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La plecare, pe aeroportul Bâneasa (Foto : Agerpres)
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Excelentei sale Domnului UR.HO KEKKONEN

Vasile BARANÎN CURS DE APARIȚIE
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vizită oficială de
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Gheorghe Gaston Marin, 
ședințe al Consiliului de 
Grigore Geamănu, secretarul Con
siliului de Stat, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, mem
bri ai Consiliului de Stat și ai gu-

mondiali etc. lată

vernulul,' conducători de instituții 
centrale, generali, ziariști.

A fost de față decanul corpului 
diplomatic din București, amba
sadorul Cubei, Manuel Yepe Me
nendez.

Luni dimineață s-a înapoiat în 
Capitală, venind de la Budapesta, 
delegația Partidului Comunist Ro
mân, care a participat la lucrările 
celui de-al IX-lea Congres al 
P.M.S.U.

Din delegație au făcut parte to
varășii Ilie Verdeț, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri, conducătorul delegației, Aurel 
Duca, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului re
gional Cluj al P.C.R., și Dumitru 
Turcuș, membru supleant al C.C. 
al P.C.R., ambasadorul țării noas
tre la Budapesta.
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Pe șantierul hidrocentralei 
„Porțile de Fier' a intrat în 
funcțiune complexul de pre
parare a betoanelor (primele 
două fabrici), care va deservi 
șantierul 2 porturi. Complexul 
va fi format din trei fabrici și 
va livra zilnic 3 200 metri cubi 
de betoane. Materia primă ne
cesară preparării betonului 
se extrage din albia Dunării, 
după care este transportată 
pe o distantă de aproape 500 
m cu ajutorul funicularului in
stalat recent de constructori. 
Se cuvine a fi amintit faptul 
că întregul echipament 
canic al acestui 
cel mai mare din 
— a fost realizat 
deri românești.

de
Constantin Po

loare noi rezerve interne. Aseme
nea rezerve sînt deosebit de mari 
și conferința va accentua în mod 
deosebit necesitatea deplinei lor 
valorificări. în primul rînd, este 
vorba de folosirea integrală a ca
pacităților de producție, a fondu
lui de timp. La conferințele orășe
nești de partid Cîmpina și Tîrgo- 
viște au fost concretizate enorme 
rezerve în această direcție. în in
dustria orașului Cîmpina, de pildă, 
fondul de timp planificat s-a rea
lizat în zece luni numai în pro
porție de 96 la sută, în timp ce 
evidențele înregistrează 172 000 de

ADDIS ABEBA 5. — De la tri
mișii speciali Mircea Moarcăș și 
Constantin Oprică:

Luni după-amiază, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Chivu Stoica, 
și persoanele oficiale care îl înso
țesc au sosit la Addis Abeba.

în întâmpinarea înaltului oaspe
te, pe aeroport se aflau îm
păratul Etiopiei, Majestatea Sa 
Haile Selassie I, Alteța Sa Impe
rială, prințul moștenitor, Ras Im- 
mru Haile Selassie, primul minis
tru al Etiopiei, Teshafi Tezaz A- 
klilu Habte Wold, generalul-loco- 
tenerit Abby Abebe', președintele

CHIVU STOICA 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

în drum spre Addis Abeba, în timpul zborului deasupra Turciei, Ci
prului, Republicii. Arabe Unite și Sudanului, președintele Consiliului de 
Stat, Chivu Stoica, a adresat de la bordul avionului telegrame 
de salut președintelui Republicii Turcia, Cevdet Sunay, președintelui 
Republicii Cipru, Arhiepiscopul Makarios, președintelui R.A.U., Gamal 
Abdel Nasser, președintelui Consiliului Suprem de Stat al Republicii 
Sudan, Ismail Al-Azhari.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Chivu Stoica, împreună cu soția, 
a părăsit luni " ' ' ~
reștiul, plecînd 
Etiopia, într-o 
prietenie la invitația Maiestății 
sale Imperiale, Haile Selassie I.

Președintele Consiliului de Stat 
este însoțit de Bujor Almășan, mi
nistrul minelor, cu soția, George 
Macovescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, cu soția, con
silieri și experți.

Cu același avion a plecat Tekle 
Tsadik Mekouria, trimisul extra
ordinar și ministru plenipotențiar 
al Etiopiei în Republica Socialistă 
România.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, erau prezenți tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Gheorghe Apos
tol, Emil Bodnaraș, Maxim Ber- 
ghianu, Petre Borilă, Gheorghe Ră- 
dulescu, Vasile Vîlcu, Ștefan Voi- 
tec, Petre Blajovici, Mihai Gere, 
precum și Ilie Murgulescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat,

zitive pentru amîndol! 
Cînd s-a căsătorit, soția 
abia terminase liceul. Din 
cîte-mi spusese, ea voia să 
se facă doctoriță, dar au 
venit copiii, iar sojul tre
buia să învețe.

Michelangelo ANTONIONI 
Manfred von ARDENNE 
Ana ASLAN
Aurel AVRAMESCU 
Corneliu BABA 
Herve BAZIN 
Marcel BREAZU 
Ernst BUSCH 
Donald CAMPBELL 
Josuă de CASTRO 
Silvio CECCATO 
Petru COMARNESCU 
Emil CONDURACHI 
I. COTEANU 
Ascanio DAMIAN 
Al. DIMA 
C. Gh DIMITRIU 
Henri de FRANCE 
Ion FRUNZETTI 
lu'ii GAGARIN 
Rosswell GARST 
Lucian GIURCHESCU 
Dan GRIGORESCU 
C I. GULIAN 
Eric P. HAMP 
Thor HEYERDAHL 
Leopold INFELD 
Harald ISENSTEIN 
Ota KLEIN

me- 
funicular — 
tara noastră 
de .întreprin- 

(Agerpres)

Familia se constituie din 
două personalități. Ele vin 
din sfere diferite, cu un tre
cut diferit, fiecare cu aspi
rațiile ți năzuințele sale, cu 
frămîntări dintre cele mai 
Intime. Acestea, deodată, por
nesc alături, formînd o comu
nitate nouă, în care încep să 
acționeze legi proprii: legile 

Are momentul o im- 
crucială și în ce fel! 
renunțarea la ce a 

nu-i vorba de nici o 
Poate fi familia

riți, dar ei sînt, totuși, apro- 
piați prin foarte numeroa- 
se trăsături comune, pe 
baza cărora se și realizea
ză, de fapt, atracția reci
procă. Să numim numai e- 
ternul țel al familiei: cău
tarea fericirii și să ne dăm 
de îndată seama de atribu
tele celor doi : tinerețe, în
credere în viață, sete de 
afirmare, dorința de a fi

timp 
deci.

Lucrul

vrei să fii primul, cît acela că nu 
admiți că și alții pot fi. Și atunci, 
ușurel, fără aproape a-ți da sea
ma, faci tot ce e posibil ca lucru
rile să ia înfățișarea dorită de ti
ne și, fatalmente, lovești „sub 
centură'.

E mai ușor unui interpret să 
denigreze colegii de generație 
găsindu-le nod în papură și gă
sind din păcate urechi naive care 
să-l asculte, decît printr-o muncă

Senatului, Ras Mesfin Sileshi, gu
vernatorul general al provinciei 
Shea, membrii guvernului etiopian.

Era de față, de asemenea, Mir
cea Nicolaescu, trimisul extraordi
nar și ministrul plenipotențiar al 
României la Addis Abeba.

Pe clădirea aeroportului erau 
arborate drapelele de stat ale ce
lor două țări. Pe frontispiciul ae
rogării se aflau portretele preșe
dintelui Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România și îm
păratului Etiopiei, precum și 
urări de bun venit înscrise pe 
mari pancarte.

Eveniment Important în viața organizațiilor de partid, care 
are loc în condițiile muncii pline de avînt a întregului popor 
pentru înfăptuirea programului însuflețitor de înflorire a pa
triei elaborat de cel de-al IX-lea Congres al partidului, apro
piatele conferințe regionale de partid vor prilejul o analiză 
temeinică a activității desfășurate de organizațiile de par
tid de la alegerile precedente, dezbaterea principalelor 
sarcini de viitor, a căilor și metodelor menite să contri
buie la perfecționarea continuă a muncii de partid.

în legătură cu apropiata conferință regională, a probleme
lor care vor fi abordate în cadrul lucrărilor acesteia, cores
pondentul nostru pentru regiunea Ploiești, Constantin Că- 
praru, a avut o convorbire cu tovarășul Dumitru Balalia, 
prim-secretar al Comitetului regional Ploiești al P.C.R.

Willi KOPPERT 
Horia LOVINESCU 
Eugen MAKOVSKI
Jean MARAIS 
Georges MARSHAL 
Andre MAUROIS 
Yehudi MENUHIN 
Al. MIRODAN 
Grigore C. MOISIL 
Dan NASTA
C S NICOLAESCU-PLOPȘOR 
Edmond NICOLAU
Pal SZABO
C. PARASCHIVESCU-BALACEANU 
Franțois PERROUX
Marcelo PITIȘ 
Magdalena POPA 
Titus POPOVICI 
Salvatore QUASIMODO 
Remus
B. T. 
Vasile 
Alfred 
Adam 
Ursula 
Haroun TAZIEFF 
Radu TUDORAN 
Haralambie VLASCEANU 
Al. ZAMFIR

parte dintre colaboratorii
familia sa- 
supcrior i

dezbatere,

— Pregătirea conferinței regio
nale de partid ne-a spus interlo
cutorul, a început de fapt o dată cu 
primele adunări de dări de seamă 
și alegeri ale organizațiilor de par
tid din uzine și fabrici. Am fost, 
pînă acum cîteva zile, ca să zic așa, 
într-un „foc continuu" de acumu
lare a unui vast material de viață. 
Acum, după încheierea conferințe
lor de alegeri ale organizațiilor 
orășenești și raionale de partid sin
tetizăm problemele desprinse din 
dezbateri, care reprezintă pentru 
noi un ajutor prețios în întocmi
rea documentelor conferinței regio
nale. Firește, 
terial este 
nile trasate
IX-lea al partidului nostru privind 
dezvoltarea economiei și culturii. 
Pe noi ne interesează, în cel mai 
înalt grad, să precizăm clar sarci
nile ce revin organizațiilor de 
partid în condițiile concrete de 
dezvoltare ale regiunii Ploiești.

— Practic, cum se va reflecta a- 
ceasta in lucrările conferinței ?

