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întilnire intre tovarășul

și tovarășul Alvâro Mal
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Comitetului 
Central ai Partidului Comunist 
Român, împreună cu tovarășul 
Chivu Stoica, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al P C.R., 
s-au întîlnit vineri cu tovarășul 
Alvaro Cunhal, secretar general al 
Partidului Comunist Portughez, 
care la invitația C.C. al P.C.R. 
face o vizită în țara noastră.

i

a investițiilor
din acest an

Comitetului Executiv al Comitetului Central
al Partidului Comuftist Român și a Consiliului

și buna pregătire 
a celor din 1960

Ing. Constantin TUDOR
secretar al Comitetului județean Dolj al P.C.R.

C-ț șl în celelalte județe ale țării, îri’ județul Dolj se desfășoară o intensă activitate în domeniul investițiilor. Se află în curs de execuție peste 120 de obiective industriale, precum și numeroase lucrări social- culturale. în lumina indicațiilor conducerii partidului, care subliniază că investițiile anului 1968 sînt decisive pentru realizarea obiectivelor actualului plan cincinal, comitetul județean de partid a întreprins o serie de acțiuni menite să ducă, încă de la începutul anului, la realizarea ritmică a planului de investiții. Din a- 
naliza rezultatelor obținute Pe județ 
se desprinde că, pînă la 20 octom
brie, constructorii și montorii au 
realizat, la principalele șantiere, 81 
la sută din planul anual de investiții 
și 93 la sută din volumul de lucrări 
de construcții-montaj.i Acționînd nu numșii~;ț>erițru înde-! plinirea planului valoric de investiții pe ansamblul județului, ci și pentru respectarea termenelor de intrare în producție sau de dare în folosință a noilor obiective economice și social-culturale, biroul comitetului . județean de partid a inițiat analize periodice temeinice ale stadiului de execuție și a stabilit măsuri corespunzătoare pentru impulsionarea luărilor la fiecare obiectiv de investiții, O asemenea analiză, făcută recent, a relevat că, în majoritatea cazurilor, planul de investiții se îndeplinește în bune condiții, în decurs de nouă luni au fost date în exploatare sau în folosință 113 obiective industriale și social-culturale, cum sînt: grupul de 315 MW de la întreprinderea centrală e- lectrică și termoficare Craiova, fabrica de acetat de polivinil de la Combinatul chimic Craiova, o nouă secție de producție la I.I.S, „Independența", linia electrică aeriană de 220 kV Craiova .— Tr. Măgurele, complexul comercial din microraio- nul Brazda lui Novac, circa 550 de apartamente ș.a.

Se cuvine să precizăm că, în anu-

mite perioade, în unele sectoare, cum 
sint transporturi și telecomunicații, 
direcțiile județene de industrie lo
cală, gospodărie comunală și locală, 
execuția lucrărilor de investiții nu 
s-a desfășurat satisfăcător, ivindu-se 
rămineri în urmă. In vederea înlăturării deficiențelor, comisia economică a comitetului județean de partid a organizat colective formate din activiști de partid și specialiști din unități de investiții, proiectant! și reprezentanți ai sucursalei județene a Băncii de Investiții, care s-au plasat pe șantiere. în analizele treprinse la fata locului, aceste
(Continuare în pag. a III-a)

de- în- co-

de Miniștri al Republicii Socialiste România
cu privire la sărbătorirea semicentenarului

unirii transilvaniei cu România
La 1 decembrie se împlinesc 50 

de ani de cînd marea adunare de 
la Alba Iulia a proclamat unirea 
Transilvaniei cu România — eve
niment de importanță istorică în 
viața poporului român, încununare 
a-procesului de făurire a statului 
național unitar, început cu Unirea 
Principatelor în 1859.

De-a lungul secolelor, înfruntînd 
furtunile istoriei, masele largi 
populare, forțele înaintate ale po
porului au dat jertfe grele în lupta 
plină de eroism împotriva exploa
tării sociale și a robiei naționale, 
pentru scuturarea jugului domina
ției străine și neatârnare, 
unitatea de stat a poporului 
pentru progresul material 
ritual al țării. în cronica 
istorii, pagini glorioase au
cei mai luminați fii ai poporului 
nostru, lupta revoluționară comună 
dusă de oamenii muncii români.

pentru 
român, 
și spi- 
acestei 
înscris

SOSIREA UNEI DELEGAȚII 
A PARTIDULUI COMUNIST

DIN JAPONIA
Vineri a sosit în Capitală, la 

invitația C.C. al P.C.R., o dele
gație a Partidului Comunist din 
Japonia condusă de tovarășul Sa- 
tomi Hakamada, membru ‘ ~ 
zidiului și Secretariatului 
P.C.J.

Din delegație fac parte 
șii Koichiro Ueda, membru su
pleant al Secretariatului C.C. al 
P.C.J., directorul revistei teoretice 
și politice „Zenei", Hidesato Nu- 
mata, membru a) Comisiei Cen
trale de control financiar, și Shu- 
nichi Nishizawa. redactor-șef al

al Pre- 
C.C. al

tovară-

revistei „Documente internațio
nale".

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost salutată 
de tovarășii Paul Niculescu-Miz‘1, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., Leonte Răutu. 
membru al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ștefan 
Voicu, membru al C.C. al P.C.R., 
redactor-șef al revistei „Lupta de 
clasă". Constantin Vasiliu, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R., 
de activiști de partid.

(Agerpres)

maghiari, germani și de alte națio
nalități.

încununînd aspirațiile de veacuri 
spre unitate, exprimînd voința în
tregului popor, unirea Transilvaniei 
cu România constituie o victorie 
istorică a mișcării de eliberare na
țională a poporului român. Reali-, 
zarea acestui aht este rodul luptei 
celor mai largi fdrțe sociale, rolul 
hotăritor avîndu-1 masele populare, 
în rîndul cărora o contribuție ac
tivă au adus clasa muncitoare, 
mișcarea socialistă revoluționară.

Năzuințele profunde ale poporu
lui român spre desăvîrșirea formă
rii statului său național și-au găsit 
împlinirea în condițiile avîntului 
revoluționar care a cuprins ome
nirea spre sfîrșitul primului război 
mondial, zguduind din temelii edi
ficiile lumii’ burgheze. Ut). puternic 
stimulent pentru lupta de elibera
re națională, a. popoarelor asuprite 
de marile imperii ale , vremii a 
avut triumful Marii . Revoluții So- 

. cialiste din .<.)c.t.Qmbrie,;'caje..a des-, 
chis , era revoluțițlpr proletare; â 
trecerii omenirii de la capitalism 
la socialism, răsunînd ca o chșma- 
re a maselor la lupta pentru des
ființarea exploatării capitaliste, 
pentru scuturarea jugului domina
ției străine, pentru realizarea aspi
rațiilor de libertate, socială și națio
nală. Lupta. poporului român pen
tru desăvîrșirea statului său na
țional s-a înscris îh șuvoiul mari
lor mișcări sociale și de libertate 
națională purtate de popoarele din 
fostul imperiu habsburgic, în pro
cesul, pe care îl prevăzuse Lenin, 
de formare a statelor naționale în 
această. parte a lumii.

Unirea Transilvaniei
nia, piatră de hotar în istoria po
porului nostru, a creat cadrul sta
tal al dezvoltării României moder
ne,, a avut o înrîurire pozitivă asu
pra întregii evoluții economice, po
litice și sociale a țării noastre. în
făptuită în condițiile regimului 
burghezo-moșieresc, unirea nu a 
adus satisfacerea revendicărilor so
ciale pentru care se ridicau clasa

muncitoare, țărănifnea, celelalte 
categorii de oameni ai muncii, 
realizarea năzuințelor lor de liber
tate. Clasele stăpînitoare au folosit 
unirea pentru a-și consolida pozi
țiile de dominație economică și po
litică, pentru a intensifica exploa
tarea celor ce muncesc. Călăuzite 
de interesele lor înguste de clasă, 
burghezia și moșierimea au înfeu
dat o parte din bogățiile țării străi
nătății, au menținut România în 
stare de dependență față de marile 
puteri imperialiste.

Adevăratul' stegar ăl intereselor 
poporului a fost Partidul Comunist 
Român, forța politică cea mai 
înaintată, care a mobilizat și orga
nizat clasa muncitoare, țărănimea, 
masele largi de oameni ai muncii, 
fără deosebire de naționalitate, la 
lupta împotriva exploatării, pen-

(Continuare în pag. a VlI-a)

cu Româ-

Telegrame
Maiestății Sale Imperiale

HAILE SELASSIE I
împăratul Etiopiei

ADDIS-ABEBA
Am plăcerea de a adresa Maiestății Voastre, în numele Consiliului 

de Stat al Republicii Socialiste România, al poporului român și al meu 
personal, cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, cu ocazia 
celei de-a 38-a aniversări a încoronării Maiestății Voastre.

Transmit., în același timp, poporului etiopian prieten urări de prospe
ritate și progres.

NICOLAE CEAUȘESCU

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Doresc să vă transmit sincere mulțumiri și bune urări pentru tele
grama dv. de felicitare adresată cu ocazia celei de-a 19-a aniversări a 
proclamării Republicii Populare Chineze.

CIU EN-LAI, 
Premierul Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Chineze
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© Relația DEMOGRAFIE—ECONOMIE la scara lumii 
contemporane v

© Țara „uitată de timp" forțează porțile civilizației

Sînt oameni care cred că pentru a fi vigilenți le-ar trebui un al zecelea simț; că vigilența ar presupune o însușire cu totul aparte și că, vezi doamne, tocmai această calitate l-ar distinge, să zicem, pe omul or- dinei publice de individul fără identitate de pe stradă, adică de cetățeanul o- bișnuit. In realitate, lucrurile sînt mult mai simple. Nu există o școală, o academie a vigilenței. Există, în schimb, o îndatorire, cetățenească, profundă, necesară, vital necesară — a- ceea de a observa atent tot ceea ce se petrece în jurul său, cu buna intenție de a preveni și descoperi acțiuni neconforme cu scopul și străduințele noastre. cu munca noastră de fiecare zi.
Cu acordul și cu spriji

nul activ al Inspectoratului 
miliției municipiului Bucu
rești, împreună cu locotenentul major de miliție 
Valeriu Șuțeanu (în civil) am fost, timp de 14 ore, „infractori" în Capitală.

Ora 10. Intrăm în blocul nr. 7 de pe Magistrala Nord-Sud și sunăm la ușile apartamentelor. Sîntem... „de la gaze". Cîți ne vor da drumul în casă, fără să ne ceară măcar o legitimație 7 La această oră, oamenii tineri sînt la serviciu. Rămîn acasă doar copiii și bătrî- nii. Cum se vor comporta ei 7 Ei bine, din douăzeci de familii doar patru ne-au cerut legitimația. Ceilalți s-au dovedit nepermis de creduli, invitîndu-ne în locuință. Nu, vigilența nu înseamnă suspiciune. Dar ca să te convingi cine: este cu adevărat necunoscutul care vrea să-ți intre în casă, ni se pare a fi mai mult decît un drept al fiecăruia. Cum se poate ca elevi de școală să accepte în casă un necunoscut în lipsa părinților 7 Să ne invităm copiii la prudență...
Ora 11,15. Sîntem la Fabrica de tricotaje „Tînăra

Gardă". Discutăm cu secretara comitetului de partid.— Ce credeți, am putea scoate pe poarta fabricii o mașină cu tricotaje fără să întîmpinăm opreliști ?— Exclus ! Nu veți putea !— Să încercăm, totuși — am insistat noi. Și am încărcat în mașina ziarului un balot de tricotaje pentru export. Apoi, am dat

La primire a participat tovarășa 
Ghizela Vass, membru al C.C. al 
P.C.R., șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

■' Cu acest prilej, într-o atmosfe
ră 'tovărășească, a avut loc un 
schimb de păreri asupra unor pro
bleme actuale ale mișcării comu
niste și muncitorești și ale situa
ției internaționale interesînd cele 
două partidei

Solemnitatea decernării 
unor ordine și medalii 

la Consiliul de Stat
La Consiliul de Stat a avut loc 

vineri la amiază solemnitatea de
cernării unor ordine și medalii ale 
Republicii Socialiste România.

înaltele distincții au fost înmâ
nate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de Stat.

La solemnitate au luat parte to
varășii Ion Gheorghe Maurer, 
Emil Bodnaraș, Chivu Stoica, Paul 
Niculescu-Mizil, Dumitru Popa, 
Constantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat

Erau prezenți, de asemenea. 
Pompiliu Macovei, președintele 
Comitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă, Alexandru Sencovici, mi
nistrul industriei ușoare, președin
ții uniunilor de creație și alți oa
meni de cultură și artă.
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 

adresîndu-se celor decorați, a spus : 
în numele Comitetului Central 

al partidului, al Consiliului de Stat 
și al guvernului, doresc să vă a- 
dresez cele mai calde felicitări cu 
prilejul acestei festivități, în ca
drul căreia vi s-au decernat înalte

★Pentru merite deosebite în domeniul artelor plastice, cu prilejul împlinirii vîrstei de 80 de ani, s-a conferit ordinul „Steaua Republicii So
cialiste România" clasa I pictorului Dumitru Ghiață. Totodată, pentru activitate deosebită în domeniul artelor plastice, a fost acordat ordinul 
„Meritul cultural" clasa I tovarășilor : Corneliu Baba, Catul Bogdan, Boris Caragea, Henri Catargi, Aurel Ciupe, Aurelia Ghiață, Oscar Han, Ion Irimescu, Zoltan Kovacs, Romulus Ladea, Emeric Nagy, Cecilia Cuțescu-Storck, Vida Geza, iar ordi
nul „Meritul cultural" clasa a II-a tovarășilor : Ion Covaliu-Brăduț, Petru Comarnescu, Mac Constantinescu,

distincții de stat ale Republicii 
Socialiste România.

Conferirea unui număr mare de 
ordine și medalii oamenilor de 
creație din domeniul artelor plas
tice oglindește prețuirea de care se 
bucură în țara noastră activitatea 
artiștilor plastici, contribuția lor la 
dezvoltarea culturii românești, la 
educarea poporului în spiritul idei
lor nobile ale prieteniei, frăției și 
patriotismului socialist, ale inter
naționalismului.

Considerăm acordarea acestor 
distincții ca o expresie a încrede
rii partidului și guvernului, a în
tregului popor în lucrătorii din do
meniul artelor plastice ; ne expri
măm convingerea că și în viitor 
veți servi, prin arta dumneavoas
tră, poporul, patria, cultura noastră 
nouă.

Vă doresc noi succese în activi
tatea viitoare.

Cuvintele președintelui Consi
liului de Stat au fost călduros a- 
plaudate.

★Ștefan Constantinescu, Anastasie De- mian, Ion Frunzetti, Hans Herman, Vasile Kazar, Max Herman-Maxy, Ion Musceleanu, Albert Nagy, Vasile Gheorghescu-Paleologu, Jules Pera- him, Milița Petrașcu, Gheorghe Po- pescu, Ion Sima, Rudolf Schweitzer- Cumpănă, Jeno Szervatius, Horea Teodoru, Ion Vlasiu.
Ordinul „Meritul cultural" clasa 

a III-a a fost acordat tovarășilor : Petre Abrudan, Virgil Almășanu, Gheorghe Apostu, Octavian Anghe- luță, Nicolae Argintescu-Amza, Zoe Băicoianu. Constantin Baciu, Ethel
(Continuare în pag. a Vll-a).
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In timpul solemnității de Io Consiliul de Stat (Foto : Gh. Vințilă)

întreprinderii : din rînduri- le somnoroșilor, ale celor care dorm pînă și-n picioare 7 De unde mentalitatea aceasta, de unde acest „Să trăiți !“ cînd ți se dă ordin să încâlci dispozițiile legale, de a nu-ți îndeplini elementarele obligații profesionale pentru simplul motiv că „știe șeful ce știe 7" Portarul unei fabrici este sau nu o adevărată

AM FOST 
14 ORE

INFRACTOR
ancheta socială

un telefon la poarta fabricii : „Aici directorul.. Vezi că vine „Volga" cu nr. l-B-4 011 încărcată cu tricotaje. N-o oprești. îi dai drumul imediat !“ ,,’Tră-iți..." — am auzit de la celălalt capăt al firului. Un minut mai tîrz.iu. portarul 
Victor Barbu, omul care primește salariu pentru pază, ne saluta cu mina la chipiu, închizînd poarta în urma noastră.Rămîi uluit ! De unde recrutăm oameni pentru paza

sentinelă în post 7 II lăsăm pe directorul fabricii să conchidă. Cert este că un paznic, salariatul unui organ de pază și ordine, trebuie să vadă în îndeletnicirea sa nu numai obligația profesională, onorarea contractului de muncă, dar și încrederea socială ce i-a fost acordată, să aibă respect și să apere avutul obștesc încredințat.
Ora 13,30. Ne aflăm la judecătoria sectorului 7 O- fițerul de miliție, în civil,

intră la arhivă. Intr-un moment „prielnic", scoate o bancnotă de 25 de lei (a cărei serie o notaserăm dinainte) și arătîndu-i-o discret arhivarului Ion Gheorghe, spune :— Aș vrea să văd și eu dosarul 3 661.Ce urmează 7 Arhivarul bagă frumușel banii în buzunar și înmînează unui om pe care îl vede pentru prima oară în viață un dosar în curs de judecare. Nu îi cere nici o legitimație ; nu îl întreabă măcar dacă este parte în proces sau a- vocat.Ofițerul aduce dosarul la mașină. Deci l-am scos și din judecătorie.— Ce facem cu el 7— îl ducem președintelui.Tovarășul Nicolae Lăză- rescu, președintele Judecătoriei, rămîne înmărmurit.— ...Și doar instrucțiunile sînt categorice : nu se dă nici un fel de dosar nimănui fără legitimație. Așa ne-au dispărut, nu de mult, piese importante din- tr-un dosar penal. Sînt obligat nu numai să-i desfac contractul de muncă, dar trebuie să-1 trimit și în judecată.Ce însemna vigilența în cazul acestui arhivar 7 îndeplinirea strictă a obligațiilor de serviciu. Punct.Gravitatea unui asemenea act — cum este înmî- narea unui dosar penal unei persoane necunoscute, străine de cauză — este de la sine înțeleasă și nu mai trebuie comentată.Ora 23,00. Sîntem pe Bulevardul Magheru, în fața „O.N.T. Carpați". Dinaintea clădirii stau parcate pe două rînduri, o sută treizeci și șapte de autoturisme. In mijlocul parcărilor — un foișor de pază, iar în foișor — dumnealui. Ro-

Ștefan Z1DĂRIȚA

(Continuare în pag. a II-a)

Aspecte ale unei 

conlucrări rodnice
CORESPONDENȚA DIN TEHERAN DE LA NICOLAE POPOVICI

„România figurează la loc de 
frunte printre țările cu care co
laborăm la înfăptuirea planului 
cincinal. Domeniile industrial, fo
restier, agricultură și zootehnie — 
pentru a cita doar cîteva din cele 
în care cooperarea este efectivă — 
ne dau satisfacții depline. Ne face 
plăcere să colaborăm cu românii". 
Aprecierile aparțin inginerului 
Safi Asfia, președintele organiza
ției planului. Mi le-a destăinuit cu 
prilejul unei recente convorbiri, 
punctul de plecare în itinerarul 
ce l-am parcurs pe la locurile de 
muncă ale specialiștilor noștri în 
Iran, acolo unde ideile, abordate 
în intîlnirile dintre conducătorii 
celor două state, se transpun în 
fapte, unde termenii și cifrele a- 
corduri.lor economice capătă relief, 
în efortul conjugat al proiectanți- 
lor, inginerilor și tehnicienilor ro
mâni și iranieni.

In biroul său de lucru, inginerul 
Pricop de la „Industrial Export" 
îmi arăta in primăvară planurile 
uzinei de tractoare, unul din cele 
maj mari obiective industriale ira
niene din actualul plan de dezvol
tare economică Intre timp, am a- 
vut prilejul să asist împreună cu 
grupul de proiectanți români, la 
primul act al concretizării uzinei: 
inaugurarea șantierului de Ungă 
Tabriz. Acum fundația este termi
nată și au apărut pilonii scheletu
lui de metal al clădirilor Este 
prima uzină de tractoare pe care

o construim în străinătate și, după 
cum am remarcat din discuțiile a- 
vute, arhitecții și proiectanții 
noștri sînt dornici să-și demon
streze talentul și priceperea în a- 
ceeași măsură ca și colegii lor de 
la Eirașov.

Urmăm itinerarul nostru tot 
pe coordonate industriale. In pei
sajul mont ano-maritiPi al Mazan- 
deranului, între munții Elbruz și 
Marea Caspică, am întîlnit pe in
ginerii Stefan Caragata și Eugen 
Stănescu, delegați ai Ministerului 
Economiei Forestiere. „Pădurarii" 
noștri, cum își spun ei în glumă, 
sînt primele antene de depistare a 
căilor și mijloacelor pentru pune
rea în valoare a zonei forestiere 
cuprinse între Meka și Zalem- 
rud; un perimetru de 80 de mii de 
hectare de pădure virgină, a cărei 
pregătire pentru exploatare face 
obiectul cooperării româno-iranie- 
ne. Planul cuprinde un com
plex pentru industrializarea ma
sei lemnoase, drumuri de acces 
— aproximativ 300 km — regene
rarea fondului forestier exploatat 
etc „Pădurarii" par satisfăcuți la 
capătul căutărilor Inginerul Cara
gata. tocmai întors din pelerinajul 
prin pădure, ne inșiruie peripețiile 
celor două săp'ămîni in compania 
colegilor iranieni, pe o ploaie to
rențială. cu măgari și samare, fă- 
cihdu și loc cu greu prin pădurea

(Continuare în pag. a VIII-a)
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DIVERS
Pare cu ochi
și cu sprm
ceneLa depozitul do mobilă din 
Pitești a izbucnit zilele trecute 
un incendiu. Pagubele (circa 
200 000 lei) ar fi fost și mai 
mari dacă nu interveneau cîteva 
formații de pompieri militari. 
Au ars totodată și... scriptele 
contabile. Acest incendiu pune 
cîteva semne de întrebare: de 
ce conducerea O.C.L. produse 
industriale Pitești nu a dispus, 
timp de un an, nici o revizie 
contabilă la depozit ? De ce nu 
și-a îndreptat vigilența spre șeful 
de depozit (reținut de organele 
de anchetă) și spre cei doi pri
mitori despre care existau sesi
zări că sînt necinstiți ? Lăsăm 
organele de cercetare să dea 
răspunsul competent. Pînă a- 
tunci, vorba ceea: „Nu știu, 
n-am văzut, nici pe-acolo n-am 
trecut..."

Ah, 05!Miercuri ora 10. Tir, țîr 0.5. „Alo, aș vrea să știu cum pot ajunge în strada Iacob Negruzzi, sectorul 8“. După cinci minute : „Cu troleibuzul 81 și tramvaiele 24, 27, coborîți la stația Viting". Am pornit la drum. Dar : 1) troleibuzul 81 nu mai trece de mult prin stația Viting ; 2) tramvaiele 24 și 27 n-au trecut niciodată ; 3) strada căutată nici nu se află ‘ măcar lingă stația Viting ci undeva între Calea Griviței și Bd. Al. Ion Cuza ! Și totuși, o asemenea informație eronată trebuie și plătită ! „Dai un dar'... știi că umbli! mai ban
Telegramă s-aPe adresa ziarului nostru primit următoarea telegramă: „Vă rugăm să trimiteți un redactor în stația C.F.R. — Bîl- dana pentru a constata neglijența păgubitoare a centrului de legume și fructe din Tg. Secuiesc, care a expediat sute de tone de cartofi (cu) peste 50 la sută stricați și cu pămînt". Semnează „Comisia de recepție g.L.F,.,,Buftea"., Ce.puțeițj. adăji-, ga? judecind la rece, 6 marfă sfrTcâfS’ 50 lâ sută'”clOTr porție de sută la sută, în sarcina altor organe. N-am bine 7

Importantele mări petrecute în demografică și a tății populației noastră, principal mortalității generale și infantile, creșterea mediei de viață, reducerea bolilor transmisibile, ridică an de an sarcini noi în fața ocrotirii sănătății. în același timp însă, necesitățile asistenței medicale moderne ca și creșterea continuă a exigenței populației, ca urmare a ridicării permanente a standardului de viață și a nivelului cultural, impun dezvoltarea corespunzătoare a rețelei sanitare și introducerea în practica medicală a noilor cuceriri ale științei și tehnicii.Sub conducerea P.C.R., care prin politica sa științifică, de largă perspectivă, asigură progresul continuu al economiei și creșterea venitului național, a devenit posibilă și dezvoltarea treptată a bazei materiale a sănătății.Așa cum s-a studiul supus Plenarei C.C. al namica alocațiilor bugetare și a investițiilor pentru o- crotirea sănătății se menține în continuă creștere. Față de 644,5 milioane de lei în 1950, în 1968 s-au a- locat pentru asistența me- dico-sanitară a populației 
5,883 miliarde lei, iar cheltuielile pentru investiții au crescut de la 151 milioane de lei în 1950 la 692 milioane de lei în 1967, fapt ce a permis o dezvoltare puternică a rețelei de unități sanitare și în consecință o creștere cantitativă și calitativă a capacităților asistentei medicale.Pentru a ilustra eforturile depuse în acest domeniu, trebuie menționat că policlinicile de sînt cele Cîmpulung,. etc. și care desfășurată dispun de 28 de de consultații și treagă gamă de laboratoare și cabinete de investigații și explorări funcționale la nivelul cerințelor medicale moderne. La Iași sau București policlinicile de tipul III au o suprafață desfășurată de 10 000 mp și dispun de 65 cabinete medicale, ceea ce face posibilă acordarea a circa 850 000 de consultații medicale anual. De la spitalele cu 40—80 de paturi, frecvente în trecut, care nu puteau asigura de- cît o asistență medicală generală, s-au realizat în ultimii ani instituții sanitare moderne, adevărate „uzine de sănătate" capabile să rezolve cele mai dificile probleme ale asistentei medicale. Asemenea spitale . vpr fi date în folosință cu-

transfor- structura morbidi- din țara caracterizate în prin scăderea

ocrotiriiarătat în dezbaterii P.C.R., di-

tipul II dinTr.au ode
cum Giurgiu, Măgurele suprafață 3 800 mp cabinete de o în-

zis
Vi se cer
amănunte oc-In noaptea de 23 spre 24 

tombrie, între orele 23—1,30, pe 
șoseaua internațională E— 20 
Roman-Bacău, în raza comunei 
Secuieni, județul Neamț, a fost 
comis un grav accident de cir
culație care s-a soldat cu moar
tea unei persoane. Autorul fap
tei — se pare șofer pe un auto
camion de mare tonaj — a pără
sit locul accidentului. Persoa
nele care pot da relații sînt ru
gate să le comunice inspectora
tului miliției județului Neamț, 
care cercetează cazul. Aveți cu- 
vîntul.

în balanțăȘtiți cum funcționează un cîn- tar. Simplu. Se pune într-o parte marfa și în cealaltă greutățile. Dar iată că Floarea Preda, gestionară la Bufetul din B-dul Ghencea 104, a făcut o „inovație". Sub „cupa" cîntarului în care se pun salamul de Sibiu, cașcavalul, măslinele și alte articole comestibile — a ascuns cîteva monede care atîrnau cîteva zeci de grame. Și au tot a- tîrnat acolo pînă de curînd, cînd s-a stabilit că toate aceste zeci de grame la un loc constituiau o bună sursă de venituri ilicite. Verificîndu-se cîntarul, s-a stabilit o „lipsă" a gestionarei de... . cîțiva ani. Ceea ce este definitiv. Bine cîntărit!
S-a majorat
scorul

Un mod original de a se con
sola în urma unui insucces l-au 
„brevetat" jucătorii echipei de 
fotbal „Flacăra roșie" din Capi
tală. După ce au pierdut cu 5 
la zero meciul cu I.M.U. Medgi
dia, au „sărbătorit" evenimentul 
cu cîteva păhărele (în plus) și — 
hotărîți să-și ia revanșa — s-au 
urcat în acceleratul 804. Colin- 
dînd garnitura de la un cap 
la altul, s-au reprofilat în veri
tabili boxeri. Adversarii și i-au 
recrutat dintre pasageri și pasa
gere. Negăsind prea multă în
țelegere, au organizat între ei 
o discuție de principiu care s-a 
terminat cu o veritabilă încăie
rare. Cum n-a fost de față nici 
un arbitru, „fluierăm" noi in
fracțiunea. Urmează să se sta
bilească cine va executa penal- 
tiul I.

