar mai rar. Din a- ceastă cauză cetățenii sînt obligați să bată drumuri lungi după cele mai mărunte . cumpărături.Direcția comercială județeană, căreia prin îmbunătățirea împărțirii administrativ-teritoriale îi revin a- tribuții sporite, gravitează în sfera unor probleme cu totul generale privind îmbunătățirea comerțului In satele județului.Este, totodată, nevoie de un control sistematic și calificat din partea direcției comerciale județene, a comitetelor executive ale consiliilor populare și a Centrocoop.
Radu APOSTOL
corespondentul „Scinteii*
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(Urmare din pag; I)lae Iana, nu dispune de o bună pregătire profesională. Cu toate acestea, în analizele la care mă refer a reieșit că în condițiile sarcinilor sporite create prin trecerea la noua împărțire administrativ-teritorială, conducerea băncii n-a făcut eforturi spre a-și îmbunătăți stilul de muncă în vederea urmăririi riguroase a realizării numeroaselor obiective aflate în construcție. Rămîne să vedem în ce măsură conducerea băncii va trage concluziile ce se impun din deficiențele criticate, ținînd seama și de faptul că ea se bucură, în prezent, de sprijinul comitetului județean de partid.în bilanțul marilor realizări din anii noștri la loc de frunte se situează miile și zecile de mii de cadre cu munci de răspundere, care și-au putut afirma din plin aptitudinile în climatul de efervescență creatoare propriu orîn- duirii noastre. Fizionomiei spirituale a cadrelor de bază din toate domeniile construcției socialiste îi sînt proprii înalte trăsături politico-morale — devotamentul în slujirea poporului, a cauzei progresului social. situarea pe poziția interesului general în tot ce întreprind, cinste ireproșabilă, modestie și sobrietate în viața personală, neșovăitor spirit de dreptate, simțul nealterat al demnității, refuzul oricărui compromis neprincipial.Tocmai un asemenea profil moral stă la baza marii autorități și încrederi, a stimei și prețuirii de care cadrele de partid, de stat, din economie se bucură în rîndurile celor mai largi categorii de cetățeni, care văd în ele un exemplu însu- flețitor de muncă plină de elan, de înaltă ținută morală.Județul Vîlcea dispune de un valoros detașament de cadre, caracterizate prin temeinice cunoștințe po

litice și de specialitate, capacitate organizatorică și inițiativă, receptivitate față de nou, putere de mobilizare a maselor, devotament și principialitate. Problema esențială care stă în fața organizațiilor de partid este maxima valorificare a acestor calități, transformarea aptitudinilor potențiale în realități vii, grija pentru a crea cadrul și condițiile necesare afirmării plenare a personalității fiecăruia. în acest context, voi căuta să ilustrez însemnătatea apli

O E3 El Odouă unități de „tradiția" depășirii sarcinilor de producție.Ignorarea acestei cerințe cu caracter obiectiv are inevitabil efecte negative. Formalismul în promovarea oamenilor dăunează deopotrivă activității într-un sector sau altul, după cum împiedică punerea în valoare a calităților cadrelor noastre.Analizînd cauzele unor practici dăunătoare în politica de cadre care stau la baza menținerii în diferite funcții a unor oameni lipsiți atît de
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• /dre constituie, In fapt, una din premisele descompunerii lor morale, îngăduința neprincipială cu care comitetul orășenesc de partid Drăgă- șani și U.J.C.A.P. au reacționat față de repetatele ilegalități comise de Paraschiv Stănescu, șeful bazei de aprovizionare a C.A.P. din Drăgă- șani, i-au permis acestuia să acționeze nestingherit vreme îndelungată, aducînd însemnate prejudicii avutului obștesc.în lumina tuturor acestor conside
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CUNOAȘTEREA TEMEINICA
A OAMENILOR

cării cerințelor cunoscutului dicton : „omul potrivit, la locul potrivit".Combinatul chimic llm. viicea și hidrocentrala de pe Lotru demonstrează, prin forța de netăgăduit a faptelor, că acolo unde oamenii beneficiază de un climat prielnic valorificării aptitudinilor lor, nivelul activității economice cunoaște o continuă ascensiune. Comitetele de partid și comitetele de direcție din cele două unități au acumulat o experiență valoroasă în munca de creștere și promovare a cadrelor. Ut”i- zați în raport cu calitățile lor profesionale, temeinic verificate, cu Înclinațiile și preferințele pe care le manifestă față de o activitate sau alta, oamenii dau muncii lor un randament maxim, fapt confirmat în cele

calități profesionale, cît șl de autoritate morală, trebuie să arătăm că de cele mai muite ori ele se dato- resc lipsei de principialitate în promovarea cadrelor, încălcării grosolane a normelor stabilite. Este cazul președintelui C.A.P. Orlești, Marin Marinoiu. Deși a comis un șir de a- buzuri care l-au făcut să-și piardă încrederea cooperatorilor, a fost menținut în funcție, în pofida recomandărilor făcute pe simplul motiv că este.., consătean cu președintele U.J.C.A.P., Emil Florescu. Comitetul județean de partid este hotă- rît să acționeze cu fermitate spre a pune capăt unor asemenea anomalii.Trebuie subliniat că atitudinea de toleranță față de abaterile unor ca-

rente pe care experiența le relevă pregnant, exigența față de trăsăturile morale apare ca o cerință primordială în vederea unei judicioase orientări a politicii de cadre. Așa cum sublinia secretarul general al C.C. al P.C.R. : „corectitudineaexemplară, simplitatea și modestia trebuie să completeze în mod obligatoriu profilul moral al activiștilor din economie, din aparatul de partid sau de stat. Orice activist trebuie să fie animat de sentimentul unei înalte responsabilități față de partid și popor, care i-au încredințat misiunea de a ceiidace, să dovedească devotament față de interesele societății socialiste, dorința de a-și dedica toate forțele și cunoștințele binelui și fericirii patriei".

Nici un fel de considerente privind experiența, pregătirea, capacitatea sau alte merite reale nu pot justifica îngăduința față de oameni cu tare morale pe care nu sînt în stare să le înlăture. Incetățenirea, cultivarea pretutindeni a unui climat de intransigență principială față de orice nesocotire a codului etic al societății noastre constituie una din principalele condiții de care depinde menținerea neștirbită a marii autorități pe care zecile de mii de activiști de. partid și de stat și-au cîștigat-o.Tratarea formală, birocratică a problemelor legate de promovarea cadrelor poate duce și la alte consecințe grave. în locul unei preocupări stăruitoare, permanente privind creșterea și promovarea cadrelor, conducerea uniunii județene a cooperativelor de consum — președinte Nicolae ■ Mîrlan — a socotit că se poate limita la simple declarații în ședințe despre necesitatea promovării unor cadre cu autoritate profesională și morală, exemplu de cinste și corectitudine, fără a se ocupa stăruitor să și crească astfel de cadre. Accentul pus pe declarații de principiu în locul unei cunoașteri temeinice a cadrelor și a controlului activității lor a creat condiții favorabile unor elemente necinstite, strecurate în funcția de responsabili de gestiune, să se înfrupte nestingherit din banii statului. Ca explicație a celor 14 gestiuni găsite cu mari minusuri în cursul anului 1968, conducerea U.J.C.C. a încercat să se spele pe mîini : „Cum de s-a ajuns la ?- ceasta 7“ — „Pentru că au fost hoți!" Dar, se pune întrebarea : CINE i-a numit pe acești hoți în posturi c’e răspundere, CINE avea datoria să le controleze „activitatea", să le controleze practicile incorecte 7 Tocmai o asemenea lipsă de răspundere a făcut să fie slab aprovizionate numeroase magazine sătești.O cerință esențială a unei judici

oase politici de cadre constă In Îmbinarea grijii pentru promovarea de cadre tinere, valoroase, avînd perspective reale de dezvoltare, cu preocuparea pentru perfecționarea cadrelor cu experiență îndelungată. Este lucru știut, cadrele cresc greu, nu apar la o simplă apăsare pe buton. Tocmai de aceea este deosebit de importantă cunoașterea lor temeinică prin urmărirea îndeaproape a modului cum își realizează sarcinile. Mi se pare important de subliniat necesitatea de a refuza orice concesii în ce privește calitățile politice, profesionale și morale ale cadrelor ; numai pe baza convingerii ferme că vor îndreptăți încrederea acordată trebuie promovate cadrele ' în funcții de răspundere. Mă refer la acest aspect, pentru că mai există destui carieriști dornici, să ocupe funcții de conducere și care, pentru a-și atinge scopul, sînt gata să recurgă la un întreg arsenal de mijloace murdare, de la lingușire, „cadouri", pînă la sprijinul unchiului, „om cu trecere".Consider că în centrul preocupărilor în domeniul politicii de cadre trebuie să punem cunoașterea temeinică a oamenilor, a calităților și aptitudinilor lor; încredințîndu-le diferite sarcini și controlînd felul cum le îndeplinesc, avem posibilitatea de a discerne devotamentul, capacitatea, consecventa principială, ansamblul calităților politice, profesionale și etice proprii cadrelor din toate sectoarele construcției socialiste.Problemele legate de creșterea șl promovarea cadrelor vor forma o- biectul unei apropiate ședințe ple- rare a comitetului județean de partid ; ea va prilejui, fără îndoială, și de aepastă dată o analiză riguroasă a rezultatelor obținute si a sarcinilor de viitor, contribuind astfel la ridicarea nivelului muncii de partid, ca și a întregii activități economico- sociale din cuprinsul județului.
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La întreprinderile I Economii de metal
„Unio" și
„1 Septembrie" 
din Satu Mare

„pe ansamblu11

>e sortimente

Sisfeme

de irigații

în Banaf

Deși se deosebește prin profilul de fabricație, activitatea uzinei „Unio" și fabricii „1 Septembrie" din orașul Satu Mare are totuși un numitor comun. Ambele sînt mari consumatoare de metal. Prima utilizează metalul în construcția mașinilor și a utilajelor miniere, cealaltă, în fabricarea mașinilor de gătit emailate cu combustibil solid și gazos (ara- gaze). Cum era și firesc, acțiunea de diminuare a cheltuielilor materiale de producție în cele două întreprinderi are, între altele, din nou un numitor comun : reducerea consumului de metal, efectuată în paralel cu îmbunătățirea permanentă a caracteristicilor tehnico-func- ționale la produsele fabricate. Și, tot firesc, măsurile întreprinse în acest scop s-au soldat — în' primele 8 luni din anul curent — cu importante economii de metal : 224,2tone la „Unio" și 155,8 tone la „1 Septembrie".Vizînd, în principal, valorificarea superioară a tuturor rezervelor si resurselor interne disponibile, măsurile aplicate au urmărit nu numai micșorarea consumurilor de metal în sine — ceea ce este un lucru lăudabil — ci și obținerea u- nor produse competitive, cu parametri tehnico-funcționali înalți, capabile să genereze rezultate calita- tiv-superioare la beneficiari.— Nu ne mai puteam rezuma doar la „administrarea unei cure de slăbire" la un produs sau altul, observa ing. Ion Luțaș, șeful atelierului de proiectare de la uzina „Unio". Iată de ce căutările noastre în domeniul reproiectării se desfășoară pe coordonate multiple, îmbinînd sarcina de reducere a consumului de metal cu aceea a fabricării de produse la nivelul tehnicii mondiale.Rezultatele ? Ventilatorul electric de 0 400, omologat nu de mult, a scăzut în greutate cu 17 la sută față de alte produse similare mai vechi, în timp ce randamentul în funcționare a sporit de două ori. Se distinge apoi locomotiva de mină L.D.M.-45. Trecută prin două re- proiectări constructiv-tehnologice succesive, noua locomotivă este mai ușoară cu circa 400 kg. Față de vechiul tip, ea mai prezintă și alte avantaje : forța de tracțiune a sporit de la 1250 kg/f la 1650 kg/f, în loc de trei viteze are aciim patru, asigurîndu-se o folosire mai economică a puterii motorului în exploatare. Au trecut prin reproiec- tare, de asemenea, troliile cu angrenaje planetare de 5,5 Kw și, respectiv, 13 Kw. Prin adoptarea motoarelor aniigrizutoase, greutatea troliilor a scăzut cu 70 kg la pri- mul tip și cu 120 kg. la cel de-al ‘ doilea. Cu peste 280 kg s-a redus greutatea în urma reproiectării și a screperului de 6 m.c.— Preocupări similare am avut si noi, ne-a spus ing. Tiberiu Boitor, șeful atelierului de proiectare de la fabrica „1 Septembrie". în vederea realizării unui consum cît mai redus de metal și eliminării totale a deșeuriloi’ s-au îmbunătățit planurile de croire, căutîndu-se cele mai eficiente soluții și formate de țablă. Pe baza altor studii s-au reproiec- tat în întregime subansamblele la care a fost posibilă reducerea grosimii tablei, precum și înlocuirea unor repere din fontă cu altele din tablă. Toate aceste operații s-au e- fectuat în semestrul I, eșalonat, la majoritatea produselor fabricate, re- z.ultînd importante economii de metal față de consumul planificat: 56 tone la aragazurile „Carpați" III, 43,5 tone la soba „Super" II, peste 55 tone la mașinile de gătit' ;,Ignis", „Meteor" și „Gutin". Reducerea greutății nu a afectat cu nimic calitatea produselor. Dimpotrivă, ea s-a îmbunătățit sub aspect funcțional și estetic.Discuțiile purtate în cele două întreprinderi au mai relevat că re-

proiectarea și reducerea pe această cale a consumurilor de metal se desfășoară pe baza unor planuri realiste, riguros respectate. La „1 Septembrie", de pildă, există un plan anual, precum și programe trimestriale de proiectare și reproiec- tare „din mers". Pentru documentare se folosesc atît modele străine și indigene de referință, cît și literatură de specialitate, menținîndu-se contacte reciproce directe cu firme de peste hotare în vederea elaborării unor noi produse, stabilirii celor mai adecvate tehnologii de fabricație. La „Unio" ni s-a arătat un plan cuprinzînd 82 măsuri tehnico- organizatorice, care se referă la normele de consum la 20 poziții de plan, cu o economie de peste 150 tone metal. S-au prevăzut revizuirea tehnologiei de fabricație a unor produse, extinderea planurilor de croire combinată, reducerea a- dausului de prelucrare, extinderea turnării în cochile și a forjării în matrițe, folosirea maselor plastice. Numai înlocuirea opturato- rului de metal cu un altul din mase plastice, la subansamblul rolă de la transportoarele cu bandă va aduce o economie în acest an de 21.6 tone metal.Pe ansamblu, la „Unio" șl „1 Septembrie" situația economiilor de metal este pozitivă ; pe sortimente, însă consumul a depășit cu peste 132 tone normele prescrise. Cum se explică acest paradox ? La „Unio", de pildă, numai metalul consumat pentru înlocuirea rebuturilor ă însumat, în 8 luni, peste 28 tone. Alte 55 tone metal s-au consumat suplimentai- ca urmare a capetelor nemultiple și a fîșiilor rezultate la debitare, iar circa 30 tone metal depășiri își au izvorul în înlocuirea materialelor din lipsa dimensiunilor prescrise și în toleranțele pozitive ale laminatelor livrate de unii furnizori. Ing. Ion Indre, tehnologul șef al- uzinei, ne spunea :— O mare parte din aceste depășiri puteau fi evitate dacă în toate secțiile exista o preocupare susținută pentru reducerea consumurilor de metal și, îndeosebi, a pierderilor din rebuturi. Se mențin încă multe norme „umflate" care facilitează consumuri sporite de metal.. Deși . .acestea -sînt - periodic revizuite, aprovizionarea tehnico- materială se face, uneori, pe baza ' unor norme de consum... informative. Excesul de provizorate în procesul de fabricație duce, de asemenea, la modificarea bonurilor de materiale și, implicit, la sporirea consumurilor de, metal.Intr-adevăr, serviciul de aprovizionare lucrează defectuos. Acceptă cu ușurință livrarea profilelor supradimensionate, nu procură profi- lele economice U și I la dimensiunile necesare producției uzinei. La magazia de laminate a uzinei . se stochează imense cantități de metal - — așa-zisele căzături — pe care nimeni nu le ia în evidență și, bineînțeles, nici nu le folosește. Nu e- xistă nici măcar un magazioner care să sorteze aceste materiale, să verifice bonurile prezentate și, pe măsura posibilităților, să dea în consum o parte din ele. Nici nu e de mirare că în acest „cimitir" se află, în prezent, circa 200 tone metal.Rezerve nefolosite există și în sectoarele productive ale uzinei „U- nio". Dacă la utilajele miniere se adoptau, în continuare mai hotărît, soluții constructive și tehnologice eficiente, consumurile excesive de metal erau cu mult diminuate. La turnătorie, unde se înregistrează cel mai mare procent de rebuturi, pre- scripțiunile de elaborare a șarjelor și rețetele de turnare sînt u- neori nerespectate. Unii muncitori și tehnicieni lucrează în virtutea rutinei, ignorînd desenele și . schițele de fabricație, nesocotesc con

dițiile de umiditate și dozare a amestecurilor. Insuficient este sprijinită în uzină activitatea inovatorilor, deși, numai în primul semestru, s-au înregistrat peste 120 propuneri. Ceea ce, să recunoaștem, nu este de natură să stimuleze eforturile în acțiunea de economisire a metalului.La „1 Septembrie" în privința consumurilor excesive de metal, depășirile sînt aici mai mici — 35 tone în 8 luni — dar proporția consumului diferă. Șeful serviciului C.T.C.-, ing. Ioan Duma, releva că, în comparație cu anul trecut, procentul de rebuturi a scăzut substanțial. Ceea ce nu justifică totuși, sublinia el, neglijentele din secțiile emaila j, turnătorie și montaj. Nereglarea pistoalelor de emailare, montarea pe conveier a unor piese cu defecte remaniabile în prima fază, neatenția la manipularea și depozitarea tablelor emailate, loviri la montaj — iată, în principal, cauzele rebutării a 32,680 tone metal. Aceasta, ca să nu mai socotim și pierderile... neînregistrate. întreprinderea „Ciocanul" din Nădrag, de pildă, produce soba „Termo" cu un minus în greutate de 7,8 kg/buc., iar mașina de gătit „Meteor" cu 17 la sută mai u- șoară față de aceleași produse realizate la Satu Mare. Specialiștii de la „1 Septembrie" nu au fost tentați să cunoască experiența întreprinderii amintite în domeniul „tratamentului" de slăbire a produselor respective ?— Ne. cunoaștem și rezervele și

posibilitățile, ne-a spus tov. Nico- lae Szilaghi, inginer șef adjunct la fabrica „1 Septembrie". Știm de a- semenea că, în general, produsele noastre sînt mai grele, comparativ cu cele de pe piața externă. în a- ceastă diferență stă rezerva nbastră de metal. Iar pentru a o valorifica, , ne-am propus să reproiectăm — încă în acest an — 17 produse. Vom adopta soluțiile constructive cele mai eficiente, încercînd, pe a- ceastă cale, nu numai să înlăturăm rebuturile, ci să și asigurăm produselor noastre o funcționalitate superioară în exploatare.— La „Unio", completa tehnologul șef de care am amintit, cele mai mari rezerve pot fi fructificate prin intervenția serviciului de concepție. S-ar putea reproiecta unele produse — transportoarele mobife —, este posibilă revizuirea tehnologiei de fabricație, și o mai strîn- să colaborare între proiectant, tehnolog și proiectantul S.D'.V. s-ar solda cu importante economii pentru producție. Am în vedere nu numai valorificarea superioară a metalului, ci și ridicarea performantelor tehnico-economice ale produselor fabricate.Cum se vede, intenții, posibilități și rezerve există. Rămîne doar ca ele să fie valorificate în practică, cu hotărîre, nu să se amîne la nesfîrșit, depăr,tîndu-se momentul înlăturării surselor de irosire a metalului.
loan VLANGA

Tn județele Arad, Timiș și Caraș-Severin au fost date în folosință noi sisteme de irigare și de desecare, executate de către Trustul de Construcții pentru îmbunătățiri funciare Banat. In zona Fîntînele, Șag și Semlac, de pildă, unde s-au creat puternice stații de pompare, întinse rețele de conducte îngropate și alte instalații hidrotehnice, au fost irigate anul acesta aproape 10 000 hectare de terenuri a- gricole. In același timp, în zonele Begheiului Vechi și Timișului au fost construite noi rețele de canale, stăvilare și stații de pompare, care asigură desecarea și apărarea împotriva inundațiilor a peste 14 000 hectare de terenuri. La acestea se adaugă un baraj de peste 20 m înălțime, pe rîul Cigher, în județul Arad, a cărui construcție a și început. El va proteja de inundații mai multe așezări din zona de aval a rîului, precum și mari suprafețe de terenuri agricole. Totodată, barajul va forma, pe o întindere de aproape 350 de ha, un lac de acumulare cu o capacitate de peste 35 milioane mc apă, care va servi la regularizarea rîului și la irigații. (Agerpres)
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Calculatorul electronic supraveghează... j
La Termocentrala Luduș-Ier- nut a intrat în funcțiune un modern calculator electronic, mijloc modern de programare și calculare științifică a producției. Calculatorul, de mărime mijlocie, dispune de o memorie de 8192 cuvinte și poate explora maximum 200 mărimi analoge. Este un calculator de tip paralel și are o viteză.de aproximativ 4 000 adunări pe secundă. Informațiile pe care le primește calculatorul de la cele 6 blocuri energetice ale termocentralei vin de la 150 "parametri funcționali

dintre cei mai importanți, cum sînt debitul de gaz metan, presiunea și temperatura aburului, conținutul- de oxigen din gazele arse, energie electrică produsă etc. în prezent, calculatorul supraveghează și controlează buna funcționare a agregatelor energetice, face calcule asupra unor indici tehnico-economici importanți, cum sînt randamentul, consumul specific, pierderea de Căldură și altele, într-o etapă apropiată, calculatorul își va putea asuma și funcția de optimizator

al procesului tehnologic. Informațiile culese și prelucrate pe calculator sînt transmise într-o cameră centrală de comandă, unde un teleimprimator înregistrează, la intervale egale de timp, valorile exacte ale parametrilor funcționali și ale indicilor tehnico-economici din întreaga centrală. ,Pe baza acestor date se intervine operativ în desfășura- și înintervine operativ în de rea procesului tehnologic reglarea optimă a agregatelor și instalațiilor.
Aurel URZICA

(Urmare din pag. I)

i

cost s-ar reduce cu peste 30 la sută. Incertitudinea care domnește însă în privința posibilităților de aprovizionare cu acest material ne face să fim „prevăzători" și să supradimensionăm spațiile frigorifice. Așa se subțiază inițiativa proiectării, irosin- du-se în soluții de compromis, cu eficiență economică discutabilă.în practică, aprecierea calității soluției adoptate într-un proiect nu este o operație intrinsecă, ci, dimpotrivă, în directă măsură cu modul în. care constructorii înțeleg și militează pentru aplicarea ei riguroasă. Este deci necesară asigurarea acelui limbaj comun între proiectare și execuție, care să nu compromită concepția adoptată în documentația tehnică.— Această unitate principială de ve'deri își face loc din ce în ce mai mult și, ca urmare, noi proiectariții. colaborăm, uneori, de la egal la egal cu constructorii în abordarea soluțiilor noi. ne-a arătat ing. IVONNE MIHĂILESCU, din I.P.I.A. însă, mi au dispărut cazurile cînd nnii executant! nu înclină să accepte soluții constructive moderne, întrucît ori nu sînt pregătiți să le realizeze, ori nu înțeleg valoarea lor. Aș putea exemplifica cu lunga istorie a introducerii undelor de tip paraboloid hiperbolic, realizare a proiectanților noștri, ce constituie una din cele mai moderne soluții de acoperire a construcțiilor pe plan mondial. întreprinderea de prefabricate din Craiova și Trustul 1 de construcții București, pentru șantierul Fabricii de ulei din Slobozia, s-ău opus din toate puterile confecționării și utilizării unor astfel de elemente constructive și abia în ultimul timp s-a început folosirea lor.Prinzînd aceste aspecte —. care țin de cadrul exterior al activității de proiectare — ancheta a permis formularea unor observații. De ce colaborarea proiectantului cu constructorul nu începe încă de Ia elaborarea documentației tehnico-eco

nomice, pe baza unui dialog eficient și principial asupra soluțiilor moderne, cît mai economice 7 Activitatea de concepție-execuție este, prin excelență, o activitate de echipă în sensul conlucrării dintre o stimă de specialități, foarte exacte ca sarcini și responsabilitate : beneficiar, proiectant, producător de materiale de construcție și instalații, furnizor de utilaje, constructor. De aceea, trebuie ca întregul lanț de factori amintiți. să funcționeze corect. Orice fisură într-unul din compartimente

suferă o fragmentare, care face ca soluționarea lor să fie incompletă. Bunăoară, în industria materialelor de construcții s-au experimentat o serie de materiale cu proprietăți și caracteristici noi, a căror folosire în consumul intern, pînă acum, a fost restrînsă. Ele sînt destinate, fie să înlocuiască o serie de materiale deficitare, mai greu de procUYat, fie .să ușureze construcția. în cadrul institutului, de exemplu, s-au conceput acoperișuri și . închideri, de hale din plăci de azbociment, care