— în pregătirea conferinței ur
mărim în mod deosebit să asigu
răm eficiența maximă a lucrărilor. 
Considerăm că analiza profundă a 
problemelor fundamentale, adopta
rea celor mai judicioase măsuri de 
soluționare a acestora vor deter
mina creșterea simțitoare a nive
lului muncii de partid în toate sec
toarele. cu efecte nemijlocite în 
realizarea sarcinilor economice.

Referindu-mă la industrie bilan
țul pe 11 luni este îmbucurător. 
Principalii indicatori de plan sînt 
depășiți. în luna octombrie s-a în
registrat cea mai mare realizare a 
producției globale planificate — 
102.2 Ia sută. Avem rezultate care 
ne dau dreptul să privim cu încre
dere spre anul 1967. O temelie 
deosebit de trainică pentru produc
ția anului viitor și-au asigurat co
lectivele de la Uzina mecanică din 
Sinaia, întreprinderea „24 Ianua- 
rie"-Ploiești, Uzinele de utilaj pe
trolier Tîrgoviște prin pregătirea

cap de familie, 
cerea sacri- 

să muncesc și 
dispun de mai 

liber. Tre
să fiu spri-
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stimat, apreciat de colecti
vitate etc. De mic copil eu 
m-am visat profesor, dar 
facultatea am făcut-o fiind 
căsătorit. Familia mi-a 
creat stări active de studiu.

— Nu și griji ?
— Ba da, și încă dintre 

cele mai serioase. Am avut 
copii din primii ani; mai 
târziu a trebuit să-mi ajut, 
în liceu, și un frate. Griji
le acestea însă mă îndîr- 
jeau, nu-mi slăbeau voin
ța. Și iată cum : pentru 
mine a fi profesor era e- 
gal cu a-mi împlini o nă
zuință, aș spune, vitală. 
Renunțarea la ea ar fi fost 
o autoînfrîngere. în același 
timp eram 
Familia îmi 
ficii: adică 
să învăț, să 
puțin 
buia, 
jinit.
era de înțeles și soția m-a 
ajutat. O bună perioadă de 
timp ea și-a luat asupră-i 
aproape toate grijile casei, 
numai ca eu să-mi ating 
țelul, care era și al ei.

— Și visurile ei proprii ?
Mă întrebam: aceas- 

stă dezvoltare a asigurat 
consecințele cele mai po-

La sosire, în Gara de Nord, de
legația a fost întîmpinată de to
varășii Alexandru Drăghici, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., Petre Blajovici., 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri, Virgil Trofin, secretar al C.C. 
al P.C.R., Vasile Vlad, șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., membri ai 
C.C. al P.C.R., miniștri.

Au fost prezenți Șandor Argye- 
lan, însărcinatul cu afaceri ad-in- 
terim al R. P. Ungare la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

Sînt multe familii în 
care unul spune :

Important este ca eu să 
mă dezvolt. — Și eu aș 
vrea, i se răspunde, și la 
acest răspuns vine repli
ca primului: — Păi, știu 
că vrei, dar vezi că nu 
se poate.

— Iată cum s-au petre
cut lucrurile — îmi ex
plică profesorul C. Popes
cu. în urmă cu ani, so
ției mele (era pe atunci e- 
levă) i-a murit mama. Con
vingerea ei era că un doc
tor foarte bun ar fi pu- 
tut-o salva. Și-a pus în 
gînd să se facă doctoriță. 
Terminînd liceul, a dat e- 
xamen la medicină, dar 
n-a reușit. Cînd ne-am că
sătorit, ea era funcționară 
la un serviciu de contabili-

Cu prilejul zilei naționale a Republicii Finlanda vă rog să 
primiți, Excelență, caldele mele felicitări și cele mai bune urări 
pentru fericirea dv. personală și pentru prosperitatea poporului 
finlandez.

întreg acest ma- 
grefat pe sarci- 
de Congresul al

A fl bun sau râu coleg, a fi de 
fapt coleg sau nu, depășește sfe
ra personală, devine o chestiune 
publică. Și asta indiferent de fap
tul că cineva și-ar duce activitatea 
în cadrul unui grup organizat sau 
ar fi, să zicem, un creator ce de
pinde de el și numai de el, un 
scriitor, un pictor, un compozitor.

Că acel „depinde de el și nu
mai de el* se cere amendat, în 
sensul că nimeni nu muncește, nu 
creează independent de colectivi
tate, e de la sine înțeles, dar 
mi-am permis această distincție — 
recunosc, o leacă forțată — pen
tru a include în discuție și pe cel 
ce, aparent, își desfășoară partea 
esențială a activității lor în afara 
unei conlucrări directe și necesare 
cu alte persoane.

Nu de puține ori mi-a foBt dat 
să întîlnesc „colegi' care, mărtu
risit sau nu, credeau că in artă, 
într-un anume domeniu de artă, de 
exemplu, nu e loc pentru mai mulțl 
pe aceeași treaptă de valoare sau 
publicitate. înșiruind de la 100 la 
1 etapele afirmării, dacă la pri
mele mai admiteau posibilitatea 
împărțirii „locului" cu mai mulți, 
o dată lansați în cursa pentru „ti
tlul suprem* erau convinși că așa 
ceva nu trebuie admis.

„Vreau să fiu între cel mai buni* 
era înlocuit cu „vreau să fiu eu 
primul șl singurul', numai eu.

Obiectiv e imposibil ca un sin
gur artist să fie cel mai bun tot 
timpul, ca un teatru să fie el și 
numai el primul întotdeauna, ca 
într-un colectiv să existe o singură 
„stea', ca la un ziar să străluceas
că doar un singur condei, ca în
tr-o expoziție colectivă să se de
tașeze cu unanimitate de voturi un 
singur artist, o singură operă.

Grav în fond nu e atît faptul că

încă de pe acum a fabricației pri
mului trimestru din 1967. Acum, în 
ajunul conferinței, ne gîndim că 
trebuie să ajutăm colectivele 
care nu au realizat toți in
dicatorii de plan să-și potrivească 
pasul cu unitățile fruntașe. Apre
cierile din darea de seamă nu se 
vor opri însă la datele statistice 
pe ansamblu. Vom face o a- 
naliză profundă a fiecărei ra
muri industriale și chiar a unor în
treprinderi cu pondere mare în e- 
conomia regiunii, dar care bat pa
sul pe loc. Conferința are obligația 
să stabilească cu precizie „diagnos
ticul" bolii cronice de care suferă 
uzina „1 Mai", care de un timp în
delungat înregistrează rezultate 
economlco-financiare negative ; de 
asemenea, să se facă o atentă „ra
diografie" a stilului de muncă al 
organizației de partid și a condu
cerii Combinatului petrochimic- 
Ploiești, unitate modernă, care nu 
înregistrează nici pe departe re
zultate pe măsura cerințelor. De
sigur, analiza nu se va limita să 
arate lipsurile, ci va releva 
totodată anumite lacune ale 
activității unor comitete raionale 
și orășenești de partid în conduce
rea economiei. Avem condiții să 
demarăm bine în 1967 dacă vom 
orienta eforturile organizațiilor de 
partid spre direcțiile fundamentale, 
spre principalele sarcini și dacă le 
vom da un ajutor efectiv în înde
plinirea lor.

— Vă rugăm să expuneți mal pe 
larg problemele dezvoltării indus
triale care considerați că vor tre
bui să stea în centrul atenției or
ganelor și organizațiilor de partid 
de la orașe.

— In 1967, industria regiunii 
Ploiești are de realizat un plan de 
producție globală cu aproximativ 
10 la sută și de producție marfă 
cu 9,8 la sută mai mare față de 
anul acesta. Intrucît cea mai mare 
parte a acestor sporuri trebuie rea
lizată pe seama creșterii producti
vității muncii, se cer puse în va-

familiei. 
porfanță 
Cere ci 
fost sau 
renunțare 
un sprijin pentru a ieși din- 
tr-un impas, un climat pentru 
refacerea forțelor, pentru sti
mularea capacităților șl afir-

Președintele Republicii Finlanda 
HELSINKI

Se întâmplă să auzim pe cîte cineva : „Aș fi 
avut planuri mari, dar m-am căsătorit 1' — lă- 
sînd limpede să se vadă că familia a rupt un 
destin, a oprit un vis. Dar și : „Norocul meu a fost 
că m-am căsătorit, altfel n-aș fi făcut nimic I"

Este interesau» de știut în ce mod poate fl 
familia o sursă de dezamăgiri și decepții ori, 
dimpotrivă, un mediu necesar pentru împlinirea 
sentimentelor și idealurilor superioare. Pe mar
ginea acestei teme am întreprins, cu cîteva zile 
în urmă, o anchetă m orașul Pitești. (Familiile 
despre care voi vorbi sînt alese la întâmplare; 
unele se vor impune, poate, ca niște simboluri). 
Am stat de vorbă cu oameni de vîrste și preocu
pări diferite, căsătoriț' în urmă cu 5, 10, 20, 30 
de ani în jurul următoarelor idei:

semnează peste 100 de personalități marcante din 

țară și străinătate: savanți, sociologi, economiști, 

scriitori și artiști celebri, exploratori, recordmeni

cu mașini agri-

marea lor i 
tisfacfii de
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Pasionat 
profesorul 
peseu de la școala genera
lă nr. 1 face mai întâi c 
remarcă :

— în familie se unesc, 
desigur, doi oameni dife-
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tate.. își schimbase ea de
finitiv hotărîrea de a fi 

■ medic ? Nu pot să spun. 
Atunci nu știam -toate as- 
tea și nici n-am 
cat să aflu, 
fel — surise
— cred că 
godnicii nu-și 
durile lor cele 
tante. Preferă 
de dragoste. Pentru

■căsătoria nu înlocuia 
vis, ea era numai o formă 
nouă de viață. I-am spus 
intenția mea și a fost fe
ricită să mă ajute.

Și totuși de ce a făcut ea 
totul să reușească el ? Poa
te că nici ea nu-și uitase 
vechiul vis, — gîndeam eu
— dar dacă mai ținea la 
țelul acela intim, e limpe
de 
ea 
ce

încer- 
De alt- 

profesorul 
uneori lo- 
spun gin- 
mai impor- 
declarațiile 

mine 
un

că o dată cu căsătoria 
hotărîse să și-1 sacrifi- 
în numele familiei 1

Intr-o căsnicie oamenii 
nu siau 3n nițfe bănci, 
străini, ca la un concurs: 
care pe care ! Există, re
nunțări, aproape neștiute 
și necomentate, din partea 
unuia sau a alluia (uneori 
chiar a amîndorura în fo
losul copiilor] dar toate 
astea sînt renunțări de 
un fel deosebit, renunțări 
prin care mai degrabă o- 
mul se împlinește. Nu-i 
aici nici un paradox. Pro
fesorul îmi spune :

— Soția se mîndrește cu 
mine. Ceea ce am realizat 
eu este, de fapt, și o reali
zare a ei. învățînd, dezvol- 
tîndu-mă ca om, n-o fă
ceam numai pentru mine, ci 
și pentru :ea. Ridicarea mea 
a însemnat, în același timp, 
și ridicarea fatniliei. Așa 
este, așa stau lucrurile în 
realitate.