Rubrică redactată de
Ștefan ZIDARIȚA
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii

arătat de altfel și în studiul dezbătut în plenară, au apărut însă și o serie de situații negative care au a- vut ca efect realizarea u- nor investiții sau dotări la un preț de cost ridicat. Este limpede de înțeles că acest neajuns a împiedicat obținerea cu aceleași mijloace a unor capacități sporite. Reconsiderarea în a- cest an — ca urmare a indicațiilor conducerii de partid și de stat — a temelor de proiectare, a gradului de confort, exagerat și a

în acest sens, cred că va trebui să se acorde o atenție deosebită în viitor unor noi structuri funcționale pentru unitățile • spitalicești. Multe dintre paturile spitalelor noastre, cu o dotare costisitoare și o încadrare adaptată nivelului tehnic, sînt blocate perioade îndelungate cu cazuri care nu necesită nici a- ceastă dotare, nici supravegherea existentă. Un studiu efectuat în acest an la în

Sincronizări obligatorii 
fii în construirea

investiției globale prin costul mult mai scăzut al spațiului de hotelizare și ,prin încadrarea adecvată cu personal'tehnic, ceea ce va micșora substanțial costul zilei, de spitalizare. Utilizarea intensivă a spațiului de spitalizare va contribui la creșterea capacității de satisfacere a nevoilor asistenței medicale și va scurta perioada de amortizare a investiției.Analiza prezentată plenarei C.C. al P.C.R. subliniază faptul că prin consumul de asistentă medicală în continuă creștere și prin utilizarea mijloacelor moderne de diagnostic și tratament, mult mai eficace dar totodată mai ! scumpe, crește costul general al a- sistenței medicale. Se știe, de altfel, că asistența spitalizată este cea mai scumpă.Durata medie de spitalizare la noi a fost în anul 1967 de 11,7 zile pentru un bolnav. Dacă, prin utilizarea mai bună a mijloacelor de investigare din policlinici, înlăturarea întîrzieri- lor de tratament și completarea supravegherii; convalescenței la domiciliu s-ar fi redus această durată cu două zile — cifră compa- rabilă. față de media de spitalizare de 8—9 zile în unele țări — s-ar fi realizat în anul 1967 o economie de circa 6 milioane de zile de spitalizare, ceea ce la valoarea medie de 75 de lei pentru o zi ar fi reprezentat o economie de 450 de milioane de lei. în același timp, trebuie subliniat că această reducere ar fi reprezentat, fără nici o investiție, creșterea actualei capacități de spitalizare cu circa , 19 000 de' paturi noi. Iată o problemă care merită să constituie o preocupare permanentă pentru cadrele noastre medicale.Un alt aspect asupra căruia, aș vrea să atrag atenția. îl constituie grija deo
sebită ce trebuie acordată 
acțiunilor profilactice. A preveni îmbolnăvirea sau a întîrzia apariția unor «tulburări greu de tratat este desigur soluția cea mai e- conomică a asistenței medicale, deși solicită mai mult efort și pare mai scumpă la o analiză superficială.Exemplul eradicării malariei mi se pare ilustrativ în acest sens și exemplele vizează toate bolile infec- țioase, profesionale, cardiovasculare etc.Desigur că pentru utilizarea mai judicioasă a mijloacelor pe care statul nostru le pune la dispoziția ocrotirii sănătății avem încă multe de făcut. Va 
trebui să. dezvolt ăm,.stu- 

îdiile și J :preocuparea pen-j 
________ 'tru' perfecționarea rorme- 

unele tratamente sau preș- l°r noastre organizatorice, 
' • mai 

economice și mai eficiente 
forme ale asistenței medi
cale. Utilizarea cît mal economică a mijloacelor materiale pe care le avem la dispoziție este necesară în primul rînd pentru îmbunătățirea rapidă. a asistenței medicale a populației și satisfacerea în cît mai largă măsură a. solicitărilor acesteia.

trei spitale mari, secțiile principale

MEDICINA
DISPUNE

DE 0 PUTERNICĂ

noilor cartiereSînt bine cunoscute eforturile deosebite întreprinse în ultimii ani la noi în țară pentru înflorirea continuă a economiei și culturii, pentru creșterea avuției naționale, a bunăstării generale — materiale și spirituale — a oamenilor muncii. Printre marile obiective ale acestei preocupări fundamentale, partidul și statul nostru acordă o atenție neslăbită dezvoltării armonioase a tuturor localităților, constituirii cadrului complex de desfășurare a unei bogate vieți sociale, sistematizării orașelor și satelor, construirii de noi ansambluri de locuințe dotate cu utilitățile social-culturale necesare. Alături de măsurile de o excepțională însemnătate adoptate recent în această direcție se cuvin a fi relevate succesele dobîndite de proiectant! și constructori în conceperea și executarea a numeroase cartiere și chiar localități noi, pe întreg cuprinsul patriei. Un succint ■ bilanț ar înregistra • nu numai sute de mii de apartamente, dar și numeroase școli, unități sanitare, complexe comerciale și de deservire, cinematografe, hoteluri, case de cultură și alte dotări social-culturale de ale căror servicii beneficiază tot mai mulți oameni ai muncii. Se poate afirma că 
eficiența investițiilor destinate con
strucției de locuințe este cu atît mai 
mare cu cît ansamblurile constituite 
se bucură de aportul unei echipări 
sociale complexe, alunul confort ur
ban superior, înlesnind locuitorilor 
lor satisfacerea comodă și rapidă a 
cerințelor unei vieți civilizate.Pornind de la asemenea deziderate, ne-am propus să analizăm gradul de desăvîrșire urbanistică a cartierului Titan din București. Aceasta atît pentru faptul că, fiind vorba despre cel mai mare dintre noile noastre ansambluri (un adevărat sector orășenesc) constatările sînt mai evidente, cît și pentru complexitatea problemelor pe care le ridică, ceea ce le conferă o largă semnificație, ele pu- tînd foarte bine servi și în alte situații asemănătoare. Să consemnăm, pentru început, cîteva cifre : pînă Sil prezent, pe o suprafață de 670 hectare, sînt date aici în folosință blocuri însumînd aproximativ 32 000 de apartamente, în care locuiesc a- proape 100 000 de oameni — o populație echivalentă cu aceea a unui oraș de mărime mijlocie. Desigur, nu ne putem aștepta să regăsim aici personalitatea arhitectural-urbanis- tică sau farmecul unui oraș cu vechi tradiții, dar locuitorii cartierului ar fi îndreptățiți să pretindă ca, măcar din punct de vedere funcțional, utilitar, echiparea lui să nu fie mai prejos. Aflăm însă că zestrea de dotări a noului ansamblu se alcătuiește, în linii mșri, din următoarele : zece școli generale, două licee, două școli profesionale, o centrală telefonică, . lin/cinematograf,, o; creșă, o grădiniță, doiia "disp’enșâ're .'.și ‘ șapte ' Cdfa- plexe comerciale, la 'care se adaugă unitățile de la parterul blocurilor construite în anii 1955—1959 pe bulevardul Muncii. Oricum am socoti, pentru 100 000 de oameni e cam puțin... Dacă ținem seama că repartizarea obiectivelor pe teritoriul considerat nu e uniformă, că zonele mai recent terminate sau cu blocuri a- flate încă în lucru se află, ca dotare, sub media generală, tabloul înfățișat va fi încă mai aproape de realitate. Care să fie cauzele unor asemenea stări de lucruri ?— Pentru a răspunde acestei întrebări — ne spune ing. Traian Ispas, vicepreședintele comitetului executiv al Consiliului popular provizoriu ai municipiului București — aș propune să delimităm o primă categorie de dotări de solicitare frecventă, inclu- zînd școlile, dispensarele, creșele, o- ficiile poștale și centralele telefonice, unitățile comerciale și de deservire, dar și policlinica, cinematograful, clubul, baza sportivă sau locul de joacă pentru copii. Se poate spune că execuția apartamentelor a premers întotdeauna realizarea acestor obiective de primă necesitate șl acest lucru este firesc, deoarece nevoia de a avea o locuință este primordială, depășindu-le ca acuitate pe toate celelalte. Există deci o a- numită necorelare, un decalaj în construirea dotărilor — mai atenuat în cazul școlilor, dar foarte evident la complexele comerciale, cresc, unități sanitare și altele — decalaj reflectînd si intenția noastră de a rezolva cît mai curînd o problemă socială de mare însemnătate, cum e aceea a locuinței. Nu vreau să teoretizez un asemenea decalaj dar. deși ar fi ideal ca obiectivele social-culturale să fie construite concomitent cu blocurile de locuințe, acest lucru nu-1 putem realiza, din cauza dificultăților fparte mari ridicate de coordonarea tuturor lucrărilor.După părerea noastră, sincroniza

rea amintită și prezentată drept ideală este, totuși, firească. Ea ar tre
bui să caracterizeze o situație normală și nicidecum să fie socotită de neatins. Dar sincronizarea nu se realizează de la,sine. Sînt necesare, în acest scop, eforturi susținute din partea comitetului executiv al consiliului popular. Să urmărim însă în continuare principalele dificultăți întîmpinate, așa cum ne-au fost prezentate de interlocutorul nostru :— Există, după cum spuneam, un decalaj între ritmul construcției de locuințe și ritmul de asigurare a ansamblului cu dotările necesare. Inițial, în faza de studiu teh- nico-economic, construirea unui microraion, a unui cartier se aprobă global, prin hotărîri ale Consiliului de Miniștri, incluzîndu-se întreaga înzestrare urbanistică necesară și cu foarte puține excepții. Finanțarea lucrărilor se face însă independent de către fiecare beneficiar în parte— Ministerul învățămîntului, al Sănătății, al Comerțului etc. — prin direcțiile de specialitate respective, care au în atenție .nu numai cartierul amintit, ci întregul municipiu. Fonduri, ce-i drept, s-au dat. Dar 
aproape fiecare departament suferă 
încă de o instabilitate a concepției. De exemplu, în domeniul comerțului se face prea multă teorie și planificare a spațiilor, în timp ce în privința rețelei propriu-zise, a profilului, suprafețelor și costurilor se înregistrează dese schimbări de opinie. Pe de altă parte, față de viteza de proiectare și execuție a locuințelor— unde proiectarea-tip și procedeele industriale sînt aplicate curent — complexele comerciale, de obicei unicate, se realizează foarte încet, sînt greu de executat și solicită un consum ridicat de manoperă.într-adevăr, după cum aflăm la institutul „Projecț-București", patru complexe comerciale — dintre care trei de mari dimensiuni — au fost anulate după ce construirea lor fusese aprobată. Pentru complexul A,» s-au executat trei studii tehnico-eco- nomice, iar pe locul complexului Aln Ba (al cărui proiect de execuție a fost terminat în urmă cu trei ani) s-au și ridicat blocuri. Alte două complexe foarte mari, principalele dotări comerciale ale sectorului, au fost declarate inoportune, în timp ce unitățile, existente — în mod evident insuficiente — sînt suprasolicitate.In fond, prima premisă a unei dotări corespunzătoare, multilaterale, a noilor ansambluri o constituie apre
cierea corectă, de la bun început, a 
cerințelor, întocmirea judicioasă a 
temei de proiectare. Dificultatea întocmirii unei teme de proiectare care să oglindească cuprinzător viața 'sodialăicompleifă-și'dinamică a viito- ■riil&i"'da'ftier1 iie^al fost subliniată și 
de către prof. arh. Gheorghe Pe- 
trașcu. „E necesară — ne-a spus dînsul — o mai mare elasticitate a normelor urbanistice, așa îneît ele să răspundă opțiunilor unor colectivități cu o structură socială de mare diversitate, evoluînd în condiții concrete spațio-temporale deosebit de variate. De multe ori, arhitecții s-au purtat oarecum tiranic față de societatea pe care o deserveau, impu- nîndu-i concepții care nu întotdeauna erau în concordanță ’ cu realitatea. Calea sigură de a preveni asemenea situații o oferă lărgirea și instituțio- nalizarea dialogului dintre proiec-

tanții unui cartier, organele administrative și cetățeni — beneficiarii do fapt ai lucrărilor. Exigențele cetățe
nilor, sistematic analizate în cuprin
sul unor anchete sociale și fructifi
cate în proiectare și execuție, ar tre
bui să-și găsească un loc mai sub
stanțial printre determinantele ur
banismului".Ar putea să existe impresia că o echipare complexă ar solicita investiții foarte mari. Desigur, o anumită cheltuială este necesară, dar o listă foarte cuprinzătoare, care ne-a fost prezentată de către proiectanți, însuma o valoare ce se înscrie ușor în limita a cinci procente din investiția globală destinată ansamblului. Cu bunăvoință și spirit gospodăresc, multe lucruri se pot realiza chiar din economii, mai ales cînd se manipulează fonduri de cîteva miliarde de lei...Ceea ce interesează mai cu seamă pe cetățeni este garanția unei evoluții spre mai bine într-un termen a- propiat. Din datele de care dispunem rezultă că pînă la finele anului viitor vor fi date în folosință o școală generală, un liceu, o creșă și două mari complexe comerciale, policlinica sectorului și încă trei complexe comerciale deschizîndu-și șantierul. Dacă ținem seama de faptul că, în același interval, urmează să fie date în folosință aproximativ 6 000 de a- partamente, populația sectorului crescînd cu aproape o cincime, se poate spune că o îmbunătățire substanțială e . dificil de întrezărit anul viitor. în legătură cu aceasta, tov. ing. Tr. Ispas a ținut să precizeze : 
„în perioada imediat următoare, 
pentru rezolvarea sarcinilor sporite 
din domeniul construcției de locuin
țe, amplasamentele vor fi dispersate 
pe teritoriul orașului, pe terenuri cu 
capacități mai mici. Acest lucru va 
face posibilă în unele cazuri o uti
lizare mai eficientă a rețelei d» do
tări social-culturale existente, dar în 
altele va prilejui și o anumită1 su
prasolicitare a acesteia. In cartierul 
Titan, în particular, este posibili 'ca, 
prin terminarea și darea în folosință 
a unităților intrate în execuție șî 
după revizuirea rețelei în funcție de 
densitățile crescute, capacitatea de 
deservire să ajungă în anul 1970 co
respunzătoare necesităților. Mă re
fer îndeosebi la faptul că revizuirea 
amintită are în vedere, în principal, 
o folosire intensivă a spațiilor și 
construcțiilor existente, astfel îneît, 
fără investiții noi, capacitatea aces
tora să crească".Cele afirmate aici sînt, desigur, îmbucurătoare. Dar, dacă în u- nele sectoare — cum ar fi comerțul — revizuirea, în sensul valorificării intensive a spațiului construit e posibilă, în altele ea are un caracter limitat (ne îndoim, de pildă, că pe această cale, s-ar putea crește mult..'capacitatea unei săli de.cirie- matograf), .iar.,uneori este dâ-a drep-1- tul de neconceput, și asta mai ales în caztil cînd dotările respective lipsesc cu desăvîrșire sau sînt prezente mai mult simbolic. Iată de ce 
considerăm necesar ca organele mu
nicipale să analizeze cu toată serio
zitatea obiectivul propus, să acorde 
însemnătatea cuvenită îndatoririlor 
Pe care le au în asigurarea dezvol
tării armonioase a fiecărui cartier ci 
sector orășenesc, pentru dotarea 1< 
cu construcțiile și amenajările social- 
culturale necesare și să adopte de 
urgență măsurile ce se impun.

Arh. Gh. SASARMAN

BAZĂ
MATERIALA
C u m o
folosim ?

Dr. M. ALDEA
secretar general în Ministerul Sănătății

unui finisaj costisitor a permis numai la 6 din marile spitale în construcție ce însumează 5 262 de paturi să se realizeze o capacitate suplimentară de spitalizare de 523 de paturi, reprezentînd o valoare suplimentară de investiții de circa 9 la sută din valoa- , -- rea totală a acestor obiec-.-.^4. Ia-, Suceava. Slobozia,., tive (aproximativ 47 țnilj- îSînwinara oane de lei).Față de valoarea inițială a proiectelor pentru investițiile prevăzute a se realiza în perioada 1969—1975, studiile întocmite au arătat posibilitatea realizării acelorași obiective și capacități, însă cu o economie de peste 16 Ia sută, ceea ce ar echivala cu realizarea suplimentară a circa 7 spitale avînd fiecare cîte 500 de paturi, cuplate cu policlinică de tip. II.

pedia-16—17 zilelor fazei

mai

Foto : Dan Er. Grigorescu

Hunedoara, Oradea etc. Alte spitale sînt în construcție la Craiova, Baia Mare, Galați. Unitățile în construcție sînt înzestrate cu utilaje, aparatură și instrumentar modern, care dau posibilitatea efectuării tuturor investigațiilor și tratamentelor oferite de știință și o tehnică medicală avansate.în domeniul dezvoltării bâzei materiale a asistentei medicale, așa cum

(interne, chirurgie, trie) arată că la sută din totalul de spitalizare revinacute de boală, iar 62—70 la sută perioadei de stare, în timp ce restul perioadei revine convalescenței. Dacă la aceasta adăugăm situația unor bolnavi.care se internează âdeseorî'1’ pentru investigații sau chiar pentrutații medicale ce nu au ne- Pentru găsirea celor voie de supraveghere specială, reiese clar necesitatea imperioasă a înființării unor unități spitali
cești cu funcționalitate di
ferențiată — spitalizare pentru tratament efectiv. și hotelizare cu supraveghere medicală.Din punct de vedere constructiv, această diferențiere va reduce valoarea

Toamna în Deltă

EH El E3 E3

(Urmare din pag. I)

meo Melinte, paznic la întreprinderea de prestări servicii. Și pentru că locul de parcare are pază și proprietarii de mașini dorm liniștiți, noi doi, ofițerul și reporterul, încercăm că vedem ce s-ar putea face. Unul ia un rînd de mașini, altul alt rînd și începem să umblăm la portiere. Două, zece, patruzeci, trecem pe lîngă temutul paznic, nouăzeci, o sută zece, terminăm, notăm numerele mașinilor neîncuiate (17-B-l 923, 32-B-l 133, 2-B- 8 749) și nereușind să ne stabilim la un tip de mașină care ne-ar conveni, o luăm de la capăt în aceeași manieră. Aproape o oră ne-am plimbat „ca Vodă prin lobodă". Pînă la urmă, convingîndu-ne noi înșine că sîntem infractori sadea și că nu putem pleca cu mîna goală, am luat scuterul 47-B-2 286 și l-am cărat mai mult pe sus, pentru că era blocat, pînă într-o stradă lăturalnică.— Hai să luăm și foișorul — propune tovarășul Șuțeanu.Mă. împotrivesc din motive umanitare: unde să mai stea paznicul toată noaptea 7

Ora 24,00. Pe Bulevardul Gheorghe Gheorghiu- Dej, în plin centrul Capitalei, tovarășul meu, înarmat cu o legătură masivă de chei, simulează deschiderea magazinului „Modern". Cîți dintre trecători vor acționa 7 Stau într-un loc ferit și număr. în cinci minute au trecut pe lîngă „infractor" 63 de persoane. Unii l-au observat, alții nu. în minutul 6 n-a mai trebuit să număr. Dinspre Calea Victoriei și din partea opusă veneau în fugă doi subofițeri de miliție și doi lucrători din paza contractuală, urmați de cîțiva cetățeni (le-am notat numele, spre cinstea lor cetățenească : Ion Toma, bobinator la „Electrotehnica" ; Traian Sima, muncitor la T.U.G. ; Lina Similea, de la Fabrica de tricotaje București și Ion Buciumea- nu de la Fabrica de mașini electrice).Lucrătorii de miliție și-au recunoscut ofițerul : „Dumneavoastră erați ? Faceți un sondaj ?“Așa s-au lămurit lucrurile. Prin urmare, miliția a apărut la locul faptei în minutul șase. Cetățenii interveniseră prompt, vigilența cetățenească este un fapt dovedit.

fi fi fi B fi— Sînt foarte multe cazuri cînd, datorită sesizări- lor cetățenești, se previn stări infracționale și se a- sigură ordinea publică — precizează locotenent-colo- nelul Gheorghe Mocanu, șeful Serviciului pază și or

■ fi B B fibroasca sînt pentru oameni cinstiți, nu pentru hoți.— Cum explicați acest nonsens : un om plătit pentru a .menține ordinea și pentru a apăra avutul .obștesc dovedește moliciune în activitatea pentru care
îndrume și să-i controleze. Unii gîndesc cam așa : conștiința oamenilor a crescut considerabil, o dată cu scăderea sensibilă a numărului infractorilor — ceea ce, desigur, este o realitate. A- ceasta .însă nu înseamnă

INFRA CTOR
dine din Inspectoratul miliției municipiului București. Simpla prezentă a paznicului, a omului de ordine (uneori o prezență formală, după cum a dovedit-o sondajul acesta) nu exclude manifestări neconforme cu legea. Știți ce se spune în popor : lacătul și

este legalmente îndatorat, în timp ce cetățeanul de pe stradă are un ochi mai ager ?— Prima situație privind paznicul, portarul etc nu se explică prin tocirea vigilenței. Mai curînd ar fi vorba de dezinteres din partea lor, cît și din partea celor care trebuie să-i

că poți fi atît de naiv îneît să crezi că prin simpla ta prezență ca om al ordinii asiguri ordinea. Apoi, este vorba de ochiul mereu proaspăt al străzii — spiritul de observație și de discernămînt al cetățenilor este un adevărat suport de etică și ordine.într-adevăr, cetățeanul

O nouă formulă 
tehnică la concursul 

Pronoexpres
La 10 noiembrie 1968 Ad

ministrația de Stat Loto Pro
nosport organizează un con
curs excepțional Pronoexpres 
la care se aplică noua formu
lă tehnică „5 din 45".

La acest concurs se vor e- 
fectua 10 extrageri în 4 faze 
fiecare, din cîte 10 numere 
din 45 Se vor extrage în to
tal 100 de numere.

Se vor atribui: autoturisme 
Volga, Renault 10 Major, 
„Moscviei ’408“ — cu 4 faruri 
și radio și Skoda 1000

M.B. — în număr NELIMI
TAT ; 100 de excursii (50 X 2 
locuri) cu petrecerea revelio
nului la Brașov ; premii în nu
merar de valoare variabilă și 
premii fixe în bani.

VOr mai fi acordate, prin 
tragere la sorți, 10 autoturisme 
— 2 Warszawa, 2 Renault 10 
Major, 4 Moskvici 408 — cu 
4 faruri și radio și 2 Skoda 
1 000 M. B.

Biletele seria „N“, de 30 
lei, vor participa la toate ex
tragerile.

fi B B fi Bobișnuit se află în cele mai diferite împrejurări și peste tot. Ochiul său nu este obișnuit cu fapte și situații anormale. Resorturile, simțurile sale funcționează din plin și ripostă este promptă. Societatea este suficient de matură pentru a rezolva, ‘ la nivel cetățenesc și imediat, situații, litigii care odinioară cădeau exclusiv în seama organelor de ordine publică.Am supus rezultatele anchetei, spre comentare, unui om al legii — tovarășului Vasile Sopon, consilier juridic-șef în Ministerul Justiției.— Faptele rezultate din sondaj se pot grupa în jurul unui factor comun : indiferenta. A considera că dezvoltarea personalității și a bunăstării este posibilă și în condițiile inexistenței unui puternic sentiment de securitate și ordine socială ar fi o enormă greșeală. La noi, sentimentul acesta există din plin și se manifestă pregnant în toate sferele de activitate, în toate împrejurările. El este, în primul rînd, rezultatul pazei care se realizează în cadrul organizării sociale. Spun „în primul rînd" și nu „în mod exclusiv", deoarece func-

ționalitatea organelor de pază trebuie să se împletească, pentru rațiuni de e- ficiență, cu acțiunile cetățenești. De aceea, indiferența unor cetățeni în fața faptelor care ar trebui să le atragă atenția (și împotriva cărora ar trebui să ia atitudine) este la fel de condamnabilă ca și aceea a organelor anume însărcinate cu asigurarea pazei.— Totuși, o delimitare, o deosebire există.— Desigur, s-ar putea o- biecta că din punct de vedere juridic nu se poate pune semnul egalității între indiferența cetățeanului și aceea a organelor de pază, deoarece pentru acestea din urmă vigilența este o îndatorire de serviciu. Admitem că (în scopul gradării răspunderii) trebuie să se țină seama de faptul că, spre deosebire de cetățeni, pentru organele de pază vigilența este o îndatorire de serviciu — dar a grada răspunderea nu înseamnă a o atribui acestor organe în mod exclusiv. Prin indiferența lor în fața unor fapte incriminate, organele de pază pot fi trase la răspundere penală, în timp ce cetățenii nu răspund nici pe cale contravențională — deși lezarea

sentimentului de securitate . socială li se poate imputa în aceeași măsură.
4rȘi totuși, este de înțeles. Vigilența, la cetățeanul neangajat, la omul de pe stradă, este voluntară, liber consimțită, ține de fondul său moral, de conștiința lui cetățenească. Nu-i ea oare dovada manifestării libere a personalității individului ?Firește, vigilența comportă multiple direcții și aspecte. Aria sa de cuprindere și de manifestare este vastă. De la păstrarea secretului de stat și pînă la probleme care privesc un grup restrîns sau chiar individul ; de la atenția pe care fiecare dintre noi sîntem obligați să o acordăm apărării avutului obștesc, pînă la grija colectivității față de bunurile fiecărui cetățean în parte. Este normal și echitabil.Țelul anchetei a fost șt este acela de a demonstra, în modul cel mai concret, pe baza faptelor, că spiritul de vigilență este — sau ar trebui să fie — o deprindere, o obișnuință care trebuie — în interesul nos» tru comun — să caracter» zeze pe fiecare om al se» cietății noastre.
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DIFERENTE NEMOTIVATE
Eficacitatea muncii in fabrici ale industriei ușoare
K>

DE LA UN SCHIMB LA ALTUL
în acest an, întreprinderile industriei. ușoare au primit sarcina de a suplimenta producția — îh special cea destinată exportului — cu 540 milioane lei. Și aceasta, nu numai prin mărirea randamentului orar, în interiorul zilei de muncă, dar și prin utilizarea extensivă a mașinilor și agregatelor, amplifieîndu-se timpul de lucru, de menținere' a lor în stare activă. Câștigul de eficientă economică este evident : pe calea folo

sirii intensive și extensive a mijloa
celor tehnice se pot obține mari spo
ruri de producție, fără importante 
investiții noi, nemaivorbind de fap
tul că se previne uzura morală, că 
se recuperează mai repede fondurile 
investite de stat în dotarea între
prinderilor cu tehnică modernă. Așadar, un dublu avantaj pentru economia națională, cît și pe plan intern, pentru colectivele de muncitori;' tehnicieni și ingineri.— Pornind de la aceste înalte scopuri — ne-a spus ing. Mircea Popa, director în Comitetul de Stat al Planificării, multe din întreprinderile industriei ușoare au răspuns cu fapte concrete, cu acțiuni ample chemării partidului de a suplimenta volumul producției, prin folosirea cu rezultate bune a tuturor celor 24 ore din componenta zilei de muncă. Se disting în mod deosebit uzinele textile „Bucegi" din Pucioasa, fabrica de sticlărie din Turda, întreprinderea textilă „Dacia" din București, care au putut consemna în bilanțul 1 ii’, la finele trimestrului trei al a- cesțui an, depășiri consistente la producția globală, marfă,, la productivitatea muncii. Asemenea realizări nu ar fi fost posibile dacă — concomitent cu reducerea procentului mijloacelor tehnic inactive — nu s-ar fi acordat atenția cuvenită schimbu- ...T.ri de noapte, organizării lui în condiții favorabile pentru obținerea rezultatelor optime.Să vedem, deci, cum s-au acoperit toate cele trei schimburi în întreprinderile industriei ușoare. După cum ne spunea ing. Alexandru Pa- 
nait, director îh M.I.U., acum se lucrează în trei schimburi, în filaturile și țesătoriile de bumbac, lînă, in și cînepă, tăbăcării, fabrici de sticlărie și articole de uz gospodăresc. Unele din ele lucrau și mai înainte 24 ore, neîntrerupt, necesitate cerută de procesul lor de producție care împletește activitatea mașinilor cu ceă. a' umblțit ’— "!țlezvolțîn- du-se rolul iui de supraveghetor, de intervenție. In aceste întreprinderi 
se urmărește ca în cele 24 de ore 
să se realizeze condițiile materiale 
cele mai judicioase, la cel mai înalt 
nivel, pentru ca randamentele obți
nute să fie cît măi ridicate. Cum stau lucrurile, însă, în fabricile de încălțăminte, unde procesul de producție solicită în mod, deosebit omul, atenția sa, puterea de muncă și de concentrare și mai puțin mașina — a- ceasta îndeplinind acum un rol de unealtă ? Desigur, în aceste fabrici, organizarea producției și a muncii, a- sigurarea materiilor prime și materialelor, asistența tehnică competen- au un rol însemnat, principal. Nu pot neglija, însă, măsurile menite 

ușureze munca în orele de noapte, 
protejeze la maximum forța de

tiv și, mai ales, calitativ al muncii nu este cel mai corespunzător. Au fost cazuri cînd aproape 50 lă sută din producția obținută a fost dată la retușat, ceea ce ne face să credem că, în fabrica noastră, producția ar putea crește îndeosebi prin anumite îmbunătățiri aduse tehnologiei de fabricație și organizării muncii. Este vorba de înlocuirea unor procedee și procese tehnologice, axate în specia) pe munca omului, cu altele ce folosesc în mai mare și mai perfecționată măsură semifabricatele, noi metode de lipit, injectat, sau sudat. Desigur, chestiunea este complexă și. soluționarea ei comportă timp, dar ea merită întreaga atenție.Notîndu-ne acest punct de vedere, am înțeles că sporirea randamentului în folosirea zilei de lucru este pe deplin posibilă. Chiar am cercetat 
niște calcule, după care producția ar 
putea crește cu 30 la sută, în timp 
ce cheltuielile cu aparatul tehnico-

administrativ ar rămîne constante, 
iar cele cu amortizarea ar fi neînsemnate. Nu am înțeles însă de ce a- ceste calcule rămîn simple intenții, fapt pentru care se impune intervenția neîntîrziată a forului de resort din minister.Am insistat însă asupra următoarei probleme : acolo unde mașina este 
factorul cheie în procesul tehnologic, 
in filaturi și țesătorii, de pildă, s-au 
materializat toate posibilitățile de a 
obține în fiecare unitate de timp, în 
fiecare din cele trei schimburi, o 
producție în continuă creștere 7 Redăm, în acest sens, situația consemnată la uzinele textile „7 Noiembrie" din Capitală, precum și rezultatele înregistrate timp de 7 zile la secția de țesătorie atît în schimbul de dimineață, cit și de cel de noapte. (Aici, cifra 100 reprezintă producția ce trebuie obținută zilnic de fiecare din a- cește schimburi).

Zile oct ombrieSchimburi 14 15 16 . 17 18 19 21Schimbul I 102 100 98 86 93 91 49Schimbul III 63 76 90 84 89 92 51

vel scăzut, cu mult sub posibilități. Nu se poate spune că nu sînt condiții pentru creșterea animalelor și obținerea unor rezultate bune. Cooperatorii dispun de 193 ha cu finețe/613 ha de pășune, au cultivat trifoi și alte furaje, au investit însemnate sume de bani pentru construirea adăposturilor, dar toate acestea nu sînt folosite gospodărește.Veniturile din cultura legumelor sînt, de asemenea, cu mult sub posibilități. Pe lîngă că s-a obținut o producție mică, însemnate cantități de roșii și alte produse s-au depreciat, din cauză că n-au fost recoltate și valorificate la timp.Alături de toate aceste neajunsuri grave se constată și o atitudine de nepăsare a consiliului de conducere față de cazurile de sustrageri din. avutul obștesc. Cei care au furat nu au fost puși în discuția adunării generale a cooperatorilor pentru a fi sancționați. S-au luat doar niște mă- • suri, formale, care nu au avut eficiența necesară. Astfel, răul s-a extins și sînt tot mai multe cazuri de ■ înstrăinare a bunurilor obștești.Slaba preocupare a consiliului de conducere pentru gospodărirea avutului obștesc, nepăsarea față de încălcările obligațiilor statutare și a normelor de etică nu puteau să nu influențeze negativ asupra activității generale a cooperativei, să nu aibă o înrîurire defavorabilă asupra muncii cooperatorilor, care participă la lucru în număr tot mai mic și fără tragere de inimă. Această situație e cunoscută de organele județene. Mai mult, s-a și făcut o analiză, s-au stabilit măsuri de îndreptare a lucrurilor, dar se tărăgănează punerea lor în practică. De la uniunea județeană a cooperativelor agricole au fost trimiși doi tovarăși ca să îndrume consiliul de conducere al cooperativei în organizarea muncii. Dar cît de bine o îndrumă, cu ce rezultate, se vede limpede : furajele se pierd pe cîmp, mijloacele de transport nu sînt folosite, floarca-soarelui s-a stricat în magazie, gunoiul de grajd nu e transportat pe ogoare.Desigur, membrii consiliului de conducere nu și-au îndeplinit sarcina de răspundere încredințată de cooperatori de a conduce și organiza , chibzuit munca. De aceea, ei trebuie să dea socoteală adunării generale, acest for suprem de conducere, care are dreptul și datoria să pună ordine în activitatea cooperativei, să nu admită nici o abatere de la normele statutare, indiferent de funcția celui ce o comite. în același timp, e necesar ca uniunea județeană a cooperativelor agricole să acorde acestei unități un sprijin efectiv, prin măsuri eficiente, nu formale, corespunzător situației concrete și atribuțiilor ce le are.
Florea CEAUSESCU

gă încoace și-ncolo fără folos, după cum îi dau indicații unii saj alții din consiliul de conducere. Din cauză că atelajele și camioanele sînt folosite nerațional, însemnate cantități de fin, trifoi, paie balotate putrezesc pe cîmp. Si aceasta în timp ce furajele necesare animalelor au fost asigurate doar în proporție de 50 la sută.Slaba preocupare a consiliului de conducere pentru organizarea producției și a muncii are urmări negative și în ce privește dez-

Este cunoscut ca una dintre principalele sarcini care revin consiliului de conducere a cooperativei agricole constă în gospodărirea cu răspundere a avutului obștesc. In statutul cooperativei agricole sînt cuprinse prevederi clare privind apărarea a- vutului obștesc, răspunderea, inclusiv materială, ce revine acelora care se fac vinovați de proasta conducere și gospodărire a averii cooperativei sau de neglijente și abateri ce aduc daune intereselor cooperatorilor. Cu toate acestea, se întîlnesc cazuri de proastă gospodărire, risipă și chiar furturi din avutul obștesc care nu sînt sancționate corespunzător, adu- cînd serioase prejudicii cooperativelor, membrilor lor.într-o scrisoare trimisă redacției, mai mulți țărani cooperatori din comuna Mănăștur, județul Timiș, arătau că „unii membri ai consiliului de conducere, în frunte cu președintele, nu depun interes pentru bunul mers al activității cooperativei, face ca fie mici, constată avutului sindu-se După ce arată o serie negative din activitatea agricole de producție autorii scrisorii încheie : dresăm dv. ca să știți cum merg treburile pe. la noi și că din unitate „prima" în fostul raion Făget, am ajuns să ne-o ia alții înainte".Cercetînd lucrurile la fața locului, se constată că situația se prezintă întocmai așa cum a fost relatată în scrisoare. Cooperativa agricolă din Mănăștur, datorită dezinteresului de care dau dovadă unii membri ai consiliului de conducere, obține rezultate din ce în ce mai slabe, cu mult sub posibilitățile de care dispune. Ca urmare a producțiilor mici realizate și veniturile repartizate la zi-muncă sînt în descreștere. în 1967, valoarea ziki-muncă a fost cu circa 13 lei mai mică decît în 1962, iar rezultatele obținute în acest an nu sînt mai bune. Or, această cooperativă agricolă are posibilități și rezerve mari de sporire a producției, de creștere, pe această cale, a veniturilor cooperatorilor. Ea dispune de peste 2 000 ha teren, 370 de bovine, aproape 2 000 de oi, 136 cabaline, unelte, mașini agricole, construcții gospodărești etc. Dar acestea nu sînt gospodărite cu chibzuință și pricepere de către cei aleși de adunarea generală să conducă treburile obștești. Nu există o preocupare din partea consiliului de conducere și nici a specialiștilor pentru amplasarea rațională a culturilor, pregătirea terenului, întreținerea culturilor și ca atare se obțin producții mici, mult sub posibilități. Anul acesta nu s-a realizat planul la grîu cu oeste 150 kg la ha, la porumb cu 350 kg. iar la floarea soarelui s-a obținut o recoltă cu 700 kg la ha mai mică

fața de cea planificata. De fapt, producția a fost mai bună, dar o parte s-a pierdut pe cîmp din cauză că recoltatul a intirziat sau semințele s-au stricat în magazie fiindcă nu au fost condiționate și livrate la vreme.Deși într-o ședință de lucru s-a stabilit să se fertilizeze cu gunoi de grajd o suprafață însemnată, consiliul de conducere nu s-a îngrijit să ducă la îndeplinire această prevedere.. In jurul adăposturilor de animale există de ani de zile peste 1 000 tone de gunoi. Membrii consiliului de con-
V/