NOILE SOLUȚII
CONSTRUCTIVE
/ ■determină apariția unei deficiențe în rezultatul final.Trecînd la cadrul interior, la influența resorturilor interne care pot asigura succesul în promovarea noului, unii proiectanți au explicat calitatea soluțiilor din proiecte prin înseși deficiențele care se mai manifestă în activitatea unor institute. în acest sens, proiectarea nu a atins maximul posibilităților sale, întîm- pină încă frîne în tentativa de perfecționare.— Problemele progresului în extinderea soluțiilor moderne — ne spunea ing. NICOLAE POPA directorul Institutului de proiectare pentru industria materialelor și prefabricatelor de construcții — mai

prezintă, față de clasicele chesoane din beton armat, avantajul unei reduceri de greutate. Un acoperiș mai ușor permite și o structură mal u- șoară. Dar, acțiunea lăudabilă pînă la un punct s-a întrerupt. Nici noi, nici I.P.T.-ul nu am întrezărit ne- ' cesitatea tipizării structurilor de rezistență care formează suportul acestor acoperișuri. Cum s-ar spune, o treabă făcută pe jumătate... Merită remarcată . această poziție autocritică. Ea nu poate justifica însă de ce o importantă sursă de economii - a fost înjumătățită și aplicarea unei interesante soluții tehnice a fost a- mînată pentru o dată nedefinită. Cazul nu este unic. La I.P.I.A. ni s-a semnalat că, la un moment dat, s-a

propus pentru Fabrica de bere din Bacău folosirea unei soluții cu acoperișuri suspendate, care reprezintă pe plan mondial una din cele mai actuale probleme inginerești. Din păcate, ideea a rămas în stadiul inițial. Cea mai puternică opoziție a întîm- pinat-o chiar în șînul colectivului de proiectare, care s-a fragmentat în două grupări : pe de o părte spiritul creator, inventiv, reprezentat de cei angajați în susținerea ei, de cealaltă „tradiționaliștii", adepții formelor clasice. De fapt, în spatele acestui soi de tradiție se ascund rutina, inerția, nereceptivitatea în fața unor rezolvări noi, precum și mult discutatul... risc al meseriei. Este evident că nimănui nu i se poate pretinde să știe, din capul locului, totul. Nimănui nu i se poate cere să-și asume riscuri în probleme de a căror importanță este depășit. Dar această poziție a proiectanților — de a respinge o anumită soluție — nu poate fi apriorică, ci trebuie să se fundamenteze pe probe și argumente clare.— Uneori, soluțiile depășite de viață șl exagerările manifestate în proiecte, cum ar fi risipa de teren, nealegerea variantei optime de amplasament, supradimensionarea unor obiective se datorește .unor carențe care nu mai țin de proiectant în primul rînd — ne relata ing. ANDREI CERCHEZ, de la I.P.I.A. Ele reprezintă „moștenirea" unei superficialități în preluarea necritică a unor norme și prescripții tehnice, fără o prealabilă studiere și adaptare a lor la condițiile specifice tării noastre.Deoarece aceste norme și normative limitează răspunderea și inițiativa proiectanților prin prevederi fixe, de cele mai multe ori acoperitoare, însă infirmate de condițiile concrete de pe teren, salutăm acțiunea de reexaminare structurală a acestora. Este evident că, pe baza unor normative noi, temeinic fundamentate, se va putea în viitor să se închidă una din ferestrele pe care

zburau o bună parte din economii în lucrările de construcții-montaj. Considerăm ca deosebit de utilă realizarea cu maximum de operativitate a acestei acțiuni. în același timp, bine ar fi dacă la revizuirea și refacerea lor, organele însărcinate cu această acțiune ar crea posibilitatea participării efective a cadrelor de răspundere din organizațiile de proiectare.S-a constatat, în ultimul timp, că mecanizarea proiectării, introducerea pe scară largă, în institutele de proiectare, a mașinilor de calculat cu program, au ca efect o schimbare fundamentală în activitatea proiectantului : calculul matematic va reveni mașinii, în timp ce omul, eliberat de un considerabil volum de muncă rutinieră, se va putea dedica mai mult concepției. Inițiativa C.S.C.A.S. de a organiza o acțiune de experimentare a acestor mașini s-a lovit însă de pericolul formalis-. mului. Căutînd cauza acestei stări de lucruri, se poațe spune că ea rezidă în lipsa de interes pentru atacarea unor probleme în mod științific, în practica de a lua în considerație un fenomen în mod global și nu de a-1 analiza de jos în sus, de la cele mai simple, la cele mai complexe elemente componente.Proiectanții justifică unele insuccese prin faptul că nu au timp să gîndească. De ce nu folosesc atunci, în măsura cuvenită, mecanizarea de care am amintit ? Nici ei nu sînt în stare să înțeleagă valoarea a- cestei... soluții ?Rezultatul activității de proiectare este proiectul care poate fi definit ca un document purtător de informații prețioase și eficiență pentru economia națională. El conține jaloanele după care se angajează banii statului. Ca urmare, nimic nu este mai stringent ca necesitatea cheltuirii acestor fonduri în deplină cunoștință de cauză, pe baza unor soluții valoroase, îndrăznețe și cu acele calități care să confere noii investiții finalitate șl eficientă înaltă.

O succintă știre publicată în ziare anunța lă începutul primăverii acestui an intrarea în funcțiune, cu trei luni în avans, a uzinei de lacuri, vopsele, adezivi și cerneluri „Poli- color" din Capitală. La vremea a- ceea, evenimentul a fost remarcat și apreciat ca un succes de seamă al tuturor factorilor — constructori, proiectanți, furnizori de utilaje, titular de investiție — care au colaborat la înălțarea acestui obiectiv industrial modern, de înaltă tehnicitate. Zilele trecute ne-au sosit la redacție noi vești despre „Policolor". Spre marea noastră surprindere, vești neplăcute: mai multe întreprinderi poligrafice ne informau că sînt profund nemulțumite de calitatea cemelurilor de tipar, livrate de această nouă unitate a industriei chimice. Pentru a cunoaște mai bine fondul problemei am purtat o discuție la una din unitățile poligrafice — Combinatul „Casa Scînteii".— De cînd lucrăm cu cerneală de la „Policolor" avem mari greutăți la toate genurile de tipar: tipar înalt, tipar ofset, tipar adînc — ne spunea tov. Constantin Radu, ingi- ner-șef al combinatului.— In ce constau aceste greutăți?— Cernelurile pentru tipar adînc, de exemplu, au vîscozitate redusă, capacitate necorespunzătoare de uscare, nuanță diferită, neuniformă. în plus, unele sorturi de cerneală din această grupă au aderență mare și produc depuneri de pigment pe valurile aparatului .de cerneală și pe masa de frecare, depuneri care duc la îmbîcsirea imprimatelor. La cerneala neagră pentru rotativa de ziare se formează depuneri de pigment în cisternele transportoare și în rezervoare, fenomen care îngreunează recircularea prin pompare și, bineînțeles, însuși procesul de imprimare. Mai mult, din cauza fixării insuficiente pe liîrtia de ziar, aceste cerneluri murdăresc intens. Desigur, și pentru cititori este neplăcut să constate urmele lăsate de ziar pe mîinile și hainele lor.— Dar în cazul celorlalte două genuri de tipar?— La tipar ofset, cernelurile din seria policromă prezintă fenomenul de respingere în cadrul suprapunerii. chiar și la imprimarea umed pe umed, iar cerneala ofset normal galben, în mai multe rînduri, a dat fenomenul de cauciucare. Cernelurile pentru tiparul adînc, de regulă, nu numai că au o concentrație de pigmenți slabă, dar dau naștere la depuneri de pigment în rezervoarele de depozitare și de la mașină, deși sînt recirculate continuu.— Toate aceste neajunsuri le-ați comunicat producătorului de cerneluri?— Evident. în 6 luni î-am trimis cel puțin 5—6 note de observații, cerîndu-i de fiecare dată să ne răspundă ce măsuri de remediere a defecțiunilor intenționează să ia. Din păcate, aceste adrese au rămas fără răspuns. în ultima adresă trimisă furnizorului de cerneluri în ziua de 13 septembrie a.c., ca urmare a situației deosebit de acute care apăruse în noaptea de 10 septembrie a.c. la tipărirea ziarelor, l-am anunțat că este răspunzător pentru daunele ce vor apare în viitor în procesul de producție, din cauza cernelii de tipar.La convorbirea cu inginerul Radu a fost de față și tov. Elena Tătaru, inginerul-șef al întreprinderii noli- grafice „13 Decembrie" din Capitală. care ne-a spus că toate aceste neajunsuri sînt resimțite și în unitatea unde lucrează, generînd greutăți în realizarea sarcinilor curente de producție.Iată, deci, că o unitate nouă a industriei chimice, înzestrată cu tehnică și tehnologiile cele mai moderne de fabricație, în loc să aducă un plus sensibil pe planul calității producției, dă rezultate contrarii. Ce se petrece deci la uzina „Policolor"?.„Actualele cerneluri de tipar sînt net superioare celor pe care le producea pînă nu de mult fosta fabrică „Aurora" — susținea răspicat ing. Stelian Navrea, directorul uzinei „Policolor". Neajunsurile semnalate pînă nu de mult se datoresc faptului că sorturile de cerneală de tipar nu s-au adaptat încă condițiilor tehnice existente în diverse întreprinderi poligrafice — mașini, calitatea hîrtiei. După cum am putut constata adeseori, nici cadrele din tipografii nu au folosit corect aceste cerneluri. în tipografiile renumite pentru nivelul înalt de calificare al muncitorilor cerneala a dat satisfacție".în finalul discuției, directorul întreprinderii a conchis că acest proces de adaptare este în plină desfășurare și că urmărirea lui a fost trecută în responsabilitatea unui colectiv de specialiști ai laboratorului

central coloristic pentru lacuri șî cerneluri, care pînă la 15 octombrie a.c. va soluționa toate neajunsurile.Pentru a ne convinge de veridicitatea termenului stabilit, am discutat și cu specialiștii laboratorului central amintit. De la ing. Baruli Me- vorach, șeful serviciului cerneluri, a- flăm că desele sesizări venite din partea beneficiarilor au determinat conducerea direcției generale de specialitate să ia serios în discuție, împreună cu specialiștii uzinei, această problemă. în cadrul laboratorului central a fost constituit’ un larg colectiv de studiu menit să se ocupe de organizarea producției, controlul calității ei și de relațiile cu beneficiarii.— în acest scop, am întocmit un plan tematic de lucru în care au fost trecute sortimentele de cerneală cu toate neajunsurile pe care ni le-au Comunicat beneficiarii — ne spunea tov. Oltea Mușat, inginer principal în serviciul „relații cu beneficiarii", prezentă la discuție. în funcție de aceste observații am indicat soluția care trebuie aplicată și cine anume să o realizeze în practică. în urma dispoziției primite din partea direcției generale am trecut imediat la rezolvarea operativă a fiecărei probleme. După efectuarea probelor în atelierul tipografic experimental al laboratorului nostru, s-a trecut la elaborarea de șarje industriale care au fost sau sînt încă în curs de probare în mai multe tipografii din țară.Am aflat că sarcinile înscrise în- plan sînt în parte realizate. Spre convingere, ne-au fost arătate mai multe minute încheiate cu întreprinderile poligrafice. Din cîteva am extras scurte pasaje. De pildă, în ’ minuta încheiată în ziua de 7 septembrie cu întreprinderea „Arta Grafică" din Capitală, sub semnătura șefului secției tipar înalt, Toma Trască, se a- rată că cerneala negru pentru, ilustrație „s-a comportat bine pe mașină. Nu încarcă forma, nu se usucă nici pe valurile mașinii, nici pe masa de frecare în timpul tirajului, nu prezintă lipîciozitate, iar fixarea pe suport este bună". Un alt sortiment de cerneală neagră, experimentat la Combinatul poligrafic „Casa Scînteii", la secția tipar înalt, a dat, de a- semenea, rezultate bune. Din minuta încheiată cu acest prilej spicuim: „Cerneala se comportă bine pe mașină, nu se usucă pe valuri sau masa de frecare, nu îneacă rasterul la auto- tipii. Uscarea pe imprimate este corespunzătoare. Cerneala nu mai prezintă fenomenul de lipiciozitate".— Zilele acestea experimentăm în întreprinderile poligrafice alte sorturi de cerneală, între care și pe aceea pentru rotativa de ziare — a completat ing. Mevorach. Noi promitem că încă, în luna octombrie a.c., așa cum ne-am propus, vom adapta întreaga receptură la dotarea tehnică și calitatea hîrtiei utilizată de întreprinderile poligrafice. O dată terminată această operație, socotesc că nu vom mai avea prilejul să auzim reproșuri din partea beneficiarilor noștri..Angajamentul specialiștilor uzinei „Policoîor" lasă să se întrezărească o schimbare în bine a calității cernelii de tipar. îmbucurător este faptul că specialiștii, desemnați să lichideze pînă la capăt toate neajunsurile calitative amintite, au o poziție constructivă in această problemă. în vreme ce conducerea uzinej nu se sfiește să-și arate și acum supărarea pe care o poartă „reclamagiilor" din întreprinderile poligrafice, conducerea direcției generale a apreciat corect situația și nu s-a sfiit să recunoască limpede că — redăm textual din adresa trimisă uzinei — „în sectorul de cerneluri activitatea de producție și de introducere a noilor produse la beneficiari decurge în mod necorespunzător, generînd greutăți întreprinderilor poligrafice în realizarea sarcinilor curente de producție". Pozitiv este și faptul că direcția generală nu s-a mulțumit doar să dea dispoziții, ci urmărește sistematic modul în care acestea sînt îndeplinite. Zilnic, șeful ^colectivului de studiu este obligat să comunice directorului tehnic al direcției generale informații în legătură cu mersul lucrărilor, greutățile întîmpinate ca și despre realizările obținute.Am plecat de la uzina „Policolor" cu promisiunea fermă a specialiștilor că lichidarea tuturor carențelor de calitate la cernelurile de tipar a devenit, pur și simplu... o chestiune de zile. Reținem acest angajament și, la rîndul nostru, intenționăm să revenim într-un viitor apropiat la beneficiarii cemelurilor pentru a constata în ce măsură asigurările furnizorului au avut sau nu temei.
loan ERHAN
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sului a fost relația artă-societate. Multe dintre co- ficientfi competență municări au discutat și alte
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IERARHIA UNIVERSITARĂ
Orientarea din ce în ce mai Bivă a tineretului spre trepte tot înalte de învățămînt a devenit o sătura specifică a societății noastre socialiste, a vieții sociale din România.' La capătul anilor de învățătură, din școala generală se îndreaptă spre licee sute și sute de mii de tineri ; din licee sînt selecționați studenții, apoi din facultăți, din rîndul studenților deveniți absolvenți sînt selectați cei care vor deveni — la rîndul lor — cadre didactice universitare. Alăturîndu-se unor colective de catedră prestigioase, ei sînt chemați să aducă o contribuție importantă în domeniul de activitate căruia s-au consacrat, ceea ce, să recunoaștem, nu este deloc o sarcină lesne de îndeplinit. Tinerii promovați în ultimii ani în corpul profesoral universitar au făcut față deseori exemplar acestor deziderate și, totodată, au asigurat în munca didactică și educativă o infuzie de tinerețe. Dar, după cîte se pare, criteriile de promovare în ierarhia universitară stabilite în prezent nu asigură în toate cazurile așezarea omului celui mai potrivit la locul cel mai potrivit, o selecție judicioasă care să țină seama de toate calitățile necesare unui cadru didactic. Care este câuza ?— Societatea socialistă a încetățenit în viața noastră universitară principii — pe cît de echitabile, pe atît de umane — ale promovării tineretului studios pe baza eforturilor pe care fieoare în parte le depune pentru însușirea științei și tehnicii în domeniul de specializare ales și a rezultatelor concrete obținute la învățătură, consideră prof. univ. dr. Constantin Pufan, de la Facultatea de filozofie a Universității din București. De-a lungul anilor de studii, tinerii sînt îndrumați permanent să-și cultive și să-și dezvolte aptitudinile și talentul, capacitățile personale, pentru a corespunde cît mai bine viitorului lor loc de muncă. Ră

mîne deschisă însă, deseori, problema 
selecției celor mai buni dintre cei mai 
buni. Căci nu o dată anumiți tineri 
sînt apreclați unilateral, numai după 
notele dobîndite la diferite sesiuni 
de examene, fără să fie analizate în 
toată complexitatea lor calitățile 
caro le dovedesc : profesionale, mo
rale, umane, atitudinea față de so
cietate, capacitatea lor de a înțelege
— și de a milita — pentru marile 
Idealuri ale orînduirli noastre socia
liste.în aceeași ordine de idei, prof. dr. 'docent Octavian Fodor, membru corespondent al Academiei, rectorul Institutului de medicină și farmacie., din Cluj, aprecia : „Să nu uităm un lucru important. Procesul de instruire și educare a tineretului este un proces viu șl complex. El se materializează pe parcurs și la sfîrșit într-o notă. Dar este evident că a- ceasta nu poate reflecta totul, nu poate da profilul exact al posesorului ei. Uri tînăr-poate să răspundă, la un moment dat, foarte bine la un examen sau altul, dar în pregătirea lui să nu se vadă certe perspective de dezvoltare intelectuală, un talent deosebit pentru domeniul respectiv de specializare, pasiune pentru o anumită muncă. Bineînțeles, nu-i poți scădea nota pentru aceasta. Dar dacă vine momentul să alegi un tînăr pentru a deveni cadru didactic universitar sau cercetător științific mi se pare că e absolut obligatoriu, în spiritul principiilor politice și etice ale socialismului, să-l selecționezi pe cel care dovedește acea seînteie de inteligență, de pasiune, o atitudine comunistă, manifestată nu în vorbe, nu numai în rezultate bune la examene, ci mai ales în participarea concretă, responsabilă, la întreaga viață universitară, în îndeplinirea cu dăruire șl devotament a tuturor îndatoririlor pe care le incumbă viața în societatea, în colectivul al cărui membru este. De aceea, consider că la repartizarea absolvenților învățămîn- tulul superior în activitatea didactică trebuie neapărat să se țină seama de calitățile personale ale candidaților, de perspectivele lor profesionale, de profilul lor moral, de concepția lor de viață".— Micile diferențe la medii și note— releva tov. Teodora David, lector

mama! tră- la universitatea bucureșteană — își spun adesea prea hotărîtor cuvîntul la diferite concursuri de selecție, care au un unic criteriu—bagajul de cunoștințe—și nu țin seama de necesitatea obiectivă ca pe scara Ierarhiei universitare să fie promovați tineri din toate categoriile sociale. In cazul selecției celor cărora li se acordă burse pentru a studia în străinătate un asemenea concurs mi se pare chiar neavenit. Conducerile instituțiilor de
anchetă
pedagogică

totdeauna apărată ci» su-- _____'■cu veritabilă dialectică. Dezbaterile congresului a«i arătat însă cît de stăruitor revihe tendința' —- foarte felurit susținută — în gîndirea estetică contemporană.. E o orientare care nu se confundă cu estetica speculativă, o contrazice chiar. Printre puținele intervenții care au- rămas pe drumul bătătorit al esteticii speculative, una, de altfel Serioasă'și erudită, a unui tînăr cercetător italian, cu privire la „Frumosul natural", a- produs o îndoită ' surpriză ce se descifra printre frazele politicoase ale discuțiilor. Contrasta cu- tradițiile esteticii italiene, care de la Croce încoace 
e refractară Ia speculație. Contrasta și cu atmosfera generală a congresului, care . lega generalizarea estetică[, de cercetări particulare’foarte minuțioase, lingvistice sau iconologice, istorice sau sociologice.Nu a dominat în dezbateri un pozitivism care să echivaleze estetica filozofică cu speculația' stearpă. Au existat multe comunicări. cu obiective net delimitate. Una dintre secții 
a. avut drept temă generală „Statistica și estetica experimentală" și a cuprins, între altele, un studiu cibernetic al „Regelui Leăr" — .încercare de un interes incontestabil. Asemenea cercetări fragmentate și preliminare se completau cu puneri de probleme generale, bazate tocmai pe posibilitatea generalizării estetice, pe cognoscibilitatea operei de artă. N-au lipsit H nici tendințele schematiza- ■ ' tpare care, traduceau dificultățile în simboluri algebrice'sau logice, dar atenuau această impresionantă precizie prin cîte o frază firială care reintroducea factorii mai greu evaluabili, cum e temperamentul artistic. în ansamblu însă a e- xistat o continuitate de atitudine între cercetările parțiale șl enunțurile generalizatoare. In amîndouă categoriile de comunicări, cele mai multe intervenții s-au Străduit să nu simplifice ceea ce e complex, dar au fost dominate de convingerea necesității de a acorda cercetarea parțială, cu enunțul general.Confruntarea de idei din august arată cît de paradoxal desuetă este o a- titudine cafe are Iluzia că respinge desuetul. Scepticismul estetic, vehiculat uneori cu real talent, adesea cu insistentă subtilitate, își mai află apărători în critica noastră, dar foarte puțini în estetica și critica mondială. Neoimpresionis- mul, care cochetează cu sistemele de ultimă oră și cu formulele „unii critici", se păstrează pe pozițiile apă- ’ rate de Jules 'Lemaître șl 'd'e Anatole’ France ia sfîr- ’ șitul secolului trecut. în a- cest congres, în care »-au înfruntat structuraliștii cu anțișțructuraliștll, istoricii cu ■ fenomenologii, atitudinea neoalexandrină, care ia opera drept pretext pentru construcția critică valori- ficată îri sine, s-a întîlnit ' foarte rar. Participînd la discuții, am avut mereu sentimentul că Ideile din introducerea lui Tudor Vi- anu la „Arta prozatorilor români" sînt confirmate de gîndirăa estetică a anilor rioștri. Am regăsit încrederea In posibilitatea de a analiza, și aprecia opera de artă fără a-i nega „misterul", recte laturile imponderabile și refuzul unei „abdicări a rațiunii".Congresele fizicienilor, matematicienilor sau biologilor marchează adesea pn moment în dezvoltarea științei.. respective, permi- țînd stabilirea unor anumite: bilanțuri. Acestea sînt aproape' cu neputință în disciplinele umaniste. Totuși, în măsura în caro a căutat și făcut posibile canale de comunicare și elemente de limbaj comun îptre specialiști de pe diverse meridiane ale globului, congresul de la Uppsala n-a fost doar o reunire periodică și rituală.

psihologia. Această diversitate de preocupări șl metode specifice, ca si unitatea concepției marxiste, aspecte, uneori foarte ar s-a reflectat în problemele atinse de comuni-■ cările delegației române.Ar fi prezumțios de propus trăsături valabile pentru întreg acest teritoriu al

Al șaselea congres internațional de estetică, ținut recent la Uppsala (Suedia) prilejuiește cîteva considerații ce depășesc conținutul propriu zis al comunicărilor și conferințelor. Programul congresului — cu cele cîteva sute de participant! și aproape două sute de comunicări — a aliniat nume reprezentative pentru estetica zilelor noastre. începînd cu octogenarul și universal cunoscutul Etienne Souriau și, trecînd treptele generațiilor, de la Thomas Munro, L. Tatar- kieviez, M. Beardsley, Mikel Dufrenne, la numeroși, și uneori foarte interesant! cercetători tineri din cîteva zeci de țări.Nu-mi propun o dare de seamă care ar risca să devină o înșirare fastidioasă a numărului mare de teme, de puncte de vedere, de metode. Trebuie notată însă această diversitate, trăsătură caracteristică pentru condiția esteticii contemporane, pentru căutările și progresele ei, ca și . pentru dificultățile de a găsi un limbaj comun. Cele două aspecte cu semne algebrice diferite au fost perceptibile. Nu e nevoie de un optimism convențional și festiv pentru a constata că primul aspect a fost precumpănitor. S-au înfruntat și poziții ireducti-' bile, consecințele unor moduri opuse de a concepe arta și lumea ; deși o schemă în alb-negru ar fi cu totul simplificată, nuanțele și atitudinile de tranziție manifestîndu-se din abundență. Dar între intervențiile — ce-i drept, mai rare — care au tratat frumosul în mod strict categorial șl l-au discutat în vas închis, într-o impasibilă izolare, și acelea care au cercetat din unghiuri felurite, dar într-un mod materialist de a gîndi raporturile dintre artă și societate, contrastul a fost sensibil. Diversitatea a fost în primul rînd consecința unui registru mai vast de preocupări și a unui contact fertil cu discipline contemporane aflate în spectaculoasă dezvoltare — cu sociologia, lingvistica.

proximativ înrudite cu a-' ceastă temă. Dar. conferințele ținute in ședințele plenare s-au axat pe problema fundamentală. Concepute uneori în mo- diferite, . preocupă-Programul I
17.30 — Pentru copii : Lanterna

magică. In cuprins filme
le : „Prostie omenească" ; 
„Povestiri pe malul apel".