Bineînțeles că toate a- 
cestea au la bază un ceva 
extrem de important și 
care, la o primă vedeze, 
ar părea și extrem de sim
plu : înțelegerea ; a înje- 
lege ce e mai necesar la 
un moment dat, ce pers
pective aperi și deci cine 
pe cine să ajute într-o a- 
numită etapă ! Profesorul 
continuă :

— V-am spus : ideea de 
a fi fost doctoriță, soția a 
avut-o în urma unui acci
dent. Poate că dacă ar fi 
reușit la examen ar fi azi 
o doctoriță bună. Rolul de
cisiv l-a jucat aici întîm- 
plarea. Mie mi-a vorbit de 
visul ei tîrziu, după ce îl 
părăsise. Cu timpul omul 
își schimbă gîndurile : lu- 
crînd mulți ani în dome
niul contabilității, a îndră
git această meserie. E încă 
destul de tînără și, înce
pînd cu anul viitor, ne-am 
hotărît să urmeze cursurile 
I.S.E.-ului. Acum vine rîn- 
dul meu s-o ajut, să iau în 
primire treburile familiei, 
supravegherea copiilor mai 
îndeaproape. îmi va fi însă 
mai ușor, fiindcă chiar co
piii mă vor ajuta : la anul 
fata cea mare împlinește 14 
ani. Dar nici eu n-am în
cheiat cu învățătura : mă 
pregătesc să obțin titlul de 
profesor de gradul I. 
După aceea... Sînt multe 
lucruri care cer străduință. 
Dar ceea, ce vreau să sub
liniez este că am o familie 
cu care mă pot mîndri.

Vorbind, profesorul dez
văluia legile interne alo 
vieții familiei sale ca și 
scopul care statornicește 
aceste legi. El e într-ade- 
văr același cu țelul socie
tății noastre : făurirea fe
ricirii.

:W:

Pe șantierul Combinatu
lui petrochimic l-am cu
noscut pe maistrul dulgher 
Constantin Vișan, om cu 
doi copii și o nevastă în 
floarea vîrstei. El de ani de 
zile locuiește în căminele 
pentru burlaci I De mai 
bine de zece ani el trece 
de la un șantier la altul, 
lăsîndu-și, în toată această 
vreme, familia acolo. în sa
tul Nucet, de lîngă Tîrgo- 
viște. Cum se desfășoară o 
asemenea viață de fami
lie ? Cum rezistă ?

— Nu se clatină de la o 
clipă la alta ? — l-am în
trebat eu intrînd în încă
perea de seînduri și așe- 
zîndu-ne la o masă lungă, 
acoperită cu hirtie albastră.

Maistrul, fălcos și blond, 
nu s-a arătat deloc impre
sionat de cuvintele mele 
cam alarmiste.

Să povestesc pe scurt j 
omul a îndrăgit această 
meserie ca pe o înzestrare 
a lui. Cînd i s-a propus să 
fie scos din producție pen
tru o muncă de birou, el a 
adus argumentul cel mai 
convingător: „Eu dacă nu 
văd schelele și nu aud hîr- 
șîitul fierăstrăului nu pot 
dormi noaptea. Și-atunci 
ce-o să faceți cu mine 
ziua ?“ A fost pe 11 șan
tiere începînd cu cel din 
Făgăraș, dar n-au trecut

niciodată mai mult de două 
săptămîni fără ca el să 
nu-și fi văzut familia. 
Ori se ducea el acasă, ori 
venea soția la el. Vacan
tele, copiii și le petrec și 
acum pe șantier, îneît toa
te compunerile lor pe tema: 
„Unde v-ați petrecut va
canța?" au drept titlu: 
„Pe șantierul X sau Y“.

De cîtva timp, Constan
tin Vișan s-a apropiat de 
casă, fiindcă copiii cei mari 
sînt de „vîrsta tutunului", 
adică vîrsta dificilă și tre
buie supravegheați mai 
„îndeaproape". Ca măsură 
practică, el se duce acasă 
în fiecare sîmbătă.

— N-ați avut niciodată 
vreo tresărire de neîncre
dere ? Nu v-a păscut, vreo
dată, gelozia ?

— Așa ceva 
cut prin gînd 
nici- soției. Eu

nu ne-a tre
mei mie, 

___ __ ___ m-am căsă
torit înainte de armată ; am 
stat despărțiți doi ani, cînd 
eram tineri, și nici atunci 
nu ne-am băgat în cap 
gînduri de-astea.

în foți acești ani viețile 
celor doi s-au desfășurat 
strîns : el știe prin ea toa
te evenimentele comunei, 
ea prin el viața de pe șan
tier.

— Satisfacția mea I Sea
ra cînd îmi fac „bilanțul" 
zilei am în mine un mun
te pe care numai eu mi-l 
văd. Nu mi-am irosit 
timpul, am lăsat și eu 
urme pe unde am fost; și 
pentru dorința mea am 
găsit sprijin în familie. Și 
soția și copiii m-au 
înțeles. De fapt, ei mi-au 
dat un mare curaj.

Eu am copii care au luat 
întotdeauna premiul I. Deși 
am fost mereu departe de 
casă, fac parte de mulți ani 
din comitetul de părinți al 
școlii și cînd mă duc dumi
nica la vreo ședință pro
fesorii îmi spun : aveți 
copii buni I Asta-mi face 
mare bucurie pentru că 
eu mi-am pus în gînd să-i 
fac pe amîndoi băieții in
gineri constructori și văd 
că dorința asta a mea prin
de putere...

Și uite-așa se clatină fa
milia mea 1 a rîs maistrul 
cu fața luminată de strălu
cirea dinților. Și rîsul lui 

• mi s-a părut mai mult de- 
cît manifestarea firească a 
bucuriei ; el era expresia 
întregii sale conduite de 
om muncitor, care se avîntă 
în viață cu toată încrede
rea.

a
Despărfindu-ne, mă gîn

deam că nu întotdeauna 
trăinicia familiei ține de 
durata conviețuirii zilnice. 
Asta o demonstrează via
ța. Unii nu s-au despărțit 
niciodată, dar sînt despăr
țiți sufletește. El se înfîl- 
nesc seară de seară, dar 
nu-și împărtășesc nici un 
gînd, nici o frămînfare 
importantă. Am cunoscut 
familii în care niciodată 
unul n-a știut despre ce
lălalt ce gînduri a avut, ce 
bucurii, ce decepții. Fie
care s-a închis în sine.

— Bine, o întreb, pe Io- 
landa G„ soție de inginer, 
el nu vă spune niciodată 
ce planuri își făurește în 
legătură cu el. cu dv. ? Ca- 
re-i pasiunea lui cea mai 
mare, care-i gîndul lui cel 
mai înalt? Femeia, care nu 
lega de acest fapt nici o 
consecință și care nu se a- 
răta nici uimită și nici in
dignată, mi-a răspuns sim
plu, fără exagerări, ca și 
cum aș fi întrebat-o dacă 
a nins la munte :

— Dacă vreți să știți a- 
devărul, trebuie să vă spun 
că nici nu mă interesează 1 

La început mi s-a părut 
că răspunsul acesta pornea 
dintr-o totală lipsă de afec
țiune pentru soțul ei. dar 
nu e'ra așa. îl iubea și încă 
mult, dar dragostea asta se 
manifesta într-un fel ciu
dat.

— N-aș vrea să-l supăr. 
Muncește mult, citește ''și 
scrie pînă tîrziu noaptea, 
cine știe cîte are pe cap, 
de ce să mai viu și eu să-1 
sîcîi cu întrebări: ce faci, 
la ce lucrezi ?

îi acorda soțului, nu fără 
o mîndrie declarată, toată 
încrederea în destinele fa
miliei :

— Știe el ce face, e doar 
inginer I

înțr-adevăr, inginerul 
este animat de gîndurile 
cele mai înaripate. în afara 
treburilor de producție, dar 
legate de ele, scrie o lu
crare de literatură tehnică 
de mare Importanță pentru 
ramura industrială în care 
activează. Și-a plănuit-o 
încă cu cîțiva ani în urmă.

Acum inginerul face sin
teze,. își sistematizează i- 
deile. Toate astea i-au luat 
și îi iau un timp enorm. 
La timpul acesta se refe
rea soția lui cînd îmi spu
nea : „Muncește mult, pînă

noaptea, tîrziu, cine 
cîte are pe cap 1“

S-a căsătorit in 
cu șapte ani, soția ; 
trebuit să treacă, < 
în clasa a X-a de 
„dar n-a mai urmat".

— Nici ea nu și-a ară
tat dorința, îmi spune in
ginerul.

Cînd l-am întrebat de 
ce n-a încercat el s-o con
vingă, să-i deschidă el 
drumul, de ce nu-i cere 
să învețe mai departe (are 
abia 22 de ani I) el mi-a 
argumentat astfel :

— Ne înțelegem foarte 
bine. Dacă aș îndemna-o, 
ar însemna s-o forțez la 
un lucra pe care nu-1 do
rește. Și dacă i-aș cere să 
facă un lucru la care 
ea singură nu se gîndește, 
aș crea, cu siguranță, motive 
de neînțelegere.

— Chiar cu siguranță I 
Are el, inginerul, dreptate? 