LA COOPERATIVA AGRICOLĂ MĂNĂȘTUR-TIMIȘ
ceea ce producțiile și veniturile să cu mult sub posibilități. Se mari. neglijențe în păstrarea obștesc, multe sau chiar fiind bunuri iro- înstrăinate". de aspecte cooperativei Mănăștur, „Ne a-

voltarea creșterii animalelor. în zootehnie lucrează unii oameni fără pregătirea necesară. în plus, aici există o continuă fluctuație de cadre, in parte datorită condițiilor necorespunzătoare de muncă create îngrijitorilor. Pe lîngă că nu sînt asigurate furajele necesare, printre grajduri nu sînt drumuri de acces, nu sînt săpate rigole de scurgere a apei. Ca rezultat, vitele au o stare fizică proastă, producția este mică, iar veniturile din această ramură sînt minime. într-un cuvînt, activitatea sectorului zootehnic se încheie în fiecare an cu pagube mari. Din cele 160 de vaci și juninci, 38 sînt reformate, dar nici specialiștii și nici consiliul de conducere nu au întreprins nimic pentru înlocuirea acestora cu alte animale productive. Producția de lapte se menține la un ni-

ducere caută să justifice această situație, aruncînd vina pe lipsa mijloacelor de transport, motivare ce s-a dovedit lipsită de temei. Cooperativa agricolă din Mănăștur are destule mijloace de transport, dar nici unul dintre membrii consiliului de conducere nu urmărește cum sînt folosite. Așa se face că nu se știe precis nici cîte atelaje sînt și nici unde și ce lucrează. Se presupune că sînt 45—50 sau 55 de atelaje. S-a stabilit însă că nu se folosesc decît 39 de atelaje, iar camioanele sînt exploatate parțial, la voia întîm- plării. Unul dintre cei doi șoferi ai cooperativei, întrebat cu ce s-a ocupat timp de o lună de zile, cum a fost folosit camionul pe care lucrează, făcea afirmația că are stabilită o normă precisă, dar de fapt alear-

Discrepanțele dintre cifrele producției în cele două schimburi comparate sînt evidente. Căror cauze se datorează ele ? Ne răspunde ing. 
Henry Rosenberg, șeful serviciului producție din întreprindere :— Sînt multe absențe în schimbul III și se constată o fluctuație mare a forței de muncă.— Dar programarea producției șl asigurarea materială a locurilor de muncă, evitarea întreruperilor accidentale în funcționarea utilajului se bucură de maximă atenție ?— Toate merg punct de vedere pedimente.Am cercetat muncitoriloi la schimburile amintite. Iată sintetic e- voluția datelor. In schimbul I, față 
de numărul scriptic de muncitori, în 
perioada 14—21 octombrie, au fost 
prezenți la ;lj»cru întreaTI și .'72. la 
sută, iar în schimbul III ■■■— între 88 și 
75 la sută. Paradoxal, dar în schim
bul de noapte s-a înregistrat cel mai 
bun procentaj de prezență ! Deci, șeful serviciului producție, ori nu cunoaște situația reală, ori a intenționat să ne inducă în eroare. Cum rămîne însă cu situația că în trimestrul III și tot la țesătorie 23,5 la șută din fondul de timp a rămas inactiv '! Au intervenit următoarele pierderi : opriri tehnologice accidentale — 7,6 procente, lipsă materiale — 1,2 procente și alte asemenea cauze care țin de organizarea procesului ducție. întrucît rezultatele sl schimbul de noapte nu au apărut „de azi, de ieri" — și cum credeam că s-au întreprins studii serioase pentru a se elimina cauzele lor — am cerut situația defectelor înregistrate la țesăturile din producția schimbului de noapte. Nu ne-a putut fi oferită, fiindcă nu există. Nu ne-a putut ti dată nici situația întreruperilor repartizate pe schimburi, cu cauze precise și remedii sigure. In... compensație, ni s-a prezentat o justificare iresponsabilă : „Mai reduce ceva din plan direcția după cum și cu sarcinile Este clar că
Noiembrie' 
„obiectiv" 
din schimbul de noapte, ci doar insu-

ficienta preocupare a comitetului ei 
de direcție în folosirea posibilități
lor de creștere a producției și pro
ductivității muncii.De ce nu se extinde experiența a- cumulată la ‘ '„Dacia" din țesătorie, în înregistrează tate superioare în producție. Am cerut explicații mai ample de la tov. 
Teodor Statovici, economistul fabricii.— După mine, presupunînd mul vine la lucru odihnit, în ticul textil și în munca de noapte se obțin rezultate mai bune decît in munca de zi, întrucît se elimină de la sine acea „mișcare" a lucrătorilor atît de des întîlnită ziua... în același timp, se poate realiza atît din partea maistrului cît și a muncitorului o concentrare mai mare asupra producției, .întrucîț, aceștia .nu,,mai sînt .deranjați de diverși mesageri.ai ser-r viciilor funcționale, trimiși deseori ziua oportun sau nu după explicații, date și informări. Dar, nu e mai puțin adevărat că importante sînt și eforturile conducerilor de secții, comitetului de direcție care, veghează asupra unei desfășurări normale a programului de producție, asigurat cu tot ce-i trebuie, fără întrerupere. Un 
rol esențial il are controlul riguros al activității, efectuat atît de organele direct răspunzătoare, cît și de conducerea întreprinderii, la un înalt nivel de exigență.în industria ușoară există mari rezerve pentru folosirea deplină a capacităților de producție, prin creșterea indicilor extensivi și coeficientului de schimb. Așa cum arată practica, muncitorii și tehnicienii lucrează bine în schimbul III, vin la lucru, dar uneori... stau din lipsă de materii prime, a unei asistențe tehnico-economice corespunzătoare. Nimic nu justifică aceste neajunsuri, de care se fac răspunzătoare comitetele de direcție și forurile de resort. Cum sarcinile ce stau în fața industriei ușoare sînt de mare importanță socială, apare necesitatea înlăturării a- cestor neajunsuri și aplicării măsurilor cuvenite, capabile să asigure creșterea în continuare a producției.

întreprinderea textilă Capitală ? La secția de schimbul de noapte se CU regularitate rezul-șef alcă o- speci-
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fi nerealist dacă am spune că
(Urmare din pag. I)

am amintit se vor comporta în condiții optime de produc-

tă
se 
să 
să
muncă, să o conserve, să-i dezvolte 
capacitatea legată de atenție, per
spicacitate, rapiditate în gesturi, re
flexe și alte însușiri.Pe firul acestor necesități am continuat investigațiile la fabrica de încălțăminte „Banatul" din Timișoara, întreprindere ce folosește lucrul în schimbul de noapte, unde ne-am notat părerea tov. Ion Olteanu, directorul întreprinderii :— In cazuri, extreme noi utilizăm și schimbul III, de noapte. Datele arată Insă că, uneori, randamentul cantita-
lective nu s-au limitat la constatarea unor neajunsuri, ci au pus accentul în primul rînd pe stabilirea și aplicarea unor măsuri eficace pentru accelerarea lucrărilor de investiții; Se poate aprecia că, în ultima vreme, restanțele... consemnate, la sfîrșitul primului semestru al anului au fost parțial diminuate și există condiții C'a lucrările de investiții din trans- porturi, telecomunicații și cele ale Consiliului popular județean Dolj să se încadreze în ritmul normal de execuție. în acest sens, s-a dovedit deosebit de utilă indicația dată de către biroul comitetului județean de partid de a se controla și urmări e- 
voluția stadiului de execuție a tutu
ror lucrărilor de investiții, indiferent de mărimea acestora.în pofida rezultatelor bune în ansamblu obținute în activitatea de investiții pe județ,, nu putem trece cu vederea că mai sînt șantiere unde, 
cu toate măsurile luate, nu s-a asi
gurat un ritm normal de lucru. Ne referim mai, ales la șantierele care execută lucrările de .electrificare a căii ferate Craiova — Caransebeș — Cîlnic sau linia electrică Băilești — Calafat, cele de la întreprinderea de cultură și fermentarea tutunului Craiova, spitalul cu 1 000 de paturi de la Craiova, fabrica de conserve de la Calafat. Persistența ■ unor neajunsuri în cadrul acestor șantiere a făcut ca ele să înregistreze rezultate mult sub „media" celor obținute pe ansamblul județului în nouă luni. Biroul comitetului județean de partid a examinat recent situația care s-a creat pe aceste șantiere și a inițiat noi măsuri de impulsionare a lucrărilor. în această direcție, considerăm că o atenție deosebită trebuie să a- corde lucrărilor din județul nostru și Ministerul Industriei Alimentare, ■la ale cărui obiective, încredințate unui constructor propriu, se înregistrează cele mai mari rămîneri în

urmă. Sînt, de asemenea, necesare; intervenții mai prompte și eficiente și din partea Ministerului Căilor Ferate și Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini, pentru rezolvarea problemelor care privesc lucrările din sectorul feroviar și dezvoltarea uzinei „Electroputere“-Cra- iova.Precizam mai înainte că, în cele trei trimestre care au trecut din a- cest ah, au fost puse în funcțiune sau date în folosință un număr1 în-

trale și întreprinderi acceptă să 
date în funcțiune obiective care 
sînt încă terminate. întreprinderea de panificație Dolj a declarat pusă în funcțiune, iar Ministerul Alimentare a aprobat, biscuiți cu o capacitate de 10 tone în 24 de ore. Este adevărat, secția de biscuiți a realizat producția planificată și, în anumite zile, chiar a depășit capacitatea proiectată, ceea ce constituie un lucru pozitiv. Dar be- neficiarul (întreprinderea de panifi-

Industriei linia de

' t\i‘> WB*

BACAU (corespondentul „Scin- 
teii“). — La secția de sodă caus
tică electrolitică din cadrul com
binatului chimie Borzești a in
trat în funcțiune, cu două luni 
mai devreme, o nouă instalație 
de transformare și redresare a 
curentului electric. Prevăzută cu 
redresori cu siliciu în locul ce
lor cu vapori de mercur, noua 
instalație are un randament 
sporit și o capacitate mai mare 
cu 10 la sută comparativ cu cea 
existentă.

Ca urmare, capacitatea de pro
ducție a secției sporește anual 
cu aproape 10 000 tone sodă 
caustică și 8 860 tone clor. De re
marcat că, datorită măsurilor 
tehnico-organizatorice luate de 
conducerea combinatului, noua 
instalație și-a atins parametrii 
proiectați chiar din primele zile 
de la intrarea în funcțiune.

că în domeniul investițiilor trebuie să avem întotdeauna o viziune de perspectivă, întrucît anii își predau „ștafeta" din mers. în contextul'a- cestei cerințe, biroul comitetului județean de partid a analizat stadiile de execuție a lucrărilor începute, precum și modul în care se pregătește realizarea planului de investiții pe anul 1969.Din analizele efectuate la princi- paliL beneficiari de investiții; a reieșit că în ansamblu există preocupare
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semnat de obiective industriale și social-culturale. Dar și in domeniul 
punerii în funcțiune se constată ră- 
mîneri în urmă la anumite obiective 
și capacități de producție, dintre care unele de mare însemnătate economică. Am în vedere, în primul rînd. unitatea nouă de îngrășăminte azo- toase din cadrul Combinatului chimic Craiova, care urma să fie dată în exploatare pînă la 30 septembrie 1968. Din cauza întîrzierilor mari înregistrate la montaj și in pregătirea probelor, „scadența". intrării în funcțiune nu a fost respectată. Ministerului Construcțiilor pentru Industria Chimică și Rafinării îi revine obligația să sprijine cu măsuri hotărâte și imediate I.S.C.M. Craiova, care execută această lucrare, în vederea recuperării cit mai grabnice a restantelor la montaj.Provoacă nedumerire și faptul că 
unele departamente economice cen-

cație Dolj) a preluat acest obiectiv cu multe provizorate și lucrări importante neterminate. La data de 30 septembrie a. c., proporția lucrărilor nefinalizate raportate la planul anual era de 33 la sută. Or, datorită neterminării tuturor lucrărilor, la a- numite operații se folosește un mare volum de muncă manuală, numărul muncitorilor auxiliari fiind cu 65 la sută mai mare decît cel prevăzut în proiect.
Concomitent cu ‘concentrarea mij

loacelor și forțelor pentru recupera
rea grabnică a rămânerilor în urmă 
și darea în funcțiune a tuturor ca
pacităților de producție și obiective
lor prevăzute în planul pe acest an. 
este normal 
seriozitatea — și experiența anilor 
precedenți ne obligă la aceasta — la 
buna pregătire a investițiilor din 
anul care vine. Acestea sînt două sarcini actuale inseparabile, pentru

să ne gîndim cu toată

pentru pregătirea condițiilor necesare realizării volumului de investiții prevăzut pentru anul viitor. La 
principalele șantiere documentația 
tehnică este asigurată în proporție de 
88,3 la sută la nivel de studiu teh- 
nico-economie și 72,8 la sută în ce 
privește proiectele de execuție. Totuși,' sînt unii titulari de investiții care nu au- luat măsuri optime care să asigure elaborarea și predarea în ternlen a documentației necesare lucrărilor prevăzute în plan și, implicit, să ofere din timp organizațiilor de construcții posibilități concrete pentru o activitate susținută pe șantiere. Bunăoară, întreprinderea de electricitate Dolj nu are proiecte de execuție pentru lucrări în valoare de circa 82 . milioane de lei, iar investițiile Consiliului popular județean Dolj nu sînt încă asigurate cu documentații pentru lucrări în valoare de peste 68 milioane de lei.

DATORITA HĂRNICIEI CONSTRUCTORILOR

macma m■ / ■ , .Datorită însemnatelor fonduri de investiții pe care statul le-a alocat dezvoltării susținute a industriei alimentare, sectorul morăritului a cunoscut o continuă și accelerată extindere. noi și noi unități venind să întregească harta economică a țării. Numai în ultimii ani, în acest sector s-au construit zeci și zeci de întreprinderi și — potrivit graficelor elaborate — începînd din 1967 și pînă la finele semestrului I al acestui an în industria morăritului au fost atinși parametrii proiectați la 10 o- biective de investiții. Mai mult, Ia u- nele dintre ele s-au înregistrat substanțiale avansuri față de aceste perioade prevăzute în graficele elaborate. De pildă, la morile de porumb cu 
secții de degerminare de Ia Bucu
rești și Ploiești — cele mai mari investiții din această perioadă — 
parametrii finali au fost realizați cu 
trei luni mai devreme, iar la secția

de degerminare de la Tg. Jiu, cu 
nouă luni mai înainte. Rezultate asemănătoare au fost consemnate și la ■secția de degerminare Cluj, la cea de la Satu Mare, unde prevederile din proiect au fost îndeplinite cu un trimestru mai devreme, sau la secția

înaintate

în practica s-a confirmat ca asigurarea din timp a utilajelor tehnologice necesare noilor obiective în construcție este una dintre condițiile esențiale ale îndeplinirii în bune condiții a planului de investiții și de punere în funcțiune. Din volumul de utilaje prevăzut a se procura în 1969, pînă la jumătatea lunii octombrie s-a contractat mai puțin de 50 la sută. Diferența o reprezintă utilaje comandate, dar pentru care nu s-au primit confirmări din partea furnizorilor. Printre beneficiarii de investiții, la care se constată mari rămîneri în urmă în privința contractării utilajelor, se află Direcția regională ' C.F.R. Craiova și Fabrica de bere Craiova.Trăgînd învățăminte din activitatea anilor precedenți, nu mai putem tolera neajunsurile manifestate în pregătirea investițiilor. De aceea, 
comisia economică a examinat, îm
preună cu titularii de investiții, mă
surile ce se impun pentru urgenta
rea problemelor legate de investiți
ile anului viitor, în vederea creării 
condițiilor necesare unei execuții 
ritmice a lucrărilor pe șantiere. Totodată, comitetului executiv al consiliului popular județean i s-a trasat sarcina de a. analiza decadal mersul lucrărilor de investiții și de a soluționa urgent problemele legate de perfectarea documentației, în vederea deschiderii finanțării tuturor lucrărilor.Am punctat aceste cîteva probleme pentru ca, în timpul scurt care a mai . rămas pînă la sfîrșitul anului, factorii răspunzători de realizarea investițiilor din județul nostru — trăgînd învățăminte atît din experiența pozitivă, cît și din neajunsuri — să acționeze prin măsuri hotărîte și eficace în așa fel ca toate obiectivele și capacitățile prevăzute în planul pe acest an să fie date în funcțiune, concomitent cu buna pregătire a investițiilor din anul viitor.

de degerminare Plop-Rădăuți, unde devansarea a măsurat șase luni.Remarcabil este și faptul că nive
lul indicatorilor realizați la toate 
obiectivele despre care arp vorbit nu 
a încetat să se îmbunătățească chiar 
după ce au expirat perioadele din 
grafice — o sporire deosebită cunos- 
cînd rentabilitatea acestor noi unități industriale. In acest sens, moara de .porumb. cu degerminare de la București are o rentabilitate cu 87 la sută mai mare decît cea planificată, secția de degerminare Sibiu cu 79 la sută mai mare, de porumb cu degerminare de iești cu 174 germinare , sută.Cum am .rezultate ? Mai întîi, s-a pornit de la 
necesitatea că beneficiarul este fac
torul determinant în avizarea proiec
telor și, mai ales, în întărirea cola
borării cu institutele de proiectare. Dacă. încă din etapa de proiectare, între beneficiar și proiectant nu se crea acea legătură permanentă, capabilă să asigure întocmirea unor documentații tehnico-economice realiste, exista pericolul să se ajungă la rezolvări fanteziste, neaplicabile, iar indicatorii economici să fie astfel „rotunjiți" și în neconcordantă cu cele mai eficiente realizări din alte părți.Odată stabiliți indicatorii, precum și căile de finalizare cît mai eficientă a investițiilor, s-a urmărit cu asidui
tate calitatea lucrărilor efectuate de 
antreprenori — generali și de specia
litate — pe tot parcursul realizării 
lor, întărindu-se controlul asupra 
furniturii tehnice, a utilajelor tehnologice. Noi, în calitate de beneficiari, de titulari de investiții, nu puteam admite ..jocul" termenelor de livrare sau primirea unor instalații, chiar simple, dar cu imperfecțiuni calitative. Iată de ce ne-am străduit să recepționăm competent lucrările și utilajele tehnologice și să conlucrăm îndeaproape cu constructorii pentru remedierea unor deficiențe. Dar a- cestea, înainte de a se aproba și raporta punerea în funcțiune a obiectivelor noi de investiții, curmîndu-se provizoratele si zarea la termen iectați.

de la moara la Plo- de de- 184 lala sută, iar secția Plop-Rădăuți cuputut obține asemenea

întîrzierile în reali- 
a indicatorilor pro-

Ne-am întîlnit și cu această tendință : pentru a se încadra în termenele de dare în exploatare a noilor investiții, mai ales atunci cînd, din motive subiective sau obiective graficele de lucru ale șantierelor nu erau respectate, unii constructori au pledat prin toate mijloacele în vederea scurtării fazelor obligatorii care preced operațiile de recepționare a lucrărilor. Acest domeniu de „relații" este încă unul din multe altele asupra căruia nu am admis nici un fel 
de concesii. Efectuarea unui rodaj 
mecanic corespunzător și de andu- 
ranța in funcție de caracteristicile 
instalațiilor și proceselor tehnologice — insistîndu-se asupra remedierii deficientelor ce se ivesc în cadrul acestor încercări — ne-au dat nouă, beneficiarilor, siguranța necesară că după ce vor fi recepționate și puse în funcțiune, obiectivele de investiții de care bine, 
tie.Ar 
a fost ușor să se atingă parametrii proiectați la termenele planificate. La fiecare din noile obiective s-au soluționat multiple probleme de organizare a producției și a muncii. . 
In acest sens aprovizionarea ritmică 
cu materii prime și auxiliare nece
sare producției, angajarea și instrui
rea din timp a personalului de toata 
categoriile care să deservească ju
dicios instalațiile, asigurarea perma
nentă a utilităților reclamate de pro
cesul tehnologic, precum și organi
zarea corespunzătoare a lucrului la 
instalațiile noilor obiective, au fost de natură să accelereze eforturila spre amplificarea rezultatelor economice.Fină la sfîrșitul acestui an, încă două obiective din industria morăritului vor trebui să atingă nivelul parametrilor finali. Modul în care Srau realizat ei. la aceste unități. în etapele intermediare, ne îndreptățește să apreciem că, în etapa finală, toți indicatorii planificați vor fi îndepliniți și chiar depășiți, mai ales că la moara de grîu și porumb de la Suceava — unul din aceste noi obiective — de pe acum se obține n rentabilitate de 4,19.1a sută față da cea finală, proiectată, de 0,58 la sută.Se desprinde, deci, cu claritate că atunci cînd beneficiarii de investiții manifestă o receptivitate sporită a- tît în etapa de execuție a lucrărilor, cît și după aceea, în etapa de atingere a parametrilor proiectați, încadrarea în efortul general, cu întreaga capacitate și la termenele planificate a noilor obiective în circuitul economiei naționale se face din timp și cu eficiență ridicată. Este, de fapt, cea mai înaltă satisfacție pentru specialiștii industriei morăritului, pentru colectivele noilor obiective si întreprinderi să contribuie cu întreaga lor capacitate la asigurarea unui volum din ce în ce mai sporit de produse alimentare, ieftine și de calitate superioară.

Ing. Gheorghe BALTA 
director general în Ministerul 
Industriei Alimentaro



PAGINA 4 SClNTEIA — simbăfă 2 noiembrie 1968

OPMI DESPRE cinema

Șl FORMA de Jean ANOUILH

LA TEATRUL NATIONAL DIN BUCUREȘTI

SESIUNILOR ȘTIINȚIFICE
Este azi aproape o practică obișnuită ca fiecare instituție de' învăță- mînt superior sau de cercetare să organizeze cel puțin o sesiune științifică pe an. Se tipărește atunci un program frumos și bogat, se difuzează o chemare de participare către toți cei care pot fi „utili", se citește de către conducătorul instituției un amplu raport, se țin comunicările într-un cadru festiv, se face un banchet și a- poi se trage o linie de bilanț. Graficul manifestărilor crește și justifică în „mod concret" o activitate de un an. Dar, uneori, fondul acestor sesiuni este formal.Nu cred că e necesar să exemplific în detalii o astfel de afirmație. Fiecare dintre cei ce participă la ele știe acest lucru. Să încerce oricine să pună în locul literelor de mai jos specialitățile, facultățile sau disciplinele din instituția la care lucrează și va vedea cît de bine se potrivesc toate. O instituție are. să zicem. A, B. C, D, E; F specialități sau secții. La sesiunea ei științifică vor fi programate : A, B, C, D, E, F secții, în care vor face comunicări cercetătorii fiecărei secții. Din păcate, cercetătorul secției A, de exemplu, știe ce va face vecinul său de laborator, îl cunoaște lucrarea pe care acesta o prezintă. La ședința de comunicări el nu află nimic nou și dacă ia cuvîntul o face mai ales pentru a aduce laude acestui vecin, spu- nînd eventual că s-ar mai putea face ceva în plus. Astfel, el își .asigură bunăvoința vecinului în cazul comunicării sale proprii. Cercetătorii celorlalte secții nu vin la secția A. deoarece nu se pricep și nu îi intere*, sează. Astfel, comunicările trec una după alta fără prea, multe comentarii sau modificări, iar conducătorul instituției trimite apoi, eventual, lucrarea la tipărit scriind pe ea : „Sus- ținută în ședința de comunicări din cadrul sesiunii științifice a institutului nostru din ziua. de...“ Conduc trei reviste de biologie si știu că astfel de „garanții" nu valorează întotdeauna prea mult. Părerea mea. bazată pe o îndelungată experiență de cercetător, de conducător de teme, de profesor și de redactor, este, că o lucrare nu ar trebui să fie prezentată Ia o sesiune științifică decît numai dacă conducătorul ei științific și specialistul din instituție își iau răspunderea, o văd și o corectează în prealabil și acceptă ca la publicarea ei să-i fie tipărit numele la sfîrșit : „Prezentată spre publicare de către X, Y“. Cred că aceasta ar fi o garanție care ar ridica mult calitatea lucrărilor.Aș dori, de asemenea, să spun cî- 

teva cuvinte'și despre sesiunile științifice studențești, care, după părerea mea, constituie uneori o școală a ceea ce nu ar trebui să fie. E bine că studenții sînt antrenați în cercurile șți- intif&e șt lucrează în diferite laboratoare alături de anumite. Jcadre ’di-.: dactice. Pentru că învață de la a- cestea o metodă precisă de cercetare, cum să caute și să scoată bibliografia, cum să interpreteze fenomenele noi pe care le descoperă împreună cu asistentul, învăță cum să controleze rezultatele pe care le obțin și cum să le aștearnă într-o lucrare scrisă, la care sînt și ei colaboratori. Toate acestea sînt foarte bune. Dar studenții sînt puși să prezinte lucrările acestea la sesiunile lor științifice, unde li se dau premii și distincții pentru „cele mai bune lucrări prezentate", fără să se spună nimic despre cadrele didactice care s-au străduit cu acești studenti. Puțini student! știu să redacteze o lucrare, cunosc bibliografia acesteia doar în măsura în care i-a informat asistentul sau nu pot interpreta fenomenele respective și adeseori nu pot susține ,o discuție de specialitate în problema pe care o prezintă. Uneori, a- sistentul îi redactează lucrarea, alte
ori îl învață cum să o prezinte, cum să o citească. Și studentul expune lucrarea, nimeni nu spune nimic — nici corpul didactic prezent în sală (adesea mai numeros decît studenții) pentru a nu crea situații dificile, nici studenții pentru că nu au ce spune. După părerea mea,. e greșit să punem pe studenti să susțină lucrarea, cînd nici pe asistentul stagiar 
nu îl obligăm la aceasta decît la doi- trei ani după ce lucrează în laborator. Or, acesta este un absolvent care a mai lucrat și cîtiva .ani în laborator. Ce poate învăța studentul dintr-o astfel de practică ? Ce idee își face el de valoarea sesiunilor științifice sau a cercetării în general ?Eu cred că sesiunile științifice, pentru a fi un for de ridicare a calității lucrărilor și pentru a forma spiritul critic și autocritic al tineretului, ar trebui să tină cont și de alte considerente : de pildă, să nu se mai organizeze sesiuni științifice pe instituții-si locale, deoarece mi se par formale și costă bani ; după părerea mea, sesiunile științifice ar trebui organizate numai pe specialități (cît mai restrînse) și pe tară, în care caz sînt eficace și mobilizatoare. Aș dori să exemplific cele de mai sus. In 1965, Ministerul Invățămîntului a organizat, la Cluj, prima sesiuhe națională de fiziologie animală, la care au participat peste 100 de fiziologi din toată țara. Un program complet și rezumatele comunicărilor s-au difuzat la timp, au venit peste 30 de fiziologi străini, pe cheltuiala lor. Toți am fost mirați de intensitatea discuțiilor care au avut loc, de multitudinea noilor informații care se comunicau în sală. Astfel, majoritatea comunicărilor au fost refăcute și apoi publicate în „Revue roumaine de biologie (zoologie)". Pe coridoare, în grădina institutului, la masă, seara etc. peste tot s-au continuat discuțiile, s-au lămurit problemele. Ne-am cunoscut toți cei care lucrăm în fiziologie animală și de atunci continuăm să facem schimb de păreri și de informații.Sînt sigur că fiecare dintre noi cunoaște sesiuni științifice cu rezultate pozitive. Din păcate însă cunoaște și din cele cu rezultate formale ; și nu puține 1 Contra acestora trebuie să ducem o luptă permanentă și să Ie înlocuim cu sesiuni naționale și pe specialități restrînse care, fie anual, fie la 2—3 ani, să reunească pe specialiștii unei ramuri, să discute rezultatele lor de pînă acum și să întrevadă direcțiile pe care vor merge mai departe.Dar numai atît tot cred că nu este destul. Pe lîngă fondul lucrărilor de care am vorbit pînă acum, mai este

Acad. Eugen A. PORA
profesor emerit

un aspect legat de felul cum, se prezintă comunicările la aceste sesiuni, care nu e mai puțin important decît primul Și sesiunile naționale pe specialități pot constitui o bună școală pentru această latură a prezentării, pentru ca la întrunirile internaționale reprezentanții noștri să se prezinte ireproșabil, căci acolo nu punem în joc numai persoana noastră, ci și prestigiul tării asupra căruia se răsffîng succesele sau insuccesele noastre individuale. După cum se știe, sesiunile' științifice internaționale au de obicei un program bine stabilit, care se respectă cu scrupu- lozitate, și președinții de sepții au, în primul rînd, rolul de a încadra în timpul prevăzut fiecare comunicare. Dacă programul se încheie la 12,30, poți liniștit să-ți comanzi, pentru 12,35. un taxi, să fixezi o întîlnire, să începi altceva. Acest aspect al timpului lipsește în general la sesiunile noastre. Noi sîntem părtașii „sfertu
lui academic !“. Ar fi cazul să ne lipsim de acest atribut și să salvăm astfel mii de ore de muncă tuturor.O comunicare științifică sau un raport de ședință plenară au un anumit timp prevăzut în program ; să zicem 15 minute pentru comunicare și 45 de minute pentru râport. La acestea se adatigă 5 minute, respectiv 15 minute pentru discuții. Sigur că în aceste intervale nu se poate spune totul, nu se poate „epuiza" sur biectul și nici termina discuțiile. Dar nu aceasta se urmărește la sesiunile științifice, mai ales la cele internaționale. La ședințe afli „noul", simți 
„pulsul" și problematica modernă a specialității; regăsești „in medias res" al științei contemporane. Rapoartele pun probleme noi. dezvăluie

direcțiile cercetării; comunicările â- duc rezultatele cele mai noi. Toate a- cestea trebuie sesizate în ședințele sesiunilor. In discuțiile care se poartă în timpul prevăzut afli unde se lucrează acea temă, îți dai seama de eficacitatea unor noi metode etc. Dar adevăratele și rodnicele discuții au loc după expunere, în pauzele întrunirii, la o masă, la o cafea, Ia o plimbare degajată. în acest cadru, discuția între specialiști se extinde pe întreaga sferă de activitate științifică ce interesează pe interlocutori, în felul acesta, oamenii se cunosc, se leagă prietenii, se fac proiecte de viitor și nu rar se stabilesc colaborări active.Am asistat la comunicări în care se pierdea esența din cauza detaliilor/ la comunicări citite într-o limbă a- proximătivă șl nelnteliglbilă, la comunicări la care președintele a trebuit să ia cuvîntul celui care se pierduse în digresiuni fără legătură cu subiectul. La sesiunile științifice de la noi, din tară, primii comunicatori au de obicei un timp nelimitat la dispoziție (sînt, de regulă,, „cei.mari" !) ; astfel, programul se dă peste cap și ultimilor nu li se mai acordă decît cinci minute sau sînt chiar rugați să depună textul comunicării. Nu este nici drept și nici elegant un astfel de procedeu. Toți participantii vin la sesiuni pentru a-și expune niște rezultate la care au muncit și din discuțiile asupra lor să poată trage învățăminte utile pentru lucrare.Toate acestea sînt mai mult sau mai puțin cunoscute, atît de conducătorii instituțiilor de învățămînt superior sau de cercetare, cît și de tinerii lor colaboratori. Se știu, dar nu se respectă ! Le-am scris cu intenția de a propune ca ele să se introducă pe viitor ca norme alet sesiunilor.'Științifice, pentru a ne încadra în sistemul de lucru al sesiunilor științifice internaționale la care participăm din ce în ce mai ac-

• Vera Cruz : patria „,
21.15, FESTIVAL — 8,45; 11,15
• Tandrețe : REPUBLICA — 
18,45; 21.
• Samuraiul : ARTA — 9—15,45 în continuare
20.15. FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
• Fiul lui Tarzan : LUCEAFĂRUL — 8,30;
12,15; 14,15; 16,15; 18,15; 20,15, GLORIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, MODERN — 9; 11; 13; 15; 17; 
19; 21.
• Week-end cu Anna: CINEMATECA — 10; 12; 
14; 18; 18,15; 20,30.
• Minunata călătorie a lui Nils Holgersson : CA
PITOL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Heroina : VICTORIA — 9; 11; 13; 15: 17; 19; 21.
• Prințesa : CENTRAL — 8,30; 11; 13,30; 16.
• Vară capricioasă s CENTRAL — 18,30; 20,45.
• Ultimul voievod : LUMINA — 3,45—16,30 în con
tinuare ; 18,45; 20,45.
• Planeta maimuțelor : DOINA — 11,30; 13,45; 16; 
18,30; 20,45, GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Program pentru copii : DOINA — 9; 10.
• Neînțelesul : UNION — 15,30; 20.45, RAHOVA — 
15,30; 18; 20,30.
• Desene animate : UNION — 18.
• veșnicul întîrzlat : FEROVIAR — 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21, EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, FLOREASCA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Gustul mierii : ÎNFRĂȚIREA INTRE PO
POARE — 15,30; 17,45.
• Studiu despre femei : ÎNFRĂȚIREA INTRE PO
POARE — 20.
• Trei copil „minune": BUZEȘTI — 15,30; 18:
20.30.
• Vicontele plătește polița : DACIA — 8,30—16.30 
în continuare ; 18,45; 21, FLACĂRA — 15,30; 18; Să 
nu ne despărțim — 20,30.
• Lustragiul : BUCEGI — 9; 11,15; 13,30; 18,15; 20.30, 
TOMIS — 9—15,45 în continuare ; 18,15; 20,30.
• jurnalul unei femei în alb : UNIREA — 15,30; 18: 
20,15.
• Operațiunea San Gennaro : LIRA — 15,30; 18:
20.30, GIULEȘTI — 10; 15,30; 18; 20,30.
• Surprizele dragostei : DRUMUL SĂRII — 15: 
17,30; 20.
• Cel șapte samurai s COTROCENI — 15; 17,45;
20.30.
• Mărturisirile unul domn cu cameră mobilată : 
MELODIA — 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
• Suflete tari (ambele serii) : VOLGA — 9,15; 12,30; 
15,45; 19,15, MIORIȚA — 9,30; 13; 16,30; 20.
• Roata vieții : VIITORUL — 15,30; 18.
• Moartea se numește Engelchen : VIITORUL 
20,30.
• Căderea Imperiului roman : AURORA — 
12,30; 16; 19,30.
• Testamentul unul pașă : MOȘILOR — 15,30; 
20,30.
• Frumoasele vacanțe : POPULAR — 15,30; 
20,30.