18,00 — Stadion — emisiune de ac
tualitate sportivă. în cu
prins : Filmul documentar 
„Sărituri de la trambulină" 
— Caleidoscop sportiv în 
imagini ; Poșta emisiunii.

18.30 — Mult e dulce șl frumoasă
— emisiune de limbă ro
mână. Tema : Cuvîntul șl 
istoria.

19,00 — Pentru școlari : Acasă la... 
Ion Dacian.

19.30 — Telejurnalul de seară.
19.50 — Buletinul meteorologic. —

Publicitate.
20,00— Tele-enciclopedta. în cu

prins : Radu Tudoran vor
bind despre opera sa ; Se
rengeti ; Coregraful Ro-
Coordonate urbane. 
Jocurile Olimpice ’68 la 
Televiziune.

21,20 — Film serial „Campionii".
22.10 — „La ceas de zi, în miez de

noapte...". Emisiune muzl- 
cal-coregrafică cu Ilinca 
Cerbacev, Sonia Cruceru, 
Maria Mltrache, Cristina 
Hamel, Cristina Dan, Con
stantin Drăghicl, Ion Tu- 
gearu, Victor Vlase șl for
mația condusă de Sile Dl- 
nicu.

22.50 — Invitatul nostru. Jaques
Hustin — film realizat de 
Studioul de Televiziune.

23.10 — Telejurnalul de noapte.

însemnări de la un
o

CONGRES INTERNATIONALbucure de egală atenție toți studenții, pentru a-și putea descoperi și cultiva talentele lor reale, specificul personalității lor în devenire. „Nimic mai simplu și mai ușor — spunea unul dintre interlocutori — să lucrezi cu talente certe descoperite și cultivate într-un liceu cu tradiție, într-un mediu de intelectuali. Munca noastră, a dascălilor, va deveni cu atît mai interesantă, mai pasionantă, atunci cînd noi înșine vom căuta să descoperim printre învățăceii noștri tineri capabili, inteligenți, cu potente științifice și culturale încă nestimulate, nevalorificate. Reușita lor, afirmarea lor în viața universitară, în cercetarea științifică, în cultură va fi cea mai aleasă răsplată și atestarea, în același timp, a calităților și capacității acestora, a experienței și spiritului de răspundere al profesorului însuși".Avem un corp profesoral de prestigiu, consacrat plenar înaltei sale meniri. Și este în interesul societății noastre socialiste perpetuarea și dezvoltarea celor mai generoase tradiții universitare pe care le-a creat. Tocmai de aceea nu ne poate fi indiferent cine e primit în rîndurile corpului didactic. Democratismul socialist presupune ca în toate domeniile de activitate să se asigure cel mai larg acces oamenilor din toate categoriile sociale ale poporului. Cu atît mai mult pentru munca didactică și, în general, pentru activitatea intelectuală, e vital necesar să fie pregătiți tineri înaintați, cu studii temeinice în profesiunea aleasă, oameni cu un larg orizont politic, profund atașați cauzei construirii socialismului în patria noastră.
Florica DINULESCU

blnd des] 
rerigetl ;

. land Petit (III). 
21,00 ' ' ' 
21,10

Programul n
19,30 — Festivalul internațional 

„Toamnă muzicală clu
jeană". Transmisiunea con
certului de deschldefe 

susținut de orchestra Fi
larmonicii de Stat din 
Cluj. Dirijor : Mircea Ba- 
sarab. în program : .Con
certul pentru orchestră- de 
coarde de Sigismund To- 
duță ; Concertul pentru 
vioară în Re major de 
'Johannes Brahms. Solistă 
Wanda Wllkomirska (Polo
nia) ; Simfonia a IlI-a de 
Arthur Honegger.

In pauză :
— Teleimprimator.

21,20 — Film artistic„Viața în 
doi* — producție a stu
diourilor din R. D. Ger
mană.

22,45 — Roman foileton „Forsyte 
Saga" (IV).

de Delavrancea

din Botoșanin
/

/

Mihai VASILIU

(Urmare din pag. I)

doar în hambarele navelor, 
aici există tendința de a se 
munca manuală prin cea me- 
prin introducerea containe- 

și prin folosirea (la descăr-

Cronică antum

Silvian IOSIFESCU

cinema
)’

H.15:

teatre

14.15
11.15

; 17,15

a

vapoarelor e azi mecanizat în por
tul Constanta. Manual se mai lu
crează 
dar și 
înlocui 
cahică, 
rizării 
carea minereurilor, de pilda) a bul
dozerelor care string de pe margini 
minereul grămadă, în conuri, pen
tru a putea fi ridicat mai ușor de 
macaralele cu greif.

■fc
Mîine, în incinta apărată ce se 

construiește acum la1 picioarele 
falezei pînă la Agigea, vor .acosta 
uriașe petroliere de 80 000 tone și 
supercargouri de 45 000 tone.

inginerul Petre Ivanov, subdirector 
la NAVROM ne tălmăcește în -cifre 
semnificative viitoarea înfățișare a 
portului nou. Două diguri de apărare 
lungi de peste 5 kilometri vor răpi 
imperiului marin o incintă îndiguită 
de 523 hectare. Acvatoriul noului 
port va avea 242 hectare și va fi 
de patru ori mai mare decît supra
fața apei din vechiul port. Suprafața 
platformelor se va dubla și ea și tot 
astfel lungimea cheiurilor de acos
tare, care va măsura peste 11 km. 'f 
La cele 36 de dane din portul 
vechi se vor mai adăuga încă 44 de 
dane operative în portul nou, cu 
deosebirea că.aceste dane vor fi du
ble (200 m.l.) în comparație cu cele 
ale portului vechi. In total portul 
de mîine al Constanței va dispune de 
circa 100 dane, triplîndu-și astfel ca-

învățămînt superior nu pot delibera asupra candidaților numai în funcție de rezultatele unui asemenea concurs. Este firesc să ne gîndim dacă 
cel pentru care statul va cheltui sume importante pentru specializare întrunește toate calitățile care-i sînt necesare în viitoarea Iui muncă, dacă după încheierea studiilor va fi capabil, într-adevăr, să aducă o contribuție valoroasă la pregătirea științifică și educarea în spiritul politicii marxist-leniniste ă partidului nostru a unor noi generații de intelectuali. De altminteri, asemenea concursuri conduc uneori la inechități. Există numeroase exemple care atestă aspectele nedorite pe care le îmbracă în practică unilateraliza- rea criteriilor de selecție pentru activitatea didactică în învă- țămîntul superior. Un profesor, șef de catedră din București, îmi spunea de curînd : „îmi dau seama că am greșit atunci cînd am propus să fie reținut în facultate un absolvent numai pentru că obținuse media maximă la examenul /de stat. Și acum manifestă aceeași conștiinciozitate și corectitudine față de îndeplinirea îndatoririlor, dar nu vădește pasiune pentru munca de concepție pe care este chemat să o facă, nu dă dovadă de aptitudini deosebite pentru profesia căreia i s-a consacrat și este la fel de distant, de izolat de studenți, ca și față de colegii săi din anii de facultate". Faptul în sine e concludent.— Consider că discuția noastră poate să abordeze problemele analizate și dintr-un alt unghi de vedere — ne-a spus prof. dr. ing. Aron Popa, rectorul Institutului de mine din-Petroșeni. Constatăm cu mîndrie și satisfacție că avem un. tineret capabil, talentat, dornic de învățătură, de perfecționare intelectuală, că de pe toate meleagurile țării, din toate mediile sociale se ridică tinere personalități cu certe potențe și valențe intelectuale, morale, sociale. Este cred, de datoria noastră, a conducătorilor de instituții de învățămînt superior, a cadrelor didactice, a tuturor forurilor care îndrumă școli și facultăți, să asigurăm pregătirea și promovarea pe scara ierarhică universitară, științifică, a tinerilor talentați, capabili, proveniți din toate colțurile țării — nu numai din marile centre universitare — și din toate mediile sociale. Să-i sprijinim, să-i stimulăm, să-i ajutăm mai ales pe aceia care în mediul familial, în localitatea în care au crescut, au dispus de mai puține condiții pentru cultivarea și dezvoltarea inteligenței lor, a capacității lor de gîndire, de însușire a unui înalt nivel de cultură. Departe de mine gîndul de a reveni la metode perimate de așa-zis sprijifi, utilizate uneori acum vreo cîteva decenii în urmă, cînd pregătirea, calitățile personale nu aveau ponderea cuvenită în complexul criteriilor de selecție și promovare în rîndurile universitarilor. Dar, așa cum susțin pe bună dreptate numeroase cadre didactice, să nu cădem acum nici în cealaltă extremă, socotind drept unic criteriu al alegerii noilor colegi nota obținută la un examen sau altul.Accesul neîngrădit al tineretului în învățămînt este una din cele mai pregnante expresii ale democratismului socialist. Este un deziderat firesc însă ca pe băncile facultăților să se

pacitatea. Adîncimea de 13,5 metri a 
noului port va permite accesul vase
lor de mare tonaj. Două dane situate 
lingă gara maritimă vor fi specia
lizate pentru traficul de călători.

•fc
Dincolo de port e marea, plină de 

valuri verzi, punctate de albul delicat 
al unor aripi de pescăruși, de un 
fum străveziu, de un catarg, de si
lueta glacială a unui pachebot.

■ Dincoace, în incinta Șantierului 
naval se înalță cele două imense 
docuri. negre care aproape întunecă 
zarea. Doar roșul violent al coșului 
mineralierului „Hunedoara" vine să 
redea deodată tonul acestui peisaj 
dezolat...

Mă apropii cu emoție de docul plu
titor ce susține pe el uriașa navă 
aflată în revizie anuală înainte de 
plecarea într-o nouă cursă peste 
oceane. „Hunedoara" e din clasa ce
lor 6 mineraliere de 32 540 tone con
struite recent în Japonia, cele mai 
mari nave din flota noastră mariti
mă. Ca Să-l privești de jos trebuie 
să-ți ridici capul în aceeași înclina
ție ca la contemplarea Palatului 
Telefoanelor. Pîntecul acestui corp 
uriaș, lung de peste 180 m și lat de 
25 m, poate găzdui 25 799 tone mine
reu de fier. Etravele acestea de oțel 
au străbătut Atlanticul și Pacificul, 
Oceanul Indian și Marea Chinei de 
sud. și au gemut la loviturile de 
berbece ale furtunilor de gradul 10.

In fiecare dintre cursele de 110 
zile vasul a încrucișat de cîte patru 
ori ecuatorul, de două ori la dus și 
de două ori la întors. Toate acestea 
sînt fascinante...

multiformului in care s-au ciocnit metode de lucru și concepții filozofice felurite. Conferințele, comunicările, discuțiile permit însă delimitarea cîtorvâ coordonate interesante pentru preocupările momentului 1968. Interesante și pentru că răspund unor mode și prejudecăți ce se vor moderne, dar sînt în realitate, adesea, în contratimp cu climatul gîndirii contemporane.Tema , generală a congre-

LUCEAFĂRUL
în interpretarea teatrului „Mihai EminescuDe peste o jumătate de veac, scenele românești își fac. în răstimpuri, o datorie de onoare din reprezentarea trilogiei lui Barbu Delavrancea, închinată ■ lui Ștefan cel Mare și urmași-. lor săi Ștefăniță și Petru Rareș. Dacă Apus de soare și Viforul au atras adesea atenția teatrelor, datorită calităților lor binecunoscute, Luceafărul s-a bucurat de o carieră scenică modestă. Faptul nu ne surprinde, desigur,’dacă ne gîndim la aspectele deficitare ale piesei, din punct de vedere dramaturgie, - asupra cărora nu este cazul să insistăm aici. Dar în pofida acestor aspecte deficitare, Luceafărul rămîne totuși una dintre operele dramatice din trecut care nU poate fi Ignorată. Ea constituie o verigă a contribuției importante a lui Barbu Delavrancea la dezvoltarea dramaturgiei românești și face parte din patrimoniul clasic al literaturii noastre naționale. Revalorificarea scenică a Luceafărului reprezintă, astfel. un act de cultură, realizat și mai mult de potențialul educativ, patriotic al piesei.Există, prin urmare, suficiente motive pentru a considera pozitivă inițiativa Teatrului „Mihai Emi- nescu" de a pune în scenă piesa cu atît mai mult cu cît această acțiune înseamnă o continuare pe linia reprezentării dramaturgiei lui Delavrancea la Botoșani. Dar, fără îndoială, prin înscrierea în repertoriu a Luceafărului, teatrul

nu s-a mulțumit, numai să-și îndeplinească o sarcină omagială — prilejuită de comemorarea semicentenarului morții lui Delavran- cea — ci a făcut totodată ... efortul de a realiza un spectacol de " calitate. Și trebuie să recunoaștem că acest efort n-a fost neînsemnat, dacă avem în vedere pe de o parte posibilitățile teatrului, iar pe de altă parte, neîmplinirile textului. Spectacolul, la rîndul său, răspunde, după părerea noastră, inegal efortului care l-a generat. Dar să ne explicăm. .Colectivul de la Botoșani a găsit în concepția regizorală a Soranei Coroamă un punct de plecare solid, o viziune clară, modernă, aptă să pună în valoare virtuțile textului dramatic și să evite cu delicatețe carențele acestuia. Ni se pare astfel demnă de subliniat capacitatea regizoarei de: a estompa absența din piesă a faptelor autentic dramatice, pe măsura intențiilor lui Delavrancea în conturarea eroului principal, și în același timp, măiestria demonstrată de direcția de scenă în relevarea datelor umane ale personajelor și în realizarea atmosferei epic — poetice caracteristice teatrului. 'Este, de asemenea, meritul incontestabil al autoarei decorului (HriStofenia Cazacu) și al_ autorului^ costumelor ___ ___________șenco), de a fi izbutit să găsească soluții pe deplin corespunzătoare concepției regizorale. Credem c£ trebuie evidențiat îndeosebi
(George Doro-

modul în care se armonizează decorul simplu, aspru, tulburător, sugerînd parcă neliniștea, zbuciumul lui Petru Rareș. și al credin- cioșilor.săjs .din .optole; I, Iii IU,. V cu. acel cadru de intimitate solemnă al actului IV, compus din dantelăria în lemn natural a tronului domnesc și a scaune- lor-strană rezervate boierilor și din maiestuoasele panouri decorate cu siluete metalice estompate, amintind pictura votivă a vremii. Costumele — destul de amănunțit lucrate, dar lăsînd impresia desăvîrșitei simplități — creează, prin tonurile dominante gri-bej, un contrast calm, cu fondul sever, aspru; pe care l-am amintit, din actele I, II, III, V, sugerînd deopotrivă modestia, sobrietatea, dîrzenia, dar și atmosfera de poezie epică indicată de regie ; ele se armonizează perfect în ambianta scenică.Păcat, însă, că intențiile regizorale n-au fost concretizate decît. parțial de către actori.Protagonistul ansamblului, Stelian Preda, și-a conturat, desigur, interpretarea rolului Petru Rareș pe baza concepției 'regizorale a spectacolului, reușind să aducă în lumină, într-o serie de momente ale acțiunii, calitățile umane ale erou- . lui, caracterul lui robust, compus din optimism dar și din dîrzenie severă. Stelian Preda n-a urmărit însă consecvent această linie severă a interpretării, recurgînd nu o dată la mijloace de joc exterioare ; nu ne-a putut convinge, de pildă, de

cîte ori (în special în actul III) a simțit nevoie să exprime patosul prin umflarea nefirească a glasului, așa cum., ne-a apărut, ne- justifieațj-'.aproape plîngă- . reț, în u 1 timiil act, (cu px- . cepțiă transfigurării con-" vingătoare din final) ; am dori, de asemenea, să atragem atenția asupra accentuării supărătoare a vocalelor în vorbirea interpretului și asupra anulării, deseori, a consoanelor și chiar a silabelor finale. .Momente bine realizate ne-au oferit pe parcursul spectacolului Gheor- ghe Gheorghiu (un Mogîr- dici care-și continuă pregnant evoluția complexă începută încă din Viforul), Mircea Gheorghiu (un Smll conturat cu precizie și sobrietate, dar care atrage totuși prea mult atenția asupra sa în apsaniblul scenic). Ioana Ene (o Getiuneg sensibilă, adesea plină de farmec, contribuind la crearea atmosferei de poezie în scenele respective). Elisa- beta Preda (tulburătoare în rolul Oanei), George Gheorghiu (Groza) și Dumitru Petrescu (Corbea). Emoția și convingerea interpretării nu se transmite însă, nici aici, în sală, cu deplină consecventă șl intensitate.
Luceafărul lui Delavrancea ne-a oferit în interpretarea colectivului de la Botoșani bucuria re- întîlnirii cu pagini și eroi dragi din istoria poporului român.

rile de sdciologle a artei au revenit stăruitor — fără să implice negarea sau minimalizarea problemelor corelate de analiză a structurii operei de artă sau a valorii. E interesant de confruntat recunoașterea unui domeniu important de probleme de către esteticieni cu orientări felurite, cu alergia’ față de. sociologie manifestată deștul de frecvent în critica noastră. Reacția explicabilă, dar prelungită excesiv, față de „sociologi- zarea" esteticului e în contratimp cu „momentul estetic" actual, chiar țlnînd seama de caracterul relativ al unei asemenea formulări.Semnificativă ni s-a părut expunerea lui Thomas Munro, cu privire la „Arta și violența". A fost mai puțin o expunere sistematică, șl mai mult o profesie de < credință a unui savant septuagenar, conștient de primejdia pe care o constituie un climat deviolentă (textul se referă la asasinarea senatorului Kennedy) și dare amintește adevăruri elementare, prea frecvent neglijate, cu ' privire la acțitinea directă, utilă sau pernicioasă, pe care o poate avea opera de artă. „Arta nu există în vacuum, e un mod de comportare activă, ca șl tehnologia științifică, e supusă evaluării din muite puncte de vedere, iar socifetatea e ultimul judecător cil privire la modalitățile artistice pe care vrea să le încurajeze sau să, le descurajeze". Conștient de riscurile pe care Ie comportă teza sa (dogmatizarea . unor, criterii înguste, , imixtiunea în creația artistului), Munro condamnă excesele pernicioase și subliniază că „un grad înalt de libertate a artistului este pînă la urmă în avantajul tuturor". Este cert că însăși argumentarea lui Munro poate fi nuanțată. Dar textul esteticianului american cuprinde o întrebare grăvă. Ferită de inacceptabile îngustimi, această întrebare nu poate fi nici uitată, nici lăsată fără răspuns.Tot atît de evidentă și de un interes egal a fost o altă preocupare stăruitoare : postularea unor cercetări sistematice asupra artei, postularea raționalității și generalității ester tice. Poziția aceasta e implicată de concepția marxistă chiar dacă n-a fost

Tomis
I

vărășească stă la baza încrederii față 
de sine și față de alții. Solidaritate 
și încredere mutuală, acestea sînt 
virtuțile marinarilor / noștri, virtuți 
care sînt expresia unei etici su
perioare, etica noastră socialistă.

Părăsind mineralierul „Hunedoa
ra" mă întrebam nedumerit: „De ce 
limbajul comun îi califică pe mari
nari drept pitorești ?“ Pentru că nu 
sînt așa; iar termenul e, de altfel, 
compromis. In artă, amatorii de pito
resc nu sînt nișfe adevărați artiști. 
Marca artistului este să se descopere 
pe sine, să știe, iar arta începe acolo 
unde sfîrșește pitorescul, așa după 
cum gîndirea începe acolo unde se 
termină anecdota. Or, marinarii, prin 
însăși meseria lor, mi se par a fi 
niște inițiați ai vieții adevărate ; ei 
disprețuiesc orice artificiu și caută 
doar esențialul. Și de cele mai multe 
ori îl găsesc...

Comandantul Gheorghe Vngurea- 
nu e un bătrîn „lup de mare", un 
adevărat „homo navalis". Din cei 53 
de ani ai săi, 32 i-a petrecut pe 
marea care l-a învățat o impresio
nantă disciplină, atît față de nava pe 
care o conduce, cît și față de sine 
însuși. Secundul său, căpitanul 
Costică Ghiondea îi calcă pe urme.

Ce poți să-l întrebi întîi și-ntîi 
pe un comandant de lungă cursă, de
cît dacă a avut de întîmpinat 
furtuni ?

— Desigur, îmi răspunde zîmbind 
comandantul Ungiireanu. „Ă grand 
vaisseau, grande tempete" — la vas 
mare, furtună mare, E ceva obișnuit...

într-adevăr, în ruta sa vasul trece 
prin zona cicloanelor și taifunelor, 
dar le ocolește cu măiestrie.

— Cînd navigăm prin Marea Chi
nei și în zona Pacificului de Sud, 
ghidul nostru e șeful telegrafist 
Dumitru Nicolaescu, care ne indică 
la tot pasul „meteorul" transmis de 
la stațiile de pe coastă.

— Echipajul ?
— Avem un echipaj de calitate, 

ca de altfel toate echipajele de pe 
navele românești; toți și-au creat o 
faimă bine meritată pe mările și 
oceanele lumii. Oameni serioși, bine 
pregătiți profesional,, cu o înaltă ți
nută morală — așa cum se cuvine 
să fie marinarii noștri, educați de 
partidul comunist. Echipajul e Una 
din celulele constitutive ale acestui 
ansamblu complet care e nava. Fie
care om dă tot ce are mai bun din el
pentru îndeplinirea sarcinilor colec- socialismului triumfător de pe aceste 
tive, iar spiritul de solidaritate to- meleaguri

Deasupra Constantei cerul e încă 
limpede, formînd un degradeu albas- 
tru-verzui pe care se repliază penajul 
de aburi albi ai portului și fumurile 
vapoarelor, încrustate pe zare ca 
niște vinișoare într-o turcoză. Apoi, 
încet-încet, se lasă noaptea. Dar 
în port activitatea continuă: ma
caralele huruie neîncetat, încăr- 
cînd și descărcînd, vapoarele pleacă 
și vin. Poarta maritimă a țării e 
mereu deschisă, uzina vie a portului 
lucrează fără oprire, ca o oțelărie, ca 
un furnal, mereu dinamică, mereu în 
acțiune, spre gloria întregii țări, a

• Planeta maimuțelor : PATRIA
19 ; 21,15.
• Să nu ne despărțim : REPUBLICA ■
16,30 ; 18,45 î 21.
• Samuraiul ! FESTIVAL — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
• .Frumoasele vacanțe! VICTORIA — 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 

- 18,30 ; 20,45.
• Roata vieții: SALA CINEMATECA — 9,45; 12;
16.30 ; 18,45; 21 (bilete la casă), MIORIȚA — 9;
13,45 ; 16 ; 18,30 ; 21.
• Testamentul unul pașă : LUCEAFĂRUL — 9 ;
13.30 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45, GRĂDINA DOINA — 19.
• Căderea Imperiului Roman : MODERN — 10; 14
20.30. '
• Jurnalul unei femei în alb i UNION — 15,30; 20,30 la 
18 — Desene animate.
• Prințesa ! CENTRAL — ,8,30 li ; 13,30 ; 18 ; 18,30 ; 21. 
o Vicontele plătește polița : LUMINA — 8,30—16,15 în con
tinuare.
• Colina : LUMINA — 18,45—20,45 în continuare.
• Marysia șl Napoleon : FEROVIAR — 8,30—16 în conti
nuare ; 18,30 ; 21.
• Graiul animalelor.: TIMPURI NOI — 9—21 în continuare.
• Neînțelesul : CAPITOL — 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 16 j 18,30 ; 21, 
la grădină — 19, FLOREASCA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30, ARTA — 9,15—15,45 în continuare ; 18 ; 20,15, 
la grădină — 19.
• Operațiunea San Gennaro : EXCELSIOR — 9,15 ; 11,30 ; 
13,45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, MELODIA — 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 20,45.
o Răpirea fecioarelor șl răzbunarea haiducilor : DOINA 
— 11,30 ; 16 ; 19,30.
• Program pentru copii : DOINA — 9 ; 10.
• Surprizele dragostei : GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30, FLAMURA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Inimă de mamă : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE —
15.30 ; 17,45 ; 20.
• Prietenele : BUZEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Minunile doamnei Venus : DACIA — 8—16,18 în con
tinuare ; 18,45 ; 21.
• Winnetou (seria a IH-a) : BUCEGI -
16 ; 18,15 ; 20,30, GLORIA — 9 ; 11,15 ;
20.30, TOMIS — 9—15,45 în continuare 
grădină — 19.