Cred că acum există 
mult mai puține motive 
de neînțelegere decît mai 
tîrziu. Sigur, pe 
ce 
se 
gă

urmă 
ar fi 
atunci, 

liceu,

măsură 
familia se învechește, 
întărește, sofii se 
mai puternic cu o

lea- 
mie

ațade fire nevăzute, dar 
cum își propune el evo
luția familiei, abia creea
ză, aproape din 
punctele de vedere, 
drul unei posibile 
măgiri. El este mereu în 
clocotul vieții, al ideilor, 
al permanentei deveniri. 
Iar ea 1 La el schimbarea, 
lărgirea orizontului se
produce neîncetat. Pe
cînd la ea, stînd acasă, 
închisă, dezinteresată de 
tot ce face el esențial, 
ce se poate petrece î O- 
mul 
zut, 
anii 
nea 
goste să scadă, și el 
simți nevoia unei priete
ne, a unui om apropiat 
permanent, în fața căruia 
să-și aprindă mereu idei
le I Și se va lovi de zi
dul frunții ei blînde, dar 
fără fulgerele pe care și 
le-ar fi dorit. Ea, uluită, 
nu-și va da seama ce do
rește de la ea : i-a făcut 
fotul, l-a gătit ani de zile, 
l-a spălat rufele, l-a în
grijit. Și acum, lată, ei 
vine cu niște pretenții 
absurde ! Cine va fl vino
vat î Vinovat va fi el, 
pentru că el are acum un 
orizont mai larg asupra 
vieții. Prietena pe care 
șl-o va dori, cîndva, o are 
acum lîngă el, dar pentru 
asta trebuie s-o dirijeze, 
cu blîndețe, chiar împotri
va firii celei pe care ar

foate 
ca- 

deza-

din ea trăiește nevă- 
ca înir-o colivie. Cu 
se întîmplă ca fensiu- 
sentimentului de dra- 

va

trebui să-ți propună 
facă-nvingătoare I

Toate astea mi-au trecut 
atunci prin cap, și ham în
trebat:

— Discutați 
unele lucruri, 
spune,

— Cu 
ginerul.

— Cu
— Cu 

el puțin 
nic și eu mi-am dat 
ma că, fără să vrea, 
dădea dreptate tocmai 
această uimire și 
Să discut cu ea o 
despre care habar n-are ? 
Ce părere ai, dragă, despre 
cajele „Y“ ? Spuneți și 
dv., zău așa 1 Aproape că 
era să izbucnească în rîs, 
dar n-a făcut-o pentru că, 
oricum, înțelesese că nu 
despre „caja Y" era vorba, 
ci despre faptul că ÎN FA
MILIE SOȚII NU POT FI 
STRĂINI DE MESAJUL, 
DE SCOPUL MUNCII CE
LUILALT 1

— Cît se 
dv. î l-am 
m-a privit

împreună 
cum s-ar 

superioare ?
cine ? tresări in-

soția.
sofia ? mă 
uimit și puțin

privi 
i iro- 
seă- 
îmi 

prin 
ironie.

temă

face în familia 
întrebat și 
din nou cu 

mirea aceea pe față,
— Știu și eu ? Cînd 

vem ceva de discutat, dis
cutăm. De pildă, treburile 
astea gospodărești. îi duc 
salariul, îl administrează, 
dar ne sfătuim întotdeauna 
cînd e vorba de ceva mai 
important. De pildă, dacă 
ne luăm sau nu televizor... 
în privința asta ne dăm 
totdeauna părerea...

Sigur, e firesc, să dis
cuți despre treburile gos
podărești, ba chiar să le 
și rezolvi împreună cu so
ția, dar oamenii discută 
între ei nu numai ce-l in
teresează strict pe 
doi I

— Spunețt-mi, 
ultima dv. dispută 
temă filozofică, de 
piu !

— Sincer să fiu — 
inginerul — n-avem ase
menea discuții.

— De ce ? l-am întrebat 
— și el mi-a răspuns puțin 
iritat:

— E o întrebare, cum s-o 
numesc... Poate vă gîndiți 
să ne întocmim acasă un 
program : azi discuție fi
lozofică, mîine recital po
etic... Asta, dacă vrem, ne 
ducem la casa de cultură 1

w

el 
ui-

a-

amîn-

care-l 
pe o 

exem-

vorbi

Secretarul comitetului de 
partid al combinatului de 
industrializare 
făcea 
tie :

a
următoarea

Organizăm, 
reuniune.

lemnului 
observa-

uneori, 
Oameniicîte o

vin cu soțiile, multe fami
lii se cunosc între ele, dis
cuțiile se încing repede. Se 
abordează o temă filoso
fică, un lucru de principiu, 
sînt toți porniți să le dez
bată.

Știți cum sa recunosc 
unele familii I După Iden
titatea opiniilor. Ideile so
ților se grupează, merg 
de obicei în aceeași direc
ție, se întîlnesc pe același

plan. Faptul este dintre 
cele mai firești. Acasă sofii ■ 
discută înire ei, își for
mează puncte de vedere 
comune asupra a ceea 
ce este fundamental 
în viață, în societate. 

Se întîmplă însă să vezi și 
bărbați care abia acolo, la 
sindrofie, își descoperă so
țiile și invers. Rămîn cu 
gura căscată: „ia uite, frate, 
ce-i mai trece prin capul 
soției sau bărbatului meu 1 
Așa ceva nu mi-aș fi în
chipuit !“

Sigur că așa se întîmplă 
cu cei care obligă familia 
să respire într-un univers 
mic, izolat și artificial, dîn- 
du-i drept țel și drept ra
țiune o cît mai bună înzes
trare a cămării.

Unii acordă problemelor 
de felul acesta o impor
tanță atît de mare îneît, din 
rîvna de a le judeca bine, 
se și ceartă între ei. Alții 
pur și simplu adoptă în 
viața de familie o atitudine 
seniorială, nu admit nimic 
fără consimțămîntul lor, 

.nici măcar o părere oare
care.

Am stat de vorbă cu un 
constructor de pe șantierul 
combinatului petrochimic, 
destul de apreciat din 
punct de vedere profesio
nal, dar despre care mi s-a 
spus că, uneori, 
înfierbîntă" își 
ția.

— De ce-o 1 
muie ?

în casă, mi 
domnește o atmosferă de 
nesiguranță. Mereu o ame
nință cu divorțul.

Mai întîi s-a prefăcut 
mirat:

— Eu s-o bat ? Doar 
trăim destul de bine 1 (Fi
rește, în măsura în care, la 
nivelul lui de gîndire, în
seamnă a trăi bine, el nu 
spunea decît adevărul : 
cîștigă uneori peste 3 000 de 
lei pe lună, se hrănesc bine, 
se îmbracă, ăsta-i „traiul 
lor bun"). Pe urmă a iz
bucnit cu o înverșunare 
neașteptată :

— Pentru că eu spun 
una, ea 
legem !

— Bine, 
gătură cu 
teți de aceeași opinie, 
faci ? O bați ?

Toată ziua fe întîlneșll 
șl discuți în con'radictoriu: 
la servici, pe stradă, în- 
tr-o ședință, cu un prie
ten. Unul spune una, altul 
alta, se confruntă păreri, 
se adună judecăți. Asta 
înseamnă că nu fe înțe
legi cu oamenii ! A dis
cuta în contradictoriu în
seamnă ceartă ! Intr-o dis
pută pe oricare temă ar fl 
ea și oricîf ar fi ea de în
verșunată se operează cu 
argumente, cu forța logi
cii. Omul nu poate abdica 
de la rațiune, el vrea să 
ajungă la un adevăr, dar 
acolo nu ajungi cu palma! 

Subliniind absurditatea 
metodei, maistrul Marin 
Drăghici, membru al comi
tetului de partid pe com
plex, om trecut prin multe 
șantiere, cu putere de pă
trundere în psihologia oa
menilor, a făcut o paralelă

între omul nostru șl bietul 
Filibaș, eroul lui Rebreanu, 
cel care își schimba dispo
ziția în familie după, cum 
îi mergeau lui treburile la 
servici. Femeia se pomenea 
deodată în ușă cu un om 
de-o veselie molipsitoare, 
ca peste cîteva zile, sau 
chiar numai după una, abia 
să poată îndrăzni să-și 
ridice privirea, fiindcă nu 
putea ști la ce s-o fi gîn- 
dind, ce-o fi ascunzînd mu
țenia lui : un buchet de 
flori sau un par ? Mentali
tăți vechi, supuse oprobiu
lui colectivității.

■

„cînd se 
lovește so-

lovești, o-

s-a spus,

alfa ! Nu ne înfe-

dar dacă în le- 
un fapt nu sin

ce

în discuțiile prilejuite 
de anchetă s-au adus 
calde elogii familiei pen
tru forța pe care o dă ea 
omului, pentru faptul că 
în fiecare clipă și soțul, și 
soția pot găsi în familie 
prilej de manifes
tare a bucuriei ca și 
suport moral pentru Ie
șirea din vreun impas.

Muncitorul Gheorghe Stă- 
nescu mi-a povestit această 
întîmplare :

— Eram pe șantierul de 
la Țurnu Severin, răspun
deam de o gestiune și am 
stricat niște materiale. A 
trebuit să le plătesc. Și nu 
era o sumă mică. începu
sem să ne facem o casă și 
asta ne dădea înapoi. Soția 
nu știa nimic. Aproape că 
nici nu-mi venea să-i spun. 
Munceam împreună, fă
ceam economii și, deodată, 
eu mă duc cu paguba. Cînd 
i-am povestit, ea a tăcut un 
moment, vedeam că întîm- 
plarea o durea, dar apoi 
mi-a dat curaj :

— Bine că sîntem sănă
toși 1 N-are rost să ne plîn- 
gem 1

Oamenii sînt mai simpli 
decît ni-i închipuim ade
sea — reflectam eu ascul- 
tîndu-l.

Se ' întîmplă în viață 
cele mai felurite lucruri, 
dar cei mai mulți nu ur
mează neapărat un drum 
contorsionat de stări su
fletești, de frămîntărl. 
Cînd își spun supărările, 
nu își analizează faptele 
cu lecții de morală, de 
multe ori este de-ajuns 
un gest simplu : s-a dus el 
nu știu unde și a discutat 
situația ; a venii ea cu o 
soluție. Sînt astfel de ati
tudini calme, înțelepte, de 
o mare importanță în 
viața familiei și care fin 
de asemenea de capaci
tatea de a înțelege.

Familia: o comunitate
restrînsă, sau, cum s-a mai 
spus, o navă în drum spre fe
ricire. In numele acestui fel 
oamenii încheie între ei con
tracte pe viață. Obligația fun
damentală este crearea acelui 
climat în care personalitatea 
fiecăruia, a soților șl a co
piilor, să se dezvolte firesc I 

întreaga societate este for
mată din familii.

Telurile tuturor se întîl
nesc ca liniile dlnfr-un vast 
plan arhitectural al fericirii 
sociale.

ore suplimentare. Fondul de timp 
în întreprinderile constructoare de 
mașini nu a fost utilizat complet 
în nici o lună. într-un șir de între
prinderi există utilaje și mașini- 
unelte nefolosite în valoare de sute 
de milioane de lei. E lesne de în
țeles ce volum de producție supli
mentară se poate realiza cu o ase
menea zestre tehnică.