Winnetou (seria a III-a) : MUNCA — 16; 18.
Tar și general : MUNCA — 20. 
Oscar : VITAN — 15,30; 18. 
Falstaff : VITAN — 20.30.
Tarzan, omul-malmuță : PROGRESUL — 15,30; 
Zorba Grecul : PROGRESUL — 20 30.
Duelul lung : FERENTARI — 15.30; 18. 
Vin cicliștii — FERENTARI — 20,30.
Aventurierii : PACEA — 15.30; 18;. 20.30.
O fată, ciudată : CRÎNGASI — 15.30; 10; 20,15. 
întîlnire în munți : COSMOS — 15,30; 18; 20,15.

• File din istoria sportului românesc ; Antrenorul 
— Echipajul ; Primii pași în sport ; Zborul în alb ;
20 de ani de activitate sportivă (clubul sportiv Di
namo București) : TIMPURI NOI — 9—21 în conti
nuare.

Eroii multor piese ale mult să explice cauzele lui Anouilh constată, acestei schimbări radi- dintr-o dată, că in cale produse în firea și adîncurile iește o a Chipul pe ratat si îl ascunde
din jurul său absurdă, nebunească, și-i va a- duce pieirea. Becket însuși, întorcîndu-se în Anglia după o șubredă împăcare cu regele, știe perfect de bine că a- colo îl așteaptă săbiile ucigașe ale baronilor ; gestul său. gratuit dar superb.■ nu urmărește altceva decît să-i dea

constată,că L. ____ __________ ...sălășlu- obiceiurile personajului său. Să-și fi descoperit tînărul chefliu și spa- , /__1... îmbrăcînd sutana, o veritabilă vocație mistică ? Va fi găsit el în noua postură prilejul nimerit de a răzbuna umilințele neamu- . ... ...lui de saxoni din care ■ sentimentul de a-și fi se trăgea, de a se face, sub tutela bisericii, a- părătorul semenilor săi oprimați, împotriva cuceritorilor normanzi ? Sau poate dragostea de

lor pe care le poate dezvălui compoziția în teatrul modern. Rege orgolios, dar slab și u~ șuratic, frămîntat de temeri și îndoieli, cu izbucniri de sinceritate în care mîhia îl face să spună pe nume multor adevăruri amare, Hen- ric al Il-lea a fost în interpretarea lui Crîș- maru uman și convingător. Gh. Cozorici a mers către zonele de meditație și cutremurare interioară a lui Becket, mai ales după ce acesta îmbrăcă veșmintele de arhiepiscop. In prima parte a spectacolului n-a ’ subliniat, însă, ascendentul intelectual pe care Becket îl are asupra regelui ; în dezinvoltura jocului său n-a fost vizibilă o înțelegere mai profundă a lucrurilor, care să justifice caracterizarea pe care i-o face un personaj : „chiar atunci cînd se aruncă în vîrtejul plăcerilor, rămîne ca un spectator. Parcă s-ar căuta pe sine".Mi-a produs o bună impresie Ovidiu Moldovan în Călugărul tî- năr, simplu, plin de franchețe, exprimîn- du-și răzvrătirea fără afectare și inspirînd astfel încredere și simpatie. Grupul baronilor a fost creionat cu un umor sec, la care Al. Alexandrescu - Vrancea, Dem Rădulescu, Marian Hudac și N. Gr. Bălănescu au adus, fiecare, nuanța sa particulară. Aș vrea totuși să spun extrem de înzestratului comic Dem . Rădulescu. că anumite ticuri „de efect", care ne-au amuzat în altfc ocazii și pot stîrni ori- cînd rîsul, nu se potrivesc oriunde — și că n-ar strica să fie atent la pericolul manieriză- rii. Clericii englezi mi s-au părut mai șterși ;• îndeosebi bătrînul ar-S, liiepiscop (Virgil Po-, povici) n-a avut autoritatea impunătoare pe care i-o atribuie textul.Cum este și firesc pentru prima scenă a tării (nefirești fiind excepțiile), numeroasele apariții episodice s-au integrat armonios în ansamblul spectacolului. Amintim compozițiile bine individualizate ale lui Alfred De- metriu. (Regele Ludo-

dată, lor doua ființă, care l-au a- arată lumii , dasin, undeva. în stare latentă, o altă personalitate, necunoscută lor înșile și ivită, într-un moment de răscruce, spre a le răvăși existenta. Aceasta este, în concepția autorului francez, drama omului care în clipa cînd devine lucid, cînd își dă seama cît de precar și de respingător l-a modelat societatea . clădită pe antagonisme, este cuprins de groază și disperare, intrînd în conflict cu propriul lui trecut, cu propriul lui caracter, cu propria sa biografie. Omul în concepția lui Anouilh poartă în sine și binele și răul. El aspiră la puritate, la dragoste, la frumusețe, dar este însemnat în același timp cu stigmatul ticăloșiilor, al lașităților șl compromisurilor Ia care l-a împins viața și care-i închid drumul spre fericire, Soluția acestui conflict, în majoritatea cazurilor o aduce numai moartea.Istoria neobișnuită a arhiepiscopului Thomas Becket; în tinerețe mare amator de petreceri lumești și prieten nedespărțit-al regelui — transformat pe neașteptate, o dată cu învestitura clericală. în vrăjmaș al acestuia din urmă și intransigent ascet — oferea dramaturgului un excelent motiv pentru a relua tema sa preferată : disocierea personalității. Anouilh nu se ostenește prea

păstrat pînă la capăt, neștirbită, demnitatea. Umanist sceptic, Anouilh își glorifică eroul într-o perspectivă abstractă, ca pe un suflet
Cronică teatrală

nobil, neadaptat regulilor curente ale egoismului și autoconservării, dar și incapabil ■ de a le modifica.Spectacolul realizat de Horea Popescu la Teatrul National din București este în primul rînd o amplă frescă- a lumii,

oameni, pe care o mărturisește în scena furtunii de pe mare. îl îndemna să se opună a- buzurilor nobiliare și autocrației monarhice ? Există în text sugestii pentru fiecare din a- ceste ipoteze, fără însă ca vreuna să fie sufi- . _ ______cient argumentată dra- măi bine zis, a Iumi- lor, de care Becket se desparte într-un antagonism iremediabil. In tablouri vii, dinamice, pe scenă se revarsă pă- tim.aș manifestările vanității și lăcomiei regale. se perindă portretele baronilor grosolani și nătîngi, ale clericilor intriganți, se e- talează episoadele luptei pentru bani și putere. manevrele unei diplomații lipsite de scrtipule, deopotrivă de cinice pretutindeni, dar colorate diferit, prin . impulsivitatea, lui Hen- ric al Angliei, prin eleganta verbală a regelui francez, șau prin prudență ecleziastică în umbra tronului papal. Crima din calcul se a- lătură crimei din distracție. brutalitatea se învecinează cu șiretenia, amuzamentul frivol se întrerupe brusc, într-o tresărire de spaimă, tragicul și' comicul își răspund și se întretaie — iar toată această galerie de caractere, moravuri și situații e ștrînsă. de o mînă regizorală puternică. într-o imagine unitară. Am recunoscut așadar, aici stilul lui Horea Popescu. regizor de forță, înclinat să "vadă, proce- , sete șf fenoirișrieie/în t: mare, sub dimensiunea lor istorică. Reușitul decor al Floricăi Mălu- reanu, slujind functional trecerii rapide de la un mediu la altul, a păstrat în această mobilitate ținuta sobră și gravă pe care o cerea concepția regizorală ; șe remarcă, cu acest prilej, afirmarea, pe scena prestigioasă a Teatrului Național, a u- nei, tinere scenografe de real talent.Performanta actoricească a spectacolului îi aparține, incontestabil, lui Damian Crîș- maru ; colaborarea fructuoasă cu regizorul i-a dat posibilitatea să-și depășească de la distantă realizările anterioare, prin relieful și autenticitatea personajului său. Este o demonstrație a resurse-
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vede
de Mill,oo —

21,15 —
21,30 —

cci

22.30 —
23,20 — Telejurnalul de noapte.
23.30 — închiderea emisiunii programului I.

Programul II

20,00 — Telex TV.
20,05 — Telecinemateca umorului, cu Chaplin.
20,25 — Recitalul de sîmbătă seara. « Basul Nicolae Secăreanu. • Cvartetul 

danez.
21,10 — Roman-foileton „Forsyte Saga" (VIII).
22,00 — Biss... pe 16 mm. „Cristofor Columb”.
22,50 — închiderea emisiunii programului II.

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (Ateneul Român) : Con
cert simfonic. Dirijor Mihai Bredi- 
ceanu. Solist Alexandru Deme- 
triad — 20.

• Sala Palatului : Concert de 
muzică ușoară cu Rika Zarai — 20.

• Opera Română : Faust — 19,30.

• Teatrul de Operetă : Singe 
vienez — 19,30.

$ Programul I

13,00 — 16,45 — Fotbal : Progresul

17,30 — Lumea copiilor - magazin distractiv”pentru copil. 
18,00- —*-------- -----------

. 18,30

20,00

matic.Ceea ce îl interesează pe autor — în pofida oricăror referințe istorice, de altfel incerte — este că. în mijlocul u- nei lumi unde domnesc coruntia. viclenia rapace, dreptul celui mai tare, apare la un moment dat un om. Becket, care se devotează unui ideal, unei credințe, un om care — o dată pornit pe acijaștă cale' — 'refuză să* se^în- covoaie și să , cedeze presiunilor. O asemenea consecventă în idei e socotită de tați

----- . --------- -  . ------1 — Dinamo București & Rapid — Steaua. 
Transmisiune de la stadionul „23 August". . ; . '

— Stadion — actualitate sportivă. * interviuri cu medaliații olimnici 
Viorica Viseopoleanu. Lia Manoliu, Ionel Drîmbfi și antrenorul

■ Radu Huțan.
Wl.t e dulce .șl f.rqmo.așă emișiun</.cle. limbă română. Din cu
prins : • Elemente' de limbă vorbită 'în' românul „Un om între 
oameni" de Camil Petrescu ; « Metoda statistică în studiul limbii ; 
a Configurația perioadei în proza Iui ștefan Bănulescu.

— Pehtru tineretul școlar. • „Să ne . cunoaștem patria". * Cetățile 
Birsei șl ale Făgărașului. • Filmul „Plcollo".

— Telejurnalul de seară.
— Buletinul meteorologic.
— Actualitatea în agricultură.
— Teleenciclopedia. în cuprins : ■ Bionică ; a Papantla ; « Explo

rare submarină ; * Auto — 1907. . .
Cîntă orchestra de estradă a Radioteleviziunii. Dirijor Sile Dinlcu. 
„Ritmuri în Valea Uzului" — reportaj filmat de I. Mircescu. 
Concertul Casei de discuri „Electrecord". își dau concursul : Nico
lae Herlea, Mihaela Mihai, Ileana Sărăroiu, C-tin Drăghici, Ștefan 
Bănică, Petre Săbădeănu ți —______ ' ~
Conducerea muzicală Ălex. Imre. și George Vancu. 
Film serial „Răzbunătorii".

și formația instrumentală „PhCenix".

înclinat ■ să") vadă. proce- vic.J. Qh. PopovicirPoe- 
as (Papa);/’ ileanaStana Ionescu (regina- mamă), Mitzura Ar- ghezi (regina), contribuțiile lui Mihai Fotino, Ilinca Tomoroveanu, Cosma Brașoveanu ș.a. Replicile au sunat pregnant, expresiv, datorită și traducerii literare de calitate, semnată. Dana Crivăț și Al. rodan.Ne bucurăm a dea în spectacolul față, ca și în programul anunțat de conducerea ' teatrului, efortul Națio- 1 naiului de a menține în activitatea sa viitoare nu numai nivelul profesional, dar și vibrația de artă superioară, tendința spre creații de o largă respirație umană ; și socială, ce-și au locul' ' în această importantă instituție.

Andrei BALEANU

Caracterul istoric al conceptului 
de originalitate în artă explică modul diferențiat în care fiecare epocă, fiecare mișcare ori curent artistic își stabilește unghiul de vedere estetic în conformitate cu care își orientează propria activitate artistică. Problema originalității se pune cu precădere în momentele de efervescență ale unei culturi, în pragul și de-a lungul unor procese de evoluție artistică fundamentale, nu mai puțin, așadar, în ultimele două decenii de înnoire a artei și literaturii noastre socialiste.în cadrul literaturii, discuția în jurul originalității poeziei capătă particularități speciale, fiindcă, spre deosebire de proză, unde speciile au b mai mare stabilitate și unde experimentele nu se pot face niciodată pînă la definitiva pierdere a legăturilor cu tradiția și formele clasice, pe tărîmul liricii tendințele divergente și experiențele sînt mult mai numeroase.După o perioadă de oarecare uniformitate, negreșit depășită, poezia noastră contemporană a intrat în- tr-un proces de diversificare artistică evidentă, care, în ordine istorică, poate și trebuie să ducă la un moment decisiv al noii literaturi.Cea mai evidentă tendință care se manifestă este apariția și lidarea unor individualități poetice remarcabile. Altfel spus, asistăm la un interesant proces de personalizare a scrisului, cu accente deosebite mai ales ia tînăra generație,, curioasă să descopere spații poetice cît mai neumblate și autonome, dificile adeseori prin chiar noutatea lor. O goană deloc tihnită după „originalitate". aducînd cu sine schimbări temeinice de idoli literari și convingeri estetice, specifică epocilor cînd se afirmă simțul individualității artistice și al diferențierilor, cînd tumultul originalității face să crească productivitatea literară. ■Dar dialectica firească a acestui proces nu ne poate feri de anumite fenomene secundare ale experimen- talismului, asupra cărora critica e datoare să-și îndrepte cu gravitate atenția. Fiindcă cele mâi multe excese ori manifestări parazitare se datorează .tinei greșite tălmăciri, a însăși noțiunii de originalitate și confundării ei întîmplătoăre cu maniera ori' cu ostentația deșartă.Rezolvarea chestiunii trebuie să pornească de la justa înțelegere a raportului dintre subiectivitatea crea-

conso-

torului și realitatea obiectiv-deter- tuie inferioritatea cea mai proprie
minantă. Strădania poetului de a-și ..............contura o individualitate cît mai a- parte nu poate reduce actul creației, în speță poezia, la stricte repre- ; zentări subconștiente, oricît de personale ar fi acestea, și la abstragerea totală a propriilor trăiri de la orice contingență cu legile existenței. Oricare ar fi trăsăturile unei individualități, acestea nu vor împiedica niciodată reflectarea realului, ci dimpotrivă vor contribui Ia aprofundarea aspectelor realității și la refacerea lor . într-o imagine conformă cu facultatea dominantă a poetului. Numai plecînd de la recunoașterea și interpretarea realului, subiectivitatea poetică poate rodi în forme ca-

a artistului, pe de altă parte ea nu redă altceva decît natura obiectului, înțrucît acum amintită particularitate nu apare decît ca particularitate a obiectului însuși, provenind din a- ceasta, întocmai cum aceasta provine din subiectul producător".Așadar, acolo, unde unii poeți sînt tentați să vadă o contradicție între poezie și datul exterior, se află de fapt însuși izvorul poeziei și al originalității, în acel raport de determinare reciprocă dintre sensibilitatea interioară și lumea reală.Mișcarea poetului într-o subiecti- ' vitate exclusivă sau, mai grav, într-o subiectivitate simulată duce în chip fatal la manieră. Adevărat, este

a stabili raporturi de substanță cu 
lumea exterioară, rezumîndu-se la o zadarnică observare a legilor și combinațiilor verbale. Fenomenul se leagă în consecință de unele tendințe de proliferare a ermetismului fără finalitate, obtinut prin ultragierea topicii ori frîngerea ligamentelor logice, în numele unei tehnici înțelese aproximativ. Se scapă adesea din vedere faptul că originalitatea intransmisibilă a poeziei lui Ion Barbu, Lucian Blaga ori Ion Vinea nu provine cîtuși de puțin dintr-o „tehnologie" specială sau ostentativă a versului. Prin expresie, individualitatea unui poet ca Ion Barbu a ajuns să se obiectivizeze, desprinzîndu-se în bună parte de propria sa conștiință
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pabile să modifice sensibilitatea cititorului.Se pot distinge încă, în cuprinsul unor reviste ori volume, tendințele unui fals „program" estetic care ar năzui la un fel de emancipare formală și la desprinderea versului de orice determinare materială, în iluzia exprimării unei subiectivități pure și originale, ceea ce nu concordă nici măcar cu finalitatea suprarealismu- lui, de legislația căruia unii se prevalează întîmplător. Originalitatea este confundată în acest caz, ca și în altele, cu cea mai stranie plăsmuire, ceea ce de fapt înseamnă o primejdioasă desolidarizare a subiectivității creatoare de chiar obiectul creației. Demonstrînd arbitrariul unor asemenea întreprinderi artistice, Hegel ajungea să identifice originalitatea cu adevărata obiectivitate : „într-o privință deci, originalitatea consti-

poetice
deseori dificil de deosebit maniera de originalitatea autentică, cu atît mai. mult cu cît manierismul poate fi profesat șl cu o anumită superioritate Și elevație artistică. Așa se explică, credem, reacțiile contradictorii ale criticii în fața unui volum de versuri ca „Zoosofia" al lui Ion Gheorghe, carte neîndoielnic interesantă, ori mai recentele discuții în jurul profilului poetic al lui Marin Sorescu, autor de o factură particulară în lirică noastră. Deopotrivă intră aici în dezbatere întreaga poezie de notație, care, sub aparența prospețimii, ascunde datele unei realități accidentale exprimate de o subiectivitate cu trăsături accidentale, refuzată de adevărata poezie.Hotărnicirea unui profil poetic specific eșuează și mai frecvent în manieră atunci cînd interesul poetului 
pentru stil întrece capacitatea sa de

și continuînd să existe ca realitate socială și spirituală irepetabilă.Originalitate nu înseamnă nici în- cifrare, nici falsă obscuritate. în „Estetica" sa, Tudor Vianu ajungea la o concluzie ce se cuvine a fi reactualizată : „O operă de artă desăvîrșită nu apare decît atunci cînd artistul se pricepe să ajungă la expresia propriei originalități într-un fel care o face cît mai larg comunicabilă".Originalitatea artistică nu înseamnă numaidecît „inedit", nici anarhie a noului cu orice preț, neputînd fi acceptată niciodată ca scop în sine, ci numai ca rezultat al unui proces spiritual complex. Altfel dobîndită, sub semnul artificiului formal, poezia intră în zodia unei anumite specificități epatante, care însă închide căile , de acces spre esența artei. Poetul ajunge astfel robul propriei maniere, aparent originale, ce nu e în fond

decît o vremelnică dogmă artistică. Dincolo de această stare cronică, originalitatea autentică presupune legătură conștientă cu tradiția poetică națională înaintea celei universale, prin care e de înțeles nu pastișa, nu epigonismul, nu imitația, ci progresul rațional în acele direcții estetice care aparțin națiunii din care poetul provine. Originalitate înseamnă puterea poetului de a imprima realității propria sa personalitate, conferind reprezentării lirice a acesteia valoarea și marca propriei sensibilități. Recunoaștem implicit prin aceasta că individualitate artistică înseamnă stringentă contemporanei
tate, fiindcă nu trebuie trecut cu vederea faptul că, sub alt aspect, zelul detașării de contextul liric contemporan. poate, însemna tot așa de bine reluarea obstinată a unor canoane anacronice depășite de epoca în care poetul trăiește și scrie. Pentru cei cu spectrul sociologismului vulgarizator în fată se cere precizat adevărul că, așa cum realitatea incorporatoare nu există în forme imuabile, în a- ceeași măsură posibilitățile de transfigurare a ei există în forme artistice infinite : „Manierismul apare mai ales atunci cînd se produce disocierea și dezacordul dintre originalitatea artistului individual și a națiunii, epocii sau culturii care îl înglobează (...) Adevăratul stil este acela în care se armonizează originalitatea individuală cu aceea a timpului și a societății. Originalitatea individuală este purtată, sprijinită și întărită de aceea a mediului ideal și a epocii" (T. Vianu, Estetica).Elixirul unicului, care există la orice poet ca și ia orice creator în genere și care se manifestă în poezia noastră actuală în forme și realizări dintre cele mai notabile, trebuie să . tină neapărat seamă de aceste criterii fundamentale ale durabilității artistice. Originalitatea nu exclude virtuozitatea, nici experimentul metaforic atîta vreme cît unitatea funcțională dintre formă și fond nu se degradează gratie capriciilor exterioare, după cum libertatea novatoare nu poate însemna altceva decît libertatea spiritului șl rațiunii omenești de a îmbrăca veșminte poetice autentice. Adevărata originalitate a poeziei constă, de fapt, în noutatea și originalitatea conținutului obiectiv, care nu poate fi decît deplin si .specific național.

Al. PROTOPOPESCU

Ca- 
Romeo și 
Studio) :

• Teatrul Național „I. L. 
ragiale" (sala Comedia) : 
Julleta — 19,30 ; (sala 
Jocul adevărului — 19,30.

o Teatrul de Comedie : Nicnlc —

Melo-

• Teatrul „Lucia Sturdza 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Dansul morțll — 20 ; 
(sala din str. Alex. Sahia) : 
die varșoviană — 20.

• Teatrul „C. 1. Nottara" 
mare) : Lovitura — 19,30 ; 
Studio) : Viziuni flamande

O Teatrul Mic : Doi pe un balan
soar — 20.

(sala 
(sala
- 20.

• Teatrul ‘„Ion Creangă" : Andro- 
maca — 18,30,

• Teatrul evreiesc de stat : 
șirag de perle — 20.

a Studioul I.A.T.C. „I. L. 
ragiale" : Hedda Gabler — 20.

Un

Ca-

• Teatrul „Țăndărică" (sala 
Calea Victoriei) : Aventurile 
Plum-Plum — 20 ; (sala din 
Academiei) : A fugit un tren — 17.

O Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Ca Ia Tănase 
— 19,30 ; (sala Victoria) : Boema 
Palace — 19.30.

din 
lui 

str.
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Arcuri de lumină galbenă ți o tristețe nemotivată, poate numai o frunză lipită de suflet, sau întreagă toamna aceasta, atît de căzută în neguri alburii, topite îri asfințituri în cate soarele o ca un gît de trăpaș englezesc, retezat cu sabia, m-au acoperit c-un dor adînc de plecare. Am vrut să fiu dintr-o dată la Rucăr, la Brăila, la Năsăud și la Constanța, o nuia de oțel s-a ridicat în mine, vibrîndu-mi în carne și nervi, și-ntr-o dimineață, cînd bolovani de varză ca imense turme nomade — numai capete descă- pățînate — ocupau Bucureștii, porțile lui la care ard, brumați, ochi de femeie orientală și făclii de biserică învăluite în mătasea cerului, am ieșit în cîmpie. Prin stînga mașinii noastre, încolonate în sens invers, camioane și căruțe cu fructe, faetoane cu lăptărese îmbrăcate în bunde înflorate... Doaga lunii, nestinsă, atîrna sub căile de migrație, spre depărtări se decupau, albastre, păduri mistuite de nostalgie, grîu verde clocotea fraged sub vînt și pilcuri de nuiele roșii fulgerau dincolo de geamuri. Strălucea în ele sîngele zborului ultim al păsărilor, căzut tulburător, într-o noapte de septembrie cu țipete care aștern în noi o durere scumpă. Iar acum, în dimineața grea de melancolie, cu miros de lapte, de iarnă veche și de lemn, cu focuri de frunze uscate ar- zînd în șarițurile din marginea șoselei; sub plopi de ceară, neavînd în ei nimic funerar, plopi văruiți cu bidineaua -înmuiată într-o stea bolnavă de dragostea verii, se leagănă un cîntec solemn, al logodnei cu pămîntul și cu toate drumurile. Satele au nume fermecate — Movilita, Limpeziși — cad peste ele cercuri de apă și de curcubeie, .casele sînt cu brîie albastre, înconjurate la cosoroabă, unde seîndura a fost lucrată cu fierăstrăul ca să arate cercei și inimi, de știuleți în legături grele, de tufe de ardei și funii de ceapă. Dintr-un rîu în care vor fi plutind cosaci și săbioare, răzbat învălmășite glasurile unor flăcăi tîrînd o plasă, spre miazănoapte, între gorgane pătrunse de acidul pelinului, tractoriștii împletesc brazde, privind cruciș mormanele de nori, prin ferestrele des- .chise, în pervazul | __ —— —cărora dau să se a- ifâS Jjgy jțg gff?șeze cu fruntea | ~ gga /gn gy /jSS /Kmeri rotunzi, se ISS BB gS IS fBvăd fete cu pași de S’S/B 1fum, păstrînd în u tssJB Sa S NaB |zîmbet cearcănul ! Bff B B B SB B I• unui vis. în curțile B «3 B» B S B B icooperativelor a- * w " aMtaww V ”‘ gricole movile deporumb, dealuri și munți de porumb• ca aurul. oameni U *11 care vorbesc răstit B iși rînduri de cai ®așteptînd în fața jS» a|fierăriilor ca să fie . K» BB, potcoviți. Miros de. copită arsă. Și de• tutun. Un mînz j■ roib, cu genunchi' noduroși, își freacă ; botul într-o tufă de —coacăze. 11 privesc ' B, fix. Șoferul înceti-, nește și claxonea- «w O /g»> ză. Pe crupele fa' lui, părul bine țe- S'‘ sălat zvîcnește în jw O jW- B irotocoale limpezi. B, W Bfir a B IAre ochi mari, vio- B * fii, rii (incredibilă cu-■ loare), nările sfî-• șiate — și mă gîn- •. dese că mulți copii'din sat vor încerca la vară să-1 încă- ■ ................ . ........ ., lece pe ascuns, a- . demenindu-1, ’ făceamnioară, , lete de■ o palăcu flori, căpșunelor.> salturi și va arunca în miriști povara din spinare,> dar în ceasul asfințitului, eînd minarete de lut ’ răsar halucinant pe toată întinderea cîmpiei, va• fi din nou prins., Vuiesc în înălțimi ciopote de iarbă, lunecăm . pe lîngă Wile din ,’iriklul r iăldnjiț£ț; (ah, ce po-> vești neaserriiiitc se vor fi spunînd, noaptea,• aici 1) și prin coasta orașului Urziceni, înconju- ’ rat de plopi și de cîmpii de grîu — știu ’ că, vara, în aceste locuri, grîui, cu apele J lui de lumină îneacă pragul caselor, sîn- , zienele, amintind de comori descintate, parîu- , mează serile largi, sfîșietoare, și bătrînii spun> de dropii — și ne îndreptăm spre Buzău, iar în> zarea pîrguitâ cu fagurii de miere presimt mun- ’ ții. Afară e vînt, plopii cotesc aiurea prin cîmpie, ’ traversînd pe sub arborii rețelei de înaltă ten- ’ siune, fug să se întîlnească cu fagii, și mai , departe cu brazii care se pregătesc să primească , flăcările albe ale zăpezii. Zburăm pe sub fața> lunii, care e acum o pasăre cu aripile strînse,> și prin filtrele orizontului curge bucuria toam- >! nei. Timpul s-a încordat și aerul tremură, gatasă plesnească. împrietenit cu grîui și cu cerul,• Bărăganul se frămîntă. Cîmpia întoarce foi , galbene și foi de argint. Un sat în dreapta. Nu-> mele lui e al unei fete pe care am iubit-o. Aici> își are părinții un prieten poet — părinții și> rădăcina poeziei lui. Fetele din cîntecele sale vi-> sează că se logodesc cu salcîmul de la poartă.• Bătrînii acestui pămînt, bunii, dorm în giulgiu• de lacrimi, avînd sub căpătîi topoare. Osul> frunții lor stă la rădăcina ierbii. Unde, nici> vîntul nu știe. Peste trupul lor, grîui și acest> drum, cu mori, cu porumb și cu vifor de melan-> colie. Cunosc aproape toate marile drumuri ale> Europei, le-am străbătut iubindu-le, dar inima ! mea se desface ca să asculte taina frunzei numai î aici. Pămînt întins sub zări ca de șindrilă, J aspru și bogat, în tine ne afundăm încet, cu> durere și cu patimă. Mi-ai cuprins genunchii.> valul tău urcă spre șolduri și spre umeri —> cînd steaua fiecăruia dintre noi se va așeza sub 
y ierburi, peste noi va fi grîui și aceste toamne> din care bem. Si vom fi și noi, ciopliți în a-> mintire.

pînii lor și curg șoapte de dragoste muierească. Intrăm în Rîmnicu-Sărât, mult schimbat în bine, și facem la dreapta, spre Brăila. La bariera din apropierea gării ni se prezintă un spectacol tonifiant : înaintea noastră, pe o motocicletă de 250 cmc, cum apreciază șoferul nostru, un ins mărunțel, cu casca adîncită pe frunte șl cu douăzeci și trei de rațe albe atîrnate pe o legătură petrecută pe după gît. Rațele, grase și leneșe, stau cuminți, așteptînd trecerea acceleratului, și poetul Gheorghe Tomozei, cu care m-am însoțit la drum, e gata să jure că între om și rațe a intervenit în prealabil un acord, altminteri ele și-ar desface aripile și l-ar purta pe deasupra Rîmnicului spre cine știe unde.