16,38 ;
11,45 ; 14 î

; ; 13,30 ; 
; 18,15 ; 

20,30, la

• Cei șapte samurai : UNIREA — 16 ; 19,30.
• Viva Măria : LIRA — 15,30 ; 18 ) 20,30.
• Vin cicliștii: DRUMUL SĂRII — 15 î 17,30 ; 20, GIULEȘTI
— 15,36 ;,18 ; 20,30, MOȘILOR —’ IS,'SO î 18 ; 20,30.
•; Piramida zeului Soare : COTROCENI — 15,30—18 în 
continuare.
• Prima zi de libertate 1 COTROCENI — 20,30.
• Șapte oameni de aur : VOLGA — 9,30—16 în continuare 1 
18,15 ; 20,30, GRĂDINA PROGRESUL-PARC — 19,30.
• Infrîngerea lui Aiexăhdru cel Mare : PROGRESUL 
15,30 ; 18 ; 20,15.
• K.O. : VIITORUL — 15,30 ; 18 ; 20;30.
• ’Trei copii „minune" : AURORĂ — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 t 
18 ; 20,30, la grădină ■^■19,30.
• Tarzan, omul-maimuță : POPULAR — 15,36 ; 18 ; 2O.30L 
RAHOVA — 15,30 ; 18 ;-20,30.
• Zece negri mititel : MUNCA — 16; 18; 20.
• Fratele doctorului Homer : FLACĂRA — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Fantezlștli : VITĂN — 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Sfîrșltul agentului W 4 C : FERENTARI — 15,30; 181
20,30, *

• Filarmonica de stat „George EriescU" (sala Ateneului) s 
Concert simfonic. Dirijor : Mircea Cristescu. Soliști : 
Harry Datyner (Elveția), Emilia Petrescu, Martha Kessler, 
Cornel Fînățeanu, Constantin Diimltru — 20.
• Opera Română : Travlata (cu soprâna Victoria Eliott din 
Anglia) — 19,30.
• Teatrul de operetă : Singe Vlenet—19,30.
• Teatrul „Lucia StUrdza Bularidra" (sala (țin bd. Schitu 
Măgureanu nr. 1) : Nora (prezintă English Stage Company) 
— 16 î 19,30 ; (sala din str. Alex. Sahla nr. 76 A) : Melodie 
varșoviană — 20. ■
• Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Studio) : To
paze — 19,30.
• Teatrul de Comedie : Opinia publică —. 19,30.
• Teatrul Mie : îngrijitorul (premieră) — 20.
• Teatrul Nottara : Petrii Râreș ~ 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă* : Adrăianții necunoscuțl — 9,36.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din călea Victoriei) : Aven
turile lui Pium-PIum — 17; (Sală din str. Academiei)! 
Șoricelul șl păpușa — 17
• Teatrul „C. Țănase" (sala Savoy) : Comici vestiți al 
revistei s N. Stroe — 19,38,
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Continuitatea românilor, permanentalor în istorie, își găsesc o cuprinzătoare expresie în ideea de „tări“, acele statornice vetre de civilizație românească constituite după natura fizică a meleagurilor, după natura de spirit și tradiție, după felul de comuniune și dezvoltare materială. „Țările", dintre care ne vin în minte, prin gînd reflex, cea a Bîrsei, a Moților, a Vrancei, a Maramureșului, a Făgărașului, a Crișurilor, a Loviștei, a Hațegului sau a Someșului, sînt puternici noduli de structură națională care au supraviețuit tuturor vicisitudinilor istoriei, conservînd și revelînd prin secoli celula româneas- ; că, dîndu-i dimensiune în spațiu și timp, în materie și spirit; cotropirile care s-au succedat din cele patru vînturi n-au putut strivi, spulbera, modifica, înstrăina această structură vitală de autoconservare. A'fost un mod specific de a menține datele primordiale ale ființei naționale, felul original de a le ocroti și prelua în succesiunea șl arborescenta noilor generații, cu știința de a evita pericolele pe care le rezerva istoria, prin retrageri în matca proprie, în substanța proprie, în plasma proprie, urmate de reveniri concludente, cu noi potențări și o mai amplă forță de manifestare.„Țara Oașului", provincie din nordul cel mai de nord al României, se înscrie cu marcată personalitate în constelația „țărilor" despre care vorbim, dă imaginii globale valențe și proprietăți adine expresive, recognoscibile in etnografia și folclorul național, în zestrea de specific și tradiție, în obiceiurile șl spiritualitatea românilor, în „culoarea locală" a felului nostru de a fi, de a gîndi, de a trăi, de a năzui, în unicitatea tuturor acestor manifestări.Ce fel de oameni sînt oșenii ? Care . sînt liniile de forță ale caracterului lor 7 Cum se constituie psihologia acestor țărani cu o personalitate atît de ,distinctă 7 De unde atîta seducție și imprevizibil în traiul lor cotidian 7 Din ce surse (nu îndeajuns cunoscute) se adapă frenezia lor de cîntec, frenezia lor de „gioc", frenezia lor de dragoste și ură ? Ce înțelesuri secrete are așa-numitul lor „exotism* de nobilă fascinație 7 Sînt întrebări pe care și le-au pus, obsesiv a- proape, toți etnografii și folcloriștii care s-au apropiat printr-o lungă cercetare și în mod aplicat de această „țară" în care dacicul nu trebuie căutat în straturile moarte ale arheologiei pentru simplul motiv că el este la suprafață, la îndemîna oricui, prezent în psihologia modernă a oșanului, în rostire și port, în virtute și concepție asupra ideii de timp și istorie, în nedezmințitul lui spirit justițiar, bazat pe omenie și muncă pașnică. Lesne de înțeles că altcineva, în alt loc și cu alte mijloace va continua eforturile de cercetare ale învățaților; însemnarea de față, mînată de o nedi- simulată dragoste pentru oșenime, își propune să comunice o succesiune de naturi și scene din realitatea de toate zilele a Țării Oașului, îmbiind astfel la drumeție în . „nordul exotic" ai României.E tărîmul despre care, prin 1932, co- mșntînd studiul lui Ion Mușlea consacrat oșenimii, Mihail Sadoveanu nota : „O regiune prea puțin cunoscută la granița extrem-nordică a neamului romanesc... un fragment al celor mai vechi pămîn- turi ale țării care pe urmă s-a numit Dacia". A devenit tărîmul prosper, eflorescent, pe deplin înscris în procesele de civilizație națională a cărui întinsă popularitate nu izvorăște acum numai din marcata sa originalitate, din specific, ci are la bază adînci prefaceri social-econo- mice, moral-psihologice petrecute în ultimul sfert de veac. Noțiunile de „oșan" și „oșenime" denumesc azi, >cu pregnanță, o conjugare a ideii de tradiție, de durată românească, cu aceea de spirit nou, de civilizație nouă socialistă. Acest , gînd d.e ned6sfăcufă,!re,ciprpcjțețe •<trecut șl prezent ne vei ipsoți'in însern- nările prin care elogiem, azi, aci, virtuțile dlntotdeauna și de acum ale oșenilor.„Țara" în care pătrundem se așterne la limita nord-vestică a țării, într-o depresiune de forma unei scoici verzi, cu multe vîrtejuri circulare, relief terasat, prielnic livezilor ; scoica e situată la picioarele unor munți tociți, prelungiri ale Iar,ului Gutîi-Țibleș (sînt munții Oașului... constituindu-se ca un amfiteatru nordic al Țării Oașului, în timp ce sudul vine să învecineze provincia cu vastele întinderi cerealiere ale cîmpiel so- meșene.Dacă privești Țara Oașului dinspre Satu Mare, din cîmple, într-o zi de vară tîrzie, în orele după-amiezii, avînd soarele în spate, tărîmurlle oșenești apar ca niște irealități fumegoase, imagine pastorală, de ilustrată ; dimpotrivă, dacă privești „țara" de pe una din treptele înalte ale vastului amfiteatru nordic, depresiunea cu cele douăzeci' și trei de așezări oșenești, frumoasa scoică verde cu vîrtejuri circulare se arată ochiului într-o splendidă și minuțioasă înfățișare ; peisajul are vitalitate, dramatism, geografia „țării" se dimensionează clar, reliefurile sînt exacte, panorama e copleșitoare, deoarece vezi totul ca în palmă, vreau să zic că distingi curgerea lentă, spre cer, a . aburilor din arăturile proaspete, și vezi pruncii cu ghiozdane aletgînd prin curtea școlilor, și vezi fructele coborînd, în coșuri șl lădițe, în linia șoselelor, și contempli vitele păscînd în zăvoaiele ierboase, dulci, și te uiți la oșencele ieșite la pîrîuri, cu iufăria și maiul, să spele. E de preferat, așadar, panorama dinspre nord a Țării Oașului, de pe una din treptele amfiteatrului pietros de undeva de pe Huța, unde șoseaua de la Sighe- tul-Marmației scapă la libertate și curge repede, în largi volute, în scoica verde, cu multe vîrtejuri circulare, a Țării Oașului. Pentru turist e modul ideal de a pătrunde în oșenime. Cumva la fel vom proceda și noi, oferind cititorului un număr de panorame, dar neuitînd să pă-* trundem în universul mic al acestora, în intima lor substanță, citind amănuntele vieții zilnice, chipul cotidianului. Vom traversa succint anotimpurile și profesiunile, tezaurul de folclor și tradiție, pă- trunzînd '— pe cît va fi posibil — în lumea caracterelor, a psihologiei colective, în universul temperamental. Comentariul nostru se vrea în bună parte monologul unui cicerone care descifrează o posibilă față a caleidoscopului oșe- nesc ; autorul se depărtează vait de ceea ce ș-ar putea numi reportaj monografic, migrind în liberă mișcare dincolo de observarea nemijlocită a faptelor și reali- « tăților, încearcă să se înscrie în specificitatea „țării". Dar rămîn destule valențe deschise; le va descifra cititorul, dîndu-le substanță în felul său și după buna lui dispoziție, asociindu-le altora, existente în depozitele memoriei, în propria lui imagine despre oșenime.Să începem cu anotimpul alb, pentru care se pregătesc de pe acum oșenii ;. iarna pică devreme aici și oamenii locului își cuprind gospodăriile cu îngrădituri lemnoase. Se apără astfel de lupul care le vine, în unele ierni, în bătătură, le rupe animalele de pe lingă casă, . le rupe pruncii, le mănîncă din blid. Și ursul coboară cîteodată în uliți, pentru că iernile sînt cumplite, string în brațe totul, îmbracă în pojghița lor de zăpadă și gheață cîmpul, livada, fîntînile ; nu-i de ieșit pe afară. Satu-i mort. Oamenii sînt îmblați mai degrabă să iasă la oraș, la Negrești; au timp berechet, trebuie știute noutățile. Te plimbi prin oraș, te uiți la vitrine, vezi ceea ce n-ai putut vedea peste vară, te întîlnești cu oamenii din satul vecin ; într-un cuvînt ai ce să depeni cu vorba. „Coconii", în schimb, pruncii oșenilor, au iarna lor, iarna zbenguielilor, la săniuș ; lor nu le e frig, nu-1 simt, nu vor să-l simtă, lor le e gîndul la zburdă și neastîmpăr. E lucru nemaipomenit să te lași cu sănioara la vale și să cazi cînd nu te aștepți, și să te acopere omătul, și să rida destine cel de pe margine, și să te iei la bătaie

cu bruj de zăpadă, și cei de seama ta să răspundă în același fel. E nemaipomenită iarna „coconilor" de oșan. Mai cu seamă cînd ninge dintr-un cer înseninat ca oglinda, și ninge rar, și ninge fără vînt, și ninge cu fulgi mari, ca niște zdrențe ale îngerilor, pe care tu le prinzi cu gura, setos, le prinzi din zborul lor molatic. Dar să( nu poposim nostalgic asfr- pra propriei' noastre copilării... Joaca, oricît ar fi ea de joacă, are limitele ei. Iarna zbenguielii și a săniușului merge mînă în mînă cu iarna învățăturii. înviorat de alergătură, puiul de oșan se retrage în casă, lîngă cărți și caiete, chemat de încurcatele socoteli pe care le cere manualul de aritmetică. Din cînd în cînd se mai uită pe fereastră, întrebîndu-se în gînd, meditativ și cu dalbă nevinovăție : cît fac un om de zăpadă și cu alt om de zăpadă și cu alt cm de zăpadă 7 Alături de „cocon", sora acestuia, „prunca", elevă de-a întîia, lucrează trudnic la scriere, își descoperă pentru prima oară arhitectura întreagă și, atracțioasă a numelui ei : Pop Maria. Pop Măriuca, Pop Mărie, Pop Mării. „Coconii" mai mărișori se ocupă de «geografie, știință a spațiilor, a marilor călătorii; ea se învață cu plă-
/

cere în doi, ,și în trei, și în mai mulți, ocazie de a prinde pofta expedițiilor polare, maritime, montane, ocazie de a visa un. pic, de a întreține focul veșnic al fanteziei neadormite. în ăst timp, tații plecați la oraș au jocurile lor ; le place să întîrzie la tîrg, jocul acela lung-înde- lung al vînzării și cumpărării, cînd se cheltuie vorbe, și ore, și putere de convingere, și se bate palma, și se ia cu- vîntul înapoi, și se revine, și iar se modifică prețul, pentru a nu știu cîta oară, ca totuși să se convină în cele din urmă, să pice aldămașul, udat din plin de ho- rincă de Turț“, „lacrima Turțului", cum i se spune aici. Astea sînt jocurile preferate ale celor mari de-a lungul iernii oșenești de durată. Se antrenează și se înscriu în aceste jocuri cu toată ființa, cu tot umorul, însă gîndul lor ascuns, gîndul lor puternic, gîndul lor perpetuu, gîndul-cui pe care îl întrețin bărbații Țării Oașului, gîndul lor frumos e la cîmp, la ogor, la ceea ce va deveni a- cesta o dată cu întîia izbucnire solară. Lungile și ondulatele țarini din scoica albă acum, din peisajul cu coline, le stăruie în minte, le captează liniștea, interesul, iubirea ; se gîndesc oșenii la viitoarea recoltă. Orice fac, orice zîmbesc, orice se joacă?— așa într-o iiierdere de vreme gîndul Iei este la pămîrit, la întinderile înfiățite într-o unică moșie, de unde renasc iar și iar noile cicluri de viață oșenească. Nu-i de mirare că n-au astîmpăr, că vor să forțeze vîrtel- nița anotimpurilor, că vor să scape de anotimpul aîb și să-l tragă în sat pe cel verde, al trezirii la viață a naturii. E încă iarnă în toată regula, și . frigulet, și omăt, cînd convoaiele de tractoare ies în larg să forțeze pămîntul, scrijelează în lung și în lat ogoarele adunate laolaltă în ferme șl cooperative țărănești.Așa se întîmplă că într-o zi, într-o anume zi mult rîvnită de oamenii acestor locuri, izbucnește soarele cu o neistovită putere, destramă cerbicia cumplitei ierni, inaugurează ceea ce se cheamă dezghețul plaiurilor oșenești. începe altă viată acum ; se rup sloiurile văzînd cu ochii, se împuținează zi de zi, ceas de ceas, atotputernicia iernii care a domnit peste sat, amiroase a primăvară, oamenii nu mai pot sta prin case, umblă de colo-colo pe uliți, să vadă cu ochii toată această destrămare, mult promițătoare. Lumea reînvie în cel mai adevărat înțeles al cuvîntului. Nici nu-ți dai seama cînd într-o zi, două, nouă irumpe verdele abundent, întineresc zările, prinzi în urechi cîntec de pasăre, livezile se trezesc, poienile cheamă, potecile se îmbracă în ierbușoară, pădurile se umplu de sevele pămîntului. E de ieșit afară, sub razele binefăcătoare ale soarelui. Senzația de proaspăt și de nou trebuie să-ți pătrundă toate celulele. Din culmea Hutei, din munte, se aude tulnicul. Cînd oare a trecut atîta amar de vreme 1 Se trezesc în oșan un sîrg și o grabă care nu-i dau pace : va trebui să iasă la „sîmbra oilor", sus în munte, la păcurar, de față cu satul, datină rămasă din străbuni, cînd oșenimea— are, n-are mioare — e amețită de april și în bună învoială stabilește condițiile păcurăritului. Dar nu de păcurărit e vorba aici, la urma urmelor ; e vorba de cu totul altceva, cum se 'va observa la timpul potrivit. Deocamdată oșanul trebuie să se smulgă din amorțeala pe care i-a coborît-o iarna în trup și în oase. Să bărbierești un obraz care a stat trei luni și mai bine în iarnă, sub bicele viscolului, e o adevărată voluptate pe cînd „țara" exultă sub soarele tî- năr, sub soarele-copil, soare de primăvară, iar obrazul acela alburiu, cum e cașul de oițe, intră într-un alt ciclu al său, va fi sărutat de soare, bătut de vînturi fierbinți, impregnat de colburi și sudori, își va recîștiga condiția lui dintotdeauna. E o voluptate să te bărbierești într-o zi de apjil’, cînd din Huța cheamă tulnicul, la „sîțnbră". De prisos să spunem cît de frumos sună și răsună tulnicul pe plaiurile cu coline, în scoica de un verde-crud, în depresiunea terasată, cu vîrtejuri circulare ; sunetul lenevos și grav se reverberează cu ondulațiuni, după fantezia reliefului. Tulnicul, fluiera aceasta de mari dimensiuni, nu mai cheamă, ca în alte vremuri, la răscoalele țărănești și băjenii; fluiera cheamă acum la ospeție și la „sîmbră", la celebrarea primăverii. Se Iasă cu mîncare și băutură, amplu banchet rustic, la care participă cu bucate și cu bunăvoie tot satul, de la mic la mare. E un fel de praznic nereținut, prin care— ca și străbunii lor — oșenii omagiază ieșirea cu bine din iarnă, își elogiază forțele vitale renăscute, își făgăduiesc să fie dîrzi șl harnici și neîngenuncheați de-a lungul muncilor anului, arînd pămîntul, strîngînd recolte, adunînd fructe, cres- cînd animale, făaînd copii care să le împrospăteze spița, și așa mai departe. Bucuria redescoperirii că Sînt ei înșiși, sănătoși, setoși de viață, tari de Virtute, nestrămutat! întru datini și obiceiul pămîntului. Asta e „sîmbra", în fond. Deasupra unor stinghii și „rude", anume ridicate in spinarea muntelui, pe pari de stînă, se lăfăie greoaie, ca niște animale gata să fie duse la abator, „străițile" cu bucate, desagii, săcuștenii cu merinde multă, suită aici cu spinarea. „Sîmbra* nu se isprăvește repede, aerul tare al înălțimilor îți dă o foame de lup. Păcu-
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aceste podoabe dau nunții oșenești, t

Io atîta-od țîpuriSub grumazul ceterii .Pîn’oi rupe arcu’n trl. Nici atunci nu m-oi opri. Pînă-n capătu’vremii.

Din țarina ei rodit, sînt fiul ei 
Și toți copacii îmi sînt frații mei. 
Trăind pe a străbunilor morminte, 
Sînt fiul celor ce-au fost înainte.

Tu ești căprioara 
Care își caută puiul ? 
întreb, căutîndu-i privirea, 
Fiindcă sînt codrul.

este inseparabilă astăzi de noțiuni ca

este de ne- a însemnat

Ascund toți codrii dedesubt un

pe care l-a scris toamna, om cu

Lină, rotundă, frumoasă, 
horă de cîmpuri cu ploi, 
grav unduind și duioasă 
dinspre străbuni către noi

Ori pasărea ești, cu penele rari, 
Ce stă pe vîrfuri de cer
Și te bat vînturi mari 
Din alt emisfer ?

Ca niște pagini de străveche carte, 
Păstrează în nervure — filigran

economie șl organizare, mecanică și cui planificat. Țăranul oșan, ridicat la

acestui meleag, perseverent cu uneltele civilizației. în

Sînt multe cărări 
Sub soare, sub lună, 
Cărări de adîncuri,

Zveltă și pură rotire, 
iarba sfințind-o sub pași, 
mult jinduită-mplinire, 
aură pentru urmași —
Horă de ape, în brîie 
munți legănîndu-se-n dor 
și sărutat de călcîie 
dulcele lut cîntător —
Horă de vulturi în soare, 
horă de oase-n afund, 
pururea nemuritoare 
hora acestui pămînt!

aur 
greu. 

Și mă continui în oglinzi sau trec 
Din iarbă-n alte ierburi, nesfîrșită 
Și dintr-un loc într-altul mă 

binecuvîntă

Oh, jalea frunzelor căzute 
înmărmurind în joc stingher 
Pe marginea pămîntului, rotunde, 
Pînă în dimineața-n care pier!
O toamnă, și-apoi alta se înclină 
Pe umbra mea călătorind mereu 
Fără să știe că de la o vreme 
Pămîntu-mi sună-n palmă,

Cum am rostit pentru întîia oară 
Cuvîntul mamă, în copilărie,
Cînd l-am crestat adine în carne

In codri, straturi moi de frunze 
moarte,

mea 
iubită.

„țara" cu neverosimilă mortalitate i-au ridicat spitale, dispensare, policlinici, case de nașteri, unde profesează medici și un numeros corp sanitar și spitalicesc. în „țara" neștiinței de carte ființează acum o întinsă rețea de învățătură, cu licee, școli tehnico-profesionale și de specialitate agrară, cu cadre didactice de înaltă calificare. „Țara" unde intelectualitatea era ca șl inexistentă are azi peste 600 de profesori, zeci de medici, farmaciști, ingineri agronomi, tehnicieni dintr-o largă gamă de profesiuni. Treptat, în oșenitne își găsește vad industria : foștii țărani scot, în nordul Oașului, minereuri complexe, extrag bentonită și andezită ; ei prelucrează întinsele păduri de stejar și de fag ale munților din preajmă, le transformă în cherestea și mobilă ; stăpînesc utilaje de înaltă tehnicitate la țesătoria de in și cînepă ; mînuiesc cu multă pricepere, cu artă, aș zice, fabulosul dar al livezilor ; valorifică apele minerale de la Bixad. în cooperativele țărănești și în fermele statului se practică o agricultură bazată pe datele științei; existența țăranului oșan, fostul „dijmaș", „slugă" și „jeler",

munci.Viitoarea mireasă e gătită îndelung, cu un ritual aparte; actul părăsirii casei părintești are o solemnitate singulară. Numai la coafura miresei se depune o activltate-mâraton, în care cele mai istețe jnîini au de lucru ore $1 Zile1 în șir. Fata care pleacă de acasă trebuie să arate ca scoasă din cadră, iar pețitorii — stegari veniți să o ceară în numele mire- lfci, trebuie să fie uimiți de neobișnuita ei frumusețe. în „conci", cum își numește cocul bogat, se împletesc bănuți și zeci de mii de mărgele de sticlă ; se lucrează mult, cu migală, asupra fiecărei șuvițe în parte, după care se pun ,)zgăr- zile", alte împletituri mărgelate, perlate de cele mai felurite forme și străluciri; aceste podoabe dau o expresie aparte nunții oșenești, a cărui persOnaj-cheie, simbolul de frumusețe și atracțiiine îl constituie — cum e și firesc — mireasa oșancă. în zvonul ceterașului — de obicei suit într-un prepeleac, să nu-1 jeneze cei înfierbîntați — nuntașii sub cincizeci de ani, „dănțăușii". se antrenează în jocul acela ritmat, dur, rămas din vechime, cu mișcări scurte, smucite, decise, și bătute pe loc, fără efuziuni si fără prea multe contorsiuni șerpești. Nervul acestor jocuri constă în zvîcnirile ce irump cascadă, prin gest de tarantelă, cu îmbătul sîngelui, cu țipăt scurt, cînd sugrumat, gutural, cînd hăuit, la tonuri înalte, cu rostire de „țipuritură*. Nunta se mai învălmășește uneori ; se schimbă perechi, se nasc mînii, gelozia își scoate alteori capul. E timpul cînd * se plătesc polițe, se plătesc din mers, în timp ce nunta curge, micul accident se șterge și totul reintră în ritmul firesc de totdeauna...în acest tumult se încheie actul unirii celor doi iubeți într-o nouă căsnicie. „Ho- ritoarea" a avut dreptate ; perechea constituită în primăvară, la „sîmbră", se nuntește în toamnă, ca în celălalt an să se ivească și fructul dragostei lor, „coconul" sau „prunca". De regulă urmează alte multe fructe în anii următori, pentru că oșenii sînt buni/familiști, harnici în urmași. Orice familie are cîte patru- șase-b'pt prunci sănătoși, pietroși, rupți din soare și din țarina aspră a acestor locuri aspre. Copaia — leagăn, simbol al rodniciei. îi însoțește pe părinți* la muncile cîmpului, pretutindeni; atirnată în ramurile crăcoase ale unui stejar, la mierlă și Ia cuc, puiul de oșan crește, se împlinește deodată cu recoltele asupra cărora1 stau aplecați truditorii lui părinți.Doar depozitele memoriei noastre mai păstrează, ca un neverosimil remember, ceea ce istoria a înregistrat exact: Oașul s-a situat, în trecutele decenii, la cel mai ridicat procent de mortalitate de pe continent. Din trei copii de oșan, își aduc aminte bătrînii satelor, doar unul apuca să zică „mamă". Vremurile s-au schimbat, desigur, din temelii. Socialismul a lucrat și. asupra și asiduu,