Avem în regiune întreprinderi 
noi, care nu ating parametrii teh- 
nico-economici proiectați. Nu ne 
putem permite luxul de a construi 
hale de fabricație, de a aduce uti
laje și mașini costisitoare de peste 
hotare și apoi de a obține o pro
ducție redusă. Din vina proiectan
tului — Institutul de proiectări 
construcții de mașini — dar și a 
conducerilor unităților respective, 

| spațiul noii sculării de la Uzina 
9 „1 Mai" sau al halei de vopsit de 

la Uzina de utilaj chimic din Plo- 
j iești nu sînt folosite corespunzător, 
j Trebuie arătat că în această pri- 
j vință s-au vădit deficiențe serioase 
i atît în munca comisiei economice 
‘ a comitetului regional și a celei a 
i comitetului orășenesc de partid, 

cît și în felul cum și-au exercitat 
. dreptul de control asupra condu

cerilor tehnico-administrative or- 
I ganizațiile de partid din cele două 
| mari întreprinderi.
J Iată numai cîteva din rezervele 
‘ interne ale producției. Ele trebuie 
‘ scoase bine în evidență, paralel cu 
I critica la adresa or- 
■ ganizațiilor de par

tid, a conducători- 
i lor de întreprinderi, 
! care trec pe lîngă 

ele fără să le vadă, 
cerînd ministerelor 
fonduri de investi- 

I tii suplimentare. 
> Toate acestea sînt 

strîns legate de o 
i altă idee, mai gene- 
j rală. care se cere 

abordată în cadrul 
lucrărilor conferin- 

i tei regionale. Este 
j vorba de organiza- 
, rea științifică a 

producției — con- 
! ditia esențială de a- 
1 sigurare a rezerve

lor necesare înde- 
’ plinirii sarcinilor 
i cincinalului. Ce s-a 

desprins din studii
le noastre de pînă 
acum, din discutii- 

I le purtate în adu- 
. nările si conferin- 
i tele de alegeri ? în 
i. multe locuri totul 
I se reduce la discu-' 

tii teoretice privind 
importanța, avan- 

| taiele organizării 
I științifice a producției, aplicarea 

practică rămîriînd pe planul doi. 
Conferința va combate asemenea 

I practici greșite încetățenite la Uzi- 
I na mecanică Cîmpina, la Uzinele 

„1 Mai", Combinatul petrochimic 
Ploiești. Dezbaterile vor trebui să 

| scoată în evidență necesitatea de a 
I orienta în mai mare măsură aten

ția organizațiilor de partid în a- 
ceastă direcție, de a determina îm- 

I binarea studiilor și analizelor în- 
i treprinse cu activitatea practică de 
| aplicare a concluziilor la care s-a 

ajuns. Numai în felul acesta se va 
| reuși ca organizarea științifică a 
[ producției să depășească stadiul 
, actual, să devină o preocupare cen- 
l trală a întregului colectiv — de la 
I proiectant și pînă la maistru, de la 
I economist pînă la muncitor. Pro

iectul de hotărîre prevede un șir 
de măsuri, care sînt convins că se 
vor concretiza în urma lucrărilor 
conferinței.

Aș .vrea să mă opresc pe scurt 
și asupra eficienței investițiilor.

Este știut că punerea in funcțiune 
la termen a obiectivelor industriale 
condiționează strict îndeplinirea 
sarcinilor din cincinal. La Ploiești- 
sînt în acest an investiții de. a- 
proape 3 miliarde de lei ; ele vor 
fi și mai mari în anii următori. 
Conferința va pune realizarea in
vestițiilor în condiții optime în 
centrul preocupărilor organizațiilor 
de partid. O deosebită atenție vom 
acorda înlăturării întîrzierilor la 
barajul de la Paltinu, stația de 110 
kW-Ploiești nord, la obiectivele 
social-culturale pe care le ridică 
trustul local de construcții al sfa
tului popular regional. Sîntem no- 
tărîți să punem capăt sistemului 
repetatelor autocritici ale celor res
ponsabili de această stare de lu
cruri, autocritici care nu merg mai 
departe de constatarea deficiențe
lor...

V
— Regiunea Ploiești are și un 

puternic sector agricol. Ce aspecte 
ale activității din acest domeniu 
vor fi analizate?

— Voi releva un singur aspect 
pe care-1 consider elocvent. Recol
tele bune ale ultimilor doi ani ne 
îhdreptățesc convingerea că solul 
și clima locală ne oferă și' mai 
mari posibilități. Conferințele ra
ionale de partid au constituit largi 
tribune ale schimbului de expe
riență privind munca de partid 
pentru dezvoltarea intensivă și 
multilaterală a agriculturii. Dezba
terile conferinței regionale vor
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Sinteza experienței

perspectivei

Deschisesem fereastra să iasă fu
mul de țigară, să văd dacă afară 
este decembrie. Afară era decem
brie, dar vreme frumoasă. Cu toată 
această circumstanță atenuantă, în 
tocul ferestrei îmi apăru o arătare. 
Nu semăna nici a elefant, nici a ma
șină de spălat rufe, și nici măcar a 
broască țestoasă. Era. ceva nedefinit. 
In schimb avea o voce clar metafi
zică. Cu vocea asta îmi ordonă:

— Eu sînt „Sfînta Dezorganiza
re". Inchină-mi-te.

— Să mă închin ție ? Vezl-ți de 
drum...

Arătarea 
o dată în 
de lucru și
seră cu josul în sus. Hîrtiile se îm- 
prăștiară peste tot; sticlele cu cer
neală și cu... se 
(cinste celor care 
purile !).

— Mi te închini
Una din cele 1 198 065 963 circum- 

voluțiuni care mi se agitau pe scoar
ță la acea oră îmi comandă: „Folo
sește a 649-a figură de jiu-jitsu și 
imobilizeaz-o. Ce mai aștepți ? Cît 
ai zice 649 „Sfînta Dezorganizare" 
îmi zăcea

— Hai,
— Eu, 

domnesc
Dezorganizez orice. Transporturi, fa
milii, mă pricep și în comerț, lucrez 
în orice domeniu. Sînt multilate
rală.
— Fără generalități. Treci la con

cret. Dă-ml un exemplu concret.
In acel moment se auzi un uruit 

de motor. „Sfînta Dezorganizare" 
mă făcu atent.

— la uită-te pe fereastră și spu
ne-mi ce vezi.

— Un autocamion remorcat de alt 
autocamion.

— Oprește-l pe șofer șl întreabă-l 
unde se duce și de unde vine.

Am coborît în stradă.

de loc intimidată suflă, 
interiorul camerei mele 
toate lucrurile se întoar-

răsturnară și ele 
au inventat do-

ori nu ?

la picioare legată burduf! 
spune tot!
„Sfînta Dezorganizare" 
oriunde mi se permite.

— Unde duci autocamionul ăsta 
remorcat ?

— La reparat, la l.R.A. Cluj,
— Și de unde-l aduci ?
— De

geș.
— De

Nu sînt

la I.M.T.F. Curtea de Ar^

ce-l duci tocmai la Cluj ? 
întreprinderi de reparat

de Nicujă TÂNASE

AM

auto mai în apropiere de dumnea
voastră 7

— Dacă așa dorește „Sfînta Dez
organizare" ?

Cînd am intrat în camera mea de 
lucru musafira leșinase de 
făcut o frecție cu oțet de 
și s-a trezit in hohote.

— Al vrut concretul ? 
dat. Dar asta-i 
Dacă dai o țuică 
ple.

l-am dat. Și a

rîs. l-am 
trandafir

numal 
îți mal

Ti l-am 
o mostră, 
dau exem-

început;

— I.M.T.F.-ul ăsta din Curtea de 
Argeș are mult de lucru cu mine.

— Cum ?
— Dumnealor au un parc de 115 

autovehicule. Anual intră în repa
rații capitale aproape un sfert din 
ele. Știi unde am făcut eu cu pri
ceperea mea să fie trimise pentru 
reparații capitale ? Cît mai departe. 
De exemplu la l.R.A. Cluj. Timi
șoara, Cîmpina. Craiova. București.

— Cred că. așa au dat repartiții 
tovarășii din Direcția generală in
dustrială din minister. Așa că nu 
te mai lăuda atît.

— Nu mă laud. Dar chestia asta 
cu repartițiile este tot opera mea. 
Dacă o să-ți spun că autocamioane 
din Cluj, Timișoara vin la reparat 
în regiunea Argeș, ce-o să zici ?

— O să mă crucesc și o să spun 
că sînt încrucișări.

— Dar ăsta-i un mizilic. Sînt ma
re meșteră în dezorganizarea atelie
relor l.R.A.

— Iar te lauzi. Concret.
— Autocamionul SR-101 cu 

circulație 21-Ag-1918 a fost 
de I.M.T.F. Curtea de Argeș
parații capitale la l.R.A. Timișoara. 
In ziua de 1 octombrie a fost gata

nr. de 
trimis 
la re-

și adus la Curtea de Argeș pentru 
rodaj. După 3 zile este trimis din 
nou la Timișoara, la remedieri. Pen
tru că reparațiile s-au făcut cu co
laborarea „Sfintei Mîntuială" 1 
s-au făcut remedierile și delegatul 
a pornit cu autocamionul spre be
neficiar La bariera orașului Curtea 
de Argeș autocamionul s-a defectat 
din nou- De data asta este retrimis 
la Timișoara remorcat de alt auto
camion.

mai dau 
Curtea de 
Cluj pentru 

autocamioanele

Ca să nu-i dau apă la moară 
„Sfintei Dezorganizări" i-am zis:

— In definitiv ce mare brînză ai 
făcut ? A parcurs camionul cu pri
cina 2 000 km în gol. iar celălalt
1 000. S-au consumat cîteva sute de 
litri de benzină anapoda... Mare 
scofală ?

— Dar că au lipsit producției a- 
proape o lună de zile aceste cami
oane ? De asta ce zici ?