<<
<<

cum și eu odi- cu un știu- porumb sau de lucernă. asemeni înșelat,

<<

fulul de gară, apoi am pornit pe străzile micului oraș, oameni necunoscut! mă salutau, auzeam căruțele pe caldarîm. copitele cailor sunau distinct în aerul pur al dimineții. Rătăcii astfel mult timp, adîncindu- mă tot mai mult în ideea absenței ei si mi se părea că las în urm'ă o dîră de sînge. Trebuie să sîngerăm ca să fim „infectați" de idei și gîn- duri frumoase, de aceea lăsăm în . urma noastră dîra unei rării. îmi ziceam surprinzîndu-mă vorbind singur ; eram acum la marginea orașului, acolo unde începeau unduitoare podgoriile care mi se păreau străvezii, ireale, fantaste.Întors în București, la Institut m-am prezentat după cîteva zile rugind să mi se rețină salariul în perioada în care absentasem și rugind, în același timp, să fiu transferat la . alt sector și totodată prezentai și o cerere de concediu.Acum, sculîndu-mă la aceeași oră matinală ca și înainte de a fi în vacantă, străbat în fiecare dimineață aceleași străzi, ajung pînă în Bulevardul Bălcescu pe jos, beau o cafea și un gin la Capșa, revin apoi, iar în Bulevardul Bălcescu, refac i- tinerarul pînă acasă și mă urc pe scara de serviciu, pe terasa blocului . nostru, unul din cele mai înalte ale Capitalei ; aici citesc și cînd nu mai pot. privesc, de foarte sus, strada în care oamenii par foarte mici. îneît nu le disting fețele, îmbrăcămintea. De aici aud doar mesajele lor, semnalele pe care le transmit în văzduh semenilor lor de aiurea, oamenii mi se par niște ființe fragile care, tocmai din această pricină, au nevoie să se lege ca într-o horă în emisiunile solidare ale spiritului. Ti strig, le pun nume — ce importantă are dacă pe omul de acolo îl cheamă chiar Ion. ori Vasile. ori Ana — eu îi strig în gind si mi se pare că ei mă aud. Stînd aici primesc zeci de mesaje disperate fiindcă, am constatat asta cu precizie, în momentele grele mesajele oamenilor se aud foarte clar. Cum eu acum mă aflu într-un asemenea moment, am siguranța că ei le recepționează și îmi sînt solidari. Si eu nu sînt singur. De fapt — în. ce o privește pe ea — știu că n-o să mai reluăm niciodată vechile relații, dar stînd aici , mă întorc la ea așa cum m-as întoarce Ia un pom al copilăriei, cum m-aș întoarce la podgoria necunoscută în care n-am intrat. îmi place astfel sa trăiesc ideea pierdută, căci — cel puțin așa mi se pare — nimic nu poate fi mai dureros decît să nu al un loc, o idee, o podgorie unde te-ai putea întoarce.

oară, să vină, să mă însoțească, să fim amîndoi încă o zi în soarele toamnei, printre araci, aici, într-un loc necunoscut, să fim amîndoi, necu- noscuți decît de dealurile care ne așteptau, de soarele care se înălțase. Ce se întîmplase cu ea? Oare o cunoșteam ? Era o fată miloasă (nu știu dacă înțelegeți sensul exact al acestui termen figurativ ?). Adică... Adică reproșurile mele, dacă e să vorbim drept, fuseseră rezultanta matematică, absolut exactă a unui ascuțit, pînă la maximă puritate, sentiment al relațiilor între doi oameni. Nu-i cerusem nimic în fond decît să fim egali în puritate. Egali în curajul de a fi curați. De a fi eonii. Dar ea. nejustificat, din credulitate, se făcuse vinovată față de mine, fată de noi. fată de ea. credeam, fată de ideea 'pentru care eu mă făcusem rug. Nu înțelesese, nu înțelegea nici acum. Se temea probabil de dragostea mea

La ora 6 dimineața cînd a sunat ceasul eram treaz ; mă obișnuisem să mă trezesc înainte cu cîteva minute — mă enerva cumplit să mă trezească soneria lui afurisită. E drept, se în- timplase de citeva ori să nu fiu treaz și în ziua aceea eram pînă seara indispus. Și nici seara nu prea aveam chef să adorm, mă temeam să intru în somn, ca și cînd ar fi trebuit să, intru într-un rîu prea rece. Așa că preferam să fiu întotdeauna treaz cînd suna ceasul. Era o chestie de voință, de reflexe, sau cine știe de ce; Așa că soneria ceasului mă găsea întotdeauna treaz... Acum eram în concediu și nici mama dracului nu m-ar fi putut obliga să mă. scol la acea oră imposibilă, aș fi putut, la fel de bine, să nu mai pun ceasul să sune — nu ? Cine mă obliga la așa ceva ? ! După cum vă dați seama, nu mă obliga nimeni. în afară de mine. Și cum eu nu sînt nimeni, mă obligam eu, așa, fără nici un motiv, dar, trebuie să recunosc, nici fără prea mult haz.Cum nu avea haz nici stupida mea idee de a-mi petrece concediul în oraș, cum nu avea haz nefericitul program pe care mi-1 făcusem. în perioada concediilor toată lumea pleacă, își face un program lejer, de relaxare, de sculare la ore tîrzii. de baruri, de plajă, de excursii. Așa făcuse, de altfel, și Ea. Dar nici nu merită să-i scriu astfel numele: o să i-1 scriu cu e mic. Fiindcă acum nu mai este cea al cărei prenume Iată, din
e li
căre

într-un colț și stătu astfel, nemișcată, încercînd probabil să doarmă. Am ieșit Pe coridor și am început să fumez. Se mâi vedeau încă munții prin întuneric, iar aici. în tren, se simțea răcoarea lor, după care încercam nostalgii. Și, deodată, reamintindu-riii de ultima zi, de seara din hotel, am deschis ușa compartimentului și, prin întuneric, i-ăhn găsit mîna și-i șoptii să vină afară, o simții ezitînd, apoi ea se ridică și mă urmă pe culoarul vagonului. Stăturăm astfel mult timp fără să ne privim, fără să ne spunem ceva. Tăcerea ei mă înfurie , și atunci începui iar monologul meu. de data asta fără vehementă și patetism. încercînd să elaborez silogisme, demonstrîndu-i prin raționamente expuse cu o voce neutră de fapt tot ce-i reproșasem în timpul după-amiezii. Mă ascultă fără să-mi replice și atunci tăcui.

Satul meu. Grădiștea. Aici am scris cea dintîi carte — și satul rămîne prezent în tot ce am ??scris de atunci încoace. E seară și miroase a <?pelin și cimbru ars. Sînt sigur că dau miros <<amar și salcîmii cu inele galbene, tufele de mă- turică, vișinii îngenuncheat! să-și mai privească SS o dată frunzele, cocoșii de tinichea din creasta $> casei, nucii crestați adînc cu briceagul, plopii >> cu roata în care-și fac berzele cuib. Sub ma- iul de dincolo de casă, curge Buzăul, pe care << astăzi l-am trecut de trei ori (o dată pe pod de << lemn, de două ori pe pod de piatră), iar mai \\ departe, înfundate pe lună, clocotesc bălțile : )) Amara, Ciulnița, Balta-Albă, ultima cîntată de >> Alecsandri, într-un trecut în care ciobanii din ?? Satu-lung, din tîmpla Brașovului, treceau mun- 2? ții, cu tîrlele spre lunga cîmpie a Bărăganului și unii rămîneau să se așeze pentru vecie în << aceste pămînturi mănoase. Din acele uluitoare -- transhumante, trăite sub atacul vulturilor, apoi al corbilor și-al lupilor despre care voi pomeni măi tîrziu, s-au rînduit satele din cotul dulce al Dunării, devenite, prin timp, mari producătoare de grîu, uzine ale pîinii, străbătute pe dedesubt de caii griului pe care bunica mea, în mai bine de cincizeci de nepoți și strănepoți) — mai bătrînă decît orice casă din sat, căci toate s-au dărîmat și s-au ridicat iarăși. mai bătrînă « decît salcîmii și de- cît biserica — i-a S> auzit, în fiecare $$ vâră, pe întindere 2> de un secol, gonind N pe sub drumurile << cîmpiei, către toate << patru zările, și i-a \\ păscut, punîndu-le >> dinainte pămînt $> stronit cu sudoare >> și sînge și. uneori. <7 cu trupuri tragice « din trupul ei rupte.Serile, acum, Ia $$ Grădiștea, sînt de ' « sidef, pe munții duși în zarea Rîm- >> nicului, de unde /< vin ploile, în asfin- țit, saltă păuni cu pieptul verde, se- 2) ncheagă în clocot << zalele nopții, către Brăila, pe drum a- /2 dine, de legendă, se << rotesc turme, cu Y> botul în Ierburi, și >> ‘ cînd întunericul în- « fundă șomoioage de $) ceață în gura Lunii. /> plutește peste tot << cîntec subțire. <> Toamna bate toa- >> ca-n inima pămîn-, <2 tului și simt cum' se clădese împrejur $>turnuri de porumb,. clopOtniți de .lumină, iar în pridvoarele grele de nuci și gutui și napi, păstrînd încă. în lemn mirosul de secară, deseîntat și vrăjit, vinul bun adună oamenii la vorbă. Și noaptea curge spre dimineață, amețită de stele: Rarițele, Cloșca cu pui, Carul răsturnat șă'^fjiija^c^c^o^Ue neunse.Șuțu. Comună de 2 000 de familii. La poștal notez numărul abonăților tele și 932. O singură întrebare, care de fapt e rință. prezentă pe buzele tuturora : „Nu-i așa că la Olimpiadă (era cu patru zile înaintea festivității de închidere) mai avem șansă să cîș- tigăm încă două sau trei medalii de aur?" Și unul — Toader Paraleu îl cheamă, și blîndețea fini îi dezminte numele — cunoscîndu-mi înclinarea spre cronică sportivă. îmi zice :— Ați scris despre susținătorii Rapidului b-au uns porțile din Giulești cu țăndări de stea și cu usturoi. Chestia cu stelele n-o pun la îndoială. Aș vrea să știu unde-au găsit usturoi ? Că pe-aici...Răspund acum : usturoiul. în cazul cînd giuleștenii mi-au spus adevărul, era din import. Dar mai bine s-o lăsăm moartă.Șuțu are două cooperative agricole, denumite simplu : Șuțu I și ȘUțu II. Recoltele acestui an secetos: porumb, în jur de 4 000 kg la hectar, orez, 3 000 kg, grîu, 2100 kg, struguri, 18 000 kg.Gheorghe Sterian, președintele de la Șuțu li și brigadierul Săndel Vlad (posesor al unui Fiat 1100), oameni în jurul vîrstei de 40 de ani, ne-au purtat prin cuprinsul moșiei de mii de hectare, în locurile numite Neliniște și Camnita. Ziua se adîncea în umbră spre Moldova, din răsărit curgea o bură de aur, s-auzeau faraoane sunînd și mari stoluri de porumbei pendulau peste imensitatea de grîu, legînd în spumă verde o zare de alta. Vorbea Gheorghe Sterian : Pe vremuri locul își merita numele : Neliniște. Unde ari mîine ? La Neliniște. Locul era totdeauna sur, pustiu, de o sărăcie sticloasă în care nu încăpea nici gîlceava cîinilor. Moșia bună, cpt mii de pogoane, era a prințului Șuțu. Prințul prăsea lupi. Cumpăra cai. îi tăia si punea carnea prin răspintiile de-aici. Ca să aibă ce să vîneze. Acum, noi am pus vie. In al doilea an de rod am scos un milion de Iei.Rîul Buzău, coturi zănatice, vărsături, pădure de plopi, cu trunchiuri zvelte, gonind în bucle galbene spre întîlnirea cu Șiretul. Două trag apă potrivă, încîlcite, western.care atîrnă scame povestește de iernile din rup din înălțimi și Ie auzim căzînd. Și cînd tace ne trezim iarăși în toamna unsă cu rășini, colindată de arome necunoscute nicăieri. Dar cînd ajurigem la Movila Miresei, aproape de Brăila în care nu vom intra, cum n-am intrat nici în Moldova, ninsoarea veche se leagă, intr-o legendă cu o fată căzută din sanie în ziua nunții. Și apoi iar ne amețește toamna — și pe o frînghie, în curtea cooperativei de consum si desfacere, admirăm niște bunde, lucrate cu meșină cusută cu amici, flori vii, ieșite din mînă de meșter iscusit, lucrînd la o fereastră în care cresc, pe scări de trestie, fire de mușcată și de nalbă. .Președintele consiliului popular, Gheorghe Ro- lea, ne pune în curent cu realizările satului : un liceu, un dispensar, baie populară, brutărie. Și o durere : lacul din marginea satului, bogat în iod, și care odinioară era amenajat, avînd cabine pentru băi, a fost lăsat în părăsire — județul siliului tru reamenajare. Poate că...Și pe drumul Ceairului, cunoscut alteîndva ca drum al hoților, străbatem, mereu învăluiți într-o pulbere de aur, sate clădite pe grîu și ne porumb. Trista poezie a ciulinilor în urma cărora porneau în lume eroi din Panait Istrati a dispărut. Pe acest fund de mare sarmatică. diri golfuri de lacrimă, într-o bătălie amplă și triumfătoare. desfășurată numai pe înălțimi, s-a ridicat bucuria toamnelor ca aceasta pe care o trăim. Flux violent de energie, vis cald, frumusețe.

vîrștă de o sută de ani (cu
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povestire de Vasile REBREANU

îl caligrafiam cu E mare, ne întorceam într-o toamnă niște prospecțiuni geologice, devărat că în ultima zi pe o petrecusem în Munții Făgăraș — era o zi de bagaje, de plimbări prin oraș, de luat masa la restaurant — deci. în acea ultimă zi. e adevărat că băusem poate prea mult și. ca întotdeauna în asemenea ocazii, spiritul meu se agitase, se aprinsese și începusem să-i fac reproșuri, s-o desființez. Ratasem dar ultima noastră zi. care putea să fie. de fapt, cea mai frumoasă. Probabil. Zic probabil fiindcă — cu toată solitudinea și munca aspră, cu toate vicisitudinile . zilelor de prospectie. avusesem și pînă atunci zile de care,, ziceam noi în glumă, o să ne mai amintim. Gaguri sentimentale!... Seara ne întorsesem la hotel si ne purtasem ca niște țipi foarte sobri, conversînd, cu o vervă improvizată, suspectă și falsă, lucruri neutre, despre colegi, despre X explorator celebru, încercînd, cum s-ar zice, pasiuni verbale. Noaptea am luat un tren și am pornit spre București. După ce ne-am depus rucsacurile și celelalte bagaje în compartimentul în care toți pasagerii dormeau, iar noi îi călcasem pe picioare cerîndu-le scuze șoptite, ea se așeză

Tîrziu îmi spuse că o cuprinsese frigul și se duse în compartiment. Rămas singur, c.ontinuai să fumez plim- bîndu-mă pe culoarul pustiu. Undeva, în depărtări, se iscau zori anemici.Nu după mult — ajunsesem în regiunea dealurilor — se văzu soarele răsărind, trimitîndu-și printre aracii viilor razele, ca printr-o nesfîrșită pădure pitică. Avui sentimentul acut de a prelungi sosirea noastră, de a rămîne cu ea încă o zi, de a recupera ziua ratată.Culoarul vagonului începu să se populeze, ușile compartimentelor se auzeau cu o tot mai mare frecvență, în compartimentul nostru, eînd mă dusei să-i spun, era singură.Tăcu din nou, obosită noate. pri- vindu-mă cu ochi mari, fără o expresie anume, fără s-o atingă, mi se părea, vorbele mele. îi spusesem că va fi. aici, printre vii. cea mai frumoasă zi pe care puteam s-o facem noi. ca niște demiurgi adolescenți. Voiam să naștem. în dureri, cu sînge. ca o lehuză, ziua noastră de început. Voiam să naștem o zi. Si fiindcă ea rămînea cu aceeași împietrire pe față, o amenințai că dacă nu vine, dacă nu coboară împreună cu mine, la prima stație voi coborî singur, o voi lăsa pentru totdeauna. începui cu febrilitate să-mi dau jos din plasă rucsacul, geamantanul. înainte de a ieși pe ușa compartimentului o mai rugai încă' o dată, pentru ultima

deși nu-i voia nici un rău. Se temea, de fapt, de zbor... Iar pe mine nevăzute aripi mă dureau... Lucru ciudat, mi se părea acum gestul ei o lașitate inversă — cu atît mai dureroasă și de neiertat — cu cea pe care o să- vîrșise în clipa supremei mile. Acum însă eră vorba de lașitatea, cu atît mai condamnabilă, de a refuza un joc solar, opacitatea rezervată, opulentă, a mediocrității. Fata aceasta nu avea sentimentul urcușului. Mi se părea că eram victima unei conjurații : a ei și a milei pe care tot ea o generase în ocazii unice și căreia îi căzuse de fapt victimă. Aerul de sfinx obosit pe care și-1 arborase îmi vorbea din plin despre acest adevăr. Eu aveam nevoie organică, necalculată, de mineața asta, miliarde de ori. să cobor. în veam credințatren aerul pe care~l doream ar fi fost atît. de favorabil nouă îneît. nevăzutele aripi, ne făceau, pentru prima oară, să zburăm...Eram acum pe peronul gării, trenul pornise și mi-o închipuiam încă stînd acolo cu ochii dilatați, închisă în tăcerea desăvîrșită în care se fixase.Mi-am lăsat bagajele în biroul șe-

inedit, așa cum di- repetată de infinite era inedită... Trebuia cecă dică ieșind dinmă privește, a-

reportai de Fănuș NEAGU

el va porni bezmetic în
mare,

oficiul radio : o do-

Buzăul. II străbatem prin centru și ne lipim de drumul de sub munți. Străzi sparte (se lucrează la canalizare), frumos colorate de mersul muntenilor și, dacă nu mi-ar repugna cuvîntul, pitorești. Absența, pînă nu de mult, a elementului industrial de amploare (abia în ultimii ani s-a pus temelia unor uzine de produse fieroase) face însă ca orașul să arate, mai ales spre margini, ca în urmă cu ani... Acum, în aceste locuri unde-n iunie arde floarea drăgăicii, toamna închipuie miracole naive, aducînd cu desenele de pe lăzile cu zestre. Străzile au un ce nelalocul lui în altă parte, un amestec fulguros între ceea ce știm că era un tîrg în vremea copilăriei — călușei, roata miresei, lanțurile, bărcile în formă de lebădă, cu aripile smălțuite în roșu, vorbind inconștient de înrudirea cu flamingii de la Nil — și un duh de înnoire care nu strivește, ci aruncă doar un benghi de ridicol, dar numai în treacăt, spre a nu supăra, peste petreceri prin care ne e drag să trecem cu sufletul artist. Armătura socialismului, implicînd durabilitate, e pregnantă în zona noilor construcții. Orașul e, în general, bine aprovizionat, iar mirosul grătarelor de mititei fumegind aproape pe la toate colțurile îți rupe nările. Țuica coboară din podgorii în scoarța de agud.Spre Rîmnic, ținutul se fringe abrupt. După întinsele grădini de legume, crescute de apa rîului trecut în cîntece călare pe-un pui de leu, un podiș rupt, cafeniu, frămîntat de turme de oi, luat în copite de vintul născut în pădurea de frasini. E drumul sub soarele lunecat ca o șa în care luminează osuare război mondial, satele se vremea diligentelor : Poșta-Cîlnău,Năluci de domnițe trecînd, albe și cu pârul re- •vărsat, spre balurile de Ia curțile din Iași sau București, îngrămădesc în calea noastră nopți vinete, ca obrazul de prună, umbre de vizitii și galopuri pierdute. Sus, în deal la Comisoaia, cea iubită de haiduci cu umeri și spinări de troiță, străjuie din vechime hanul cu pereți de lemn în care dorm cîntece ca-n pieptul viorilor, strigă miezul nopții atîtea mii de cocoși tăvăliți în foc, nechează cai ridicați cu anasîna de la stă-

spre Moldova — și pe spinarea munților și cruci din primul înșiră cu nume din Comisoaia.

pentru o o luntre sună un Tufe de
pompe sondă in foraj. La malul dim- uitată. Departe, în sihăstriile corn. Fundal ciudat de film mărăcini și de ghergheni în de funigei. Și Săndel Vlad ne acest ținut. Zăpezi se

Brăila amină mereu să repartizeze con- popular comuna] fondurile necesare pen-

Copacii din fata casei mele se înclină spre munți. I-am înțeles: îmi spun de Rucăr și de Bran, de nestinsul dor al plecării, singurul, poate, care nu ne amăgește, nu ne minte.
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Stefan Augustin DOINAȘ

NU CANDIDEZ!
De ce ? . L.,r.'A’t'tj’i prea crudă să-l

Nici lut, nici stea, nici pasăre: Balanță 
numi-voi Patria pe care-o ducem 
în legănarea umerilor noștri:
Cei care-au pus în talerul din dreapta 
tributul lor de lacrimi — sînt cenușă 
în celălalt stau ceî care-dt să vie. 
Sobor de aripi, gieutate dulce 
cu care ne sporim mereu în suflet, 
noi sîntem limba gingaș clătinată, 
tăiș al clipei, care se apleacă 
spre-o veșnicie sau spre alta..

l însă
dacă exîstă-un adevăr — acela 

e-nfiorat, ca noi, de echilibrul 
pe care trebuie să-l naștem zilnic 
în umerii sfințiți deopotrivă 
de guri pustii și guri nezămislite.

și, măi ales,'năvala de (reforma). Aș 
reporteri și foto-repor- breasla noastră.

— Concret !
— Aș interzice 

desăvîrșire 
scriitorilor 
loc în altul cu: avio
nul, vagonul de dor
mit, mașina personală 
ori a redacțiilor și, 
mai ales, aș fi cu to
tul și cu totul împo
triva folosirii elicop
terelor.

— Aveți argumen
te ?— Da. Scriitorul ce 
călătorește cu avionul, 
încă de la decolare se 
gîndește la aterizare. 
Dacă în timpul zborului mai sînt și niște 
goluri de aer. el. scri-

jigni

Gheorghe ISTRATE

Celor
de acasă

Dragii mei
Voi rămîneți lingă
Și al copilăriei
Care umezește fereastra uneori 
Și nu uitați că-n țărmul prispei 
Se-ncepe lumea
Ca o poveste fără sfîrșit 
în care și eu am plecat.
Acum eu trec de pe un drum pe altul 
Acoperindu-mă cu vorbele de-acasă.

Dar voi rămîneți
Și așteptați-mi semnul:
Nori grei se deșartă la poarta satului 
Și fluvii de vești vor curge pe uliți 
Mușcînd oboseala pragurilor 
Pe jumătate îngropate în dorul de mine.
De se va face noapte grea să dezlegați 
Cumpenele fîntînilor care saltă 
Din adîncuri duhul pămîntului 

bolovani neguroși legați în plete 
stea de pază gîndului cel mai curat 
care voi îl așteptați să nască.

aburul cîmpului

vă aud cînd zările vor arde 
Și pe o stea de scrum voi scrie 
Drumul de întoarcere.
Rămîneți așadar șî vegheați
Porțile pămîntului nostru bun de prăsilă 
Țărmul bătrîn
De la care începe lumea
Ca o poveste fără sfîrșit.

Noianul de . scrisori 
-sostttf ..păi^dffșd'fm^d'.

reporteri și foto-repor- 
teri care pur și simplu m-au asfixiat cu 
întrebările: „Candi
dați la un post in con
duce? ea Uniunii Scrii
torilor „Si dacă 
veți fi ales, veți ac
cepta ca la cantina 
scriitorilor să ser
vească masa în conti
nuare și dramatur
gii?". „Veți face de
mersuri pe lîngă Con
siliul Superior al A- 
griculturii să dea res
taurantului scriitorilor 
repartiție și pentru 
vin de 9 tei kilogra
mul „Tinerii scriitori. de ce fel de încălzire se vor bucura 
în căminul lor: lem
ne, gaze, încălzire 
centrală ori primus ? Le veți elibera permise pentru port-barbă ?“...

Iubiți confrați, între
bările ce mi-au 
puse erau mult 
multe și în continuare 
nu voi răspunde la 
nici una, pentru sim
plul motiv că nu in
tenționez să candidez 
la un asemenea 
Știu, intuiesc, că 
undeva se vor 
niște voci:

„Nu candidează 
tru că nu-l lasă vastă-sa".„Nu candidează pen
tru că și-a pus aseară 
ventuze".

„Ar candida, dar. nu 
candidează pentru că e 
la cuțite cu portarul 
instituției".

„Ales fiind într-un 
asemenea post, i se va 
interzice să mai um
ble prin oraș cu bici
cleta. De aceea nu 
candidează. Iubește bicicleta".Se vor găsi bineîn
țeles șt voci 
se, care vor 
refuzul meu 
ra zodiei 
m-am născut, ori la
șității mele.

Să lăsăm vocile 
spună ce au pe suflet, 
să mă ponegrească cît 
vor. eu nu voi can
dida.— Si dacă, totuși, 
împotriva voinței dv., 
veți ti ales, la ce re
forme veți subscrie ?

— Stimate întrebarea uite că-mi dă 
gindit.

— Care ar 
reformă ?

— Prima reformă ar 
fi și ultima, pentru că Imediat s-ar cere de- 
misionarea mea.

cu 
călătoria 
dintr-un

venit bădica. Triiian’, — Nu vi se par^^ă, 9 • . ’l"-dea ca ’ e-. ă.veți . o ’ părere retro-
xemplu în lucrările gradă față de cerințele 
sale. Pentru că. în 
momentul cînd s-a.
documentat, a plătit 
150 lei amendă pentru 
staționarea pe stingă. Și trebuie să știți că 
un scriitor mai repe
de își aduce aminte 
o amendă 
decît de grîu cu 
vrabia.— Observ că aveți o 
aversiune foarte ac
centuată față de docu
mentarea din elicop
ter. Puteți da niște 
explicații ?

— Părerea mea sin
ceră este că elicopte
rul este dușmanul cel

de 150 
un lan 
spicul

de lei de cit

de progres ale litera
turii ? Ce părere aveți despre literatura mo
dernă ?

— Colosală! Nu pot 
suferi în schimb eli
copterele. $i în afară 
de asta nu voi accep
ta niciodată să fiu ser
vit la prînz cu piftie 
din picioare de scau
ne. în locul unei cepe 
de apă nu voi sparge, 
pentru a o mînca cu 
brînză, o sticlă de 
lampă, chiar dacă sticla 
de lampă e numărul 
11.

— Doriți să răspun
deți și la celelalte ' 
trebări pe care 
le-ați enunțat 
sus ?

în- 
dv. 

mai

foileton de Nicuță TĂNASE

itorul, uită de funcția 
lui. Nu mai e atent la 
gesturile, la atitudinile 
tovarășilor lui de că
lătorie. Dacă mai su
feră și de rău de aer. 
va sta tot timpul cu 
nasul în pungă. Și te 
întreb eu pe dumnea
ta, ce documentare își poate face el uitîn- 
du-se într-o pungă ?

— Vagonul de dor
mit ?

— Vagonul de dor
mit nu dă scriitorului 
nici o satisfacție. în 
afară de aceea că e 
servit la pat cu apă 
minerală, bere, cafea 
ori coniac. El simte 
chemarea spre aglome
rația din vagoanele 
de clasă, ar vrea 
să se amestece printre 
călători pentru a mai 
acumula experiență, 
dar este împiedicat de 
conductorul care-i a- 
trage atenția că la ora 
24 va închide vagonul, 
propunîndu-i ca în lo
cul documentării să 
mai consume o sticlă 
de apă minerală „Bo- 
doc".

— împotriva folosi
rii mașinii personale 
de ce sînteți 1

— Din momentul în 
care răsucește cheia în 
contact, scriitorul uită 
cu desăvîrșire de me
nirea sa de scriitor E 
atent la legile de cir
culație, la sensurile gi
ratorii, la sensurile in
terzise, la parcările in
terzise. la depășiri... Și dacă totuși, într-unul 
din drumurile sale, 
scriitorul plecat după 
documentare observă o 
tarla pe care a cres
cut un grîu cu spicul 
cît vrabia ca în „A

mai înverșunat al li
teraturii: In momentul cînd aș intra în con
ducerea Uniunii Scrii
torilor, primul lucru 
pe care l-aș face ar fi scoaterea la licita
ție a elicopterelor fo
losite pentru docu
mentare de scriitori.

— Motivul ?
— Documentarea din 

elicopter poate fi a- 
semuită cu mulgerea 
unei capre de tăiat 
lemne, cu țesălarea ți
nui cal dintr-o sală dc 
gimnastică sau, de ce 
nu, cu un cap la care 
oodoaba capilară a 
crescut pe dinăuntru 
și care podoabă nu 
ooate fi pieptănată. O- 
bișnuit cu documenta
rea din elicopter, scri
itorul, văzînd de sus o fabrică de var. o poate foarte ușor con
funda cu plînsul a- 
marnic al Genovevei 
de Brabant, cu coap
sele calului cîștigător 
la nu știu ce concurs 
internațional (călărit 
de Topescu-senior), cu 
tnaioul în care a aler
gat la maraton acum 
4 ani sau, de 
aragaz 
ochiuri,că aragazul abia a a- 
iuns la 5 ochiuri și 
mimai acum se stu
diază darea în func
țiune a aragazului cu 
6 ochiuri. Scriitorul 
care, în planul său de 
lucru, are de dat la ti
par o operă în care să 
înfățișeze munca mi
nerilor subterani și el își face documentarea 
din elicopter, poate

Bikila Abebe 
ce nu, cu un 

cu 24 de 
cînd noi știm

— Nu.
— De ce?— Consider 

de-ajuns.
— E adevărat că 

vreți să renunțați 
plimbările dv. cu 
cicleta ?

— Nu. Dacă vreți să 
Știți am și vindut-o. 
Îmi rămăsese, mică.

— V-ați pus aseară 
ventuze ?

— Aseară nu.
— Intenționați ca în 

ajunul adunării scrii
torilor să vă puneți 
ventuze ?

— Nu m-am gîndit 
încă. Prefer însă anti
nevralgicele.

— înainte ori după T
— Poate și în timpul 

adunării.
— De ce soția dv. 

se împotrivește ca să 
vă depuneți candida
tura ?

— în familia mea nu 
s-a discutat acest su
biect. Dar 
împotrivi, 
călătoriile 
tate. Sînt

— Maestre, 
că sîntem între patru 
ochi, spuneți-ne, vă 
rugăm,, care este ade
văratul motiv ?

— Adevăratul motiv 
în legătură cu ce ?

— Fac apel la since
ritatea dumneavoastră: 
de ce nu candidați ?

— Să . fiu sincer ?
— Vă rugăm !
— N-am . dreptul la 

candidatură.
— De ce ?
— Pe ultimele 3 luni 

nu am plătit cotizația 
de membru al Uniunii 
Scriitorilor. Deci ăsta 
este adevărul adevă
rat.

Așadar, iubiți 
frați: nu candidez I

cred că s-ar 
Nu-i plac în străină- 
obositoare.

pentru
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Relația DEMOGRAFIE
ECONOMIE la scara
lumii contemporane

I
I
I
I
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în apele calde ale Pacificului de sud, la nord de Marea Coralilor țărmul continentului australian, află Noua Guinee, insulă stranie, cu neamuri războinice și obiceiuri arhaice, ținut al junglei, al coralilor și al cafelei, loc de legende, dar și de realități care rețin din ce în ce mai mult atenția.Căci dacă e interesant să urmărești — așa cum s-a întîmplat în ultima vreme — nașterea unor noi insule din apele oceanului —• e cu atît mai interesant să urmărești, cum în secolul XX, în mijlocul unei insule, e pe cale de a se naște un nou stat, o nouă națiune, așa cum se întîmplă în partea de sud-est a Noii Guinee, cunoscută sub numele de Papua.