Strîngînd în frunze ca-ntr-un 
vechi izvod

care are grîu de vînzare", cum • numită în glumă această tunsoare a locului. Oșanul vîrstnic are plăcerea „să se bată în cîntec" cu oricare tinerel mai cocoșul, deoarece știe „țipurituri" fără număr ; uimește mai ales prin știința de a arunca în plinul „sîmbrei* strigăturile uitate, smulse de undeva din vremea tinereții lui, stîrnind mereu în ascultător invidie pentru merindea de originalitate, pentru generoasa gîndire poetică cu care l-au investit anii.
afirmă oșanul cu fața uscățivă, senină, de patriarh, și cu plete lungi „rătunzate la ceafă". Nu se lasă mai prejos „horin- toarea", femeia atoateștiutoare în ale spusului pe gură, enciclopedie folclorică ambulantă, care știe să potrivească un cîn- tecel sau o „hore" sau o „spusă" în orice situație; țese în cîntec datine, reamintește curgerea unor evenimente care au lăsat dîră în conștiința oșenească, prevede drumul frumos al acestor tineri pe care „sîmbra" îi apropie întru dragoste. „Horltoarea" e conștiința vie a colectivității oșenești, tezaurul de' cîntec, vers și frumusețe de spirit care se înmagazinează în acele splendide recipiente folclorice, care sînt bătrînii, spre a fi date aceste comori mai departe, cu sfințenie și ritual, din tată în „cocon*, din mamă în „pruncă", să nu se piardă nimic din formidabilul flux al permanenței oșenești; care nu-i altceva decît o trainică valență a permanenței naționale a românilor.Vara oșenească e scurtă foc ; îh timpi comprimați se consumă o Mulțime de munci : arat, săpat, semănat, plivit, cules. Și nu numai cules de grîne. E vorba de culesul livezilor, de merele șl prunele „țării", mai ales de prune, din care — printr-o alchimie rămasă de sute de ani Secretă — se scoate, în fapt de iarnă pe îngheț, vestite „lacrimi de Turț". Dar printre griji și munci de-a lungul istovitoarei! veri oșenești, se vor limpezi, în horele duminicale și întîlnirile succesive, nunțile din toamnă. Scurta vară oșenească se trece «repejor, cUrgînd în fabulosul vad al toamnei. cu roade, cînd se aprind horele și se întemeiază noile căsnicii. Debutul toamnei e, la drept vorbind, reluarea, trăirea intensă a verii neconsu- mate, a verii oșenești acaparată de

rarul e personajul numărul unu al „sîmbrei" ; spre el converg întrebările și răspunsurile celor suiți din satele din văgăuni. Trebuie să știe a răspunde prompt, cu haz uneori, să știe să încheie învoielile, să știe cu preciziune mișcarea laptelui, a cărui contabilitate o ține dacic, ca acum două mii de ani, cu linii și în- crustări trase cu Iama briceagului pe o stinghie de fag, pe așa-numitul „martore păcurăresc". învoielile se isprăvesc, păcurarul face prima închinare cu „oiaga impistrită", sticla zugrăvită cu podoabe florale ; aceasta trece din mînă în mînă, să guste toți din rachiul acela tare, de prună, în genere peste „șaizeci de focuri" în care se stîrnesc mărgele de argint la cea mai mică clătinătură. După un gît de „lacrima Țurțului" sînt la mare cinste „boacele". sarmale tari, de păsat de porumb, sarmale oșenești, care se aștern de minune în burțile răscolite de băutura tare. Se spune că e de neconceput o „sîmbră* (ca și nunțile, de al't- 1 fel), fără „boace" sau „curechi umplut", cum li se mai spune sarmalelor făcute cu păsat și afumătură. La ceasuri mai istovite intră în rol oșanul vîrstnic, bărbatul cu față uscățivă, senină, de patriarh și cu părul „rătunzat" la ceafă, ca „unul

diția de constructor conștient, comparat cu tot ce a fost și el în trecut; nu numai economicește ci, în egală măsură, ca preocupări, nivel de înțelegere. gîndire, cultură. Prin voința și cunoașterea sa, el îi descoperă țărînei sărace de aici puteri neîntrebuințate, iar plantei șl pomului, noi posibilități de a rodi. Se spune despre Nfegrești că se află la distanțe egale de mai toate extremitățile depresiunii Oașului, că drumurile care vin spre Negrești sînt dispuse radial, ca spițele față de butucul roții. Locul este, prin tradiție, „capitala" oșenimii. Fostul tîrg a devenit orășel ; constructorul, acest personaj pe care îl (avem la inimă, lucrează stăruitor și ferm la noua „mască" a acestei așezări, îneît negreștenii s-au trezit, pur și simplu, că fața tîrgului de altădată dispare, încetează să existe, se refugiază în , muzeul etnografic, unde se mai păstrează nealterat, încremenit în obiecte și fotografii, chipul tradițional al „țării". „Nordul exotic" de altădată nu și-a pierdut, desigur, parfumul, culoarea locală specifică, „exotismul" dintotdeauna. Culorile acestui „exotism* nu-s și nu pot fi incultura, pelagra, bolile, patimile elementare — „virtuți o- menești" acum inexistente ; culorile acestui exotism (pe deplin conservabile), sînt omenia -caldă, tăria de caracter,—cultul hărniciei, fabulosul vad folcloric, marcata disponibilitate de a trăi și munci armonic, în ambianța tuturor artelor populare, în- țărăneasca Țâră a Oașului au pătruns știința agronomică, ritmul — încă incipient — al industriei, învățămîntul de anvergură, comerțul, uneltele culturii, materia diseminată în lucruri și bunăstare, fluxul ideilor novatoare, făcînd din acest Meleag un colț înfloritor al României socialiste. Se întîlnesc, se conjugă aici, sub ochii noștri, cele mai durabile virtuți și tradiții străbune cu sprijinul vieții moderne, al civilizației socialiste românești.E octombrie și e de privit Țara Oașului pe un soare molatic al după-amiezii, cînd roadele sînt strînse și cîmpul, devastat de podoabele sale, geme eliberat, iar casele cu acoperiș țuguiat sînt îmbătate de un zgomot al împlinirilor, -și munții tociți, de mică altitudine care străjuiesc „țara" au coamele negre-albastre ; peisajul pare un formidabil covor țărănesc, în tonuri grave, cu mult roșu, cu mov și portocaliu, și negru, și lac garanță, un imens covor de linuri colorate vegetal. Dar asta nu durează mult, pentru că zările se încețoșează treptat, prin văzduh plutesc funigei, înălțimile 'devin incerte, lăptoase și lumea se arămește mult, fuge de Ia galben spre roșu, spre brun, cînd încep să cadă ploile, plictisitoarele ploi ale. toamnei putrede, semn că „țara" din nordul cel mai de nord al României intră într-un alt ciclu vital. Vor veni vînturile, întîia ninsoare și, curînd-curînd, totul se Va contopi într-un univers alb, unde circulația va deveni greoaie și legăturile dintre oameni anevoioase. Trenul sau autobuzul nu prea sînt căutate acum. De apar urgențe, deobicei de ordinul sănătății, avionul cu cruce sanitară reînnoadă ori de cîte ori e nevoie, legătura cu viața a acestui tărîm cu un ritm al existenței încetinit. In rest, liniște,, calm, univers alb, așteptare, preocupări ale universului mic, și punțile speranței aruncate spre viitoarele anotimpuri agrare. Țara Oașului hibernează, își conservă forțele pentru explozia vitală din primăvară.

i.v.
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Monocultura ocupă un loc aparte în ansamblul problemelor economiei mondiale, fiind una din trăsăturile cele mai pregnante ale țărilor cu o economie rămasă în urmă. Ea nu constituie o trăsătură „oarecare" a subdezvoltării economice, ci simbolul ei extrem, cea mai deformată expresie a economiei de tip colonial.A dispărut oare monocultura ? Sub ce forme există și ce implicații are ea în lumea actuală ? O ilustrare deosebit de elocventă a dramei contemporane a monoculturii ne oferă monocultura cafelei.Ceașca de cafea pe care o bem ascunde în aburii ei plăcut mirositori rodul muncii și activității unui mare număr de oameni. Undeva, în America Latină sau Africa, în Orientul Apropiat sau în Oceania, mii și mii de oameni își leagă întreaga lor existență de plantațiile de cafea. Pomișorul acesta plăpînd, care cere îngrijire deosebită, reprezintă pentru ' ei. destinul implacabil de care au fost. și sînt încă legați cu puterea invizibilă a legăturilor de sînge. De soarta plantațiilor depinde viața sau moartea a mii și mii de oameni, bogăția sau sărăcia lor. dezvoltarea sau stagnarea economiei țărilor lor.Luate ca atare, plantațiile de cafea reprezintă o imensă avuție. Anual, în întreaga lume se produc între 4 și 4,5 milioane de tone, ceea ce înseamnă, ,1a prețurile actuale de pe piața mondială, circa 3 miliarde de dolari. Suma este de-a dreptul impresionantă dacă ne gîndim că în' alimentația omenirii cafeaua nu este un aliment fără de care existența ar fi imposibilă.Astăzi, cînd plantațiile de cafea se întind pe milioane de hectare, ni se pare firească o asemenea producție ’și, la prima vedere, nu ni se pare deloc curios că auzim că plantațiile se extind într-o țară africană oarecare. Dar lucrurile nu au stat întotdeauna așa. Dacă patria originară- a cafelei este Etiopia, mai precis regiunea sa, Kaffa, astăzi cele mai mari țări producătoare din lume se află pe continentul american. Căci , cultivarea sa este rezultatul unei pu- . ternice „migrații" intercontinentale 'a arborelui de cafea. Dar nu al unei " migrații spontane, ci al unei mișcări dirijate de interesele economice ale oamenilor, de concurența dintre marii producători și comercianți ai cafelei.
De la Kaffa la marele

imperiu al cafeleiInițial cafeaua era apanajul triburilor est-africane de păstori. Cînd au venit în Africa, arabil au constatat că băutura aromată a cafelei poate fi foarte bine o compensare a interdicției impuse de Coran de a nu consuma alcool. Și, astfel, feaua a devenit „băutura națională1 a arabilor, car.e au dus-o tutindeni unde ajungeau, tot mai mult, cafeaua a fie cultivată sistematic de în special în peninsula poartă numele și, mai Yemenul de astăzi. ~ turci, tate", iar vînzarea ei în cafenelele înființate la Constantinopol pe la mijlocul secolului al 16-'lea dă prilejul să se organizeze întîlniri și discuții politice în jurul ceștilor aburinde, făcîndu-se astfel debutul unui soi de pălăvrăgeală larg răspîndită mai apoi și în alte părți ale globului și pe care toată lumea o denumește... politică de cafenea. Tocmai discuțiile acestea, nu întotdeauna' plăcute sultanilor și care făceau ca viste- ria turcă să cheltuiască dqstule parale pentru întreținerea denunțătorilor, au împins la un moment dat pe dregătorii imperiului să interzică nu numai înființarea de cafenele dar și băutul cafelei. Dacă măsurile de acest fel nu au avut șanse de succes, faptul se datorește „amănuntului" că sultanii au observat curînd că băutul cafelei gurare vămile supusă.Cînd 1683, în prada de război" părăsită de turci, trupele victorioase găsiră o mare cantitate de cafea. Și astfel, porțile Europei erau larg deschise unei băuturi menite să devină curînd o modă mult apreciată. Cafenelele, cu nume exotice, se înmulțesc în Veneția. Marsilia, Londra. Paris, Haga, Viena, Leipzig... Aceasta însemna implicit un consum tot mai apreciabil de cafea. Monopolul producției de cafea, ca și al comerțului cu boabe cafenii, era deținut însă de arabi. Aceștia vindeau scump, ridicau prețurile după cum li se părea că evoluează cererea. Intr-un cuvînt, făceau negustorie așa cum scrie la carte... Intr-atît îneît acest lucru irita negustorimea europeană care-și vedea propriile cîștiguri diminuate.-Prima încercare de a îpfrînge monopolul comerțului și producției arabe de cafea o fac olandezii'care observă că în Java, insula indone- ziană cucerită de ei în Extremul Orient, sînt condiții climaterice oarecum similare cu cele din patria cafelei. încercară să planteze acolo arborele. Dar, delicat, plăpînd, alintatul arbore de cafea dă la început numai deziluzii. Tenaci, plantatorii reușesc totuși. în cele din urmă, să obțină primele boabe din culturile de lîngă Batavia. De aici. în 1700, este trimis grădinii botanice din Amsterdam un pomișor. Unul singur. Cine ar fi putut bănui atunci că a- cesta va deveni arborele d'e origine a imenselor culturi din noul continent ? După numai cîțiva ani, încep să fie trimiși butași ai acestui pomișor în Guyana olandeză și cea franceză (deoarece i se trimisese în dar și Iui Ludovic al XlV-lea un astfel de butaș), în Haiti. De aici ajunge în Brazilia. La rîndul lor, britanicii nu se lasă mai prejos. Atrași de cîștigurile obținute de pe urma noilor culturi, care începuseră să concureze pe cele arabe, englezii introduc cultura cafelei în India și Ceylon, dar invadarea plantațiilor de către para- ziții specifici îi face să se lase, deocamdată, păgubași. Ei vor relua încercările în alte părți ale lumii, așa cum americanii au făcut multe eforturi pentru plantarea cafelei în Ilawai și Filipine... ,Strădaniile de a extinde cultura cafelei nu au încetat nici astăzi.Și totuși cafeaua nu înseamnă numai bogăție. In mod aparent paradoxal, tocmai abundența ei provoacă sărăcie. înfrângeri și falimente economie.Căci, la urma urmei, cafeaua mine un fel de lux, o băutură unii locuitori ai globului nici gustat-o vreodată - și de mulți se pot lipsi. Ceea se și .. întîmplă, de fapt,

co

cii ei pre- Solicitată început să către arabi care le precis, în Preluată de cafeaua devine o „speciali-

poate fi un cu venituri și impoziteleViena a fost

s-au transformat peste noapte dintr-o sursă de venituri pentru populație și pentru statele producătoare într-un balast de care trebuiau să scape într-un fel oarecare. De aceea a început să fie arsă cafea în cuDtoarele locomotivelor (pentru că devenise mai ieftină decît cărbunele) sau, pur și simplu, aruncată în ocean... La fel. cel de-al doilea război mondial a scurt-circuitat șuvoaiele comerțului cu cafea pentru că statele găseau că

mijloc de asi- a statului prin la care ea estedespresurată în

înrapecare n-au care ce cu prilejul oricărei zguduiri economice sau politice mondiale. Criza de supraproducție din 1929/1933 a. afectat producătorii de cafea mult mai mult decît pe cei de grîu. Uriașele cantități de cafea ce au devenit, dintr-o dată, imposibil de vîndut,
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atunci tentația de a produce mai mult devine inevitabilă, pentru a compensa prin cantitatea sporită a exportului ceea ce se pierde prin vînZarea fiecărei tone în parte. Dar efectul este la fel de inevitabil : noua producție aduce după sine noi scăderi de prețuri. Pe de altă parte, nici una’ din țări nu îndrăznește să-și reducă substanțial producția de teamă că alți producători din alte state vor spori totuși cantitățile vîri-
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e mai cuminte să-și cheltuiască devizele pe alte mărfuri mai necesare ducerii războiului decît pentru a cumpăra o băutură agreabilă dar de însemnătate mai puțin vitală.Desigur, dacă în economia națională a unei țări cafeaua constituie numai una din sursele de venituri, atunci, pe ansamblu, pierderile rezultate din cultura cafelei se compensează cu cîștigurile din alte domenii. Și astfel, fiecare are timp să aștepte vremuri mai bune, cînd cafeaua să fie vîndută mai avantajos. ' Dar drama care se transformă deseori într-o reală tragedie este că acolo unde a pătruns cultura cafelei ea a acaparat totul sau- aproape totul : forță de muncă, pămînt, capital. Nimic nu mai este disponibil pentru a' produce și altceva la scară cît de cît importantă. Desigur, mai supraviețuiesc cîțiva producători care se ocupă de cultivarea cerealelor sau zarzavaturilor. Dar proporțiile suprafețelor lor, ale banilor pe care ei îi pot învesti, numărul brațelor de muncă pe care le pot folosi sînt atît de infime, îneît din totalul veniturilor economiei partea cafelei este covîrșitoare. Și aceasta deformează economia, comerțul exterior, balanțele de venituri. Intr-un cuvînt, totul devine subordonat, aproape obsesiv aceleia care înseamnă viața sau moartea. Cultura-regină își impune despotic capriciile sale și face ca destinele umane să depindă de variațiile incontrolabile ale cererii și ofertei mondiale, de scăderea sau creșterea prețurilor pe îndepărtate piețe, de care uneori producătorul nici nu a auzit măcar.Pentru că, trebuie precizat, negustoria. mondială \a cafelei nu este în mina producătorului ci a unor firme internaționale care controlează'' piața, impun prețurile, stochează sacii sau îi vînd la prețuri de nimica, prețuri de dumping, după cum le cer interesele. Iar țările producătoare asistă la procese necontrolate de ele. De cele mai multe ori., aceste țări accentuează ele însele procesele nefavorabile lor- prin acțiuni care numai aparent le servesc.
Producția crește 
prețurile scad...Prin anii 1946-1950, lumea, scăpată de coșmarul războiului mondial, a reînceput să bea cafea. Prețurile pe piața mondială au crescut, stocurile acumulate în anii Conflagrației au început să se scurgă. Tendința de creștere a continuat pînă în 1954, cînd prețul cafelei la bursele de mărfuri ajunsese la 1 401 dolari tona. Tot. timpul cît prețurile au crescut, fiecare țară monocultivatoare de cafea a extins plantațiile, a sporit randamentul culturilor sale. în plus, s-au adăugat noi țări cultivatoare, amatoare să beneficieze de pe urma unor prețuri ce păreau că vor crește permanent. Dar, de cincisprezece ani încoace, începînd din anul 1954, prețurile cafelei pe piața mondială au luat-o pe panta regresului, scăzînd la jumătate. Aceasta nu înseamnă că acum în țările capitaliste consumatorii plătesc mai ieftin cafeaua, ci doar că firmele comerciale internaționale cîștigă mai mult s.au că statele occidentale încasează venituri vamale și fiscale mai mari decît înainte.' Reacția instinctivă a producătorilor este firească : dacă preturile scad.

Producătorul de cafea, ca cel al altor plante supuse mono- culturii (începînd cu ceaiul, cacaoa și terminînd cu cauciucul și bumbacul) au încercat permanent să găsească o ieșire din labirintul în care îi împinge dominația culturii-regine. Dacă reacțiile lor nu au fost întotdeauna încununate de efectele dorite, aceasta decurge din felul în care este dezvoltată astăzi economia mondială, din faptul că lumea este împărțită în țări industriale și țări producătoare de materii prime, • că există, așa cum spun economiștii, o diviziune 'internațională a muncii bazate pe niveluri diferite de dezvoltare economică state.Interesele comune torilor au făcut să se —. acord internațional al cafelei. In cadrul acestuia, diversele țări și-au . stabilit cotele cu care să participe la exporturile mondiale, pentru a nu se aglomera piața sub o producție mereu excedentară. Așa se face că (pe o medie de cinci ani) Brazilia a exportat cam 38 la sută din totalul mondial, Columbia 14 la sută, Coasta de Fildeș, Uganda, Angola și Guatemala cîte 3 la sută ș.a.m.d. Pentru a fi eficient, acordul trebuie să fie respectat și de marii importatori (S.U.A. importă ' 53 la sută din totalul mondial. Franța și R.F.G. fiecare cam 7—8 Ia sută. Italia și Suedia cîte 3—4 la sută, Belgia, Canada șl Anglia cam 2 la sută fiecare). Dar interesele exportatorilor corespund rareori cu cele ale importatorilor. De aceea, nu de puține ori discuțiile din cadrul ». acordului duc lucrurile pînă în pragul unor conflicte comerciale acute între exportatori șl importatori.Dar, în fața intereselor proprii, despori și exportatorii apar divizați, ceea ce face imposibilă luarea de hotărîri mai drastice în domeniul producției,, deși n-au lipsit propunerile în acest sens : distrugerea de■ plantații pentru ă scădea recoltele anuale, stocări pe bază de credite acordate de statele respective sau de bănci ale toare, control rii etc. De O.N.U., ca și

dute pe piața mondială și că, prin urmare, efectele ar fi și mai proaste pentru ele. Și astfel, produsele propriilor mîini devin pentru producători o forță incontrolabilă, demonică, o forță care se impune ineluctabil ca un destin de care nu poate' scăpa ; cu cît fiecare fuge mai tare cu atît se afundă mai profund în mrejele lui...Oamenii nu acceptă însă niciodată destinul ca un fapt implacabil. Ei luptă împotriva lui, încearcă să scape de tentaculele sale înăbușitoare. „

a diverselorale producă- ajungă la un ale„Toate drumurile duc la Roma", spunea Chesterton. Dacă privești însă atent harta Europei, tentația de a-1 parafraza pe scriitorul englez devine irezistibilă. La răscrucea drumurilor ce te poartă spre Viena, spre Milano, spre Paris, te întîmpină Zurichul. Gara -lui vastă, cu înaltul turn al centralei electronice de comandă, cu cele cîteva sute de ochi semnalizatori — galbeni, roșii, verzi —, cu nenumăratele lămpi de control, cu furnicarul arterelor feroviare a devenit de multă vreme o frontieră, un punct de triaj continental. Iar Kloten — elegantul aeroport de dincolo de oraș — are vocații planetare. In Elveția, în trenurile, duc spreun oraș al te rezumi
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țărilor monoproducă- strict asupra desface- aceea, an de an, la Ia Conferința pentru comerț și dezvoltare, la comisiile economice ale O.N.U., ca și la reuniunile țărilor în curs de dezvoltare se repetă necontenit aceleași doleanțe și recomandări pe care nici unul din parteneri nu le respectă de teamă că ele nu vor fi respectate de către ceilalți.
Există un antidot ?Și totuși, evoluția unor țări în curs de dezvoltare în ultimul deceniu a- fată că pentru remedierea acestei situații există și o cale absolut controlabilă pentru fiecare țară, și care depinde exclusiv de ea : dezvoltarea multilaterală a economiei, diversificarea ei, lichidarea monoculturii. Pînă acum s-au făeut abia primii pași în unele din aceste țări, ceea ce face ca veniturile lor să mai depindă încă, mai mult sau mai puțin, de rezultatele obținute tură.Evident, atîta vreme țipe actuala diviziune muncii, care face ca monopolul producției industriale să se bazeze pe dezvoltarea unilaterală a economiei celor mai multe țări ale lumii, lichidarea monoculturii apare mai mult ca o doleanță a unui viitor îndepărtat, decît o posibilitate a realității imediate. Un rol deloc secundar îl joacă în această privință și politica unor țări capitaliste dezvoltate care fac totul pentru a împiedica orice diversificare reală a economiei naționale a țărilor în curs de dezvoltare.Efectele pozitive ale diversificării economiei sînt însă atît de evidente, efectele negative ale monoculturii sînt atît de grave, iar multe din țările în curs de dezvoltare au devenit atît de conștiente de aceste implicații dezastruoase, îneît este greu de imaginat că o asemenea structură deformată a . producției și schimburilor combrciale internaționale vp putea fi menținută încă multă vreme în condițiile contemporane.