— Un caz izolat..
— Izolat zici ? Să-ți 

concrete. Tot I.M.TF. 
Argeș trimite la l.R.A 
reparații capitale
SR. 113 Rucegi, 21 Ag 1975; 21 Ag 
1974. Primul stă în R.C. de la 7 Vil 
1966 pînă la 25 VII 1966. pleacă cu 
remedieri pe 28 VII 1966 și vine pe
2 VIII 1966 parcurge pentru reme
dieri 728 km, consumă peste 200 litri 
benzină., este imobilizat 5 zile nejus
tificat. Autocamionul 21 Ag 1974 
pleacă la R.C. pe ziua de 11 iunie 
1966. sosește la Curtea de Argeș pe 
25 VII 1966. După aproximativ 7 500 
km pleacă la remedieri pe 1 septem
brie 1966 și se înapoiază pe ziua de 
11 septembrie 1966, ca pe ziua de 30

septembrie 1966 să fie retrimis pen
tru alte remedieri, de unde nu a a- 
juns nici acum la Curtea de Argeș. 
N-a ajuns nici acum cînd avem a- 
ceastă discuție prietenească. 
vrei concrete ?

Și continuă să dea amănunte 
pre l.R.A. ca despre propria ei
soană Cînd am aflat cîte se petrec 
acolo a trebuit să intru și eu în re
parație capitală...

Dar l.R.A. cînd ?

Mai

des- 
per-

sublinia și mai pregnant sarcinile 
ce revin în acest domeniu organe
lor de partid. Va fi relevată, între 
altele, necesitatea muncii politice 
susținute a organizațiilor de partid 
spre a-i deprinde pe cooperatori 
să gospodărească bine pămîntul, 
să-și investească chibzuit banii, in
cit ei să producă alți „lei", fiecare 
cooperativă agricolă devenind o 
unitate socialistă puternică, înflo
ritoare. mare producătoare de bu
nuri agricole. Concluziile vor evi
denția totodată necesitatea unui a- 
jutor mai substantial din partea 
specialiștilor pentru mecanizarea 
agriculturii, aplicarea procedeelor 
moderne de lucru în cîmp și în 
creșterea animalelor.

Dezbătînd cu prioritate proble
mele economice, nu neglijăm, se 
înțelege, analiza laturilor vieții in
terne de partid, îndeosebi cele 
referitoare la întărirea continuă 
a organizațiilor de partid, la 
îmbunătățirea stilului și meto
delor lor de muncă Sîntem preo
cupați să determinăm în mod deo
sebit progrese pe linia perfecțio
nării controlului îndeplinirii hotă- 
rîrilor a exercitării controlului de 
partid asupra activității conduce
rilor tehnico-administrative. Ur
mărim să imprimăm acestui con
trol un caracter mai dinamic, ast
fel îneît să nu se limiteze la sim
pla constatare a unor stări de lu
cruri, cum se 
alocuri, ci să 
îmbunătă ți rea

mai întîmplă pa 
contribuie efectiv la 
muncii.

Șl acum o ultimă întrebare. 
Cum s-a desfășurat munca 
întocmirea documentelor 
rinței?

pentru 
confe-

că ne— Spuneam, la început, 
aflăm în fata unui bogat material 
de viață, strîns cu grijă de către 
membrii biroului comitetului re
gional și de alți activiști, de la con
ferințele raionale și orășenești de 
partid Avem de asemenea, la în- 
demînă constatările, studiile între
prinse în ultimul timp de colective 
alcătuite din tovarăși care fac 
parte din activul de partid — in
gineri. economiști, agronomi, cadre 
din aparatul de stat și alți specia
liști. Am căutat să consultăm cît 
mai mulți oameni. Sintetizarea 
experienței și înțelepciunii colec
tive constituie principalul obiectiv 
al grupurilor de tovarăși care au 
participat la întocmirea dării de 
seamă și a proiectului de hotărîre 
al conferinței regionale.

Sinfem încredințați că dezbate
rile conferinței regionale de partid, 
concluziile ce vor fi desprinse, a- 
plicarea perseverentă a prevederi
lor 
bul 
Iul 
din
mobilizare a maselor în lupta pen
tru aplicarea sarcinilor trasate de 
Congresul al IX-Iea al P.C.R.

hotărîrli adoptate vor contrl- 
la ridicarea continuă a nivelu- 
muncii organizațiilor de partid 
regiune, ia creșterea forței de
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Stafia de dezbenzinare din schela Ciurești, înzestrată cu utilaj modern, realizat de industria noastră constructoare 
de mașini (Foto : Agerpres)

PENTRU PRIMA DATĂ IN LUME

as

prin măsurători directe
Un grup de cercetători de la secția din Cluj a Institutului de 

fizică atomică, alcătuit din Liviu Blaga, Lucia Blaga, Alexandra 
Chifu și Tamara Ciobotaru, efectuînd timp de mai mulți ani studii 
izotopice, a descoperit un fenomen deosebit de interesant : în zăcă
mintele de țiței există o distribuție regulată a deuteriului, izotopul 
greu al hidrogenului. Măsurătorile au arătat că schimbarea con
centrației deuteriului depinde direct de deplasările țițeiului din 
zăcămînt în procesul extracției. Aceste observații au servit drept 
bază la elaborarea, cu sprijinul specialiștilor petroliști, ing. Ion 
Lari și Vasile Enache, a unei metode originale de determinare a 
caracteristicilor mișcării subterane a țițeiului.

în legătură cu această nouă realizare științifică românească 
prof. dr. docent Victor Mercea, membru corespondent al Academiei, 
a declarat : „Descoperirea variațiilor marcării naturale a țițeiului 
cu izotopul greu al hidrogenului este surprinzătoare și, sub raport 
practic, foarte importantă. Ea a făcut posibilă, după cîte știm, 
pentru prima dată în lume, determinarea prin măsurători directe 
și nu prin calcul teoretic a unor elemente specifice deplasărilor 
țițeiului în subteran și, în consecință, cunoașterea precisă a situa
ției zăcămîntului. Metoda pusă la punct de cercetătorii români 
deschide perspectiva unei mai bune dirijări a extracției, ceea ce 
va ridica în mod considerabil procentul de recuperare a rezervelor 
de petrol".

(Agerpres)

Pînă anul trecut, întreprinderea 
de construcții-montaj nr. G-Craio- 
va era una dintre unitățile econo
mice fruntașe ale regiunii Oltenia. 
Colectivul ei, harnic și priceput, 
și-a cîștigat pe merit un bun re
nume în construcția Combinatului 
de ulei și zahăr de la Podari, a ce
lor de industrializare a lemnului 
din Tg. Jiu și Tr. Severin, între
prinderii de prefabricate din be
ton Craiova, a altor obiective in
dustriale complexe. în 1965, între
prinderea amintită a primit două 
diplome de unitate fruntașă în ra
mura construcții-montaj din Olte
nia. Dispunînd de o puternică bază 
tehnico-materială și de un colectiv 
competent, cu experiență, între
prinderii i s-au încredințat în con
tinuare lucrări de investiții pe un 
număr mare de șantiere din re
giune, la obiective care vor îm
bogăți harta industrială a Olteniei 
și potențialul ei economic.

Față,, de o asemenea sarcină de 
răspundere, era de așteptat că în
treprinderea va ține mereu sus 
steagul întrecerii socialiste, va în
deplini în cît mai bune condiții 
graficele de execuție a lucrărilor.

ra

n cadrul regiunii noas
tre, unde sînt condi
ții naturale favorabile, 
creșterea animalelor re
prezintă una din ramu
rile principale ale a-

griculturii, de dezvoltarea căreia 
depinde în mare măsură întărirea 
economică a unităților agricole so
cialiste.

Paralel cu creșterea efectivelor 
au fost luate măsuri pentru crea
rea condițiilor necesare sporirii 
producției medii pe animal, pentru 
livrarea de cantități tot mai mari 
de produse la fondul central al 
statului și mărirea surselor de ve
nituri bănești ale unităților agri
cole. Aceste măsuri s-au referit la 
asigurarea bazei furajere, execu
tarea unui volum mare de adăpos
turi, alimentarea cu apă a ferme
lor, alegerea, școlarizarea și per
manentizarea cadrelor de îngriji
tori și brigadieri, acordarea asis
tenței tehnico-organizatorice etc. 
Consiliile agricole și uniunile co
operatiste au inițiat numeroase 
schimburi de experiență în unită
țile fruntașe, consfătuiri și instruiri 
periodice cu cadrele care lucrează 
în sectorul zootehnic. Datorită mă
surilor luate, producția medie pe 
vacă furajată în cooperativele a- 
gricole a sporit la 1 563 litri lapte 
în primele 10 luni ale acestui an 
față de 1 421 litri cît s-a realizat 
în întregul an 1965. De asemenea 
a crescut producția de carne, lînă 
etc., ceea ce a dus la sporirea va
lorii producției globale de produse 
animale în cooperativele agricole, 
care în 1965 s-a ridicat la suma 
de 151,2 milioane lei, reprezentînd 
28 la sută din totalul veniturilor 
bănești ale acestor unități.

Una din cerințele esențiale ac
tuale și de perspectivă pentru dez
voltarea zootehniei o constituie a- 
plicarea cu perseverență a com
plexului de măsuri de ameliorare 
a raselor de animale. In trecut, 
majoritatea animalelor existente 
în regiunea noastră erau din rase 
locale, slab productive. In ultimii 
ani s-au întreprins numeroase ac
țiuni pentru îmbunătățirea calitati
vă a acestora prin metisaj cu rase 
perfecționate sau prin creșterea 
unui număr tot mai mare de ani
male din rasele ameliorate. In a- 
cest scop a fost organizată o re
țea de reproducție pentru toate 
sectoarele, asigurîndu-se an de an 
reproducătorii din rasele raionate.

Pentru îmbunătățirea calitativă 
a efectivelor de bovine și ovine 
s-a dezvoltat rețeaua de însămîn- 
țări artificiale. Au fost organizate 
un centru, 7 subcentre și peste 
175 puncte de însămînțări artifi
ciale, dotate cu aparatură și uti
laje corespunzătoare și conduse de 
personal de specialitate. Prin folo
sirea celor mai buni reproducători 
din rasa brună de Maramureș, 
furnizați de Stațiunea experimen
tală Secuieni, de G.A.S. Dumbrava 
și de alte unități, precum și a ber-

becilor selecționați s-a reușit ca, 
în 1965, să se însămînțeze artifi
cial peste 58 mii vaci, adică peste 
50 la sută din efectiv și peste 230 
mii oi, reprezentînd 59 la sută din 
totalul oilor matcă. în acest an, e- 
fectivele însămînțate artificial au 
crescut, astfel că ele cuprind un 
procent mult mai ridicat din nu
mărul total de vaci și oi. Prin 
organizarea acțiunilor de repro
ducție, care permit folosirea inten
să a reproducătorilor de rasă de 
animale din cooperativele agricole 
de producție, precum și din pro
prietatea personală a membrilor 
cooperatori și a țăranilor din zona 
de deal și munte necooperativi-

ecanizarea lucrărilor 
gricole constituie astăzi 
una din principalele 
pîrghii de promova
re a progresului teh

nic, de obținere a unei cantități spo
rite de produse pe fiecare hectar de 
teren, în condițiile ridicării produc
tivității muncii și reducerii prețului 
de cost. Practica a evidențiat aportul 
multilateral al mecanizării la spori
rea producției și a productivității 
muncii în toate gospodăriile de stat. 
Un calcul economic arată că, în an
samblul factorilor care au acționat în 
această direcție, în ultimii zece ani, 
mecanizarea lucrărilor a contribuit cu 
circa 65 la sută la economisirea muncii 
vii și cu circa 40 la sută la ridicarea 
producției medii la hectar.