Și se

Reuniți în aceeași, sală a unui Congres internațional de demografie, reprezentanții diferitelor țări ale lumii vorbesc, parcă, un limbaj științific cu totul diferit. Unii spun : „Pe lume există prea multe guri de hrănit". Alții replică : „Pămîntul are și astăzi prea puține brațe de muncă"... Cine are dreptate ? Pentru a afla de partea cui este adevărul, trebuie să ținem seama de făptui că revoluția tehnico-științifică contemporană înseamnă nu numai un salt major în ce privește instrumentele cu care omul stăpînește natura și în concepțiile sale asupra mediului înconjurător. Ea înseamnă, totodată, o profundă modificare a condiției umane, a modului de viață al oamenilor, a aspirațiilor lor, a relațiilor lor sociale. Tendința umanistă contemporană ce își face loc tot mai pregnant în știință de a considera omul și problemele lui drept țelul suprem al tuturor eforturilor, a dat dimensiuni noi fenomenelor demografice. le-a pus într-o lumină nouă. Unele aspecte ale problemelor populației au căpătat chiar o acuitate deosebită. împrejurările mondiale actuale au dat un impuls puternic cercetărilor demografice nu numai sub aspectele lor biologice, cît mai ales sub aspectele lor sociale și economice. Și aceasta pentru că lumea contemporană, ce marchează evidente succese ale științei și tehnicii u- mane — de la descoperirile medicale și pînă la cucerirea Cosmosului — nu a reușit încă să rezolve o problemă elementară, dar vitală — asigurarea minimului de hrană pentru toată populația globului. Căci, după cum arată evaluările Organizației O.N.U. pentru Alimentație și Agricultură (F.A.O.), abundența de produse agroalimentare pe care o asigură pămîntul merge mînă în mină cu penuria cronică de alimente pentru cel puțin o treime din omenire. Subalimentația cronică a unei importante părți din populația lumii, ’e- gată de fenomenul subdezvoltării c- conomice, a repus în discuție — uneori sub forme chiar dramatice — controversatele probleme demografice. Numărul populației încetineala sau rapiditatea creșterii numărului de locuitori într-o țară sau alta au dus la concluzia că subdezvoltarea economică este soră geamănă cu așa-zisg, „explozie demografică". Astfel, numărul „prea mare" al populației a redevenit nu numai calul de bătaie al anumitor cercuri politice și economice retrograde, dar și „explicația" așa-zîs științifică a înapoierii economice, cauza ei fundamentală.
O „GURĂ DE

de orice străin le izolează mai puternic decît orice zid.Australia, care administrează atît colonia Papua, cît și Noua Guinee, s-a obligat față de O.N.U. să dezvolte ambele teritorii din punct de vedere politic, economic și social, astfel îneît ele să poată alcătui un stat unitar independent. Cu toate acestea, „kiap" n-a- intervenit încă în așa fel în viața băștinașilor, îneît. să le îngăduie acestora trecerea de la epoca de piatră la civilizația oțelului, de la coliba de frunze, la bungalowul din plăci aglomerate.Triburile care trăiesc pe înălțimile insulei sînt ultimii „sălbatici" din Pacific. Aici persistă încă spiritele și demonii superstițiilor primitive.Multe triburi sînt încă atît de primitive, îneît nu cunosc nici măcar cauzele fecundației. Credința v~ea ca copilul să fie plantat în corpul femeii de către spiritul unei rubedenii decedate. Papuașul concepe natura ca un dușman. Vulcani ac-

gale semenilor lor. Unul dintre băștinași, Kondom Agăundo, care nu știe, englezește, a spus în discursul său (rostit • în limba pigdin) cu prilejul intrării. în parlamentul de la Port IVIoresby : „Eu sînt Kondom, uh onî' din pădure. Am venit pînă aici ca să mă așez cu voi la mare sfat. N-am fost niciodată la școală, limba mea e înceată. Șed printre voi ca un' copil.. Dar am văzut cum . oamenii noștri pot. să ..învețe și cîhd oamenii bătrîni ca mine vor muri, copiii noștri vor sta alături de voi (deputății albi — n.a.) ca egali".Asemeni lui Kondom Agaupdo, 63 de băștinași au fost aleși în parlament. Alături de ei stau cei 29;de deputați albi — 19 aleși, 10 numiți de guvernul australian. Iată așadar că majoritatea băștinașă ar fi putut — teoretic vorbind — să hotărască independența țării. Dar, „grăbin- du-se încet", guvernul de la Canberra opune deocamdată vetoul său năzuințelor spre independentă. El preferă să acționeze prin „măsuri tranzitorii", cum ar fi, de ■pildă, numirea recentă a 6 băștinași ca miniștri ai guvernului local. împreună cu doi colegi albi, ei formează ■ „cabinetul ministerial" al ținutului Papua. însuși președintele parlamentului este, începînd din iulie 1968, un pa- puaș — John Guise.Parlamentarii de culoare vorbesc o duzină de limbi diferite. Astfel că discursurile din parlament sînt traduse simultan în engleză, pidgiri și motu.Hotărît lucru, nu e ușor să fii deputat în parlamentul de la Port . Moresby. Pentru a-și vizita a- legătorii, unii dintre aleși trebuie să-și croiască drum prin desișurile junglei, unde îi pîndesc primejdii de tot felul.Cu toate superstițiile și timiditățile, strigătul prin care se cere eliberarea de sub tutela Australiei se face tot mai mult auzit în ultima vreme. Acel conducător băștinaș cu prestigiu, care este noul purtător de cuvînt al parlamentului, John Guise, n-a ezitat să declare deschis : „Cu cît australienii se vor retrage mai repede, atît va fi mai bine".în apropierea orașului s-a produs prima încercare organizată de a prelua cu forța o plantație de nuci de cocos aparținînd unui australian. 400 de băștinași au ocupat plantația, au împărțit între ei pămîntul, au ridițsat- aici case și au vîndut stocul de copra pe piața din Rabaul. Numeroase familii australiene se află în Noua Guinee de 40 de ani, timp în care au acaparat terenuri întinse. Aceștia sînt — cum lesne e de înțeles — cei mai fervenți partizani ai alipirii insulei la Australia.Pentru mulți australieni, locuitorii insulei au rămas pînă azi doar niște „boys" (în sensul de servitori), fie că e vorba de un simplu băștinaș, sau de un membru al parlamentului. Acest tratament l-a simțit de curînd pe propriq sa piele însuși subsecretarul parlamentului pentru problemele’ sănătății, Diroria Abe. Călătorind într-un avion, el a fost numit „boy" de un călător alb, care i-a ordonat să-i cedeze locul.în magazine și hoteluri australienii albi sînt serviți cu prioritate, cluburile lor mai sînt încă „tabu" pentru băștinași, în școlile elementare copiii albi învață dimineața, iar cei de culoare după amiază... Mulți tineri băștinași nu-și ascund dorința lor de a înlătura toate nedreptă- ’ tile la vremea cuvenită. Din nefericire numai puțini dintre ei știu r.'.tc „ț „.j ar fi măsurile •

★Colonie a Australiei încă din anul 1906 — Papua trece azi prin evenimente care pot duce în ultimă instanță la obținerea libertății. Lucrul a fost de altfel cerut Comitetul O.N.U. pentru decolonizare. Dar, consideră dl. Charles Barnes — ministrul australian al teritoriilor, pentru aceasta „avem nevoie de timp — probabil chiar de 30 de ani". Etnografii au stabilit că cei dintîi locuitori ai Pa- puei au sosit aici, în junglele sud-estului asiatic, încă în urmă cu 30 000 de ani. S-ar părea că încă 30 pentru a-i recunoaște pe papuași ca națiune n-ar fi chiar atît delumea al- cum oameni se grăbesc și care, dim- țină

legătură. La începutul dezvoltării e- conomice, natalitatea dicată, fiind dublată tate mare, inclusiv mortalitate infantilă, ciuda natalității mari, al populației este destul de scăzut. Atunci cîhd încep să se resimtă linele ameliorări ale nivelului de satisfacere a nevoilor vitale (hrană, îmbrăcăminte, locuință etc.) ca și unele îmbunătățiri ale stării sănătății populației, are loc o scădere a mortalității. în vreme ce natalitatea rămîne ridicată. Acesta este momentul în care apare fenomenul „exploziei demografice". El nu este însă o coordonată permanentă deoarece o dezvoltare economică accelerată duce la absorbția rapidă a muncii feminine în producție, ceea ce are ca efect, printre altele, o scădere a natalității, într-o situație de acest fel s-au găsit, la un moment dat, toate țările care în momentul de față sînt industrializate. Printr-o astfel de evoluție demografică trec acum și țările ce se industrializează în etapa istorică actuală. Pe măsura dezvoltării economice ulterioare, are loc o echilibrare a natalității, paralel cu scăderea, în continuare, a mortalității, ceea ce face ca populația să crească, dar într-un ritm lent. O a- semenea creștere nu numai că nu este „alarmantă" din punct de vedere al resurselor alimentare, dar este socotită a fi chiar prea mică pentru asigurarea economiei cu forța de muncă necesară.Oricît de mult ar simplifica realitatea o asemenea schemă, ea are meritul de a arăta că „explozia demografică" nu este continuă, iar perspectivele suprapopulării absolute a pămîntului nu sînt decît concluziile superficiale trase din considerarea unor fenomene disparate.Pentru a intui dimensiunile reale ale „exploziei demografice" ar trebui să raportăm populația respectivelor țări la resursele materiale de care dispun ele, începînd cu suprafețele de pămînt cultivabile și termi- nînd cu cantitățile de energie disponibile. Or, densitatea populației țărilor în curs de dezvoltare — care sînt apreciate ca „suprapopulate" — este surprinzător de scăzută, în vreme ce densitatea populației țărilor puternic dezvoltate din punct de vedere economic este extrem de ridicată. De aici și o optică radical deosebită : în timp ce într-o țară subdezvoltată fiecare locuitor este socotit a fi „o gură de hrănit", într-o tară dezvoltată el este apreciat ca 
„două brațe de muncă". Așadar, accentul cade în primul caz pe dificultatea asigurării minimului vital de existentă, în cel de-al doilea caz — pe asigurarea volumului necesar și pe folosirea forței de muncă disponibile în societate, forță concepută ca singura sursă a bunurilor materiale consuriiâte la un moihent dat.„Surplusul" gurilor de hrănit în economia subdezvoltată provine din nefolosirea brațelor de muncă. La rîndul ei, nefolosirea forței de muncă apte a produce bunuri materiale este determinată de ritmul scăzut al dezvoltării generale a economiei. Pentru a lichida această stare de lucruri nu este suficient să se pună stavilă creșterii populației (așa cum cred cei ce pledează pentru „controlul nașterilor"), ci să se rupă’ „cercul vicios" al subdezvoltării printr-un proces de radicală dezvoltare multilaterală a economiei. Și aceasta pentru că „paradoxul" așa-zisei „suprapopulări" care determină subalimentația cronică are și o altă fațetă de loc neglijabilă : țările care suferă de pe urma unui asemenea fenomen de insuficientă a alimentelor sînt țări în care agricultura joacă un rol preponderent — dacă nu chiar exclusiv — în economia națională. Extrema negativă a situației se întîlnește în cazul țărilor dominate de monopro- ducția comercială, în care economia întregii țări este subordonată producerii unui singur produs sau a unui număr restrîns pentru a fi exportate sub stare brută. Dar trebuie remarcat că penuria de alimente se întîlnește nu numai în cazul țărilor monoproducătoare. dar și în a- cela al țărilor cu o economie dominată de agricultură.

este l’oarte ride o mortali- o apreciabilă De aceea, în sporul natural
„PARADOXURI11către industrie. Simplificînd lucrurile, s-ar părea că țările dezvoltate economicește sînt țări ce produc mărfuri industriale pe care le schimbă pe măriuri agricole și astfel satisfac toate necesitățile de consum ale populației lor.De fapt, a pune problema sub forma „agricultură sau industrie ?“ înseamnă a pune o falsă alternativă. O simplă parcurgere a statisticilor mondiale arată că, în ciuda unei păreri destul de răspîndite, țările dezvoltate din punct de vedere industrial sînt și cele mai mari producătoare de produse agro-alimentare. O dezvoltare puternică a industriei nu’ presupune cîtuși de puțin lichidarea agriculturii sau neglijarea ei. Dimpotrivă. Progresul general al industriei sporește în mod accelerat cererea de produse agricole. Pe de o parte, pentru că populația industrială crește mai rapid decît restul populației ; pe de altă parte, pentru că veniturile salariaților industriali permit o sporire a consumului alimentar al ansamblului populației. De aici decurge și faptul că unele țări care erau exportatoare de produse agricole în perioada lor preindus- trială au devenit importatoare de mărfuri agro-alimentare pe măsura industrializării lor.Desigur, unele țări industriale au rămas, în continuare, mari exportatoare de produse agricole atunci cînd au avut condiții naturale favorabile, așa cum este cazul Statelor Unite, Canadei. Franței, Olandei, Danemarcei, Italiei ș.a. Dar chiar țările în care agricultura proprie nu poate asigura necesitățile alimentare ale populației, cum este cazul Angliei. R. F. a Germaniei ș.a., creșterea producției industriale a fost însoțită de o sporire permanentă a producției agricole.Poate cele mai concludente e- xemple pentru cele două situații diferite le oferă Statele Unite (exportatoare) și Anglia (importatoare).în Anglia, agricultura dă aproximativ 3 la sută din venitul național (față de aproape 50 la sută produse în industrie, minerit și energetică). Populația ocupată în agricultură reprezintă abia 1,9 la sută din totalul populației active (față de aproape 40 la sută în industrie și minerit). După cum se vede, productivitatea muncii celor ocupați în agricultură este relativ ridicată. Așa se face că Anglia produce circa jumătate din totalitatea produselor agroalimentare consumate de populația și industria sa. Insuficiența producției proprii la unele mărfuri agricole face ca Marea Britanie să importe alimente, băuturi, tutun și alte produse agro-alimentare în valoare de aproape 4 miliarde de dolari, a- dică 28,8 la sută din totalul importului său.în ce privește Statele Unite, populația agricolă — în permanentă scădere-relativă și absolută — constituie 7 la sută din totalul populației sale active (populația totală a fermelor, inclusiv cea inactivă, s-a redus de la 32 milioane persoane în 1920 la mai puțin de 13 milioane în momentul de fată).După cum se vede, dezvoltarea industrială nu numai că nu exclude dezvoltarea agriculturii, dar creează posibilități pentru creșterea producției agricole prin mijloacele tehnice, mecanice și chimice pe care i le pune la dispoziție.Această concluzie este demonstrată și de evoluția economiei țărilor socialiste. în tara noastră, producția industrială a crescut deosebit de rapid, fiind de 9,7 ori mai mare în 1967 decît în 1950 ; producția agricolă a sporit în aceeași perioadă de peste 2,2 ori ; populația totală a fost cu numai 17 la sută mai mare, iar populația agricolă activă a fost cu peste 13 la sută mai mică, scăzînd de Ia 74,1 la sută din totalul populației active la aproximativ 55 la sută. în schimb, populația activă o- cupată în industrie a ajuns la circa 20 la sută din totalul populației active. crescînd de peste două ori între 1950 și 1967, astfel îneît în industria noastră lucrează în momentul de față aproape 1,8 milioane de persoane. Diferența de ritm între creșterea rapidă a producției industriale și sporul mai lent al forței de muncă industriale se explică prin faptul că industrializarea are loc în condițiile progresului tehnic contemporan, care absoarbe relativ mai puține brațe de muncă. Aceste modificări nu sînt simple deplasări cantitative din agricultură spre industrie ci au profunde semnificații presupun forței de sociale a vitătii si

LOGICE nu o dată înMutațiile demografice din agricultură spre industrie sînt întîlnite, așa dar, în toate țările industrializate sau în curs de industrializare.Unul din efectele cele mai directe ale acestui fenomen este modificarea raportului dintre populația urbană și cea rurală. în favoarea celei urbane. De aceea, creșterea populației orășenești se întîlnește în toate țările pe măsura dezvoltării economiei. în unele țări acest fenomen a îmbrăcat o asemenea amploare, la un moment dat, îneît s-a putut vorbi despre un adevărat exod rural.Revoluția tehnico-științifică contemporană a declanșat fenomene demografice noi, a căror evoluție se conturează în momentul de față, dar care nu au ajuns încă la o cristalizare deplină în nici o țară. Așa, de pildă, automatizarea proceselor de producție, folosirea largă a calculatoarelor electronice, a rezultatelor ciberneticii și ale celorlalte ramuri mai noi sau mai vechi ale științei, determină modificări structurale în sînul populației active, sporesc proporțiile muncii de înaltă calificare, concomitent cu reducerea folosirii forței de muncă fizică.Totodată se întrevâo curente noi I în deplasările demografice. De ,eîțiva ani se remarcă tendința 1 populației unor orașe mari de a se muta în centre suburbane făcînd ca numărul locuitorilor acestora să i crească pe seama orașului. Asemenea deplasări nu reprezintă, așa cum s-ar I părea la prima vedere, o „rerurali- . zare" a populației, ci un fenomen demografic mult mai complex, deter- | minat de cauze social-economice și cu implicații sociale și economice I deosebit de profunde. Ele au fost ge- f nerate de faptul că urbanizarea în < centre gigantice (așa-numitele „oii- | gopolis") a accentuat deosebirile din- I tre oraș și sat, moștenite din perioa- | dele anterioare și exacerbate în con- ■ dițiile dezvoltării capitaliste contem- I porane ; totodată au creat compli- I cate probleme de aprovizionare, de transport și circulație cotidiană a lo- î cititorilor ș.a.m.d. Marile aglomerări I citadine occidentale nu au reușit nici să lichideze diferențierea abruptă I dintre cartierele bogate și sărace. |Desigur, rapiditatea unor asemenea mutații nu se poate prevedea în mo- I mentul de față, iar demografii sînt | prudenți în aprecierea unor asemenea tendințe noi.

de timp
mult... Dar contemporană e cătuită, după se știe, din care din alții potrivă, vor să lucrurile pe loc. în centrul administrativ al Papuei, în orașul Port Moresby, a și fost înălțat primul zgîrie nori". Dar nu foarte departe, în podișurile greu bile, oamenii în adîncurile toriei. în Port Moresby, se of ' inaugurată în vara a- cestui an, adăpostește parlamentul a- les de către băștinași. Dar nu prea departe, în hățișurile junglei, patrulele administrației trag nu o dată în băștinașii semigoi, din care unii fac în felul acesta prima lor cunoștință cu „kiap" — omul alb...Cele două milioane și jumătate de băștinași din Papua și Noua Guinee, a căror culoare a feței variază de la negrul ca tăciunele al triburilor Bukas ce trăiesc pe insula Bougainville, pînă la brunul argintiu al grupei polineziene, nu au încă un sentiment dezvoltat al apartenenței naționale. Trăind în cadrul a 1 000 de uniuni de triburi, împrăștiați pe 400 000 de kilometri pătrati, pe platouri înalte, între mlaștini inaccesibile, păduri de nepătruns și chiar pe 600 de insulițe, răspîndite în ocean, băștinașii de aici vorbesc 700 de limbi diferite.Triburi, trăind la o depărtare de numai eîțiva kilometri, nu știu nimic unul despre celălalt deoarece pastiile sau mlaștinile, precum neîncredere

accesi- trăiesc preis- același „Hou- Assembly", 0 0 I 0 0 0civilizației
de B. BERSHING,

publicist’australian

tivi mai fumegă în apropierea multor sate, în junglă mișună taipanul ucigaș și șopîrlele uriașe, asemănătoare unor demoni. în zonele mlăștinoase, crocodilii cer mereu jertfe omenești. Expedițiile australiene, care pătrund tot mai adînc în teritoriile inospitaliere, nu aduc cu ele schimbări structurale în viața oamenilor, în afară poate de faptul că motoarele elicopterelor acoperă zgomotul tobelor, care bat ritmul dansurilor ceremoniale ale războinicilor vopsiți multicolor...Deși timizi, pașii spre emancipare sînt tăcuți cu hotărîre și cu demnitate. Dominantă este înțelegerea faptului că viitorul aparține celor care, părăsind preistoria, intră în istoria contemporană, cu drepturi e-

Rabaul

ÎN adine înrădăcinata
SEAMNĂ Șl

DILEMĂ FALSĂ

naționale exclusivși pro- strînsă

HRĂNIT11

calitative. Ele creșterea calificării masei muncă, creșterea diviziunii muncii, sporirea producti- randamentului muncii etc.

„DOUA BRAȚE

Dr. N. S. STĂNESCU

Ceea ce este deosebit de pregnant atunci cînd observăm fenomenul „exploziei demografice", exprimat în primul rînd în proporția ridicată a natalității, a numărului de nou nâs- cuți vii,, este faptul că în momentul de față el nu se petrece simultan în toate țările lumii, ci în țările cu o economie rămasă în urmă. în rîndul celor aproape 40 de țări care au o natalitate între 30 și 56 la mia de locuitori nu figurează nici un stat industrializat al lumii. Statele Unite și Uniunea Sovietică au fiecare cam 21 de noi născuți la mia de locuitori, iar Anglia, Franța, Italia, R. F. a Germaniei. Japonia și alte țări industriale au o natalitate de numai 17—18 la mie. O privire statistică asupra a- cestui fenomen ar putea să ne facă să credem că din totdeauna lucrurile s-au prezentat la fel. Dar statisticile arată că pe la începutul secolului nostru natalitatea era mai mare de 30 la mie în țări ca S.U.A., Germania, Italia, Olanda ș.a., iar Anglia chiar la jumătatea secolului trecut avea aproape 34 de noi născuți Ia mia de locuitori.Studiile aprofundate și pe perioade îndelungate, efectuate sub egida Națiunilor Unite, duc la concluzia că fenomenul creșterii populației urmează o curbă sinuoasă de-a lungul istoriei umanității și că între nivelul de dezvoltare economică porțiile natalității există o
O asemenea observație i-a făcut pe unii economiști sau oameni politici să-și pună problema dacă progresul economic nu este similar cu renunțarea la agricultură și orientarea economiei Mesagerii secolului XX

z 'a' / <yv'\
_ v....; > > • ■ ,. < / ■• ‘•XX

J. xv?':

pătrund în pădurea virgină

1 b m ei o B O El

în mod concret care de luat în această privință. Fapt este .că vînturi noi r "■ . .'bată peste insulă.Principalele produse ale teritoriului sînt kopra, cafeaua, cacao și cauciucul brut. O mare parte a acestor produse provine de pe acum de pe plantațiile băștinașilor organizați în asociații. Primele asociații au Iuțit ființă cu cinci ani în urmă. Spontan, numărul lor a crescut la 350. Au fost plantate multe terenuri noi, pe care s-au stabilit triburi întregi anterior nomade. De mare viitor se anunță a fi exploatarea pădurilor, care acoperă 70 la sută din suprafața insulei. Ceaiul, plantat aici de curînd pentru prima oară, a devenit un articol principal la export. în zonele muntoase din centrul Noii Guinee, cultivarea unei mici flori din familia crizantemelor a asigurat, numai într-un an, existenta a 50 000 de băștinași : din această floare sc extrage un insecticjd puternic. Aurul și argintul se exploatează aici încă de mult. în ultima vreme au fost descoperite mari rezerve de cupru, cărbune și gaze naturale. Se fac cercetări pentru descoperirea unor zăcăminte de nichel, petrol și platină, deoarece există indicii ale existenței acestora.

au început să'

După fier
bințeală și caniculă tropi
cală, vremea s-a răcorit 
puțin. Soarele arde la a- 
miază, dar este mai blind, 
iar ploile, mult așteptate 
cad în averse aproape zil
nic, ca la ecuator. Pămîn
tul Cubei, greu încercat 
de lunile de secetă, soarbe 
din plin cu o repeziciune 

■uluitoare miliardele de 
metri cubi de apă pe care 
natura i le oferă din bel
șug. Harta hidrotehnică a 
țării, mai mult o ficți
une cartografică în peri
oada de secetă, devine o 
realitate. Plantațiile, ar
borii, vegetația în general 
își recapătă culoarea a- 
devărată, cirezile de vite 
inundă pășunile, înfrup- 
tîndu-se cu poftă din iar
ba grasă și umedă.

In Cordonul Havanei — 
această 
culturii 
împlinit 
naștere 
tumnal 
șirurile drepte, trase par
că cu rigla, ale arborilor 
de cafea, de un verde în
chis, proaspăt, de rîndu- 
rile la fel de drepte ale 
arbuștilor de gândul care 
protejează de soare ca 
niște umbrele arborii de 
cafea. Pripesc la acești 
arbuști și parcă nu-mi 
vine să cred că astă, pri
măvară abia își făceau 
loc spre soare sub îngri-

grădină a agri- 
moderne care a. 
abia un an de la 
— peisajul au- 

este dominat de

prea atenta a oamenilor 
veniți la muncă volun
tară din toate centrele de 
activitate ale capitalei. A- 
cum, aceiași oameni sînt 
din nou prezenți cu mi
ile, mai ales la sfîrșit de 
săptămînă, cînd participa
rea la muncă voluntară 
atinge punctul maxim.

In aceste zile de sfîrșit 
de toamnă, cînd pe alte 
paralele ale globului a- 
gricultorii și-au înche
iat sau sînt pe cale 
să-și încheie socotelile 
cu munca cîmpului pe 
anul acesta. în Cordo
nul Havanei, ca de altfel 
pe întreg cuprinsul Cu
bei, munca la cîmp abia 
începe, ea continuînd într-un ritm tot mai intens 
pînă la vara viitoare, căci la tropice vara este aceea 
care marchează „pauza" 
între campaniile agricole 
— și nu iarna. Așa stînd 
lucrurile gospodarii Cor
donului și-au fixat ca o- 
biectiv să desăvîrșească 
pînă la primăvară plan
tarea cu arbori de cafea 
a întregii suprafețe sta
bilite pentru aceste cul
turi, iar paralel cu aceasta 
să îngrijească de puieții 
plantați pînă acum, să 
pregătească terenurile 
destinate altor culturi: 
banane, orez, citrice, ma- 
langa, yuca, boniato, (a- 
cesta din urmă fiind un 
fel de cartof tropical,

foarte 
roșii,

hrăni-
agua- 

face o 
, avi-

gustos 
tor), ceapă, 
cate (din care se ■ 
salată excelentă), 
chuela — un soi de fasole 
cu păst.aia lungă de o ju-

vana, în număr de 
două milioane de 
tori.
dește și conceptul științific care stă la baza reali
zării unui asemenea o-

Original se

peste 
locui- 
dove-

ingenioasă a. terenurilor 
— aceasta din urmă con
stituind una din principa
lele condiționări ale suc
cesului.

Și dacă astă primăvară.

transformatoare săvîrșită 
într-un timp record de 
oamenii muncii din. capi
tala Cubei. Și trebuie spus 
că acești oameni, care in 
viața lor nu s-au ocupat

PATRIOTIC
STRATEGIA MUNCI

— și
Cor- 

trecut

mătate de metru 
altele.

Așadar „Planul 
don", care anul 
era doar o schiță pro
gram, se convertește in
tr-o realitate palpabilă, 
dovedindu-se în același 
timp o formulă originală 
menită. în condițiile de 
climă specifice ale Cu
bei, să transforme o vastă 
zonă de peste 300 000 de 
hectare în principalul re
zervor de aprovizionare 
cu alimente -a populației 
capitalei.și provinciei .Ha-

CORESPONDENȚA DJN HAVANA
DE LA V. STAMATE

biectiv, potrivit căru
ia fiecare hectar, fie
care parcelă este lu
crată după indicațiile 
specialiștilor cu aplicarea 
pe scară largă a proce
deelor moderne, de utili
zare rațională a îngrășă
mintelor chimice, a insec
ticidelor și fungicidelor, 
dar mai ales de irigare

cind am vizitat Cordonul 
pentru prima oară, totul 
purta amprenta unui în
ceput promițător, iar 
multe lucruri abia se des
lușeau din labirintul de 
hărți, planuri, diagrame, 
tabele, acum împrejuri
mile Havanei oferă 
ochiului o imagine concre
tă, elocventă a operei

de agricultură, care pen
tru prima oară au pus 
mina pe sapă, care cu
noșteau cafeaua doar ca 
o băutură aromată, s-au 
întrecut pe ei înșiși în
tr-o extraordinară muncă 
de pionierat, de deprin
dere rapidă a. meșteșugu
lui agricol, îndrăgindu-l 
ca. și pe meseria de bază 
Și dacă zilele trecute, la 
sfîrșit de săptămînă, por
nind pe urmele traseului . 
parcurs în primăvară, am 
întîlnit un alt decor — 
decorul celor 42 000 000 de

arbori de cafea care se ri
dică spre vîrsta maturi
tății, secondați de milioa
nele de tufe de gândul — 
m-am gîndit fără să vreau 
la toți acei havanezi care 
sub impulsul conștiinței 
și al datoriei civice au dă
ruit acestei opere între 30 
și 45 de zile de muncă 
voluntară.

I-am reîntîlnit pe acești 
nelipsiți voluntari ai Cor
donului și m-am bucurat 
împreună cu ei de cele 
dintîi rezultate obținute 
la capătul unei prime e- 
tape de muncă încordată. 
Acum, îmi spuneau ei, to
tul ni se pare mai ușor, 
deși efortul pe care tre
buie să-l depunem este 
mai mare. Ne reconfor
tează faptul că ceea ce a- 
cum opt luni era o spe
ranță, acum este o reali
tate. Aceasta ne dă în
credere absolută că cele
lalte zeci de milioane de 
arbori de cafea pe care 
urmează să-i sădim pînă 
la primăvară vor prinde 
rădăcini. Am ciștigat ex
periență într-o acțiune 
care se desfășoară pe sca
ră națională. Cordonul 
Havanei este un model al 
agriculturii moderne, tro
picale, sub toate aspec
tele.

Continuînd vizita 
Cordon am întîlnit 
pe harnicii lucrători
Centrului zootehnic „Ros-

în Si ai

safe Signet", care, „luînd 
taurul de coarne", la 
propriu și la figurat ur
măresc să obțină, pe ca
lea încrucișărilor succesi
ve, o rasă de vaci, cu pro
ducție sporită de lapte

Imaginea de astăzi a 
Cordonului este comple
tată de ■. opera construc
torilor de baraje și micro- 
baraje, de noi drumuri 
șt șosele. Barajul de la 
marginea autostrăzii 
„Monumental" este nu 
numai o lucrare hidro
tehnică de mari proporții, 
ci și un. loc de recreație.

Iată și noul sat model 
Valle Grande, unul din 
zecile de sate ce se cons
truiesc in provincia Ha
vana și în Cordon, cu că
suțe din prefabricate, cu 
tot confortul, acordate 
gratuit celor care se sta
bilesc definitiv în zona a- 
gricolă din jurul capitalei.

Cordonul Havanei se 
dovedește a fi nu numai un mare obiec
tiv economic în jurul că
ruia gravitează 
forțe și conștiințe 
chemate să-i dea 
el este totodată o 
de măsură a acțiunii par
tidului comunist și gu
vernului revoluționar de 
transformare socialistă a 
țării potrivit condițiilor 
proprii, specifice.

atitea 
umane 
viață ; 

unitate

★Dezvoltarea teritoriului este mult frînată de lipsa indigenilor cu instruire superioară. Azi există doar patru papuași și neoguineezi cu titlu academic, care au studiat în Australia și Insulele Eiji. Șă fie oare de vină „lipsa de capacitate" a indigenilor ? în urma unor teste amănunțite, psihologii au constatat : inteligența tinerilor indigeni este egală cu cea a tineiilor australieni de aceeași vîrstă. De aceea, Noua Guinee vede pe bună dreptate în educație o cheie pentru succes.începînd din 1967, la Port Moresby ființează prima universitate de pe insulă. Tn primul an universitar au fost admiși 300 de studenți indigeni.Principala problemă este astăzi de a trezi în cele 1 000 de triburi diferite sentimentul unității naționale. Se știe ce rol pot avea într-o asemenea împrejurare un drapel propriu. un imn national și mai ales un nume pentru tară. De curînd. un ziar a lansat un concurs-anunț pentru cel mai potrivit nume pe care insula l-ar putea purta, odată devenită independentă....Aceasta este Papua, aceasta este Noua pot date care piatră, la tobele care vorbesc în alfabetul stabilit cu mii de ani în urmă — spre a spune : o țară care a uitat de timp. Eu mă gîndesc însă la universitatea din Port Moresby, la tinerii s.tudenti care se interesează de Marx, Ia planurile celor ce vor să construiască aici școli, spitale, poduri. Si cred că pot spune pe bună dreptate : astăzi Papua și Noua Guinee trăiesc timpuri din acelea car» nu uită nici o țară...

Guinee. Desigur, unii se referi la obiceiurile ciu- ale junglei, la oamenii n-au ieșit încă din epoca de

*
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HOTĂRÎREA Adunare festivă consacrată

Comitetului Executiv al Comitetului Central

< ■■
(Urmare din pag. I) România socialistă, partidul nos- 

' tril- comunist, care se afirmă ca 
' factori activi ăi vieții internaționa

le, pun la baza politicii externe 
prietenia, alianța frățească și co
laborarea cu toate țările socialiste, 
își aduc contribuția la întărirea u- 
n-ității sistemului socialist mondial, 
a coeziunii, mișcării comuniste și a 
tuturor forțelor antiimperialiste. în 
același timp, România extinde co
laborarea cu toate țările, indife
rent de orînduirea lor socială, pe 
baza respectării independenței și 
suveranității, egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile interne 
și avantajului reciproc, contribuind 
în acest fel la apropierea dintre po
poare, la îmbunătățirea climatului 
internațional, la preîntîmpinarea u-

tru drepturi și libertăți democrati
ce, pentru egalitatea dintre poporul 
român și naționalitățile,, conlocui
toare, pentru apărarea independen
ței și suveranității naționale a 
României împotriva fascismului .și. 
războiului, pentru o viață mai 
bună, pentru-socialism.

Năzuințele vitale, drepturile și 
libertățile pentru care au luptat a- 
cum 50 de ani masele populare, au 
devenit realitate numai în orîndui
rea socialistă. Devenită republică 
socialistă, România este; astăzi o 
țară suverană, înfloritoare, în plin 
progres material și spiritual; po
porul român, liber și independent, 
deține puterea în stat, este stăpîn 

soarta sa, pe destinele. nul nou război-mondial și întări- 
țarn, se bucura de realizările so
cietății socialiste.