Dr. N. S. STĂNESCU

în monocul-cît se men- mondială a

' Europa, toate toate avioanele Ziirich.S-a spus : este comerțului. Dacă ________Ia o defilare în fața vitrinelor de pe Bahnhofstrasse sau de pe Langstrasse, da, te poți înșela. Primele impresii confirmă : opulența este la ea acasă, fără ca totuși să fie ostentativă. Vitrine cosmopolite, de un lux căruia îi lipsește stridența. Dar pentru o „metropolă a comerțului", este prea puțin. Aș spune — un embrion al marilor . bulevarde pariziene.Prefer Zurichul pentru „micul comerț" de pe Pre- digergasse, de pe Kirch- gasse, din Neumărkt — ulițele înguste, răsucite, încîlcite, cu căsuțe purtînd povara veacurilor, cu un calm imperturbabil, unde nimic nu se etalează dar totul este de preț. Sînt anticariatele Ziirichului și expozițiile de artă modernă, „buticile" neguțătorilor de fierărie artistică sau de pielărie, mobilă stil sau lămpi extravagante, de bijuterii sau vase de a- ramă, cărți rare sau obiecte de toaletă. Sînt „buticile" din jartierele corporațiilor, cu ziduri vetuste și melancolice, cu balconașe în fier forjat și ferestre umbrite de apropierea căsuțelor de peste drum, cu ornamente discrete și nișe de flori deasupra intrării scunde — Neumărkt, unde s-a născut poetul și ro- ’mancierul^Gottfried Keller,, unde a trăit Lehin, unde a luat ființă, în 1916, mișcarea dadaistă — protest împotriva convențiilor sociale sclerozate și a culturii prefabricate, a „bunului gust" burghez și a „bunului simț" traficant de arme pentru carnagiile mondiale, mișcarea pueril contestatară dar nu mai puțin virulentă căreia i-au animat flacăraTristan Tzara, Hugo Ball și Hans Arp, anticipînd diamantul verbului lui Aragon și Cocteau, Soupault și Eluard.S-a spus : Zurichul este

românul germanul alsacianul

metropola băncilor. Un englez a afirmat chiar că ar fi „orașul conspiratorilor", unde s-ai' urzi comploturile împotriva lirei sterline. In noiembrie 1964, ministrul britanic al economiei, George Brown a abătut toate fulgerele cerului asupra „gnomilor fără chip din Ziirich", fă- cîndu-i responsabili pentru criza monedei engleze. „Gnomul" este un pitic care păzește pămîntul și comorile sale. Băncile , din Ziirich au însă alte dimensiuni. Rrimul ministru Harold Wilson a trebuit să-i aducă tiradei impetuosului .său ministru substanțiale corecțiuni : el a mulțumit Băncii naționale elvețiene pentru ajutorul oferit Băncii Angliei în susținerea lirei sterline. Trei ani mai tîrziu, o nouă infuzie avea să vină din „orașul conspiratorilor" : cele trei mari bănci elvețiene împrumutau Angliei, pe timp de un an, 450 milioane franci elvețieni.In primăvara lui 1968 o- menirea a cunoscut ceea ce s-a numit „febra aurului". Bursa londoneză — vestită în întreaga lume — a trebuit să-și închidă porțile,-iar Statele Unite s-au resimțit ca după o zguduire seismică. „Pool“-ul elvețian al celor trei mari bănci și-a păstrat însă calmul imperturbabil. Pe ecranele de televiziune din vitrinele lor, zi de zi, trecătorii de pe Bahnhofstrasse puteau urmări în tihnă cursul metalului galben. Iar la ghișeele lui Credit Suisse, Societe de Banoue^ Suisse și Union des Banques Suisses aurul se cumpăra fără nici o restricție. Febra nu este o reacție elvețiană.t> tonă de aur reprezintă o sumă de peste 5 milioane de franci elvețieni, în timpul crizei din martie, Parisul a realizat tranzacții de 40 tone, Londra — de 200 tone, iar Zurichul se afla pitala crearea rului,tranzacții de două ori mai mari decît Londra și de cinci ori mai mari decît Parisul. Asemenea operații ■ reclamq însă' capitaluri uriașe. „PooT'-ul „celor trei mari" le avea. Și tranzacțiile s-au desfășurat normal, ca în cea mai liniștită dintre lumi.Din 1954 pînă la mijlocul lui martie 1968, Londra a vîndut aurul sud-african. Dar 75 la sută din Cantitatea vîndută era destinată Ziirichului, care scurgea mai departe tonele de metal galben. Cea dintîi piață mondială a aurului este o , piață de redistribuire u- nică. Ea fixează prețul, a- celași pentru toți cei „trei mari", dar comandă tot- • odată și celelalte piețe in-

la egalitate cu ca- britanică. După pieței libere a au- Ziirichul a efectuat

ceaternaționale, inclusiv londoneză.Cineva a spus : „Elveția este infirmeria monedelor bolnave". Nu s-a înșelat. Bilanțul băncilor elvețiene se cifrează în jurul sumei de 100 miliarde de franci elvețieni. . Aceasta înseamnă dublul venitului' national al țării.Safe-ul elvețian este „sfînta sfintelor" milionarilor lumii. Regi și stele de cinema, plantatori și mari industriași, erriiri stăpînl de perimetre petrolifere și romancieri en 
vogue, înșiși bancherii de pe toate meridianele pă- mîntului se îndreaptă spre el ca spre poarta paradisului. In acest refugiu al capitalurilor, depunătorii devin un număr. Iar numărul nu ____ _________decît de directorul băncii. Secretul lui Sesam — mai misterios decît„cripta ’ cea mai mută — este piatra magică a băncilor elvețiene. „Tăcerea este elvețiană", se spune. Și reputația aceâsta acoperă cu mantia încrederii depozite a căror valoare noaște nimeni, lingouri, obiecte al căror preț este inestimabil. Mareea capitalurilor este dirijată de furtunile din întreaga lume. Ea crește, a- tunci cînd se adună norii revoltei într-o țară din America Latină sau de pe continentul african, ea capătă proporții incomensurabile atunci cînd izbucnește seînteia unui război. Direcția afluxului este cunoscută de peste un secol: Zurichul.S-a vorbit adesea despre „miracolul elvețian". O țară lipsită de materii prime, de combustibili, de produse exotice — și totuși atît de prosperă. Deficitul balanței sale comerciale este cifrat în permanență între 3 și 4 miliarde. Dar moneda ei se ține pe linia de plutire. Care sînt factorii de echilibru, suporturile esențiale ale stabilității elvețiene ? în primul rînd băncile. O treime din deficitul anual național este resorbit prin contribuția operațiilor lor cu străinătatea — una din ramurile de exuort cele mai productive. Transporturile internaționale de mărfuri dau un excedent anual de 300 milioane franci, comerțul de tranzit 120 milioane, asigurările 100 milioane, în timp ce serviciile realizea-' ză un sold activ de un miliard, din care rețetele li- ■ cențelor și brevetelor însumează 600 milioane franci elvețieni.. Turismtîl vine în fruntea prestațiilor de servicii furnizate străinătății. El oferă un sold activ a- nual de 1,6 miliarde franci, . intrările de devize atin- gîpd aproximativ 3 miliarde, iar ieșirile Pe primul loc lor, Zurichul mai mare

este cunoscut

n-o cu- Monede,

1,4 miliarde, al statistici- numără cel număr de
/ ' ■ '

Europeanul, obișnuit cu 'desfășura
rea celor 4 anotimpuri (chiar dacă 
uneori capricioase) ale anului, își 
poate cu greu închipui o țară de 
3 325 000 de km pătrați, în care viața 
a peste 500 de milioane de oameni 
e determinată de felul în care bate 
musonul. Acesta este cazul Indiei ■ 
unde căldura și vremea rece, ploile 
și seceta, furtunile și liniștea, revăr
sările și retragerile apelor sînt tot 
atâtea efecte ale masonului. In pe
rioada lunilor aprilie—septembrie,
deasupra peninsulei hinduse se for
mează o vastă arie depresionară care 
lasă aerul cald și umed, dinspre o- 
cean, să invadeze uscatul. Sîntem în 
perioada musonului de vară aducător 
de ploi. In perioada octombrie—mar
tie, lucrurile se întâmplă invers : de
presiunea atmosferică ce se formează 
pe continent dă naștere vîntului us
cat și rece care se rostogolește vi
jelios în direcția Oceanului. -E pe
rioada musonului de iarnă, anotimpul 
secetei și al dezolării. Musonul îm
parte practic clima Indiei în singu
rele două sezoane cunoscute aici'; -se-. 
zonul , ploios și cel uscat.

...Minunat este chipul țării în pe
rioada în care dinspre ocean muso
nul aduce pe aripile sale mult aș
teptata ploaie. Aproape peste noapte 
pămîntul își schimbă culoarea de la 
cafeniul prăfos al anotimpului sece
tos la verdele proaspăt, odihnitor, dă
tător de viață.

Pentru India ploile înseamnă via
ță. Orezul (la producția căruia tara 
mea se situează pe al doilea loc în 
lume), grîill, meiul, arahidele (pri- 
mult loc în lume), trestia de zahăr, 
arborii de tot felul depind de 
cantitatea de apă pe care o aduce cu el musonul de vară. Animalele 
depind și ele de zestrea de apă a 
musonului. Întârzierea — ca să nu 
mai vorbim de lipsa acestui oaspete 
fertilizant — aduce țării și oameni
lor pagube care nu o dată ating pro
porțiile dezastrului. Așa s-a întâm
plat în anii 1965 și 1966. cînd o, mare 
parte a teritoriului Indiei a sufe
rit de lipsa de apă, ceea ce a-în
semnat implicit suferințe pentru 
multe milioane de locuitori.

Dar dacă e adevărat că seceta în
seamnă nu o dată calamitate pentru 
popor, nu e mai puțin adevărat că 
nenorocirea e

de apă, ci de cantitatea prea 
de ploi care se abat asupra 
regiuni ale țării.
mai recent exemplu îl poate 
acest an. Musonul a sosit la 
— spre sfîrșitul lunii aprilie, 

el a' adus o asemenea canti-

adusă alteori nu de
lipsa 
mare 
unor

Cel 
oferi 
timp 
Dar
tate de apă, îneît a imlndat regiuni 
întinse, devastând sate, distrugînd re
colte, înecînd vite, ucigînd numeroși 
oameni. Imaginea regiunilor inundate

e halucinantă. Pămîntul dispare sub 
vasta întindere de ape care pare să 
nu aibă sfîrșit. Din loc-în loc plu
tesc cadavre de animale, copaci des- 
rădăcinați, acoperișuri smulse de pe 
casele oamenilor...

In primăvara anului 1968, patru din 
cele mai importante regiuni ale In
diei — Assam, în nord-estul țării, 
Rajasthan, în centrul ei, Kerala, pe 
coasta de sud-vest, și Gujarat, pe 
coasta de vest a Oceanului Indian — 
au fost afectate- grav de inundații.

In Assam, a ieșit din matca sa

adăpost, numeroase persoane și-au 
pierdut viața. Au trebuit să treacă 
zece zile pînă cînd apele furioase 
s-au domolit și au început să se 
tragă spre albia Brahmaputrei.

In. ciuda faptului că Rajasthanul 
e o regiune prea bogată în ape, 
a suferit de asemenea cumplit de

nu 
ea 

____ , . pe 
urma inundațiilor din vară. întinse 
suprafețe ale statului au devenit a- 
devărate mări. Comunicațiile telefo
nice și telegrafice au fost întrerupte. 
Un tren s-a scufundat pînă la ju
mătate de metru sub apă. Evacuarea

„nopți". In 1950, oficiile de turism . au înregistrat1 366 000 de „nopți locuite". După 15 ani, erau aproape2 milioane.Pe Miinsterbrucke, pe Limmătquai, în Bellevue- platz se încrucișează toate limbile lumii. Sînt englezi și francezi, italieni și americani, germani și brazilieni, japonezi și arabi, belgieni și dominicani. La Ziirich se află o instituție specializată în formarea de personal pentru restaurante. Ziirich este baza de plecare a turismului alpin elvețian. Aici găsești' cele mai confortabile hoteluri din Elveția, țară a hotelurilor prin. excelență.Dacă vrei să cunoști o- rașul, trebuie să-i îmbrățișezi panorama din vîrful Lindenhofului — o înălțime pe malul stîng al Lim- matului.De-aici, de pe Linden- hof, metropola apare formată, din două orașe ce se suprapun — orașul vechi și cel modern două aglomerări de nuri înalte și ziduri mărunte, de clopotnițe semețe și de magazine elegante, de metereze și zgîrie-nori de sticlă, aluminiu și marmură. Deasupra tuturor se înalță turnurile prelungi ale Grossmiinsterului, catedrala în stil roman din amvonul căreia Ulrich Zwingli a predicat, în urmă cu 450 de ani, ideile reformei.Oraș al comerțului șl al băncilor ? Firește. Dar nu numai atît. In șesul Lim- matului se zăresc fabricile de textile, de mașini electrice, de produse alimentare. Iar la Wiirenlingen, nu departe de metropola finanței internaționale, se află centrul de cercetări nucleare. Zurichul este totodată și cel dintîi pivot al industriei elvețiene. De altfel, este suficient să citești firmele ce se-nșiruie la intrarea buildingurilor orașului : cele mai importante ■ întreprinderi din Elveția își au sediul centra] la Ziirich. Un edil a fost aspru criticat, cîndva, de presa locală, pentru megalomanie. Spusese, cu prilejul unei reuniuni : „Mica Elveție salută marele Zurich". Orașul este, în- tr-adevăr, inima țăriir'Dar austeritatea protestantă nu îngăduie asemenea exuberantă verbală. Cu atît mai mult cu cît inima nu poate fi separată vascular.Capitală Berna este Baselul este zof, un oraș-artist, dar și un centru financiar. Zurichul este un mecena al științelor exacte, al artelor, al finanțelor, al luxului, el este o sinteză. Pe Râm’-strasse se află vasta clădire a Universității, Școala politehnică federală, Investițiile anuale depășesc pe acelea ale universităților . din Berna, din Basel, din Lausanne sau din Geneva. Și numărul de studenți, de altfel.Istoria metropolei cunoaște și pagini de luminoasă tradiție umanistă. Oraș al refugiului, Zurichul a dat ospitalitate protestanților englezi , și tot în metropola de pe malurile Limmatului s-a tipărit cea dintîi Biblie în limba engleză. Pe insula Ufenau, în largul lacului Ziirich, s-au întâlnit adesea, în lungi colocvii cu apele și pădurile, Ulrich van Hutten și Goethe, Ri- chard Wagner ■ și Freili- grath. într-un han din Ziirich, rămas necunoscut, Michel de Montaigne a descoperit ..o tară ferme- . qățoare și'caldă". In uripă cu două veacuri, în hanul „Zum ScȘwert", pe Wein- platz, și-a făcut apariția familia Mozart. In ziua de 7 octombrie 1766, în Mu- siksaăl, lîngă Fraumiin- stărl mezinul familibi, pe nume Wolfgang și în vîrstă de numai 7 ani, a dat un concert care a rămas. înscris ca un eveniment în analele orașului.Oraș al azilului marilor spirite europene, — de la hughenoții francezi pînă la scriitorii, savanții și artiștii care au opus rațiunea, dementei hitleriste. Lista este riesfîrșită : Voltaire și Madame de Stael, Schlegel și Fichte, Hugo și Liszt, Brahms și Mommsen. Șchonberggasse, lîngă niversitate, Arhiva. Thomas Mann amintește că autorul lui „Buddenbrook" și-a găsit aici o nouă patrie, după cum la cafeneaua „Odeon" ți se poate vorbi despre zilele și nopțile petrecute „într-o discuție" de Ein- •stein și James Joyce, Erich Kăstner și Bertolt Brecht. • Hotărît, Zurich nu este numai „biroul de afaceri al Elveției". El poartă și aureola spiritului, pe care l-a găzduit cu generozitate ' și care l-a înnobilat.

celtur-

de sistemuladministrativă, aristocrî îică, un ora^Jlo-

re-
jertfe :

irigației centrale, 
că pagubele to- . 
de milioane de 

trebuie adăugate

a 
de

rău“ al a- 
de
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BRAHMAPUTREI
de P. VISWANATH,

publicist indian

Brahmaputra, care străbate statul pe 
o distanță de cîteva sute de kilome
tri. In valea Brahmaputrei, locuitorii 
cultivă mari cantități de produse a- 
gricgle și tot aici sînt așezate im
portante localități cu populație nu
meroasă. în luna iulie,’ terenurile a- 
gricole, drumurile, căile ferate, loca
litățile au început să fie acoperite 
de apă. Un milion de oameni au 
fost direct afectați de inundații. Mii 
de dravidieni (denumiți așa după 
limba pe care o vorbesc) au tre
buit salvați cu elicopterele, deoarece 
bărcile s-au dovedit a fi insuficien
te. 250 000 de oameni au rămas fără

călătorilor nu s-a putut efectua de
cît după cîteva zile... Unele drumuri 
au rămas undeva, la fund, la 4 me
tri adîncime... Multe orașe au ră
mas izolate. Hrana și apa de băut 
au fost parașutate din avioane și e- 
licoptere Bilanțul acestor tragice în
cercări: vieți omenești răpuse, în afa
ra importantelor pagube materiale.

Statul Kerala a fost inundat de 
ploile- torențiale pe aproape o treime 
din suprafața sa. Intinzîndu-se pe o 
fîșie îngustă (care uneori nu depă
șește 100 de mile) între munte și 
mare, Kerala a devenit literalmente 
victima torenților repezi care s-au

statului 
revăr- 

în 
170 
de 
au

năpustit de pe versanți spre litoral. 
Aproape 8 000 de case au fost luate 
de ape, 10 000 de familii rămînînd 
fără adăpost. Recolta de orez de pe 
70 000 de acri, (aproximativ 28 000 de 
hectare) a fost în întregime distrusă. 
Pagubele au fost evaluate la impor-, 
tanta sumă de 35 de milioane de - 
rupii. Și în Kerala „duhul 
pelor și-a luat partea lui 
zeci de oameni.

întreaga parte de sud 
Gujarat a fost inundată
sarea rîului Tapt. Aici au pierit 
viitoarea apelor 90 de oameni, 
de sate au fost acoperite, 30 000 
acri cu culturi (12 000 de hectare) 
fost compromiși.

Acesta este, pe scurt, tabloul dis
trugerilor pe care inundațiile le-au 
adus Indiei în acest an. După datele 
citate de ministrul 
dr. L. Kao, reiese 
tale însumează 300 
rupii. La aceasta 
consecințele mai apropiate și inai în
depărtate, foamea, lipsa de adăpost, 
dezrădăcinările...

Firește, autoritățile indiene luptă 
pe măsura puterilor lor împotriva a- 
cestor consecințe nefaste. Chiar în zi- 
lele. în care mari supraf ețe. ale statului 
Assam erau acoperite de ape, 
ministru și ministrul irigării < 
au zburat cu avionul deasupra regiuni' 
lor inundate. S-au anunțat apoi Unele ’ 
măsuri concrete pentru ajutorarea ce- , 
lor loviți. In Rajasthan guvernul a. t 
pus la dispoziția celor rămași fără < adăpost un fond de ajutor care a < 
depășit 10 milioane de rupii. Pentru < a ușura suferințele sinistrăților din * 
Kerala, au fost amenajate adăposturi . ’ temporare în săli și clădiri ■ publice, , 
s-a distribuit timp de două săptămîni , 
hrană gratuită 
au fost luate

Toți indienii,
. vernului pînă

sint însă conștienți că soluția nu poate , 
veni din fondurile alocate după, de- < 
clanșarea catastrofei, ci din sumele • 
ce trebuiesc investite înainte, în lu- * crări de desecări, irigații și amena- “ 
jări hidrotehnice, care să prevină , 
inundațiile. Problema a ajuns să fie < 
dezbătută' nu o dată în parlamentul < 
indian. Din nefericire, pînă acum nu • 
s-au găsit fondurile necesare. '

După părerea specialiștilor, ținînd , 
seama de stadiul general de dez- , 
voltare a economiei indiene, sarcina < de a construi digurile, rezervoarele, < 
canalele de irigațib, necesare pentru ‘ a scoate pămîntul și oamenii de sub '
primejdia stihiilor apei — nu va pu- , 
tea fi înfăptuită înainte de 15—20 de ani. Pînă atunci India nu poate de- ’< cît să-și încordeze forțele pentru a 
atenua cît se poate efectele dezastru- 4 
oase ■ ale musonului.

primul ’ C 
centrale <► 
regiuni- y

celor ale căror case 
de ape.ele la membrii gu- la locuitorii . satelor, Pe U-

Horia LIMAN

f
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1 PRIMIT PE MINISTRUL 

hVĂTĂMlNTULUI DIN (ILAU)A Marii Adunări Naționale
Tovarășul Alexandru Bîrlădea- . nu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele Consiliului Național al Cercetării Științifice, a primit vineri dimineață pe prof. univ. G. H. Veringa, ministrul învățămîntului din Olanda, și prof. dr. H. H. Janssen, președintele Consiliului academic al universităților olandeze, care fac o vizită în țara noastră.La întrevedere, care a decurs

*Ministrul învățămîntului din O- Banda, G. H. Veringa, președintele Consiliului academic al universităților olandeze, prof. dr. H. H. Janssen, care ne vizitează țara au avut o întrevedere, vineri dimineața, cu acad. Ștefan Bălan, ministrul învățămîntului.La întrevedere au luat parte funcționari superiori din minister, precum și dr. Dirk Van Eysinga, ambasadorul Olandei la București.
LUCRĂRILE SESIUNII ȘTIINȚIFICE ANUALE

A INSTITUTULUI DE FILOZOFIEVineri au avut loc in Capitală lucrările sesiunii științifice anuale 
a Institutului de filozofie al Academiei. Cuvîntul de deschidere a fost rostit de acad. prof. C. I. Gu- fen, directorul institutului. în cele 30 de comunicări prezentate, au fost tratate probleme ale cercetării sociale legate de dezvoltarea eontemporană a societății socialiste, 
C r o n i c a zilei

într-o atmosferă cordială, au luat parte acad. Ștefan Bălan, ministrul învățămîntului, și Ștefan Bîrlea, prim-vicepreședinte al C.N.C.S.A fost de față dr. Dirk Van Eysinga, ambasadorul Olandei la București.Cu acest prilej, au fost discutate probleme privind dezvoltarea relațiilor culturale și științifice între cele două țări.
★La amiază, oaspeții olandezi au vizitat Universitatea și Institutul politehnic din București unde au purtat discuții cu rectorii celor două instituții de învățămînt superior : prof. dr. docent Jean Livescu și prof. dr. ing. George Bărănescu.în cursul după-amiezii, oaspeții au făcut vizite la Muzeul Satului și la expoziția „Columna lui Traian". (Agerpres)

ale filozofiei culturii, istoriei filozofiei universale și românești, de estetică, etică, gnoseologie și filozofia științelor naturii.La sesiunea științifică au participat cercetători și cadre didactice de la institutele de specialitate și din învățămîntul superior.(Agerpres)

întoarcerea din Finlanda Cu prilejul
a delegației Zilei

ÎNHUMAREA ACTORULUI
GHEORGHE STORIN

Delegația Marii Adunări Naționale, condusă de Gheorghe Necu- la, vicepreședinte al M.A.N., care a făcut o vizită oficială în Finlanda, la. invitația parlamentului finlandez, s-a înapoiat vineri după- amiază în Capitală.Din delegație au mai. făcut parte deputății Ion Brad, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, secretar al Comisiei pentru cultură și învățămînt a M.A.N., Constantin Dinculescu, membru corespondent al Academiei, consilier în Ministerul învățămîntului, Dumitru Necșoiu, vicepreședinte al Comitetului Executiv al Consiliului popular al municipiului București, secretar al M.A.N., prof. univ. I.adislau Banyai, membru al Comisiei pentru cultură și învățămînt a M.A.N., și prof. Silvestru Patița, vicepreședinte al Consiliului Național al Organizației Pionierilor.La sosire, pe aeroportul Bănea-
★La înapoierea în patrie conducătorul delegației, Gheorghe Necula, a făcut o declarație redactorului Agerpres, Mircea Bumbac, în care a subliniat: Vizita noastră în Finlanda se înscrie pe linia dezvoltării relațiilor de colaborare multilaterală între Republica Socialistă România cu tot mai multe state ale lumii, pe linia extinderii relațiilor Marii Adunări Naționale cu parlamentele altor țări.în convorbirile pe care le-am a- vut cu președintele Finlandei, Urho Kekkonen, cu primul ministru Mhuno Koivisto și cu președintele parlamentului finlandez, Sukselainen, a fost relevată cu satisfacție evoluția favorabilă a relațiilor româno-finlandeze. Desfășurate într-o atmosferă de cordialitate Și de prietenie, convorbirile noastre au reflectat dorința comună de a continua eforturile pentru dezvoltarea acestor relații pe 

sa, delegația a fost salutată de acad. Ilie Murgulescu, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, Anton Breitenhofer, membru al Consiliului de Stat, Vasile Șandru, adjunct al ministrului afacerilor externe, de președinți ai unor comisii permanente ale M.A.N., de- putați.Au fost de față Kaarlo Veikko Makela, ambasadorul Finlandei la București, și membri ai ambasadei.La plecarea din Helsinki, oaspeții români au fost conduși de V. J. Sukselainen, președintele parlamentului finlandez, Leo Suon- păă, vicepreședinte, și Olavi Saler- vo, secretar general al parlamentului.Au fost de față Mircea Bălă- nescu, ambasadorul țării noastre la Helsinki, și membri ai ambasadei române.
*baza respectării independenței și suveranității naționale, avantajului reciproc, egalității în drepturi și neamestecului în treburile interne.în timpul vizitei am avut posibilitatea să cunoaștem mari unități economice, complexe urbanistice, așezăminte social-culturale și alte realizări ale harnicului popor finlandez.Am vizitat, de asemenea, Tîr- gul internațional de la Helsinki, la care produsele expuse în pavilionul țării noastre se bucură de o bună apreciere din partea vizitatorilor.Subliniez încă o dată — a spus în încheiere șeful delegației parlamentare române — că vizita în Finlanda constituie o nouă contribuție la dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări, în interesul ambelor popoare, al păcii și colaborării internaționale.

petrolistuluiCu prilejul Zilei petrolistului, la Rafinăria Brazi 1 a avut loc vineri după-amiază o adunare la care au luat parte numeroși muncitori, tehnicieni, ingineri și funcționari ai întreprinderii.Despre semnificația acestei zile a vorbit ing. Ion Grigoraș, directorul tehnic al rafinăriei, care a reliefat totodată succesele obținute de colectivul celei mai moderne rafinării din țară în întîmpinarea Zilei petrolistului. între altele, aici a fost realizată o producție globală suplimentară a cărei valoare depășește 7 000 000 lei, economii la prețul de cost de 14 milioane lei, precum și 27 650 000 lei beneficii peste plan.Adunări consacrate acestui eveniment au mai avut loc la rafinăriile de la Cîmpina și Teleajen, precum și în numeroase schele din județele Prahova, Dîmbovița și Buzău. (Agerpres)
vremea
Timpul probabil pentru zilele de .6, 

7 și 8 octombrie. In țară : Vreme re
lativ frumoasă, cu cerul variabil. Ploi 

| de scurtă durată vor cădea mai ales 
în nordul țării și în regiunea de mun
te. Vînt potrivit, predominînd . din 
sectorul nordic. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între zero și 10 grade, 
iar maximele între 8 și 18 grade. Ceață 
slabă locală. In București : Vreme re
lativ frumoasă, cu cerul variabil. Vîn- 
tul va sufla slab, pînă la potrivit. 
Temperatura în creștere la început, 
apoi staționară.