în anii cincinalului în curs va avea 
loc adîncirea, extinderea și diversifi
carea mecanizării. Creșterea nivelului 
și a gradului de mecanizare depinde, 
însă, deopotrivă, și de folosirea ra
țională a mijloacelor mecanizate. în 
ultimii ani, gospodăriile de stat au 
înregistrat succese însemnate în a- 
ceastă direcție. A crescut atît nu
mărul de ore-zilnic de funcțio
nare pe tractor, cît și numărul de 
hectare arătură normală efectuate în 
total și pe oră de lucru ; a scăzut pre
țul de cost al lucrărilor mecanizate 
și s-au înregistrat economii însemnate 
de carburanți și lubrifianți; s-au redus

Anul acesta însă, ea nu s-a mal 
încadrat în ritmul prevăzut, fapt 
ce a făcut ca lună de lună să se 
înregistreze serioase rămîneri în 
urmă pe majoritatea șantierelor. 
Consecințele sînt dintre cele mai 
nefavorabile. La 30 iunie nu s-a 
pus în funcțiune cea de-a treia li
nie de producție la Complexul de 
creștere și îngrășare a porcilor- 
Băilești, nu s-a terminat execu
tarea, la termenul stabilit, a lu
crărilor la Frigoriferul din Craio
va și la Complexul de creștere și 
îngrășare a porcilor — Caracal. 
Restanțe are întreprinderea și la 
Fabrica de confecții Craiova, Aba
torul din Tr. Severin, Fabrica de 
brînzeturi Caracal. De unde, pînă 
anul trecut, I.C.M. 6 Craiova își 
realiza și depășea planul la toți in
dicatorii, în prezent ea nu și-a în
deplinit nici sarcinile cantitative 
și nici pe cele economico-financia- 
re. La mijlocul lunii noiembrie, 
volumul creditelor restante însuma 
36 milioane de lei, iar dobînzile 
penalizatoare — peste 890 000 de 
lei.

O astfel de cădere la antipod, 
firește, nu se datorează unor cau-

tală Secuieni și din gospodăriile de 
stat. De asemenea, în cooperativele 
agricole se execută controlul pro
ducției de lapte la 15 000 vaci, con
trolul producției de lînă la 14 000 
ovine și al prolificității la 1500 
scroafe.

Creșterea efectivelor și îmbu
nătățirea calitativă a acestora au 
contribuit în mare măsură la mă
rirea livrărilor de produse anima
le pentru fondul centralizat al sta
tului.

Eficiența acțiunilor de ameliora
re a raselor este cu atît mai mare 
cu cît sînt mai bine corelate cu 
cele privind sporirea efectivelor de 
animale. Aceste acțiuni și îndeo-

Ameliorarea raselor
nor in to! animase, o CEi Iii io

esențială pentru 
dezvoltarea zootehniei
zată, s-a reușit ca din totalul bo
vinelor peste 85 la sută să fie re
prezentate de metiși ai rasei brune 
de Maramureș, 95 la sută din tota
lul porcinelor să fie din rasa alb 
de carne sau metiși.

Se poate aprecia pozitiv și faptul 
că s-au extins în regiune oile cu 
lînă fină și semifină, care în 1948 
nu reprezentau decît 0,5 la sută 
din totalul ovinelor. în prezent 
avem peste 110 000 oi cu lînă fină 
și semifină, ceea ce reprezintă peste 
22 la sută din totalul efectivelor, 
iar în zona repartizată acestora — 
peste 45 la sută. în afară de a- 
ceasta, de la o parte din efecti
vele de oi țurcană, prin utilizarea 
berbecilor caracul, se obțin pieli- 
cele de calitate.

îmbunătățirea raselor de ani
male nu poate fi concepută fără 
organizarea pe baze științifice a 
acțiunilor de selecție. în prezent, 
prin, cele 2 centre de selecție exis
tente în regiune și prin rețeaua 
de specialiști din unitățile agricole 
și de la sfaturile populare se ur
măresc — sub aspectul selecției — 
peste 3 800 vaci, 2 500 ovine, 450 
scroafe din stațiunea experimen-

sebi cele ce se referă la organi
zarea reproducției au influențat în 
mare măsură creșterea indicelui de 
natalitate, care, pînă în 1958, era 
de numai 60—62 la sută la taurine 
și 92 la sută la ovine. Prin acțiu
nile întreprinse s-a reușit ca acest 
indice să crească continuu, astfel 
că, în anul trecut, s-au obținut în 
medie pe regiune 79 viței la suta 
de vaci în cooperativele agricole și 
80 în G.A.S. în 1966, acest indice 
va crește la 81 viței la 100 de 
vaci în cooperativele agricole, 
scroafe s-a obținut în medie 
purcei pe scroafă, iar la ovine 
miei la 100 de oi.

Un rol hotărîtor în creșterea 
ameliorarea animalelor îl are îm
bunătățirea condițiilor de alimen
tație. In regiune există 150 000 ha 
de pășuni și peste 63 000 ha finețe 
naturale. Pentru mărirea produc
ției de iarbă de pe aceste întinse 
suprafețe s-a efectuat un mare 
volum de lucrări de îmbunătățire: 
curățirea de lăstărișuri și buruieni, 
fertilizare etc. De asemenea, s-a 
trecut la extinderea culturilor va
loroase de plante furajere, în spe
cial a trifolienelor, care au ocupat
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în 1966 peste 63 la sută din totalul 
plantelor furajere cultivate. Au 
fost extinse culturile de mazăre, 
ovăz, orz, sparcetă, iarbă de Su
dan. în majoritatea unităților s-a 
asigurat conveierul verde.

Rezultatele obținute în acțiunea 
de selecție sînt evidente. Totuși, a- 
ceastă acțiune nu a fost urmată, 
peste tot, de o creștere corespun
zătoare a producției zootehnice. S-a 
extins rasa Brună de Maramureș, 
dar producția de lapte nu a atins 
încă nivelul care se poate realiza 
la vacile din această rasă. Există 
diferențe mari între unități și 
chiar raioane în ce privește nive
lul producției de lapte. Aceasta se 
datorește deficientelor în asigura
rea nutrețurilor și furajare. în 
multe locuri procentul de natali
tate la vaci este mic. Iată de ce 
consiliile agricole. în colaborare 
cu uniunile cooperatiste, urmăresc 
îmbunătățirea îngrijirii și furajării, 
extinderea aplicării metodelor ști
ințifice de reproducție și selecție 
— măsuri care, aplicate în totali
tate, vor permite să crească pro
ducțiile de lapte, carne etc.

Una din preocupările noastre per
manente o constituie studierea po
sibilităților existente în fiecare u- 
nitate agricolă pentru creșterea 
diferitelor specii și categorii 
de animale potrivit condițiilor 
specifice locale, pentru a se obține 
cantități sporite de produse ani
male, cu cheltuieli cît mai reduse. 
Pînă în 1970 va crește numărul a- 
nimalelor în unitățile cu cele mai 
favorabile condiții, astfel ca cel 
puțin 80 de cooperative să aibă 
ferme cu peste 500 bovine. Or
ganizarea producției pe baza cri
teriilor propuse va contribui 
sporirea producției-marfă.

Este un lucru îmbucurător 
problemele selecției au intrat în 
preocupările specialiștilor. Este 
necesar însă ca aceștia să 
pună în practică cu mai multă o- 
perativitate metodele oferite de 
stațiunile experimentale. Ne pro
punem să difuzăm rezultatele ob
ținute de aceste unități, prin pu
blicații periodice pe plan local, 
prin presă, broșuri sau schimburi 
de experiență. Pentru ca sprijinul 
să fie mai eficient, considerăm util 
ca cercetătorii să se ocupe mai 
mult de rezolvarea problemelor 
privind organizarea procesului de 
producție în lumina noilor cuceriri 
ale științei. Pentru regiunea noas
tră se pune în mod deosebit pro
blema stabilirii celor mai valoroa
se scheme de încrucișare pentru 
ameliorarea animalelor, studiul 
adaptării metișilor rezultați din 
diferite variante de încrucișare 
între rasele de animale, în scopul 
măririi potențialului biologic, al 
creșterii producției de carne, lapte, 
lînă.

perioadele de imobilizare în reparații 
și s-a mărit durata de lucru efectiv 
între două reparații.

Nu poate fi trecut însă cu vede
rea faptul că, în utilizarea tractoa
relor și a mașinilor agricole au exis
tat unele neajunsuri, care s-au re
flectat negativ în activitatea econo- 
mică-financiară a gospodăriilor de 
stat. La Plenara C.C. al P.C.R. din 
27—28 iunie 1966, arătîndu-se că unele

gospodarii de stat mai folosesc încă 
utilajele sub capacitatea lor normală 
de lucru, s-a insistat asupra necesi
tății gospodăririi raționale a acestora. 
Calculele au arătat că dacă fiecare 
tractor, aflat în dotația gospodăriilor 
de stat, ar lucra anual cu numai 50 ha 
arătură normală în plus, aceasta ar 
echivala cu 1250 tractoare suplimen
tare.

Prima cerință — esențială, și în a-

celași timp, hotărîtoare — pe linia 
asigurării unei raționale folosiri a 
parcului de mașini și tractoare este, 
după părerea mea, ca unitățile să fie 
dotate în măsura strictă a necesită
ților lor reale, în funcție de sarcinile 
de producție — prezente și de per
spectivă — de condițiile concrete, de 
nivelul și gradul de mecanizare atinse 
anterior etc. Este necesar să se țină 
seama, deopotrivă, de plafonul „optim 
de dotare“ care trebuie apreciat atît 
din punct de vedere tehnic cît și 
economic, precum și de existența în
săși a condițiilor prealabile fără de 
care mecanizarea nu-și poate aduce 
aportul. Din păcate, la Departamentul 
gostat și la trusturile sale s-a mai ma
nifestat o tendință care a păstrat multe 
caractere șablonarde în ce privește do
tarea gospodăriilor de stat și reparti
zarea utilajelor. Datorită acestui fapt, 
încă se mai întîlnesc mașini și agre
gate care nu sînt folosite de loc, al
tele care sînt numai parțial utilizate 
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și, în fine, altele pentru care,
• uzate, nu s-au perfectat formele de 
casare, grevînd astfel cheltuielile de 
producție cu amortizări nejustificate.