Victoria deplină și definitivă a 
socialismului la orașe și sate, des
ființarea exploatării omului, de că
tre om, dezvoltarea continuă a de
mocrației socialiste asigură egalita
tea socială și politică; largi drepturi 
și lib'rtățl democratice, posibilități 
nelimitate de afirmare, tuturor, ce
tățenilor, cimentarea unității poli
tice?’^ poporului în lupta pentru 
triumful cauzei socialismului „și co
munismului. Una, din marile cu
ceriri ale orînduirii noastre este 
soluționarea, pe baza politicii , mar
xist-leniniste a Partidului Comunist 
Român, a problemei naționale, rea
lizarea egalității .în drepturi, a uni
tății și frăției dintre poporul ro
mân și naționalitățile conlocuitoa
re. Unitatea clasei muncitoare, a 
țărănimii, intelectualității, a între
gului popor în jurul Partidului Co
munist Român —forța politică con? 
ducătoare a națiunii noastre socia
liste — constituie trăsătura carac
teristică a societății noastre, izvorul 
principal al forței și trăiniciei sale.

'sfăptuind cu âbt 
Vl .rîotic pbirtfch ‘“m 
a partidului, programul elaborat de 
Congresul al IX-lea, poporul nos
tru asigură dezvoltarea puternică, 
în ritm intens a industriei, ■ agri
culturii, științei și culturii, perfec
ționarea întregii vieți spciale/muh-, . 
cește pentru îmbunătățirea condiții- 
W, lui de, trai',. înaintează .hotărît, 
pi. drumul desăvîrșirii construcției 
soCC-^smului, al înfloririi patriei.

rea păcii. în lumeț
Avînd în vedere însemnătatea 

deosebită a unirii Transilvaniei cu 
România. Comitetul Executiv aJ 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român și Consiliul de 
Miniștri al Republicii Socialiste Ro
mânia hotărăsc sărbătorirea semi
centenarului acestui eveniment în 
întreaga țară. .Cu’acest prilej vor 
avea loc următoarele manifes
tări:

Marea Adunare Națională va con
sacra acestui eveniment istoric o 
ședință jubiliară;

La Alba Iulia va fi inaugurat un 
complex de muzee de istorie și de 
artă. De asemenea, aici va fi dez
velită statuia lui Mihai Viteazul, 
domnitorul care a unit pentru pri
ma oară cele trei țări românești;

Se va emite o medalie jubiliară, 
închinată aniversării semicentena
rului unirii ■ Transilvaniei cu Ro
mânia;

In București se va înființa Mu
zeul Național de Istorie a Româ
niei și se vâ construi. în următorii 
ani, o clădire adecvată^

în cinstea ■'ăddsteP'âfiivcfăăiî.C A- 
cademia Republicii Socialiste Ro
mânia, Institutul de studii istorice 
și social-poiitice de pe lîngă C.C. 
al P.C.R., Academia de științe so
cial-poiitice „Ștefan Gheorghiu". 
Academia militară și facultățile de 
istorie ■ ale universităților din țară 
vor organiza la București șo Sesiu
ne științifică comună ;

Institutul de istorie „Nicolae lor-, 
ga“. Institutul de studii istorice și 
social-poiitice de pe lîngă C.C. al 
P.C.R., Consiliul Muzeelor și Arhi
vele Statului vor organiza în Capi
tală o expoziție documentară con
sacrată evenimentului ;

Se vor edita lucrări monografice, 
culegeri de documente, studii, care 
vor prezenta lupta forțelor înain
tate ale poporului român împotriva 
asupririi și împilării, pentru nea- 
tîrnare și desăvîrșirea statului na
țional. condițiile internaționale 
care au favorizat realizarea actului 

• unirii din 1918, înfăptuirile po
porului român în anii construcției 
socialiste ;

Comitetul de- Stat pentru Cul
tură și Artă, Ministerul învăță- 
mîptului. Uniunea Generală a Sin
dicatelor din România, Uniunea 
Tineretului Comunist, Uniunea A- 
sociațiilor Studențești vor organiza 
în cluburi, cămine culturale, case 
de cultură, școli, institute de învă- 
țămînt superior, în unitățile mili
tare manifestări artistice, seri li
terare, de teatru și alte acțiuni cul
turale :

Presa, radioul și televiziunea vor 
publica și transmite materiale și 
programe adecvate acestui eveni
ment ;

Oameni de știință români vor 
participa la manifestări științifice' 
consacrate aniversărilor asemănă
toare care au loc în alte țări;

Oficiile diplomatice ale Repu
blicii Socialiste România vor marca 
acest eveniment prin manifestări 
adecvate.

Comitetul Executiv al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român și guvernul Republicii' So
cialiste România își exprimă con
vingerea că aniversarea actului u- 
nirii de la 1 decembrie 1918 va 
mobiliza și mai mult energiile po
porului 'nostru în activitatea con
structivă pentru înfăptuirea hotă- 
rîrilor Congresului al IX-Iea; și ale 
Conferinței Naționale, a politicii 
marxist-leniniste a partidului nos
tru de desăvîrșire a construcției 
socialiste, de. ridicare a nivelului 
de trai al oamenilor muncii și de 
înflorire a Republicii Socialiste Ro
mânia, sporind astfel contribuția 
națiunii noastre la victoria cauzei 
socialismului, păcii7 și progresului 
social în întreaga lume.

unor ordine și medalii
celei de-a 51-a aniversări a Marii
Revoluții Socialiste din Octombrie

la Consiliul de Stat
(Urmare din pag. I)

întoarcerea din R. D. Germană 
a delegației de activiști ai P. C. R.
Vineri la amiază s-a înapoiat în 

Capitală delegația de activiști ai 
P.C.R., condusă de Petre Dănică, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Vîlcea al P.C.R., care, la invi
tația C.C. al P.S.U.G., a întreprins 
un schimb de experiență în Repu
blica Democrată Germană.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost întîmpinată de Va- 
sile Vlad, șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

A fost.de față Karl Kormes, con-, 
silier al AmbasadeL.R. D. Germane 
la București.

(Agerpres)

Procesul inculpaților 
în accidentul de cale 

ferată din 7 octombrieTrimișii „Agerpres" Ștefan Bratu și Avram Zaharie transmit:In stația C.F.R. Teiuș s-a desfășurat vineri procesul public al incul- paților în accidentul de cale ferată care s-a produs în ziua de 7 octombrie între stația C.F.R. Crăciunel’ și halta de mișcare ■ Bucerdea.La proces au asistat reprezentanți al Ministerului Căilor Ferate și Direcției regionale C.F.R. Deva, precum și aproximativ 1 000 de feroviari sosiți din întreaga țară, șefi de stație, operatori de circulație,' impiegați de mișcare, acari și alți lucrători _din sectoarele care au legătură directă cu siguranța circulației.In boxa acuzaților au fost aduși fostul impiegat de mișcare Teodor Petrișor și .fostul acar Alexandru Cristea, ambii ' din halta Bucerdea, care s-au făcut vinovați de provocarea accidentului, ca urmare a unor grave abateri de la normele de disciplină în serviciu și de conduită în viața particulară.După cum a reieșit din concluziile de învinuire ale Procuraturii județene Alba, care a efectuat ancheta, expedierea trenului cursă de persoane spre stația Crăciunel, de unde venea un tren accelerat, a fost dictată de Teodor Petrișor, care a nesocotit dispoziția specială primită de la operatorul de circulație în legătură cu mersul celor două trenuri și a încălcat astfel în mod grav normele prevăzute în ' instrucțiunile în vigoare.Faptul că la acea oră de dimineață învinuitul se afla sub influența alcoolului consumat în timpul serviciului se adaugă la o serie de, antecedente care îl declarau, încă mai de mult, inapt pentru îndeplinirea funcției de impiegat dispozitor. Este suficient sa amintim în acest sens că pînă acum inculpatul a primit 15 sancțiuni pentru diferite abateri de la disciplina ce se impune în securitatea circulației feroviare. Cu toate acestea, el a fost menținut în

funcție de către organele C.F.R., cu o condamnabilă ușurință.De aceeași gravă neglijentă s-a făcut vinovat inculpatul Alexandru Cristea, care, prin atribuțiile ce-i reveneau ca acar, ar fi putut evita accidentul, sesizînd la timp impiegatului de mișcare dispoziția eronată — lucru pe care el nu l-a făcut. Mai mult, el a adus impiegatului alcoof în. timpul serviciului, ceea ce a avut urmările cunoscute.Audiați în cadrul ședinței publice. inculpații și-au recunoscut vina.Cei peste 20 de martori audiați de completul de judecată au susținut și. întărit faptele cunoscute în concluziile de învinuire, au a- dus' elemente noi în legătură cu împrejurările în care a avut Ioc accidentul, au scos în evidentă climatul dăunător, care poate favoriza oricînd defecțiuni de muncă cu urmări grave, climat determinat de comportarea în muncă și în viața de toate zilele a celor doi inculpați.După cum a apreciat completul de judecată pe baza concluziilor de învinuire și a anchetei judiciare, faptele comise de cei doi inculpați — care au avut drept urmare moartea a 22 de persoane, rănirea altor călători și pagube materiale evaluate la aproape 11 milioane lei, întrunesc elementele infracțiunii prevăzute și pedepsite de articolul 245/1 din Codul Penal.După deliberare. Tribunalul județean Alba a condamnat pe inculpatul Teodor Petrișor la moarte și confiscarea totală a averii și pe inculpatul Alexandru Cristea la 20 ani muncă silnică, confiscarea totală a averii și 10 ani degradare civică.Hotărîrea, pe cît de severă, ne atît de dreaptă în raport cu faptele săvîrșite, a fost primită cu deplină aprobare de către asistență.

SESIUNE ȘTIINȚIFICA
In cadrul manifestărilor consa

crate aniversării a 150 de ani de la 
înființarea în București a primelor 
cursuri de inginerie în limba româ
nă, . vineri dimineața au început în 
localul ■ Institutului politehnic din 
Galea Griviței lucrările sesiunii ști
ințifice festive. în cadrul sesiunii 

-.vor fi prezentate: peste 600. de co
municări realizate de personalități 
științifice, cadre’ didactice din îri- 
vățămîntul tehnic superior din 
București, Brașov; Cluj. Craiova, 
Galați; Iași,' Petroșeni, Ploiești, Tg. 
Mureș și Timișoara, de cercetători 
din institutele Academiei și depar
tamentale și de specialiști din mari
le întreprinderi industriale și labo
ratoare uzinale. Ele tratează proble
me actuale din domeniul chimiei, 
energeticii, motoarelor cu ardere 
internă, hidraulicii, mașinilor elec
trice, telefoniei, radiotehnicii, auto
maticii, mecanicii agricole, trans
porturilor rutiere, telegrafiei, tele
comenzilor feroviare, metalurgiei, 
procedeelor și aparatelor în indus
tria chimică, rezistenței materiale
lor etc.

Un interes deosebit privind apli
cabilitatea în producție prezintă co
municările care tratează dinamica 
mecanismelor plane, contribuția hi- 
drodinamicii la turbomașinile hi
draulice, măsurările de precizie în 
curent alternativ, circuitele micro
electronice în calculatoarele electro
nice, spectometria nucleară și al
tele. (Agerpres)

FOTBAL
• Etapa a Xll-a are loc 
astăzi
• In Capitala, cuplaj: Pro- 
gresul-Dinamo și Rapid- 
Steaua

Astăzi se desfășoară etapa a 12-a 
a campionatului diviziei A la fotbal.

Pe stadionul „23 August" din 
Capitală se va disputa un nou 
cuplaj interbucureștean. La ora 
13, se întîlnesc echipele Progresul 
și Dinamo, iar în continuare Rapid 
și Steaua.

în țară au loc următoarele me
ciuri : Universitatea Cluj—Farul 
Constanța ; Jiul Petroșeni—Crișul 
Oradea ; Dinamo Bacău—Politeh
nica Iași ; F.C. Argeș—U.T. Arad ; 
Vagonul Arad—Petrolul Ploiești: 
A.S.A. Tg. Mureș—Universitatea 
Craiova.

Lucaci Băiaș, Geta Brătescu, Adam Bălțatu, Cecilia Stork-Botez, Ion Bi- țan, Radu Fănel Bogdan, Corina Beiu Angheluță, Alexandru Brătă- șanu, Traian Marius Butunoiu, Marcela Cordescu, Aurel Cojan, Lena Constante, Marcel Chirnoagă-Mila- renco, Simona Vasiliu Chintilă, Miron Constantinescu, Naum Corcescu, Cik Damadian, Lucia Bălăcescu-De- metriad, Vasile Dobrian, Vasile Drăguț, Micaela Eleutheriade, Fran- cisc Ferch, Gheorghe Ghițescu, Benedict Gănescu, Cristea Grosu, Oc- tav Grigorescu, Olga Greceanu, Dan Grigorescu, Ion Gheorghiu, Vincen- țiu Grigorescu, Paul Gherasipa, Petre Grant, Dan Hăulică, Gheorghe Ionescu, Gheorghe Iacob, Gheorghe Ivancenco, Gustav Kollar, Andras Koss, Ovidiu Maitec, Anatolie drescu, Andrei . Micola, Iosif nar. Victor Craiu Mihăilescu, Miracovici, Gavril Miklossy, Mereanu, Patriciu Mateescu, Murnu, Ștefan Norris, Ion dim, Mihai Onofrei, Clelia Ottone Obreja, Eugen Popa, Ion Pacea, Mimi Podeanu, Constantin Piliuță, Maria Buescu Pană, Mariana Rieg- ler-Petrașcu, Gheorghe Radu, Iosif Rosenblut.h, Iosif Ross, Bella Szabo, Vanda Vladimirescu-Sachelarie, Cel- line Sevastos Emilian, Gheorghe Șaru, Ion Sălișteanu, Margareta Sterian, Vladimir Doru Șetran, Gheorghe Tomaziu.De asemenea, a fost conferit Or
dinul Muncii clasa a III-a tovarășilor : Vasile Pipaș, director niunea artiștilor plastici, și mir Văzdăuțan, director la plastic din București.

Ordinul „Meritul cultural"
IV-a a fost conferit tovarășilor : Anastase Anastasiu, Eftimie Bîrleanu, Eugen Boușcă, Leon Biju, Alexandru Benczedi, Constantin N. Blendea, Petre Balogh, Silviu Băiaș, Sabin Bălașa, Constantin Berdilă, Traian Brădean, Silviu Bogdan, Lajos Roman Boroș, Nicolae Brana, Ion Băr- bulescu B’Arg, Valentina Bardu, Friederich Bomches, Alexandru Că- linescu, Vasile Celmare, Ella Canci- cov, Eugen Ciucă, Ion Chișu, Marius Cilievici, Pavel Codiță, Iosif Cova, Nell Cobar, Lucia Cosmescu, loan Constantin Demetrescu (Dem), Cornelia Daneț, Camilian Demetrescu, Wilhelm Demeter, Emilia Dumitrescu, Florica Fărcașu, Petre Feier, Iosif Fekete, Laszlo Feszt, Sever Frențiu, Vasile Gorduz, Eugen Gîscă, Petre Hîrtopeanu, Valentin Hoeflich, Teodor Harșia, Dan Hatmanu, Mihai Horea, Coriolan Hora, Martin Izsak, Peter Iacobi, Simion Luca, Costin Ioanid, Florica loan, Gheorghe Ilies- cu-Călinești, Sorin Ionescu, Ioana Kassargian, Constantin Lucaci, Iacob Lazăr, Fred Mikos, Valeriu Mun- teanu. Alexandru Mohi, Ion, Lucian Murnu, Viorel Mărgineanu,' Adina -Paula- Moscul, ---Aiw^JȘn^Uț-Eloru^ Niculiu, Georgeta ' Năpăruș, ' 'Daw'-' Nemțeanu, Tlberiu Nicorescu.i Abody Nagy-Bela, Iulia Onița, Iulian Ola- riu, Mircea Olarian, Marcel Olines- cu, loan Petrovici, Alexandru Pa- tachi, Lucia I; Piso, Virgil Preda, i Constantin Popescu, Constantin Po- povici, Silvia Radu, Mircea Ștefă- nescu. Paul I, Sima, Aurel T. Stoi- cescu, Lucreția Szasz, Ană Maria ’ Smighelschi, Grațiela Sțoiehiță. Eugen Taru, Alexandru Țipoia, Gheor- . ghe Vînătoru, Vasile Vașiliu-Falti, Paul Vasilescu, Ileana Balotă-Vre- mir, Arthur Vetro, Napoleon Zamfir.

Cu ordinul „Meritul cultural" 
clasa a V-a au .fost distinși tovarășii : Petre Achițenie, Magda Arde- leanu, Matei .Aslan. (Maty), Constantin Agafiței, Nicolae Apostol, Paul Atanasiu, Barbu Brezianu, Andrei A. JBordi, Trofln Brînză, Nuți Borteanu- Ralovici, Mircea Bălău, Emil Băcilă, Eva Siegler Cerbu, Mihai Cămăruț, Maria Constantin, Dumitru Cionca,. Gheorghe Coman, Vasile Crișan, Stan Done, Constantin Dipșe, Dure Diodor, Flaviu Dragomir, Gheorghe Damian, Liviu Simion Florian, Vir- ... gil Fulicea, Kalmân Fbdor, Alexandru Gheorghiță, Victor Gaga, Elena Greculesei, Iulia Hălăucescu, Doina • Hordovan, Traian Hrișcă, Eugenia Iftodie, Ana Iliuț, .Sin Jonescu, Pavel Hie, Silvan Ionescu, Adalbert Luca, Zin Singer Lazăr, Ion Murariu, Iosif Matyas, Eftimie Modîlcă, Er- vant Nicogo.sian, Ion (Jean) Nițescu, Vlad Niculescu, Cornelia Olteanu, Gheorghe Olariu, Alexandru Puskas, Amelia Pavel, Vasile Pintea, Adrian Podoleanu, Olga Porumbaru, Vasile Paulovici, Stelian Panțu, Ileana Popescu, Ion Popescu-Negreni, Constantin Plăcintă, Nicolae Popescu, Victor Rusu-Ciobanu, Silvia Rhea Radu, Alexandru Seinelic, Tibor Servatius, Nicolae Săftoiu, Vladimir Sulschi, Victor Silvester, Iosif Telman, Ion Tolan, Mircea Vremir, Vasile Varga, Florica Vasilescu, Gheorghe Ștefă- nescu.

Medalia „Meritul cultural" clasa I a fost atribuită tovarășilor : Iosif Bela, Gheorghe Boțan, Clara Cantemir, Valer Chende, Adalbert Kromer, Francisc Deak, Carola Fritz, Vintilă Făcăianu, Carol Fuhrman, Zizi Frențiu, Alfred Grieb, Viorica Velescu-Ilie, Nicolae Iorga, Cornelia Ionescu, Ion Minoiu, Virgil Miu, Ion Mitrea, Nicolae Marinache, Hortensia Masichievici, Nicolae Matyas, Cristea Muller, Margareta Nemeș, Lîdia Nancuinschi, Emilia Petrovici Niculescu, Mihai M. Olos, Mihai' Rusu, Ion Tolas, Laszlo Toth', Elena Chelaru-Uță, Mircea Vărzaru, Mihu Vulcănescu, Friederich Walter, Alexandru Zolcsak, Maria Stiplosek.A fost conferită Medalia tovarășilor: Vasile Avram, Dima, Alexandru Eftimescu, Corvin C. Georgescu, Hans Gundis, „Eufro- sina Ionescu. Virgil Ionescu, Dumitru Liritis, Constantin C. Marinescu, Gheorghe Rădulescu, Lucia Simio- nescu, Petre Șerban.în cadrul aceleiași solemnități, au mai fost decernate „Ordinul Muncii" clasa I tovarășului Vasile' Petcu, director general adjunct în Ministerul Industriei Ușoare, pentru merite deosebite în muncă, cu prilejul împlinirii vîrstei de 60 de ani, și ordinul 
„Meritul cultural" clasa I poetului Endre Karoly pentru merite deosebite în activitatea de creație poetică, cu prilejul împlinirii vîrstei de 75 de ani.Luînd cuvîntul în numele celor decorați, pictorul Dumitru Ghiață a spus :Dați-mi voie să vă mulțumesc dv., conducerii de partid și de stat, pentru atenția cu care ne înconjurați, pentru prețuirea strădaniei noastre. Cuvintele noastre sînt prea slabe ca

Mîn- Mol- Paul Emil Ary Nico

la U- Vladi- Fondul
clasa a

MunciiMatei

să poată cuprinde emoția pe care o simțim. Sînt încredințat că dumneavoastră cinstiți arta legată de popor.îngăduiți-mi ca, în numele meu personal și al colegilor mei, cărora ni s-au înmînat azi înalte distincții și ordine, considerate ca permanentă apreciere a forței noastre creatoare, să vă mulțumesc și să vă transmit asigurarea că ne vom strădui pentru a răspunde mai departe cu conștiința deplină, hotărîți să servim prin munca și arta noastră interesele țării și ale socialismului, a spus sculptorul Ion Irimescu.Sînt dator să vă mulțumesc în chip deosebit, a arătat, pictorul Cor- neliu Baba — pentru înaltul ordin ce ați .avut bunăvoința să mi-1 acordați. Sînt dator, de asemenea, să socotesc această cinstire ca un imbold în plus în munca de, creație, care, va fi pusă și de acum înainte în slujba țării mele și a socialismului.Mulțumind pentru, distincțiile acordate unui număr de creatori din domeniul artelor plastice — a subliniat • graficianul Vasile Kazar — simțim din nou. statului lor de cînd s-a festare din țara se dezvoltă originală și viguroasă pe acest teren. Vă asigurăm că viața poporului nostru unit în condițiile socialismului va fi pentru noi și mai departe izvor inepuizabil de lucrări noi, pătrunse de spiritualitatea vremurilor socialiste.în cuvîntul său, sculptorul Romulus' Ladea a spus : In numele artiștilor plastici din Cluj țin să vă mulțumesc din tot sufletul pentru distincția acordată. Vom căuta să fim la înălțimea acestei atenții. Asigurăm conducerea de partid și de stat de tot devotamentul și abnegația noastră și de nețărmurita noastră iubire.Primind cu recunoștință distincția acordată, a menționat graficianul Octav Grigorescu, țin să adresez mulțumirile ■ mele conducerii de partid și-de stat; Vreau să spun că, întocmai constructorilor unui șantier, noi știm că visurile se clădesc și că fiecare imagine poartă o dată cu cea prezentă pe aceea a generațiilor trecute.La rîndul său, mulțumind partidului și guvernului pentru încrederea acordată, pictorul Friederich Bomches a spus : Aceasta este o încredere care ne obligă. Avem fericirea să trăim într-o țară unde ne bucurăm de un sprijin deosebit ; depinde de noi cum îl folosim. Trebuie să fim mîndri că punem și noi o piatră în mozaicul gigantic construit • în ,ța.ra noastră iubită. ....... Nunțiu ^să exprim; în, .c.nyințe; ,ceea.', ce' simt acum, a spus sculptorița Silvia Radu. Dar ziua aceasta — în care- conducerea de partid și de stat dă, prin. distincțiile acordate, o înaltă a- preclere muncii noastre — va rămîne de neuitat pentru noi, artiștii plastici. Creatori din toate generațiile, conștienți de marile îndatoriri ce ne revin.’ sîntem hotărîți să punem întreaga noastră putere de muncă, tot talentul și priceperea noastră pentru înflorirea mai departe a artei plastice românești.Prilejul pe care ni l-ați oferit cu generozitate nouă, artiștilor plastici — a spus pictorul Brăduț Covaliu — de a ne întîlni, a sta de vorbă, de la om la om, ca tovarăși de muncă, ne face să ne simțim oameni demni și utili societății, să luăm parte activă la bucuriile, grijile și năzuințele întregii țări. Sîntem alături de dumneavoastră ca artiști, ca tovarăși care luptă pentru idealurile întregului popor. pentru socialism, pentru a vedea -țara cît mai frumoasă. Vă- mulțumim din. toată inima .pentru această zi de sărbătorire a tuturor artiștilor plastici din tară. Vă asigurăm că vom face totul ca să ridicăm prestigiul artei plastice, românești.
în încheiere, tovarășii Nicolae 

CeanșeșCu,. Ion Gheorghe Maurer 
și ceilalți conducători de. partid și 
de stat s-au întreținut cordial cu 
cei decorați.

La Uzina. „Vulcan" din Capitală 
a avut loc vineri după-amiază o a- 
d.unare festivă consacrată celei de-a 
.51-a- aniversări . a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie.

La aduhare au participat cadre 
din conducerea uzinei, un mare 
număr de muncitori, ingineri și 
tehnicieni.

Au fost prezenți- membrii dele
gației Asociației. de prietenie- 
vieto-române, condusă de S. 
Butusov, ministrul gospodăriei 
munale al R.S.F.S.R., deputat
Sovietului Suprem al R.S.F.S.R., 
care ne vizitează țara la invitația 
Consiliului General A.R.L.U.S.,

so- 
M. 

co
al-

pentru a participa la manifestările 
organizate cu prilejul celei de-a 
51-a aniversări a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie.

Despre importanța și semnifica
ția'istorică â mărețului eveniment 
au vorbit Gheorghe Ion, secretarul 
comitetului de partid din uzină, și 
S. M. Butusov, din partea 
ției Asociației de prietenie 
române.

Adunarea a fost urmată
spectacol susținut de membrii for
mației artistice de amatori din 
uzină. ......

delega- . 
sovieto-

de un

(Agerpres)

Vizitele delegației Asociației 
de prietenie sovieto-române

-I

atenția vie. a. partidului și . pentru aportul oameni- cultură în zilele noastre, creat liber teren de mani- tuturor forțelor creatoare noastră, iar creația plastică

Delegația Asociației de- prietenie 
sovieto-române, condusă de S.M. 
Butusov, ministrul gospodăriei co
munale ăl R.S.F.S.R., depUtatîn'So- 
vietul Suprem al R.S.F.S.R., care se 
află- în țara noastră pentru a lua. 
parte la manifestările prilejuite de 
a 51-a aniversare a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie, a făcut 
vineri dimineața o vizită la Consi
liul General al A.R.L.U.S.

La întrevedere, care s-a desfășu-.. 
rat într-o atmosferă, de caldă -prie
tenie, au luat "parte tovarășii Mi
hail Roșianu, președintele Consiliu
lui General al A.R.L.U.S., Ion Mo- 
raru, vicepreședinte al Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă, se
cretar al Consiliului General al. 
A.R.L.U.S., Valeriu Novacu, mem
bru corespondent al Academiei, pre
ședintele Consiliului municipal 
București al A.R.L.U.S., membri ai 
Consiliului General al A.R.L.U.S

Au fost prezenți I. S. Ilin, însăr
cinat cu afaceri -șd-interim al U- 
niunii' Sovietice la București, și alți 
membri ai ambasadei.

l

Cu acest prilej, conducătorul de
legației sovietice și-a exprimat re- ! 
cunoștința pentru călduroasa pri
mire făcută delegației în România 
și a, transmis urările adresate de 
poporul sovietic poporului român; 
care construiește cu succes socia-1 
lismul. Oaspetele și-a exprimat, de 
asemenea, satisfacția, peptru pro-, 
gramul bogat al manifestărilor or
ganizate în țara noastră în cinstea 
aniversării Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie.

Tovarășul Mihail Roșianu.a,urat' 
membrilor delegației o cît mai plă
cută. ședere în țara noastră.

★
în aceeași, dimineață, membrii 

delegației Asociației de prietenie 
soviefo-române, însoțiți de Dumi
tru Necșoiu, vicepreședinte al Con
siliului popular al municipiului 
București, au vizitat, cartierele de 
locuințe noi Balta Albă, Drumul . 
Taberei din Capitală, precum și 
Sala Palatului. *

(Agerpres)

Cronica zilei
VIZITELE MINISTRULUI 
INDUSTRIEI CHIMICE 
DIN R. D. GERMANĂMinistrul industriei chimice dinRepublica Democrată .Germană. Giinter Wyschofski, care se află în țara noastră, a vizitat în ultimele trei zile marile unități petrochimice., de la ploiești și de pe Valea Tro.tur șului, Uzinele de fire și fibre sintetice de .la Săvinești, Eabrica .de medicamente și „P.olicolor" din București,. unități, de cercetarg...,.,,^;,

au' participat conducători ai unor . întreprinderi de comerț exterior, specialiști ai unor întreprinderi bucureștene, precum, și John Knox,, ambasadorul' Danemarcei Ia București.

în același -timp, baspefelss).âv^înțt convorbiri cu ministrul industriei.. chimice, Constantin Scarlat, și, ministrul petrolului, Alexandru Boabă, privind probleme de colaborare și cooperare.,Cu ocazia prezenței în țara noastră a ministrului Giinter. Wyschofski, ambasadorul R.D. Germane la. București, seara Ewald Moldt, a, oferit vineri un cocteil. .
4rprilejul aniversării ă 20 de

★începînd de vineri, sala Finanțe- Bănci din Capitală găzduiește o expoziție de specialitate organizată de Uzinele „Ganz Muszei’ Muvek" din Budapesța. Expoziția, care, rămîne deschișii, pînă îp ziua de 10. rpjem- brie, .prezintă- aparate electrice de măsură, contoare electrice, ceasuri de coihutare,. precum și instrumente pentru vehicule. Printre cei prezenți la inaugurare se aflau conducători ai unor întreprinderi .românești de comerț exterior, specialiști ai unor uzine bucureștene, precum și membri ai Ambasadei R. P. Ungare la București.
Cu ani' de la stabilirea de relații di- ' plomâtice între Republica . Socialistă România și Republica Populară Democrată Coreeană, .ambasadorul R.P.D. Coreene la București, Kim The Hi. a oferit vineri după- amiază un cocteil în saloanele ambasadei.Au participat Mihai Marin, adjunct al ministrului afacerilor externe, Ion Brad, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă. Mihnea Gheorghiu, prim- vicepreședinte al I.R.R.C.S., Nicolae Ionescu, adjunct de șef,de secție la C.C. al P.C.R., Valentin Ste- riopol, adjunct al ministrului comerțului exterior, oameni de artă’ și cultură, ofițeri superiori, ziariști...