LOTOTragerea din 4 octombrie 1968
10 11 16 67 27 38 7 8 59 53 90 85FOND DE PREMII : 800 297 lei.

Vineri, în holul sălii Comedia a Teatrului Național „I. L. Cara- giale", pe scena căruia Gheorghe Storin a realizat ani în șir roluri de neuitat, au venit să aducă un ultim omagiu marelui actor numeroși colegi, discipoli, prieteni, rude , și admiratori.La adunarea de doliu au luat cuvîntul Ion Moraru, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, artista emerită Dina Cocea, prim-secretar al Asociației oamenilor de artă din instituțiile teatrale și muzicale — A.T.M., regizorul Horea Popescu, director adjunct artistic al Teatru

SIMPOZIONULUI

Șl ACȚIUNEA CULTURAL-EDUCATIVĂ"
CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ

Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă și Institutul de științe pedagogice organizează în cursul lunii decembrie a.c.,'la București, un simpozion pe tema „Cercetarea științifică și acțiunea cultural- educativă’. Acest simpozion are drept scop să valorifice studiile efectuate în domeniul educației adulților de diverse institute de cercetare, catedre din învățămîntul superior, precum și de alți specialiști, să generalizeze experiența pozitivă obținută în diferitele sectoare ale activității cultural-educative.In cadrul simpozionului se vor ține referate și comunicări științifice privind rezultatele u

lui Național „I. L. Caragiale", artistul emerit Nicolae Brancomir.Vorbitorii au evocat personalitatea artistică a acestui ctitor al teatrului românesc, membru al u- nei strălucite pleiade de actori. Ei au relevat, totodată, înaltele calități umane ale lui Gheorghe Storin, locul ce îi revine de drept în mișcarea noastră teatrală, pe care a slujit-o cu abnegație și talent timp de peste 60 de ani.După adunarea de doliu, cortegiul funebru s-a îndreptat spre cimitirul Bellu, unde a avut loc înhumarea. (Agerpres)

nor cercetări concrete, metodele și instrumentele de cercetare și unele concepte ale educației adulților.Cercetătorii științifici, personalul didactic și activiștii instituțiilor de cultură și artă care au asemenea preocupări și doresc să participe la lucrările simpozionului sînt invitați să anunțe secretariatului științific, pînă la data de 10 octombrie a. c., titlurile comunicărilor și tematica acestora, pe adresa : Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, Direcția pentru răspîndirea cunoștințelor cultural-științifice. București, Piața Scînteii nr. 1, telefon 17.29.57. X

Delegația Federației Combatanților Antifasciști din Republica Socialistă Cehoslovacă, în frunte cu președintele federației, Josef Husek, care se află în țara noastră, a vizitat în zilele de 3 și 4 octombrie orașul Ploiești, Muzeul Doftana, Muzeul Peleș din Sinaia. Uzinele „Steagul Roșu", Poiana Brașovului și alte obiective culturale și turistice din județul Brașov.Oaspeții au fost primiți de tovarășul Ghecrghe Pană, prim-secretar al Comitetului județean Brașov al P.C.R., președintele conșiliujui . popular județean. ,j 1'.' ......în timpul vizitei delegația a fost însoțită de tovarășul Nicolae Gui- nă, președintele Comitetului foștilor deținuți antifasciști din România, și de generalul maior în rezervă^ on Oprenea, din partea Comitete, Jf organizatoric al veteranilor din războiul antifascist, ,
★

Cu prilejul sărbătorii naționale 
a Republicii Democrate Germane, joi seara a avut loc la cinematograful „Republica" din Capitală un spectacol-de gală cu filmul „Vară fierbinte", producție a studiourilor -Defa“-Berlin.Vineri la amiază s-a deschis în sala Dalles o expoziție de artă decorativă din R. D. Germană.

ARFOGRAF
Hîrtia fotosensibilă pentru 

înregistrări, produsă la Com
binatul chimic din Tîrnăveni 
are caracteristici sensitometri- 
ce speciale, obținute prin apli
carea unui strat fotosensibil pe 
bază de bromură de argint pe 
un suport alb de hîrtie bari- 
tată. La acest combinat se fa
brică mai multe sorturi de 
hîrtie folosite in cercetări teh
nice la înregistrarea oscilo
gramelor, sensitogramelor, po- 
larogramelor, precum și în 
cardiologie pentru executarea 
electrocardiogramelor. Aceste 
sorturi sint denumite in co
merț ARFOGRAF-BS 2, pen
tru seismograme; ARFOGRAF-

(Urmare din pag I)Ieșind de la familia Răduca, aflat sub radiația tonifiantă a frumuseții sale morale, am oprit pe rînd cinci cetățeni, în stradă. I-am întrebat : „Ce părere aveți despre o familie cu unsprezece copii, care vrea să înfieze un copil ? Un cetățean în vîrstă (Valentin Negriceanu) a fluierat admirativ, exclamînd : „Strașnic om trebuie să fie 1'. Al doilea, ceva mai tînăr (după spusele sale „Scarlat și atît") a zis : „E o îndrăzneală, o mare îndrăzneală!’. O cetățeană (Irina Grancea) a precizat : „Trebuie să fie oameni tare de treabă’. Al patrulea și-a exprimat și el cuvinte de admirație. Unul singur s-a mirat : ,J3înt și asemenea oameni ?’Sînt. Și nu unul. Poșta ne-a a- dus deunăzi o scrisoare care n»-a bucurat. O fc— f1f«» din Baia Mare, tot cu unsprezece copii, a înfiat pe cel de-al doisprezecelea....Se spune că soții, după ce au trăit împreună ani și ani, a- 

Expoziția reunește peste 500 de exponate, realizate în tehnici diferite, reprezentînd o multitudine de genuri, ceramică, împletituri, tapiserie. jucării etc.
★Vineri s-au încheiat lucrările sesiunii internaționale pentru prelucrarea electronică a informațiilor, organizată la București sub auspiciile Organizației Națiunilor Unite.Sesiunea, la care au participat specialiști români, delegați și invitați din 22 de țări, a constituit un, util schimb de . păreri asupra ‘‘sistemului informațional statistic, metodelor moderne de programare și prelucrare electronică a datelor.în încheierea lucrărilor au luat cuvîntul Constantin Ionescu, directorul general al Direcției centrale de statistică, președintele sesiunii, și Barrie Davies, directorul Diviziei de statistică din Comisia economică a Organizației Națiunilor Unite pentru Europa. Vorbitorii au apreciat nivelul științific ridicat al discuțiilor și spiritul prietenesc în care s-au desfășurat lucrările acestei manifestări internaționale.în timpul sesiunii, participanții au vizitat Centrul de calcul electronic al Direcției centrale de statistică, unde au purtat discuții cu specialiști români. (Agerpres)

BO-3, pentru oscilograme și 
ARFOGRAF-BE-2, pentru e- 
lectrocardiograme.

Hîrtia foiosensibilă pentru 
înregistrări este sensibilizată 
optic și are un grad. de con
trast ridicat. Ea are stratul 
fotosensibil uniform aplicat, 
iar suprafața netedă, fără în
crețituri, impurități sau alte 
defecte care ar dăuna calității 
înregistrărilor..Hîrtia foiosensibilă pentru 
înregistrări ambalată în hîrtie 
roșie și neagră și introdusă în 
cutii de carton duplex se li
vrează beneficiarilor in lăzi de 
brad sau în containere sigilate, 
protejate in interior cu hîrtie 
ondulată.

„Unde mânîncă
unsprezece../'

jung să semene între ei pînă și la chip. Poate se exagerează, mai mult ca sigur că se exagerează, dar un sîmbure de adevăr tot există. La soții Răduca, oameni în jurul a 45 de ani, asemănarea este izbitoare. Pe undeva și fizică — dar în primul rînd morală. Fac mari sacrificii pentru copii. Dar în același timp nu le iartă nici un semn de lenevie la învățătură și muncă. Seara, parcă se mută școala în casa lor. Cît desore muncă.. Și-au făcut o casă în comuna natală, în Baia de Fier din Gorj. în vara asta au tencuit-o pe dinafară. Cine a făcut cărămida ? Mama și copiii.în acest climat de sănătate morală intrase Stela. N-o mai

ȘTIRI
CULTURALE

„The English Stage Company" — 
formația teatrală engleză care ne vi
zitează țara — a prezentat vineri seara, 
în sala din Bd. Schitu Măgureanu a 
Teatrului „Lucia Sturdza Bulandra", 
primul din cele trei spectacole prevă
zute în programul turneului.

Colectivul teatrului londonez a, adus 4 
în fața publicului bucureștean piesa 
„Nora" de romancierul și dramatur
gul englez D. II. Lawrence (1887—1930) 
Piesa constituie împreună cu „Seara 
de vineri a unui miner" și „Văduvia 
doamnei Holroyd" o trilogie drama
tică dedicată vieții minerilor.

La spectacolul organizat sub egida 
Comitetului de Stat pentru Cultură și 
Artă au asistat Al. Bălăci, vicepreșe
dinte al C.S.C.A., Octav Livezeanu, 
vicepreședinte al I.R.R.C.S., funcțio
nari superiori din Ministerul Afaceri
lor Externe. Au fost, de asemenea, 
prezenți Sir John Chadwick, ambasa
dorul Marii Britanii la București, șefi 
de misiuni diplomatice acreditați în 
țara noastră și alți membri ai corpului 
diplomatic.

In încheierea spectacolului, artiștilor 
englezi le-au fost oferite flori din par
tea C.S.C.A.

★
Invitat să ia parte la Festivalul In

ternațional de Teatru, care se desfă
șoară în cadrul Bienalei de la Veneția, 
Teatrul Tineretului din Piatra Neamț 
va prezenta în zilele de 9 și 10 oc
tombrie a.c. spectacolele: „Afară-i 
vopsit gardul, înăuntru-i leopardul" 
de Al. Popovici și „Vrăjitorul din Oz“ 
de Eduard Covali și Paul Fidrihan 
după Frank Baum — ambele în regia 
lui Ion Co jar.-

•fa
Orchestra simfonică a Cinemato

grafiei, dirijată de Constantin Bu- 
geanu, a plecat vineri seara într-un 
turneu în R. F. a Germaniei. Timp de 
zece zile, formația va concerta în ora
șele Karlsruhe, Frankfurt pe Main, 
Ansbach, Tubingen și altele.

★
Vineri seară, la București a so

sit orchestra de jazz a Universității 
din Illinois, condusă de John Gravey, 
profesor de muzică la această universi
tate, care are și conducerea altor două 
formații americane de muzică de ca
meră. Cei 24 de instrumentiști ai or
chestrei, tineri profesori sau studenți, 
vor concerta în Capitală, în sala Pa
latului, în zilele de 5 și 6 octombrie 
și în mai multe orașe din țară.

recunoșteai. Dar, către vacanța de vară, reumatismul căpătat de timpuriu s-a reactivat și fata a trebuit internată în sn'tal. La ieșire, au luat-o părinții. Conștiința ? Mintea de pe urmă ? Să nu anticipăm...I-am făcut ieri o vizită Stelei Izvoranu Nu era acasă. în schimb era tatăl ei, Alexandru Izvoranu, om în putere. La 12 ziua dormea. L-a sculat o vecină.— Sînteți în schimbul de noapte ? — l-am întrebat.— Nu mai lucrez de un an și ceva Am ieșit din serviciu, era greu...— Și nu v-ați mai angajat nicăieri ?— Pe șantier, la betoniere. Dar

La 8 octombrie — la București

Expoziția industriala suedeza

BBBBBBB!

Sub egida Asociației generale pentru export a Suediei, la 8 octombrie urmează să se deschidă la București Expoziția industrială suedeză. Timp de 9 zile, cît va dura expoziția, aproximativ 50 de firme producătoare din această țară . Vor ..prezenta „cele ■ mai reprezenta^., five realizări obținute în principa- . lele ramuri ale economiei suedeze.In legătură cu organizarea acestei expoziții, dl. Lars Gus'avsson, director adjunct al expoziției, a declarat următoarele unui redactor al agenției române de presă „A- gerpres" : „După cum se știe, a- ceasta este cea de-a doua expoziție de amploare pe care Suedia o organizează la București. Actuala expoziție, însă, o depășește pe cea precedentă, organizată în anul 1963, și este reprezentativă pentru stadiul de dezvoltare al industriei suedeze. De altfel, expoziția pe care o vom inaugura în curînd este cea mai mare manifestare de acest gen pe care am prezentat-o în ul
PRIN O. N T.

Excursii 
peste hotare

Doriți să petreceți concediul vizitînd obiective turistice de peste hotare ? Un asemenea prilej îl oferă Oficiul Național de Turism, care organizează în perioada octombrie-decem- brie a. c. excursii în Bulgaria, Cehoslovacia, Republica Democrată Germană, Polonia, Ungaria și U.R.S.S. De asemenea, la cererea colectivelor pot fi organizate excursii suplimentare pe diverse itinerare în țările mai sus-mențio- nate.Programele, datele și orice alte informații privind aceste excursii pot fi cerute la toate agențiile și filialele O.N.T. din țară.
n-am putut, e muncă multă, mă spetisemȘi ca să nu se mai „spetească", stă acasă. Trăiește din ce cîștigă nevasta, muncitoare la I.R.V.A. Șade în curte, pe bancă, pînă îl prinde iar somnul. Iși doarme viața.— Unde-i fata, Stela ?— A luat-o careva, vrea s-o înfieze.— Adevărat ? A plecat înapoi la familia Răduca ?— Nu, am dat-o la altul. Ce era să mănînce la mine ? A plecat ieri....A dat-o la altul Ca pe un obiect.Mama Răduca știe. Cînd a aflat, i-a spus soțului : „Du-te și ad-o încoace. Vorbește cu taică- său Cum să stea fata la alții?".Dar tatăl fetei nu vrea. O fi avînd alte planuri. Iar în timpul acesta, Stela, care a reînceput școala, trece zilnic prin fața casei familiei Răduca și privește cu jind... O trage inima să intre.Ce se va întîmpla mai departe ? Familia Răduca este gata s-o înfieze pe Sleia. 

timii ani peste hotare. Organizarea ei la un asemenea nivel și proporții reflectă atenția și inte-. resul pe care noi îl acordăm colaborării economice cu partenerii români,- colaborare care se desfășoară satisfăcător. Astfel, numai în . ultirjiii„șapțe„..ani,;. volumul, „.schim-...., burilor^4e'.mărfuri dintre cele două' țări a crescut de peste 3,5 ori.Ne exprimăm convingerea — a spus L. Gustavsson — că expoziția industrială suedeză, prin mărfurile pe care le va prezenta, va reuși să informeze cît mai fidel publicul larg românesc asupra nivelului actual de dezvoltare industrială a Suediei și, totodată, va oferi posibilitatea efectuării unui schimb de opinii între specialiștii din cele două țări. în același timp, dat fiind și caracterul ei comercial, expoziția va facilita într-o măsură apreciabilă intensificarea schimburilor comerciale dintre Suedia și România". (Agerpres) '
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I Atleta iugoslavă VEHA NICO-
LICI, una din principalele candi- Idate la medalia olimpică de aurin proba de 800 m plat, manifestă o formă excelentă. Ea a parcurs Ila antrenament 600 m în 1’25”3/10. Vera Nicolici a declarat unor corespondenți că speră să coboare sub 2’ la 800 m plat.

I H
1 Recordmanul mondial Ia săritu

ra în înălțime, VALERI BRUMEL 
I (U.R.S.S.) este așteptat să sosească astăzi la Ciudad de Mexico în calitate de... turist. După cum se știe, Brumei și-a încetat activita-
I tea competițională în urma unul | grav accident de motocicletă.
|

I Ciclistul belgian ROGER DE
VLAEMINK a cîștigat cea de a doua competiție de antrenament 

I desfășurată în împrejurimile orașului Ciudad de Mexico. El a realizat pe 120 km timpul de 2h 28’ 131”, fiind urmat de italienii GinoPancio și Giovanni Rosolen. Pe velodrom, cel mai bun timp în proba Ide urmărire pe echipe (4 km) afost realizat de echipa R.F. a Ger
maniei : 4’23” 9/10.

IMaratonistul englez JOHNSTONa parcurs ieri la antrenament 30 km. El a slăbit în timpul cursei a- Iproape 3 kg. Cu două zile maiînainte Johnston realizase pe 20 km lh7’.
Atletul canadian CROTHERS, medaliat cu argint la J.O. — Tokio, a anunțat oficial că va lua startul numai în proba de 800 m plat. De 

asemenea, atletul sovietic KUDIN-

Concurs special 
PRONOEXPRES

după o nouă
a

■

formulăLa 9 octombrie va avea Ioc un concurs special Pronoex- pres care se va desfășura după o nouă formulă tehnică extrem de avantajoasă pentru participanți.Cu 15 lei se va putea participa la toate cele 9 extrageri cuprinzînd 50 de numere. De menționat că cele 9 extrageri vor fi efectuate în 3 faze, a- cordarea premiilor făcîndu-se pe 14 categorii. Vor fi acordate premii speciale în autoturisme în număr nelimitat — Fiat 1 800, Volga, Renault 10 Major — și 20 autoturisme
SgggțsgmggJHsgggaBBBBBBg

OLIMPICĂ
SKI, campion european la 3 000 m obstacole, s-a hotărît să renunțe la ideea de a concura și la 5 000 m.

Antrenorul înotătorului francez 
MOSCONI, Georges Garret, a declarat printre altele : „Elevul meu este în super-formă. I-am prescris cîteva zile de odihnă pentru a se prezenta așa cum doresc eu la startul probelor".
H

CUNOSCUTUL SPRINTER FRAN
CEZ ROGER BAMBUCK nu a putut participa la ultimele antrenamente fiind răcit. Medicii i-au prescris odihnă totală timp de 3 zile. De asemenea, ÎNOTĂTORUL MEXICAN 
GUILLERMO ECHEVARRIA. unul dintre favoriții probei de 1 500 m liber, suferă de bronșită și medicii i-au interzis să se mai antreneze cîteva zile.
Sezon de toamnă rugbistic
Paralel cu desfășurarea campio

natului național, rugbiștii noștri 
fruntași se pregătesc în vederea 
unor atractive intîlniri oficiale 
contînd pentru ediț a 1968/1969 a 
competiției „Cupa Națiunilor — 
F.I.R.A.". Astfel, la 27 octombrie 
este programată la Praga partida 
Cehoslovacia-România, iar la 1 de
cembrie, la București, Romănia- 
Franța (în cuplaj cu meciul ami
cal România B-Polonia). Printre 
selecționabilii antrenați de Al. 
Teofilovici și D. Ionescu se nu
mără cunoscuții jucători Dinu, Ba- 

tehnicăprin tragere la sorți — 1 Renault 16, 2 Warzawa, 4 Renault 10 Major, 8 Moskvici 408 cu 4 faruri și radio, 5 Skoda 1000 M.B. De subliniat că autoturisme se pot cîștiga și cu 4 numere cîștigătoare din 7 extrase. De asemenea se mai a- tribuie premii fixe în bani și variantelor de la categoria E a extragerii a IX-a specială, care au indicat numai trei numere din 7 extrase.Vînzarea biletelor pentru concursul special Pronoexpres din 9 octombrie se face pînă marți, 8 octombrie.
BBBBBBBsBBBBBl
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In cîteva rînduri• In meci retur pentru Cupa Cupelor la fotbal, Ado Haga a învins cu scorul de 2—0 (1—0) echipa A.K. Graz. învingătoare și în primul meci, formația olandeză s-a calificat pentru turul următor, urmînd să în- tîlnească echipa F. C. Koln.• Selecționatele masculine de volei ale orașelor Varșovia și Pari* au susținut un meci amical în capitala Franței. Voleibaliștii polonezi au învins cu 3—2 (15—12, 13—15, 3— 15, 15—9, 15—7).• La turneul de tenis (jucători profesioniști) care se desfășoară la Johannesburg, Bucholz (S.U.A.) l-a învins cu 9—7, 6—4 pe Pilici (Iugoslavia), iar Drysdale (Republica Sud-Africană) a dispus de Barthes (Franța) cu 6—0, 8—6.• Cu prilejul unei gale profesio» niște de box desfășurate la Copenhaga, campionul european la cat. semigrea, Tom Bogs (Danemarca), l-a învins prin K.O. în rundul li) pe francezul Bernard Quelliar.
o La Miinchen a început întîl- nirea internațională de tenis pentru „Cupa Davis" dintre echipele R. F. a Germaniei și Indiei. După prima zi, scorul este egal : 1—1. Lall (India) l-a învins cu 2—6, .6—2, 6—3, 6—4 pe Ingo Buding (R. F. a. Germaniei). Bungert (R. F. a Germaniei) a dispus cu scorul de 4—6, 6—0, 8—6, 7—5 de Krishnan (India). Astăzi are loc proba de dublu.

ciu, Demian, Țuțuianu, Stoica, Răș- 
canu, Ciobănel, Veluda, Șerban, 
Țibuleac, Irimescu, Vusek, Drago- 
mirescu ș.a. Lotul definitiv va fi 
alcătuit la 19 octombrie, după me
ciul de selecție România A-Româ- 
nia B. Pe agenda internațională a 
sezonului de toamnă se înscrie și 
turneul pe care campioana Italiei, 
echipa Parma, îl va întreprinde în 
țara notslră între 29 octombrie-8 
noiembrie, cînd. va susține trei 
partide amicale cu formații ce ur
mează a fi desemnate.



*
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LA O.N.U. CONTINUA
DEZBATERILE GENERALENEW YORK — 4. — Trimisul special Agerpres Nicolae Ionescu transmită : Vineri dimineață au continuat, sub președinția ministrului de externe al Guatemalei, Emilio Arenales Catalan, dezbaterile generale din cadrul celei de-a 23-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U.Exprimîndu-și încrederea în rolul Organizației Națiunilor Unite care, „deși este departe de a îl perfectă, a exercitat și continuă să exercite o influență moderatoare", secretarul 

de stat pentru afacerile externe al 
Mexicului, Antonio Carrillo Fiores, a declarat că țara sa se pronunță pentru statornicirea „unei păci durabile și drepte, pe baza principiului respectării drepturilor tuturor popoarelor și principiului neintervenției". O atenție deosebită a acordat șeful delegației mexicane în intervenția sa problemelor dezvoltării. El a arătat că prima decadă a dezvoltării, care se apropie de sfîrșit, „a demonstrat că drumul spre pace trece prin găsirea unor formule care să vină în întîmpinarea nevoilor elementare ale popoarelor". ■

Ministrul de externe al Olandei, 
J. Luns, și-a exprimat în intervenția sa părerea că tabloul vieții politice internaționale este dominat de culori pesimiste, adăugind că țara sa „este gata să se alăture eforturilor celorlalte națiuni în direcția revita- iizării și întăririi rolului Națiunilor Unite".Referindu-se la situația din Orientul Apropiat, J. Luns a arătat că guvernul său „este serios îngrijorat de evoluția nefavorabilă a evenimentelor de după adoptarea de către Consiliul de Securitate, la 22 noiembrie anul trecut, a unei rezoluții care conține bazele unei reglementări durabile". El a siibliniat că misiunea încredințată ambasadorului Gunner Jarring constituie, după părerea guvernului olandez, cea mai bună cale spre găsirea unei soluții acestei probleme.