★

★Vineri dimineață s-a înapoiat în Capitală prof. dr. docent Jean Lives- cu, membru corespondent al Acade- , miei, rectorul Universității din Bucu-‘. rești, care, între 21 și 28 octombrie, a , participat la. festivitățile consacrate aniversării a 50 de ani de la. înființa- . rea Universității de Stat din Tbilisi. .In cadrul -acestor manifestări, prof, dr. docent Jean Livescu a prezentat un mesaj de salut și o medalie ju-> biliară din partea Universității bucureștene.. ■
★Vineri s-a înapoiat'în Capitală delegația Uniunii Tineretului Comunist condusă de Floarea Ispas, secretar al C.C. ăl U.T.C., care, la invitația Comitetului Central al Tineretului Liber German (F.D.J.),a făcut o vizită, în R.D. Germană.în cursul zilei de vineri, . compania „Regnecentralen" din Copenhaga — Danemarca a organizat în Ca-: pitală un ciclu de conferințe privind calculatorul electronic ERC 4000 realizat de aceasta companie.Seara, compania „Regnecentralen" a oferit un cocteil în saloanele hotelului „Athenee Palace", la oare

LOTO

(Agerpres) ■
Tragerea din 1 noiembrie 1903 :

80 17 8 60 50 75 14 6 68 46 56 52 FOND DE PREMII : 896 427 lei.(Agerpres)

EFORTURI ÎNNOITOAREîn multe din însemnările lor, călătorii care au poposit pe legendarul pămînt al Etiopiei au fost ten- tați să facă asemuire între această țară africană și Elveția bătrînului nostru continent. Podișul înalt etiopian oferă o imagine apropiată de cea a convulsionatului peisaj alpin elvețian, o imagine spectaculoasă prin geometria rocilor și 'sălbăticia lor, prin nenumăratele lacuri și rîuri ce presărează cu dărnicie imense întinderi de pămînt. Prin masivitatea' lui, -podișul- Etiopiei înălțime medie 1 900 m — este nu numai regiunea cea mai înaltă a acestei țări, ‘ci și . din. întregul continent african. .Originalității geografice îi corespunde și p deosebită . originalitate a evoluției în timp. Așezată la răspîn- tie de drumuri, în contact cu lumea ... arabă, pe de o parte, și cu civilizațiile nilotice din Sudan și Egipt, pe de altă parte, Etiopia, închisă între ziduri de munți, a păstrat de veacuri trăsăturile unei istorii de o uimitoare continuitate.Contactul cu realitățile etiopiene de astăzi, noile întreprinderi, unități agricole, instituții de învățămînt și cultulră din capitală și din provincie oferă, un exemplu viu de ceea ce înseamnă o țară cu o tradiție atît de îndelungată, chemată în zilele noastre la o viață nouă. Bogatele resurse naturale, mai ales energetice, . pășunile întinse și terenurile de cultură fertile,-cu suficiente resurse de apă, creează reale posibilități pentru o rapidă dezvoltare economică. Este de subliniat că Etiopia a fost prima țară africană care a trecut la realizarea unui program economic dc perspectivă. Eșalonat în două etape cincinale succesive, cuprinzînd perioada 1957—1967, planul de dezvoltare a Etiopiei și-a propus între al-

Aceste cuvinte, aparținînd împăratului Etiopiei, Haile Selassie I, se referă ia sprijinul moral pe care ____ ________  ____ România, prin ministrul său de ex- î'umii; capabili să contribuie’la pro-’ ' terne în acea vreme, Nicolae Titu- pășirea patriei lor.________________________ Tescu,. îl aducea de la tribuna. LigiiO impresie deosebită asupra cală- Națiunilor apelului Etiopiei însînge- torului străin o produce țapitâla țării, , .. râte, qînd^ agresiunea fascistă venea Addis-Abeba. Orașul, aflat în "x —' *~s —reconstrucție, își ridică semeț frun-, tea, prin noi edificii elegante, ? ’ finind unor concepții și stiluri arhitectonice din cele mai felurite. Pala-

tele ca obiectiv și formarea unor cadre de specialiști autohtoni pregătiți atît, în interiorul țării, cît și în. cele mai’ mari centre universitare ..ale,
plină.' ■ să pună în pericol însăși existența ca națiune a străvechiului popor etiopian.La Addis-Abeba am întîlnit și alte mărțurii ale unor vechi legături ro- mâno-etiopiene. într-una din sălile’ frumoasei clădiri a Universității, a- colo unde sînt păstrate exemplare rare de tipărituri, am găsit microfilmul unei lucrări aparținînd lui Nicolae lorga în care marele cărturar evoca legături existente între Țările ■■ Românești și Etiopia1 în secolele XVI și XVII. Tot. aici am găsit lucrări cuprinzînd impresii de călător pe aceste meleaguri ale scriitorului Mihai Tican Romano.în vremurile noastre relațiile ro- '•mâno-etiopiene cunosc o evoluție dinamică. Vizitele reciproce, la nivel . înalt; făcute la București și Addis- Abeba, convorbirile purtate, prilej de exprimare a profundului ■ interes, a dorinței comune pentru rezolva- rea problemelor majore ale omenirii prin crearea unui climat al destinderii și cooperării internaționale, au ■creat un cadru- deosebit de favorabil ■

apai--

DIN ETIOPIA

. tul Comisiei Economice pentru Africa a'O.N.U. că și sediul Organizației Unității Africane — „Casa Africii", impresionează nu numai prin .monumentalitatea lor, ci și prin adînca lor semnificație, ele venind să consacre capitala etiopiană ca un centru politic de importantă conținentală. ,Prezența unor oaspeți, români în Etiopia constituie totdeauna un prilej de atestare a relațiilor de prietepie dezvoltării colaborării economice și' și; colaborare dintre România și Etio- cultul.£)e dintre cele două țări. pîa, care își au ramificații intr-un - trecut mai îndepărtat. „Florile rare. - , ale prieteniei le cunoști cu adevărat în toată frumusețea lor în, momente . de grea cumpănă. Ne-a fost dat să. avem în România și poporul ei, în .’. asemenea condiții grele, expresia unei nobile și generoase prietenii, căreia îi vom rămîne întotdeauna recunoscători și credincioși".

înțelegînd să acționeze în acest spirit, să adere în mod ferm la prin- . cipille nobile înscrise în Carta Națiunilor Unite, Etiopia, a cărei zl na- p- țională este sărbătorită astăzi, își a- duce pe deplin contribuția la ma- . rea cauză a păcii, înțelegerii și colaborării' internaționale.
Mircea MOARCAȘ

n

fost.de
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Comunicat comun VIZITA DELEGAȚIEI

TUTUROR BOMBARDAMENTE» S.U.A
ASUPRA R. D. VIETNAM

WASHINGTON 1 (Agerpres). — 
■Președintele Statelor Unite, Lyn
don Johnson, a anunțat joi sea
ra, în cadrul unui discurs televi
zat, că a ordonat încetarea tu
turor bombardamentelor — ae
riene, navale și de artilerie — a- 
supra Vietnamului de nord, în- 
cepînd de vineri ora 13 Gmt (ora 
15 ora Bucureștiului). El a men
ționat că reprezentanții Frontului

Național de Eliberare din Viet
namul de sud vor asista la vii
toarea reuniune săptămînală în 
cadrul convorbirilor dintre repre
zentanții R. D. Vietnam și S.U.A. 
de la Paris, subliniind totuși că 
aceasta nu înseamnă o recunoaș
tere de către S.U.A. a Frontului 
Național de Eliberare. De aseme
nea, el a arătat că reprezentanții

guvernului de la Saigon vor 
sista la întîlnirea de la 6 
iembrie. Exprimînd speranța 
negocierile pot avansa mai rapid, 
Johnson a arătat că hotărîrea a- 
doptată de S.U.A. „nu înseamnă 
că pacea va fi restabilită imediat 
în Vietnam" și a avertizat poporul 
american că „trebuie să se aștepte 
la lupte grele".

a- 
no- 
că

DECLARAȚIA PURTĂTORULUI DE CUVÎNT
AL ȘEFULUI DELEGAȚIEI R. D. VIETNAM

LA CONVORBIRILE DE LA PARIS

romano brazilian P.C.R. IN AUSTRIA

PARIS 1. —- Corespondentul A- 
gerpres, Al. 
în legătură 
damentelor aeriene, navale și de 
artilerie americane asupra Vietna
mului de nord, purtătorul de cu- 
vînt al șefului delegației R. D. 
Vietnam la convorbirile de pace 
de la Paris a dat publicității ur
mătoarea declarație s „La 30 oc
tombrie 1968 ambasadorii Averell 
Harriman și Cyrus Vance, repre
zentanți ai guvernului Statelor U- 
nite, au comunicat ministrului

Gheorghiu, transmite : 
cu încetarea bombar

Xuan Thuy, reprezentant al gu
vernului R. D. Vietnam, că pre
ședintele Statelor Unite, Lyndon 
B. Johnson, va ordona la 31 oc
tombrie 1968 ora 24,00 — Gmt — 
sau la 1 
— Gmt 
mentelor 
tiler ie și
gate de folosirea forței asupra în
tregului teritoriu al R. D. Viet
nam și că acest ordin va intra în 
vigoare cîteva ore mai tîrziu. în 
vederea găsirii unei soluții pașni-

noiembrie 1968 ora 01,00 
— încetarea bombarda- 
aeriene, navale și de ar- 
a oricăror alte acte le-

ce problemei vietnameze, la Pa
ris urmează să se desfășoare, nu 
înainte de 6 noiembrie 1968, con
vorbiri la care vor lua parte re
prezentanți ai Republicii Democra
te Vietnam, Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de sud, 
Statelor Unite și
nam.

Ministrul Xuan 
de comunicarea 
guvernului Statelor

Republicii Viet-

Thuy a luat act 
reprezentanților 

Unite și a 
transmis-o guvernului Republics 
Democrate Vietnam.

La invitația guvernului Republicii Federative a Braziliei, între 29—31 octombrie a.c. ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Corneliu Mănescu, a făcut o vizită o- ficială în Brazilia.Ministrul afacerilor externe al României a fost primit la Rio de Janeiro de către președintele Republicii Federative a Braziliei, mareșalul Arthur da Costa e Silva, cu care a avut o convorbire cordială în legătură cu dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări și cu privire la unele probleme internaționale.în cursul discuțiilor purtate la Ministerul Relațiilor Externe în ziua de 30 octombrie a.c., ministrul de externe român, asistat de membrii delegației sale, și ministrul relațiilor externe brazilian, asistat de înalți funcționari ai Ministerului de Externe, au discutat probleme bilaterale de interes reciproc și unele probleme internaționale. Convorbirile au decurs într-o atmosferă cordială și de înțelegere reciprocă, fiind analizate căile concrete pentru asigurarea în continuare a dezvoltării relațiilor româno-braziliene.Avînd în vedere perspectivele de dezvoltare a relațiilor dintre cele două țări, cei doi miniștri de externe au examinat problema ridicării la rang de ambasadă a misiunilot lor diplomatice.Constatînd cu satisfacție evoluția favorabilă a relațiilor dintre Brazilia și România, miniștrii de externe Corneliu Mănescu și Magalhaes Pinto au fost de acord că trebuie luate noi măsuri pentru creșterea și diversificarea relațiilor comerciale dintre cele două

țări. în acest sens ei au apreciat ca fiind utilă convocarea, la începutul anului viitor, a sesiunii Comisiei mixte româno-braziliene prevăzută în acordul comercial în vigoare încheiat între cele două țări. Data și locul sesiunii vor fi fixate de comun acord.în interesul dezvoltării relațiilor comerciale dintre România și Brazilia, cei doi miniștri au luat în considerare deschiderea unei reprezentanțe consulare și comerciale române la Sao Paulo.Analizînd unele probleme internaționale, cei doi miniștri de externe au reafirmat importanța principiilor și obiectivelor Cartei Națiunilor Unite pentru menținerea păcii și pentru progresul cooperării între națiuni. Ei au subliniat, de asemenea, importanța fundamentală a principiilor neamestecului în treburile interne ale altor țări și ale autodeterminării popoarelor, ale renunțării la forță sau la amenințare cu folosirea forței în relațiile internaționale. Cele două părți au recunoscut că, în interesul păcii și destinderii internaționale, condiția esențială pentru promovarea unor relații normale între state, care să permită afirmarea deplină a personalității lor, este respectarea independenței și suveranității fiecărei țări, indiferent de regimul social-politic.Corneliu Mănescu l-a invitat, în numele guvernului român și al său personal, pe ministrul relațiilor externe al Braziliei, Jose de Magalhaes Pinto, să viziteze România. Ministrul Magalhaes Pinto a acceptat invitația cu plăcere, data acesteia urmînd să fie fixată ulterior.

VIENA 1 (Agerpres). — Delega
ția Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Gheorghe 
Apostol, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., care se află în 
Austria la invitația P.C. din Aus
tria, a făcut joi o vizită la combi
natul metalurgic „Alpine Montan" 
din Donavitz.

In diferitele secții ale combina
tului, delegația a primit explicații 
din partea dr. ing. H. Leizner, di
rectorul tehnic al combinatului, și 
ing. R. Tendl. La prînz, condu
cerea combinatului și comitetul de 
întreprindere au oferit un dejun 
în cinstea oaspeților români.

în după-amiaza aceleiași zile, 
delegația P.C.R. a avut o întîlnire 
cu reprezentanți ai organizației 
partidului comunist din combinat. 
Oaspeții au fost informați despre 
activitatea membrilor de partid 
din Leoben-Donavitz. Tovarășul 
Gheorghe Apostol a răspuns apoi 
la întrebările celor prezenți privind 
politica internă și externă a P.C.R.

în timpul vizitei, delegația P.C.R. 
a fost însoțită de tovarășul Rudolt 
Richter, membru al C.C. al Parti
dului Comunist din Austria, șeful 
secției organizatorice. A participat, 
de asemenea, Gheorghe Pele, amba
sadorul Republicii Socialiste Ro
mânia la Viena.

Deschiderea Congresului național

al Partidului Muncii din Elveția
GENEVA 1. — Corespondentul 

Agerpres, H. Liman, transmite : Vi
neri, la Chaux de Fonds, s-a des
chis cel de-al 9-lea Congres națio
nal al Partidului Muncii din Elve
ția.

Pe ordinea de 
asupra situației

zi se află raportul 
internaționale și

naționale și sarcinile partidului ■ 
revizuirea statutului partidului ; a- 
legerea organelor conducătoare de 
partid.

Jean Vincent, secretar al Parti
dului Muncii din Elveția, a prezen
tat apoi raportul principal asupra 
situației internaționale și naționale.

Ecouri din diferite țări ale lumii că decît dacă Statele Unite acceptă bazele necesare ale păcii, adică retragerea forțelor americane din sud și independența Vietnamului".„Poporul vietnamez și pacea mondială au repurtat o victorie. înainte, pentru a impune încetarea totală a agresiunii imperialiste americane din Vietnam, recunoașterea Frontului Național de Eliberare și retragerea trupelor americane din Vietnamul de sud și pentru a asigura gloriosului popor vietnamez pacea în independență !“

ROMA 1. — Corespondentul Agerpres, N. Puicea, transmite : mesaj adresat tovarășului Ho Și se spune : Direcțiunea P. Italian, aflînd despre primul cord intervenit la tratativele la Paris, trimite președintelui Și Min, tuturor comuniștilor și luptătorilor din F.N.E., întregului popor eroic al Vietnamului, un salut plin de emoție și recunoștință. Lupta voastră eroică a dobîndit un prim mare rezultat împotriva imperialismului agresor. Lupta voastră, sprijinită de lumea socialistă și de toate forțele progresiste ale omenirii, s-a bucurat și în Italia de sprijinul entuziast al maselor largi populare, al tuturor forțelor democratice și pașnice.Noi, comuniștii, vă asigurăm că, după acest prim rezultat, vom continua eforturile și lupta pentru a contribui, împreună cu toate forțele democratice, pașnice și antiimperia- liste, la extinderea acestei victorii pînă la succesul definitiv și total al poporului vietnamez în lupta sa pentru pace, independentă națională și libertate.

într-unMin C. a- deHo
președintelui Johnson de a înceta complet bombardamentele asupra Vietnamului de nord.
£3
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• CORNELIU MĂNESCU A
sosit In argentina

PARIS 1 (Agerpres). — Președinția Republicii Franceze a dat publicității o declarație în care se spune :„Franța, datorită stimei și atașamentului ce o leagă de poporul vietnamez, fie că este din nord sau din sud, ca și prieteniei pe care o poartă Americii, își exprimă marea satisfacție față de direcția pe care evenimentele par în sfîrșit s-o ia și pe care ea nu a încetat niciodată, de la bun început, să o recomande.Guvernul francez va urmări deci cu o deosebită atenție negocierile, de acum înainte efective și, în plus, lărgite, care se vor desfășura la Paris".

TOKIO 1 (Agerpres). — „Guvernul Japoniei — se spune într-o declarație a secretarului principal al cabinetului de miniștri — salută în mod sincer încetarea completă a bombardamentelor Statelor Unite împotriva Vietnamului de nord, ca o măsură care sporește speranțele pentru realizarea păcii în Vietnam". Aceasta „va crea posibilitatea realizării unor progrese în cadrul convorbirilor de la Paris, aliate în impas, și privim înainte pentru a vedea rezultatul rodnic al viitoarelor discuții" — se spune în declarație.

PARIS 1 (Agerpres). — Ziarul L’Humanite a publicat Declarația Biroului Politic al P.C.F. în care, după ce se subliniază în preambul că poporul R. D. Vietnam, sub conducerea Partidului celor ce muncesc din Vietnam, în frunte cu președintele Ho Și Min, a cucerit o primă victorie, se arată : „Astfel cum a repetat fără încetare guvernul R.D.V., de acum înainte negocierile pot începe cu adevărat. Dar Statele Unite trebuie să recunoască Frontul Național de Eliberare și să discute cu el problemele privind Vietnamul de sud. Negocierile nu vor putea să reușeas-

DELIII 1 (Agerpres). — Intr-o declarație făcută presei, primul ministru al Indiei, Indira Gandhi, a caracterizat încetarea bombardamentelor asupra R. D. Vietnam ca „un pas spre pace în Vietnam".
NAȚIUNILE UNITE 1 (Agerpres). Secretarul general al O.N.U. și-a exprimat mulțumirea în seara de 31 octombrie, în legătură cu hotărîrea

transmite
Delegația Uniunii Tinere

tului Comunist, condusa de tova- rășul Ion Iliescu, prim-secretar al C.C. al U.T.C., ministru pentru problemele tineretului din Republica Socialistă România, a sosit joi la Alger, la invitația lui Abdelkrim Ben Mahmoud, ministrul algerian al tineretului și sporturilor. La aeroport, delegația a fost întîmpinată de ministrul algerian Abdelkrim Ben Mahmoud, funcționari superiori din Ministerul algerian al tineretului și sporturilor și din Ministerul Afacerilor Externe.

embolii cerebrale survenite la 24 de ore după intervenția chirurgicală de miercuri noaptea. Născut în anul 1888, Ghiorghios Papandreu a fost una dintre personalitățile politice de seamă ale Greciei.
în trei țări din esîal Afri

cii — Kenya, Uganda și Tanzania — 
a început campania în vederea trecerii de la sistemul britanic de măsuri și greutăți la cel metric. Campania, lansată în baza unui acord între cele trei țări, va dura cîțiva ani.

Un acord între R. P. Un
gară și R. P. Albaniacu Rrivire la schimburile de mărfuri pe 1969 a fost încheiat la Tirana.

Knud Jespersen, președintele P.C. din Danemarca, a făcut o vizită la Budapesta la invitația C.C. al P.M.S.U., anunță agenția M.T.I. El a fost primit de Jănos Kădăr, prim- secretar al C.C. al P.M.S.U., cu care a avut un schimb de vederi în legătură cu relațiile dintre cele două partide și cu mișcarea comunistă și muncitorească internațională.

0 nouă sinucidere miste
rioasă a avu^ l°c *n R' F- a Germaniei. în apele Rinului a fost descoperit cadavrul unui funcționar al Ministerului Apărării, Gerhard Bohm, în vîrstă de 61 de ani, dispărut de 10 zile de la domiciliul său. Bohm a lăsat familiei sale o scrisoare în care arată că s-ar fi sinucis datorită unor decepții în activitatea sa.

Ghiorghios Papandreu, 
fost prim-mimstru al Gre- 
cssi, a încetat din viață 
vineri dimineața în urma unei

în Mediterana se vor desfă- șura la 5 noiembrie exerciții comune ale forțelor navale și aeriene ale S.U.A., Greciei, Italiei, Angliei și Franței. La aceste manevre, denumite „Eden Apple", vor lua parte circa 50 de nave, iar operațiunile vor fi conduse de Luciano Sotgiu, comandantul forțelor navale ale N.A.T.O. din sudul Europei.

h Moscova a 
Cosmonautului 

Beregovoi
MOSCOVA 1. — Corespondentul Agerpres, N. Cristoloveanu, transmite : La 1 noiembrie a avut loc solemnitatea primirii la Moscova a cosmonautului Gheorghi Beregovoi, care a efectuat 46 de rotații în jurul Pămîntului la bordul navei cosmice „Soiuz-3“.în întîmpinare, la aeroport au sosit Leonid Brejnev, Alexei Kosîghin, Nikolai Podgornîi și alți conducători de partid și de stat ai U.R.S.S., mama și soția cosmonautului, numeroși moscoviți.La Sala Congreselor a avut loc un miting. Luînd cuvîntul, cosmonautul Gheorghi Beregovoi a subliniat, printre altele, că nava „Soiuz-3“ este un aparat cosmic cu o construcție principial nouă, capabil să rezolve un număr important de sarcini legate de explorarea Cosmosului și că zborul efectuat la bordul acestei nave a fost complex, iar programul cercetărilor bogat.în numele C.C. al P.C.U.S., Prezidiului Sovietului Suprem și guvernului, cosmonautul Gheorghi Beregovoi a fost felicitat de Leonid Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S. El a relevat că succesele obținute în cucerirea Cosmosului oglindesc transformările sociale, economice și culturale uriașe înfăptuite de poporul sovietic după Marea Revoluție Socialistă din Octombrie.Nikolai Podgornîi, președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., a înmînat apoi lui Gheorghi Beregovoi Ordinul Lenin, Steaua de Aur de „Erou al Uniunii Sovietice" și insigna de pilot cosmonaut.

RIO DE JANEIRO 1. — Trimișiispeciali Agerpres, I. Ionescu și V. Oros, transmit : în continuarea vizitei oficiale în Brazilia, ministrul afacerilor externe al României, Corneliu Mănescu, însoțit de ambasadorul Mircea Ocheană, a avut la 30 octombrie o întîlnire de lucru cu ministrul relațiilor externe brazilian, Jose Magalhaes Pinto. . Cu această ocazie au fost discutate probleme ale relațiilor bilaterale și s-a făcut un schimb de păreri asupra unor probleme internaționale. La întîlnire a fost de față ministrul plenipotențiar al României în Brazilia, Gheorghe Matei. Magalhaes Pinto a oferit apoi în onoarea oaspetelui român un prînz la care au participat ministrul industriei și comerțului, Macedo Suares, președintele Băncii centrale, Ernani Galveas, conducători ai altor instituții federale, funcționari superiori ai Ministerului de Externe. în cuvîntul rostit în timpul prînzului, Magalhaes Pinto, exprimînd dorința guvernului brazilian de a dezvolta bunele relații cu România, a spus printre altele :„Noi am urmărit cu atenția cuvenită avansul economic al României, ca și rolul important ce îl are pe arena europeană, dinamismul pe care a știut să-1 imprime politicii sale externe. Vizita excelenței voastre în Brazilia va contribui în mod deosebit la întărirea relațiilor româno-braziliene, permițînd examinarea de noi posibilități de cooperare".în cuvîntul său, ministrul român a spus : „Apreciem că dezvoltarea relațiilor bilaterale este o pîrghie esențială pentru crearea unei atmos-

fere propice înțelegerii și apropierii între popoare. Tocmai pe această linie se înscrie vizita noastră, al cărei scop principal este de a extinde pe toate planurile relațiile de colaborare, de a face ca această colaborare să capete ritmuri și proporții mai înalte".Joi dimineața, Corneliu Mănescu a plecat spre Argentina. Pe aeroportul internațional „Galeao" din Rio de Janeiro,

PARIS 1. — Corespondentul Agerpres, Al. Gheorghiu, transmite : La U.N.E.S.C.O. au continuat lucrările sesiunii Conferinței Generale.La inițiativa directorului general Rene Maheu a avut loc o reuniune de informare și de consultare reciprocă cu membri ai delegațiilor prezente la sesiune în legătură cu mijloacele susceptibile să intensifice și să îmbunătățească participarea tineretului la U.N.E.S.C.O. ternațional.Delegatul Ionescu Bujor, asupra modului în care Comisia na-
aplicarea programelor pe plan național și in-României, Claudiu- a făcut o expunere

erau pr.ezenți ministrul Pinto, funcționari gupe-riori ai Ministerului de Externe și reprezentanți ai altor instituții vernamentale, civile și militare, despărțire, oaspetelui român i adus onoruri militare.Presa braziliană a reflectat larg desfășurarea vizitei, publicînd numeroase relatări și comentarii.Ministrul de externe brazilian, Magalhaes Pinto, ne-a declarat în legătură cu vizita : „Vizita și-a atins obiectivele pe care am dorit să le atingem. Sintem siguri că relațiile româno-braziliene se vor dezvolta într-un ritm mai mare, iar schimburile economice vor crește la nivelul pe care îl solicită dezvoltarea țărilor noastre".

gu-La s-aupe
AL P. C. CHINEZ

e; țională română pentru U.N.E.S.C.O. colaborează cu organizațiile de tineret din țara noastră pe linia activităților U.N.E.S.C.O. El a amintit cu acest prilej contribuția României la pregătirea și adoptarea Declarației privind educarea tineretului în spiritul idealurilor de pace, respect reciproc și înțelegere între popoare, adoptată în unanimitate la O.N.U. în 1965, precum și la alte reuniuni internaționale ce au avut loc în România în ultimii ani pe linie de tineret.în Comisia de științe exacte și naturale a fost discutat viitorul program al U.N.E.S.C.O. în domeniul politicii, științei, informării și documentării științifice.în cadrul dezbaterilor s-a hotărît ca U.N.E.S.C.O. să convoace în 1970 o conferință a miniștrilor științei din țările europene membre ale U.N.E.S.C.O. Ordinea de zi a acestei conferințe va fi stabilită pe baza recomandării reuniunii pregătitoare < experți, organizată la București în 1968.în intervenția sa, delegatul român, Claudiu-Ionescu Bujor, a susținut propunerea organizării acestei conferințe și. a făcut cunoscută, totodată, propunerea guvernului român ca ea să aibă loc la București.

a Convenției consulare 
româno-mongole

ULAN BATOR 1 (Agerpres). — 
La Ulan Bator a avut loc schim
bul instrumentelor de ratificare a 
Convenției consulare dintre Repu
blica Socialistă România și Repu
blica Populară Mongolă. Schimbul 
a fost făcut de către Sandu loan, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România în Republica Populară 
Mongolă, și de către Dejidin Cimi- 
dorj, adjunct al ministrului aface
rilor externe al Republicii Popu
lare Mongole.

PERSPECTIVELE ECONOMIEI ALGERIENE
O CUVÎNTARE A PREȘEDINTELUI BOUMEDIENEALGER 1 (Agerpres). — Cu prilejul aniversării a 14 ani de la declanșarea luptei armate pentru libertatea și independenta Algeriei, președintele Houari Boumediene a luat cuvîntul la posturile de radio și televiziune. El a subliniat că principala condiție a înfăptuirii transformărilor democratice în Algeria este eliberarea de sub dominația monopolurilor străine, ale căror privilegii reprezintă rămășițe ale coloniale apuse.Boumediene a relevat a naționalizat minele, străine care activau în desfacerii petrolului și a gazelor, comerțul exterior, societățile de asigurări și băncile, iar în cursul acestui

timpurilorcă Algeria companiile domeniul

an au fost naționalizate un număr însemnat de întreprinderi industriale care erau înainte în mîinile monopolurilor străine. „Putem să spunem că eforturile noastre în domeniul industrializării țării încep să-și aducă roadele. Ne apropiem de acel moment cînd vom putea să trecem la o adevărată dezvoltare a industriilor metalurgice și chimice", a subliniat el.Vorbind despre succesele agriculturii, H. Boumediene a relevat că eforturile îndreptate în direcția dezvoltării agriculturii mai eficiente după proprietăți funciare reformei agrare.
vor deveni și lichidarea marii și înfăptuirea

★BUENOS AIRES 1 (Agerpres). — Ministrul afacerilor externe al României, Corneliu Mănescu, a sosit într-o vizită oficială în Argentina la invitația guvernului acestei țări. Pe aeroport, el a fost întîmpinat de Nicanor Costa Mendez, ministrul relațiilor externe al Argentinei, și de alte persoane oficiale.între miniștrii de externe ai celor două țări au început convorbiri privind relațiile bilaterale și unele probleme internaționale de interes comun. în cursul discuțiilor, interlocutorii și-au exprimat dorința de a strînge și mai mult relațiile dintre cele două țări, de a căuta forme noi și concrete de cooperare în domeniile economic, cultural, de a diversifica domeniile de activitate în care cele două țări pot colabora în mod rodnic, atît în interesele țărilor lor, cît și ale păcii.

PEKIN 1 (Agerpres). — După cum anunță agenția China Nouă, între 13 și 31 octombrie 1968 a avut loc cea de-a 12-a plenară lărgită a celui de-al 8-lea Comitet Central al Partidului Comunist Chinez. Plenara a fost prezidată de Mao Tze-dun, președintele Comitetului Central al P.C. Chinez, care a rostit o cuvîn- tare în legătură cu desfășurarea revoluției culturale proletare de la cea de-a 11-a plenară din august 1966.în cadrul plenarei a rostit o cu- vîntare Lin Biao, vicepreședinte ăl Comitetului Central al P.C. Chinez.Plenara a dat în unanimitate o a- preciere pozitivă revoluției culturale și a considerat juste hotărîrile elaborate la plenara din august 1966.Plenara apreciază că au fost pregătite condițiile ideologice, politice și organizatorice pentru convocarea Congresului al IX-lea al partidului și a hotărît ca acesta să aibă loc la timpul oportun.Plenara a adoptat în unanimitate hotărîrea ca Liu Șao-ți să fie exclus din partid și să fie demis din toate funcțiile din cadrul partidului și din afara lui.

Orientul
Apropiat /

/■Con- a ho- ministrului mandatul Gunnar
TEL AVIV 1" (Agerpres). — siliul de Miniștri al Israelului tărit să-i încredințeze de externe, Abba Eban, de a relua contactele cuJarring, trimisul special al secretarului general al O.N.U., „în vederea realizării unui acord de pace între Israel și vecinii săi" — tr-o declarație publicată

★Un comunicat militar formează că un avion violat joi noaptea spațiul aerian al R.A.U., bombardînd o centrală electrică și podul Nagaa Hammadi.Uri purtător de cuvînt al armatei israeliene a anunțat că o unitate de comando israeliană aeropurtată a pătruns pe teritoriul egiptean arun- cînd în aer două poduri și o centrală electrică din regiunea Nilului.în legătură cu acest incident, fiecare din cele două părți a cerut convocarea Consiliului de Securitate.

se arată inia Tel Aviv.egiptean in- israelian a
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Aspecte alb unbi 
conlucrări rodnice
(Urmare din pag. I)

virgină. Și nu este decit începutul. 
De cite ori va mai străbate 
același traseu ? In șes, nu departe 
de pădure, ing. Stănescu a desco
perit un loc pe care l-a propus 
pentru viitorul complex industrial.

— Este bună alegerea .locului de 
amplasare a combinatului — spune 
dl. Dadash Zadeh, consilier supe
rior in Ministerul Resurselor Natu
rale, delegat de partea iraniană să 
colaboreze cu specialiștii români. 
Sintem fericiți că am ales o.ameni 
capabili, cu care să colaborăm la 
realizarea unui obiectiv atit de în
semnat pentru economia Iranului.

Cei doi ingineri români își îm
părtășesc și ei impresiile despre co
laborarea cu colegii iranieni.

— Colaborarea, spune ing. Cara- 
gata, a fost excelentă. Prietenii ira
nieni ne-au creat condiții optime 
de lucru Acum s-a depășit și sta
diul proiectului. Sintem aproape de 
finalizare — încheierea contractu
lui.

La Rasht, 300 km nord de Tehe-

ran, zece mii de hectare de. lăstă
riș sint populate numai de 
șerpi și mistreți, necălcate de pi
cior de om. Ele se vor preface insă 
în culturi cu plante furajere, aici 
vor apare silozuri, ferme de oi, a- 
batoare. Și dacă în cazul uzinei de 
tractoare, ca și în cel al complexu
lui forestier, am avut de-a face cu 
unicate în domeniile economice 
respective, apoi și proiectul Rasht 
este tot un unicat. Defrișări, 
nivelări, drumuri, canale etc., 
atitea și atîtea operații, una mai 
dificilă decît alta. înconjurat de 
machete, hărți hașurate și tablouri 
descriptive, inginerul Popescu En- 
culeț, director în Consiliul Supe
rior al Agriculturii, șeful proiectu
lui din partea română, ne introdu
ce în temă.

— Proiectul trebuie terminat — 
spune el — conform clauzelor con
tractului in cinci ani. 1200 de ha 
sint de pe acum pregătite pentru 
culturi, iar pe o mare parte din 
acestea orzul, griul, lucerna și tri
foiul sint de o șchioapă. Deocam-

dată misiunea cea mai complicată 
revine sectorului

împreună cu 
list român, ing. 
bătut suprafețele 
de defrișare. E o 
ficilă. Citeva caterpilare trag tăvă
lugi cu cuțite, culcă și taie lăstă
rișul. Un alt grup de tractoare cu 
șenile vine pe urmă cu discuri și 
scot o parte din rădăcini Acestea 
sint adunate din nou. Și operația 
cu discurile se repetă de trei-patru 
ori, pînă cînd pământul este com
plet curățat de crengi și rădăcini, 
într-un an de lucru — 2 500 de hec
tare.

La Rasht sint 18 specialiști 
români. Ei muncesc alături de in
gineri iranieni. Iranienii sint. tineri 
absolvenți. între ei s-au statornicit 
raporturi colegiale, prietenești. Ro
mânii învață limba farsi, iar ira
nienii românește. Se consultă și 
conlucrează intr-o atmosferă de 
deplină înțelegere.

Presa din Teheran scria nu de
mult că, in cadrul colaborării din
tre România și Iran, un grup de 
tractoriști și ingineri iranieni se 
află la Brașov pentru specializare 
la uzina de tractoare. Alții au ple
cat in România pe linia agro
zootehnici. început promițător în 
ce privește calificarea viitoarelor 
cadre care vor prelua de la colegii 
lor români, după ce aceștia își vor 
fi. terminat misiunea, destinele u- 
nor unități moderne de mare im
portanță economică.

hidroameliorații, 
un alt specia- 
Roșca, am stră- 
aflate in stadiul 
muncă foarte di-
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