Ministrul de externe al Pakistanu
lui, Arshad Husain, a expus pe larg, în fața Adunării Generale, principalele concluzii ale Conferinței Statelor neposesoare de arme nucleare, al cărei președinte a fost. El a subliniat că actuala sesiune trebuie să examineze „căile și mijloacele cele mal bune de îndeplinire a hotărîri- lor adoptate de conferință", precum și problema convocării unei a doua conferințe a statelor neposesoare de arme nucleare. Trecînd apoi la problemele situației internaționale, ministrul pakistanez a declarat că războiul din Vietnam „lezează conștiința întregii lumi". El și-a exprimat speranța că „poporul vietnamez,

care nu a mai cunoscut pacea de peste o generație, va fi lăsat să-și ' hotărască singur viitorul, fără nici un amestec din afară". Arshad Husain a făcut, da asemenea, o amplă prezentare a litigiilor existente între țara sa și India.Ministrul afacerilor externe al Ve- nezuelei, Ignacio Iribarren Borges, s-a referit îndeosebi la problemele care preocupă țările din America Latină. în ce privește războiul din Vietnam, ministrul venezuelean și-a exprimat regretul că convorbirile de la Paris dintre reprezentanții S.U.A. și cei ai R. D. Vietnam nu au înregistrat progrese.
★Comitetele principale ale Adunării Generale a O.N.U. au definitivat organizarea lucrărilor lor. Au fost aleși astfel vicepreședinții șl raportorii comitetelor. La propunerea reprezentantului Mexicului, în funcția de raportor al Comitetului juridic a fost ales reprezentantul României, George Secarin. Candidatura sa a fost sprijinită de delegații Republicii Chile, Mongoliei, Franței, Israelului și Ecuadorului care au subliniat în intervențiile lor contribuția pe care delegația României a adus-o în decursul anilor la dezbaterea și soluționarea problemelor care s-au aflat pe ordinea de zi a acestui important comitet al Adunării generale a O.N.U.

★în ședința de vineri după-amiază 
a Comitetului pentru problemele economice și financiare, subsecretarul general al O.N.U., Philippe de Seynes, a prezentat o amplă expunere consacrată aspectelor activității O.N.U. pe planul dezvoltării economice internaționale și în special problemelor legate de cea de-a doua „decadă a dezvoltării".Scliițînd coordonatele în care, după părerea sa, va trebui să se desfășoare vastul și complexul plan de acțiune pentru noua decadă, vorbitorul a subliniat că „viziunea asupra unei lumi interdependente. în care, într-o măsură mai mare decît în trecut, problemele fiecăruia devin preocupările tuturor, trebuie să înlocuiască ideea despre univers format din grupuri și blocuri ce se opun și uneori cooperează, rămî- nînd însă fundamental străine unul față de celălalt". „Aceasta, a spus Philippe de Seynes, este viziunea pe care o pune în fata noastră a doua decadă a dezvoltării : dacă vom înțelege forța pe care ne-o dă această viziune, putem avea credința că nu vom eșua în eforturile noastre".

ÎNCHEIEREA 
CONVORBIRILOR 
SOVIETO- 
CEHOSLOVACEMOSCOVA 4 (Agerpres). — A- genția TASS anunță că la Moscova a fost dat publicității un comunicat oficial cu privire la încheierea convorbirilor sovieto-cehoslovace, care au avut loc în zilele de 3—4 octombrie a.c.Delegația C.O. al P.C. din Cehoslovacia, formată din Alexander Dubcek, Oldrich Cernik și Gustav Husak, a părăsit la 4 octombrie Moscova, plecînd spre patrie.La aeroportul din Moscova, delegația a fost condusă de Leonid Brejnev, Alexei Kosîghin, Nikolai Podgornîi și de Konstantin Katu- șev, secretar al C.C. al P.C.U.S.

Semnarea unui acord 
comercial între România 

și țările Beneluxului

încheierea festivităților 
de la Conakry 

întrevederi și vizite ale delegației 
guvernamentale române

Rezoluția adoptată de Comitetul 
pentru decolonizareComitetul special O.N.U. pentru decolonizare a adoptat cu 10 voturi contra 4 și 9 abțineri o rezoluție în care condamnă menținerea de baze militare de către puterile coloniale în teritoriile pe care le administrează și îndeosebi menținerea bazei americane în Insula Guam. Rezoluția subliniază că a- ceastă situație constituie o sursă de tensiune internațională și un pericol la adresa păcii și securității mondiale.Comitetul a condamnat, de asemenea, drept o „crimă împotriva u- manității" folosirea forței de către puterile coloniale și îndeosebi de către Portugalia pentru „a suprima aspirațiile legitime ale popoarelor coloniale la autodeterminare și independență".Totodată, comitetul a condamnat cu vehemență guvernele Republicii Sud-Africane, Portugaliei, precum și regimul rasist ilegal și minoritar din

Rhodesia de Sud pentru intensificarea „agresiunii lor militare coordonate împotriva mișcărilor de eliberare a popoarelor aflate sub dominația lor". *Michel Debre, ministrul de externe al Franței, a sosit la New York pentru a participa la lucrările celei de-a 23-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. La sosirea pe aeroport, ministrul francez a declarat că a sosit momentul pentru a se reveni la principiile și obiectivele fundamentale ale Națiunilor Unite: autodeterminarea, neintervenția în treburile interne și acordarea de asistență de către țările industrializate țărilor în curs de dezvoltare. După părerea lui Debre, singura problemă care trebuie pusă la O.N.U. este „de a regăsi principiile unei politici de destindere și condițiile unei asemenea destinderi".
Cine îl sprijină pe Wallace, candidatul „independent" la președinție ? întrebarea aceasta apare tot mai des în coloanele presei americane, în comentariile observatorilor politici care urmăresc evoluția actualei campanii prezidențiale din Statele Unite. Pentru a răspunde la întrebare, trebuie ținut seama în primul rînd de programul politic al așa-numitului „partid independent a- merican" — grupare ultrareacționară constituită de amintitul Wallace, fost guvernator al statului Alabama, cunoscut pentru „convingerile” sale rasiste. Trebuie spus că tema centrală a acestui program o constituie promisiunile de „respectare a legii și ordinii”, ceea ce în interpretarea adepți- lor candidatului „independent” nu înseamnă altceva decît folosirea exhaustivă a poliției și armatei pentru înăbușirea oricăror manifestări ale americanilor în favoarea ideilor de democrație, dreptate și justiție socială. Tocmai de aceea, din cuvîntările rostite de candidatul „independent* nu lipsesc niciodată elogiile adresateF.B.I.-ului,

programului prezentat de Wallace se referă la problemele rasiale din S.U.A. Wallace preconi- zecră în acest domeniu măsuri ultrasegregațio- niște, de completă anihilare a drepturilor negrilor americani, măsuri care, dacă ar ajunge să fie puse în practică, ar echivala aproape cu o

polițiștilor, îndemnurile la adoptarea celor mal brutale măsuri pentru a stăvili glasurile populației care militează pentru drepturi civile.O parte importantă a

Ambasadorul României 
în Uruguay și-a prezentat 
scrisorile de acreditareMONTEVIDEO 4 (Agerpres). — Ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Republica Uruguay, Victor Florescu, și-a prezentat vineri scrisorile de acreditare președintelui Republicii Uruguay, Jorge Pacheco Areco.La ceremonie au participat ministrul de externe, Venancio Flores, șeful Casei militare a președinției, și alte personalități oficiale uruguavene. Ambasadorul român a fost însoțit de membrii Ambasadei Republicii Socialiste România din Uruguay.După prezentarea scrisorilor de acreditare între președintele Republicii Uruguay și ambasadorul României a avut loc o convorbire cordială.

Relațiile economice 
bulgaro-suedezeSOFIA 4 (Agerpres). — După cum anunță agenția BTA, la Sofia a fost instituit Comitetul pentru promovarea comerțului și colaborării e- conomice dintre Bulgaria și Suedia.Referindu-se la relațiile comerciale dintre cele două țări, Avakum Branicev, președintele Camerei de comerț a R. P. Bulgaria, a arătat că volumul acestora a ajuns la 10 400 000 dolari în 1967, față de 1670 000 dolari în anul 1951.

★Ministrul comerțului exterior al Bulgariei, Ivan Budinov, a primit delegația economică suedeză, condusă de S. Meller, care se află în vizită în capitala bulgară. Au avut loc convorbiri privind posibilitățile dezvoltării relațiilor economice dintre Bulgaria și Suedia.

BRUXELLES 4 (Agerpres). — La 3 octombrie, ministrul comerțului exterior al României, Gheorghe Cioară, a avut o întrevedere cu ministrul afacerilor externe al Belgiei, Pierre Harmel. Cu această ocazie, au fost discutate probleme privind dezvoltarea relațiilor ro- mâno-belgiene, cooperarea economică, tehnică și industrială dintre cele două țări. La întrevedere, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, au participat, de asemenea, T. Tăbăcaru, însărcinat cu afaceri a.i. al României în Belgia, și Ștefan Niță, șeful agenției comerciale române la Bruxelles.In aceeași zi, la Ministerul Comerțului Exterior al Belgiei a avut loc semnarea unui acord comercial de lungă durată între România și țările Beneluxului. Acordul a fost semnat de către Gheorghe Cioară, ministrul comerțului exterior al României, H. Fayat, ministrul comerțului exterior al Belgiei, și de

Vos Van Staenwijk, ambasadorul Olandei în Belgia.Continuîndu-și vizita în Belgia, ministrul Gheorghe Cioară a fost oaspetele uzinelor Glaverbel din Bruges, renumită în producerea de geam tras. Cu acest prilej, președintele Comitetului executiv al grupului Glaverbel, Lemaigre, a oferit un dejun în onoarea ministrului român.Seara, în saloanele ambasadei, însărcinatul cu afaceri a.i. al României în Belgia, T. Tăbăcaru, a oferit o recepție la care au participat H. Fayat, ministrul comerțului exterior belgian, A. Cools, ministrul de finanțe, F. Terwagne, ministrul afacerilor comunitare, A. Ernemann și de Dobeller, miniștri plenipotențiari în Ministerul Afacerilor Externe și Comerțului Exterior, reprezentanți ai vieții politice belgiene, industriași, oameni de afaceri, membri ai corpului diplomatic, ziariști.

CONAKRY 4 (Agerpres). — La Conakry au luat sfîrșit festivitățile oficiale desfășurate cu prilejul celei de-a 10-a aniversări a Republicii Guineea, la care au participat delegații din 45 de țări, printre care și o delegație guvernamentală română. Conducătorul delegației țării noastre, Adrian Dimitriu, ministrul justiției, a transmis, cu a- ceastâ ocazie, președintelui Seku Ture un mesaj din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România.Delegația română a asistat, de asemenea, la ceremonia înhumării în pămîntul natal a rămășițelor a doi cunoscuți luptători pentru independența și libertatea poporului guineez, căzuți la începutul acestui secol pe teritoriul Africii. La ceremonie a luat cuvîntul președintele Seku Ture. Adrian Dimitriu, șeful delegației române, a rostit un cu- vînt omagial.

Adrian Dimitriu a avut, de asemenea, o întrevedere cu Fode Ma- madou Ture, ministrul justiției, precum și cu procurorul general al republicii, Souleiman Sysavarie.în cursul șederii de 10 zile în Guineea, oaspeții români au vizitat diferite obiective social-cul- turale și industriale, printre care fabrica de tutun și chibrituri, precum și fabrica de ulei din arahide, realizări înfăptuite după proclamarea independenței. Totodată, delegația română s-a întîlnit cu specialiști din agricultură și cu beneficiari ai unor tractoare și camioane românești. Aceștia s-au declarat foarte satisfăcuți de calitățile tehnice superioare și randamentul tractoarelor și camioanelor ^fabricate în România. Pretutindeni, membrii delegației române au fost primiți cu multă căldură și simpatie.
Cu prilejul zilei armatei 

cehoslovace

CIMNTAREA PREȘEDINTELUI
După lovitura de stat 

din Peru
ROMĂ

Marș împotriva 
șomajuluiROMA 4. Corespondentul A- gerpres N. Puicea transmite: Joi seara, centrul istoric al Romei a constituit cadrul unei puternice manifestații a oamenilor muncii. Mii de salariați de la uzinele și întreprinderile din capitala Italiei, precum și din provincie, au organizat un marș împotriva șomajului, pentru respectarea drepturilor sindicale în fabrici, pentru condiții mai bune de muncă și de trai. întruniți în piața Colosseum, demonstranții purtau pancarte în sprijinul obiectivelor lor de luptă. Ei au format apoi o coloană, în fruntea căreia se aflau muncitorii de la fabricile „Apollon" și Pischiutta, care de cîteva luni sînt angajați în- ’tr-o luptă dîrză cu patronii. Alături pășeau oameni ai muncii de la alte întreprinderi aflate în grevă ca, de pildă, „Toscano" și „Sidercomit", de la căile ferate.Demonstrația de joi seara a muncitorilor din capitala Italiei și din provincie — care s-a bucurat de sprijinul u- nor cunoscuți oameni de cultură și artă, profesori și studenți — este considerată o nouă etapă a luptei oamenilor muncii pentru a determina alegerea unor căi de dezvoltare economică capabile să înfrunte cu succes fenomenul de creștere a șomajului, să asigure un . nivel de trai mai ridicat oamenilor muncii.

0 DECLARAȚIE A BIROULUI 
POLITIC Al P. C. FRANCEZ 
privind situația economică 

și socială din Franța
PARIS 4. — Corespondentul A- gerpres Georges Dascal transmite i Biroul Politic al Partidului Comunist Francez a dat publicității o declarație asupra situației e- conomice și sociale, în care, după ce reamintește succesul obținut în urma mișcărilor sociale din mai- iunie trecut, subliniază necesitatea continuării luptei pentru apărarea cuceririlor obținute.Biroul Politic cheamă toate organizațiile și pe activiștii săi să contribuie la unitatea și acțiunile muncitorilor pentru obținerea scării mobile a salariilor, garantarea muncii, apărarea și lărgirea libertăților sindicale ; să facă cunoscut în toate întreprinderile propunerile, soluțiile și acțiunile Partidului Comunist în favoarea revendicărilor muncitorești, cît și programul partidului—de democrație autentică și modernă, concepută ca o etapă spre socialism, în condițiile specifice ale Franței.

LIMA 4 (Agerpres). — „Junta revoluționară", constituită în Peru după preluarea puterii de către reprezentanții forțelor armate, s-a dizolvat după ce în prealabil a procedat la desemnarea unui nou președinte în persoana generalului Juan Velasco Alvarado, șeful statului major al armatei, considerat drept principal autor al înlăturării președintelui Belaunde Terry. Generalul Juan Velasco Alvarado a depus ju- rămîntul ca președinte al republicii și a constituit cabinetul său militar împreună cu care cumulează puterile legislativă și executivă, împărțite pînă în prezent, potrivit constituției, între șeful de stat și parlament.în capitala peruviană s-a aflat că manifestațiile care au avut loc joi s-au soldat cu un mort și mai multi răniți, iar 300 de persoane au fost arestate. Vineri situația a fost calmă în toată țara. Totuși, după cum apreciază agenția France Presse, calmul ar putea fi de scurtă durată. Astfel. Federația națională a lucrătorilor din industria zahărului a lansat o chemare la grevă imediată pentru a protesta împotriva loviturii de stat, lovitură care a fost condamnată și de Confederația oamenilor muncii din Peru.Președintele Peruvian destituit, Belaunde Terry, aflat la Buenos Ai-

res, a trimis un manifest Ia Lima în care se declară în continuare președinte constituțional și afirmă că se va întoarce în țară imediat ce acest lucru va fi posibil.
Noua conducere 

a Partidului socialist 
din JaponiaTOKIO 4 — Corespondentul Agerpres Florea Țuiu transmite : După o întrerupere de 20 de zile, cauzată de neînțelegerile survenite între fracțiuni în problema alegerii noii conduceri, lucrările convenției anuale a Partidului Socialist din Japonia s-au încheiat vineri. în funcția de președinte al partidului a fost numit Toinomi Narita (fost cîndva secretar general), iar în cea de secretar general, Saburo Eda (fost vicepreședinte). Vechea conducere, în frunte cu președintele Seichi Katsumata, a demisionat, asumîndu-și în acest fel responsabilitatea înfrîngerii suferite la alegerile de la 7 iulie pentru Camera superioară a Dietei, cînd partidul a pierdut opt locuri.

PRAGA 4 — Corespondentul Agerpres Eugen Ionescu transmite : Cu prilejul zilei armatei cehoslovace/pre- ședintele R. S. Cehoslovace, ^țludvik Svoboda, a primit vineri la Hradul din Praga pe absolvenții academiilor militare. La întîlnire au participat J.( Smrkovsky, Z. Mlynar, J. Spacek, precum și membri ai guvernului, conducători ai Frontului Național și ai partidelor care fac parte din Frontul Național, reprezentanți ai vieții politice și obștești, generali ai armatei cehoslovace.Generalul colonel Martin Dzur, ministrul apărării naționale, a prezentat pe noii absolvenți conducătorilor de partid și de stat. A luat apoi cuvîntul L. Svoboda, care a scos în evidență tradițiile armatei cehoslovace și a subliniat sarcinile care stau în fața militarilor pentru întărirea capacității de apărare a R. S. Cehoslovace și în o- pera de construcție a socialismului. In încheierea cuvîntării sale, L. Svoboda a transmis tuturor militarilor cehoslovaci un salut cordial șțGfelici- tări din partea lui A. Dubcek,,^ '? Cernik și G. Husak, cu ocazia Zi forțelor armate ale R. S. Cehoslovace.
S O O @ B SI B

agențiile de presă transmit:
Ședința guvernului re

voluționar muncitoresc ță
rănesc ungar a avut 100 ioi la Budapesta. După cum relatează agenția M.T.I., în cadrul ședinței, ministrul agriculturii și industriei alimentare al R. P. Ungare a prezentat un raport cu privire la rezultatele obținute anul acesta în agricultură.

Poporul cipriotse va °Pune unei eventuale folosiri a bazelor britanice din insulă în vederea unor operațiuni militare împotriva unor țări vecine, a afirmat arhiepiscopul Makarios, președintele Republicii Cipru. Precizarea președintelui Makarios este, după părerea agenției France Presse, în legătură cu unele informații apărute în presa cipriotă și turcă potrivit cărora Marea Britanie intenționează să consolideze aceste baze, do- tîndu-le cu armament nuclear.
In Japonia a fost perfec

ționat Un SiStem de Producere în masă a plutoniului 239 cu o puritate de 96 la sută. Un anunț oficial dat publicității joi la Tokio arată că la Institutul pentru cercetarea energiei atomice din Japonia au fost deja fabricate pe această oale 105 grame de plutoniu. în acest fel, Japonia a devenit a patra țară din lume, după India, Belgia și Norvegia, care a reușit să obțină prin metode proprii plutoniu 239. Plutoniul obținut urmează să fie folosit în cursul cercetărilor știin-

țifice desfășurate în Japonia conform programului de utilizare pașnică a energiei nucleare.
Giuliano Pajetta, membru alC.C. al P.C.I., a făcut în cursul lunii septembrie o vizită, din însărcinarea P.C.I., în Columbia, Peru, Chile, Argentina, Uruguay și Brazilia — se a- nunță din Roma. In cadrul vizitei el a luat contact cu cercuri politice și ziaristice, s-a întîlnit cu conducători ai partidelor comuniste din aceste țări. Convorbirile au permis un schimb util de păreri și de informații asupra principalelor probleme actuale ale mișcării comuniste și antiimperialiste internaționale, îndeosebi asupra necesității întăririi și lărgirii legăturilor, deja existente, între P.C.I. și partidele frățești din America Latină.
Expoziția universală 

„Expo 67", de la Montreal, 
s-a soldat cu un deficit "lobal de 273,5 milioane dolari, a anunțat în- tr-un raport ministrul canadian al comerțului, Jean Luc Pepin.

România a cîștigat pre
miul I la cel de-al treilea Festival 
internațional pentru programe de tele
viziune „Harfa de aur” organizat la 
Dublin de Compania irlandeză de ra
dio fi televiziune cu filmul „Armonii 
fi ritmuri milenare" în regia lui Car
men Dobrescu. Pe locul doi s-a clasat 
Cehoslovacia, iar premiul trei a reve
nit Greciei, Ungaria primind o men
țiune specială. Au participat 33 de 
companii de televiziune din 29 de țări.

Rezervele franceze de 
aur și valută liber conver
tibilă au scăzut cu încă 338 milioane de franci (67,6 milioane dolari) în săptămîna care s-a încheiat la 26 septembrie, a anunțat Banca Franței.

0 nouă explozie nuclea
ră subterană a fost efectuată pe poligonul din statul Nevada — a anunțat Comisia pentru energie atomică a S.U.A. Agenția Associated Press menționează că aceasta este a 22-a explozie nucleară subterană e- fectuată în S.U.A. de la începutul anului.

Lucrările primei confe
rințe a mișcării cooperatis
te sătești din Irakau luat la Bagdad. Una din rezoluțiile adoptate de conferință cere ca 10—-15 la sută din pămînturile arabile ale țării să fie puse la dispoziția cooperativelor agricole.

Obiectivele Partidului eli
berării și socialismului din 
MarOC. cursul unei conferințe de presă, Aii Yata, secretar general al Partidului eliberării și socialismului, s-a referit la obiectivele și programul noii forțe politice create în urma interzicerii Partidului comunist marocan. Este o continuare a luptei tradiționale duse de la începutul secolului de către toate forțele progresiste arabe — a declarat Aii Yata, care a subliniat cu acest prilej caracterul progresist și revoluționar al partidului ce se adresează clasei muncitoare, țărănimii sărace și tineretului intelectual.

U-sus dis-

puține guver- alege- aces-

avea pentru Statele nite.In cele de mai nu este greu să se cearnă ideile promovate de mult timp de către cele mai reacționare forțe din S.U.A., reprezentate îndeosebi de rasiștii din sud, de organizațiile de extremă dreaptă, ca „John Birch”.
Campania electorală din S.U.A.

Dependența
candidatului

al Alabamei. De aci și răspunsul la întrebarea: de unde provin fondurile masive de care dispune Wallace în campania electorală ? Revista americană „U. S. News and World Report” arată că numai într-o singură zi Wallace a primit 2 milioane de dolari de la magnații din sudul țării. Iar multimilionarul texan, Henry Seale, a declarat fățiș că sprijinul pe care grupurile financiare din sud îl acordă lui Wallace se datorează faptului că acesta „are aceleași păreri ca și noi".Presa americană arată că deși există șanse ca fostul nator să cîștige rile, candidaturatuia a trezit îngrijorarea unor largi cercuri opiniei publice cane conștiente ricolul pe care portă pentru politică viitoare a Statelor Unite activitatea celor mai reacționare forțe din S.UiA. Puternicele sindicate industriale din nord au inițiat o mișcare de protest împotriva candidaturii lui Wallace, iar Roy Wilkins, unul din liderii „Asociației naționale pentru propășirea populației de culoare", a cerut cu hotă- rîre „să fie stăvilite provocările extremiștilor de dreapta”.

„independent”
reîntoarcere la situația dinainte de abolirea sclaviei de către Lincoln.Pe plan extern, programul lui Wallace prevede, așa cum arată presa americană, nu numai continuarea agresiunii în Vietnam, ci escaladarea masivă a a- cesteia, indiferent de consecințele catastrofale pe care o asemenea acțiune le-ar putea

„Minutemen” și „Ku- Klux-Klan”. De altfel, Robert Pugh, liderul organizației „Minutemen”, a recunoscut că membrii acesteia sprijină candidatura lui Wallace la președinție, iar Robert Shelton, unul din liderii sinistrei organizații rasiste „Ku-Klux- Klan”, sublinia și el „interesele comune” care leagă această organizație de fostul guvernator

ale amende pe- îl com- evoluția

Șerban BERINDEI

Premierul Wilson despre 
actuala politica a AnglieiLONDRA 4 (Agerpres). — Primul ministru al Marii Britanii, Harold Wilson, a acordat joi seara un interviu televiziunii engleze în cadrul căruia s-a referit la o serie de probleme ale actualei situații internaționale, precum și la unele aspecte ale politicii externe și interne a Angliei. Vorbind despre relațiile Est-Vest, Wilson a relevat că guvernul britanic „nu dorește reîntoarcerea la războiul rece", ci va milita în continuare pentru destindere. Răspunzînd la o în-

trebare privind Rhodesia, Wilson a declarat că este gata oricînd să ia în considerare posibilitatea „soluționării în mod onorabil" a crizei intervenite în relațiile dintre cele două țări.In ce privește politica internă, premierul britanic a arătat că „Anglia va trebui să persevereze în eforturile sale încă mulți ani de acum încolo". El a subliniat că guvernul trebuie să aibă curajul să ia chiar „măsuri nepopulare", atunci cînd le consideră necesare.
Afișul Organizației de solidaritate 
cu popoarele din Asia, Africa și 
America Latină (OSPAAL), editat 
recent cu prilejul Zilei de solidari
tate cu lupta anticolonialistă a 

poporului din Mozambic
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