Analize efectuate recent în cadrul 
unităților trustului gostat Argeș au 
scos la iveală existența unor gospo
dării de stat supra dotate, alături de 
altele cu un deficit de tractoare. 
G.A.S, Căteasca avea un excedent de 
13 tractoare față de necesarul real 
în funcție de sarcinile de producție, 
în timp ce G.A.S. Măldărești era cu 5 
tractoare în deficit, 
cui Vîlcea — cu

iar G.Ă.S. Rîmni-
6. în ansamblul

unităților trustului gostat Argeș, în 
perioada 1960-1965 planul de produc-

exprimat în ore

ze accidentale. Să descifrăm ce 
frîne au dat atît de înapoi activi
tatea întreprinderii. De fiecare 
dată, cînd este întrebată, conduce
rea ei susține că de vină sînt nu
mai proiectanții, furnizorii de ma
teriale și... timpul nefavorabil. Un 
pic de adevăr există. Documenta
ția pentru Fabrica de confecții 
Craiova a fost predată, de I.P.I.U. 
București cu 4 luni întârziere, iar 
proiectele necesare construcției fa
bricilor de ciment și asbociment 
din Tg. Jiu au fost înaintate de 
I.P.C.M.C. în mod fracționat, avînd 
multe omisiuni. De asemenea, șan
tierul „Alimentarea cu apă Cra
iova" n-a primit aproape 8 km 
tuburi premo de la întreprinderea 
de prefabricate Craiova și „Pro
gresul" din Capitală. Totuși, nu a- 
ceste cauze au fost determinante. 
Așa după cum am spus, I.C.M. 6 
dispune de o puternică bază teh
nico-materială, formată din mașini 
și agregate de construcții, de for
ță și mijloace de transport, în va
loare de peste 
Dacă la această 
daugă marele 
grele închiriate, 
prinderea este, intr-adevăr, 
dintre organizațiile de construcții 
cele mai bine dotate tehnic.

Firesc ar fi fost ca rezultatele 
ei, pe baza folosirii raționale a a- 
cestora, să fie deosebite. în rea
litate, ele sînt destul de scăzute. 
La 1 000 lei utilaje, întreprinderea 
a realizat o producție de 2 636 lei, 
în timp ce T.R.C.-Oltenia, mai slab 
dotat, și destul de neorganizat, a 
obținut 4 758 lei. Că anumite uti
laje au fost folosite cu indici scă- 
zuți, o dovedește și alte fapte. De 
pildă, betonierele s-au utilizat nu
mai 77 la sută din timpul progra
mat, pierzîndu-se peste 35 000 ore 
de funcționare. La fel de nerațio
nal au fost folosite și alte utilaje 
ca macarale-turn, excavatoare- 
basculante. Datorită acestui fapt, o 
serie de lucrări cu volum mare de 
muncă s-au executat mecanizat în 
procent ncsatisfăcător, ceea ce a 
frînat creșterea productivității 
muncii.

Consider, de fapt, că la această 
întreprindere, tocmai aglomerarea 
de mijloace tehnice provoacă risi
pa și utilizarea lor cu grad redus., 
Depășirea cheltuielilor la capitolul 
„utilaje" a luat proporții impre-

80 milioane lei. 
dotare se mai a- 
număr de utilaje 
rezultă că între- 
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sionante, care ar trebui diminuate. 
Numai că nici conducerea între
prinderii și nici forul ei tutelar 
nu acționează în acest sens. Pe 
șantierul Fabricii de ciment Tg. 
Jiu, cheltuielile planificate la uti
lajele respective au fost depășite 
pe 3 trimestre cu 14,74 la sută, pe 
cel al Fabricii de conserve Caracal 
cu 45,1 la sută, iar la Complexul 
de creștere și îngrășare a porcilor 
Băilești de 2,36 ori. Totodată, o 
serie de utilaje grele, închiriate de 
la TUG București, pentru'a fi fo
losite in două schimburi, au lucrat 
într-unul singur și în unele pe
rioade chiar au stat. în plus, acum 
întreprinderea menține în conser
vare mijloace tehnice în 
de peste 1,7 milioane lei.

Un alt aspect negativ, dar de 
data aceasta al activității econo- 
mico-financiare îl constituie exis
tența de multă vreme, în între
prindere, a unui număr mare de 
lucrări executate și neîncasate. 
Motivul e unul singur — calita
tea lor slabă. Din această cauză, 
constructorii acuză pe beneficiar 
că nu dovedește „înțelegere". Lu
crări- de investiții, de milioane de 
lei, executate pe șantierul Fabri
cii de ciment Tg. Jiu, Complexului 
de la Băilești, C.I.L.-Tr. Severin 
nu sînt încă decontate.

Am punctat cele cîteva cauze cu 
scopul de a reliefa necesitatea ca 
I.C.M. 6 Craiova să se debaraseze 
de tot ceea ce trage în jos ni
velul activității de producție și e- 
conomico-financiare. în anul viitor, 
ea are sarcina să dea în funcțiune 
multe obiective industriale și, con
comitent, alte șantiere vor fi des
chise în cuprinsul regiunii. înde
plinirea acestor sarcini necesită 
eforturi considerabile, iar activita
tea pe șantiere trebuie mai bine 
coordonată. Se impune, de aseme
nea, o cotitură radicală în stilul de 
muncă al cadrelor de conducere a 
întreprinderii, în vederea creșterii 
spiritului de răspundere. Organul 
tutelar are îndatorirea să norma
lizeze raporturile întreprinderii cu 
beneficiarii, să accelereze valorifi
carea tuturor rezervelor de capa
citate existente.

■valoare

l

tie al tractoarelor, c „U.... ...
de funcționare, a fost depășit cu 11 la 
sută. Dar în vreme ce gospodăriile 
de stat Vedea, Curlișoara, Tufeni, 
Piatra-Olt, Sîmburești, Cuparu, Dră- 
gănești-Olt și altele depășeau indicii 
de plan în ceea ce privește folosirea 
tractoarelor, cele din Stolnici, Tîgveni, 
Domnești, Merișeni, Galicea, Măldă
rești, Cîmpulung și Izvoru nu reali
zau planul de folosire a tractoarelor 
decît în proporție de 64—85 la sută. 
Nu poate fi trecut cu vederea nici 
faptul că, deși unele gospodării de 
stat din trustul Argeș au realizat și 
chiar depășit planul de ore de func
ționare pe tractor, nu au îndeplinit 
planul 1 ’ "
ceea ce

de liectare-arătură normală, 
vădește o exploatare nerațio-

o risipă de carburanți și lubre-
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nală, o risipă de carburanți și lubre- 
fianți, o încărcare a prețului de cost 
în anul 1965 G.A.S. Leordeni a rea
lizat planul orelor de funcționare pe 
tractor în proporție de 150 la sută, 
dar planul de hectare arătură nor
mală pe tractor în proporție de numai 
75 la sută.

în mod obișnuit, în analizele eco
nomice, indicatorul general al folo
sirii tractoarelor este dat de supra
fața arabilă care revine pe tractor 
fizic și care, statistic, se calculează 
prin împărțirea totalului arabil la 
numărul tractoarelor existente la acea 
dată. Consider că acest indicator, 
luat în mod unilateral, singur, poate 
duce la concluzii greșite, care afec
tează nu numai orientarea investițiilor, 
respectiv, dotarea unităților, ci însăși 
planificarea și aprecierea utilizării par
cului de mașini și tractoare. Valoarea 
acestui indicator se îndepărtează de 
realitate pe măsură ce sfera mecani
zării se extinde, respectiv, pe măsură 
ce tractoarele sînt folosite în mod 
permanent în zootehnie, sere etc. 
Pentru edificare, redăm comparativ, 
pentru anii 1964 și 1965, situația 
existentă în ansamblul gospodăriilor 
agricole de stat:

Gheorghe DRAGU 
director al sucursalei 
regionale Oltenia 
a Băncii de Investifii I

t AVA*' ** * ■ < .*

Dr. Osvald FLAMAN
vicepreședinte
Consiliul agricol regional 
:Bacău

Sectorul ringuri de la Filatura românească de bumbac Jilava
Foto i Gli. Vlnțllă J

1964 1965

Suprafața arabilă scriptică pe tractor
fizic — ha

68,7 65,8
Ha a.n. executate pe tractor fizic
(total)

654 (100%) 729 (100%)
din care : în producția agricolă

396 (61%) 438 (59%)
în transporturi și diverse alte lucrări

258 (39%) 291 (41%)
Suprafața arabilă ce revine pe tractor
fizic în mod real în producția vegetală
(cultura mare) — ha —

112 114

Trebuie spus că, în mod permanent, 
în zootehnie — combinatele de creș
terea animalelor, morile de furaje etc.
— lucrează circa 2100 tractoare fi
zice, iar în unitățile cu caracler horti- 
viticol — inclusiv serele de tip in
dustrial — alte 1 200 tractoare. La 
acestea trebuie să se mai adauge, par
țial, și cele circa 6 000 tractoare care, 
în cadrul campaniilor de vîrf — 
iulie, august, septembrie, octombrie — 
deservesc remorcile folosite la tran
sport. Nefiind angrenate în ansamblul 
lucrărilor solicitate de producția ve
getală — în special de cultura mare
— consider că toate aceste tractoare 
ar trebui excluse din calculul suprafe
ței efective ce revine pe tractor fizic. 
Făcînd, din acest punct de vedere, 
calculul suprafeței efective revenind 
pe tractor fizic rezultă că, în 1965 
față de 1964, deși a crescut numă
rul tractoarelor, numărul total de hec
tare arătură normală efectuate pe 
tractor fizic, dat fiind ponderea din 
ce în ce mai mare a tractoarelor soli
citate în zootehnie, transporturi etc, 
suprafața arabilă revenind pe tractor 
fizic a crescut de la 112 hectare, la 
114 hectare. Iată de ce în viitor este 
necesar, după păierea mea, ca dota
rea să se facă ținînd seama și de 
aceste considerente, deci nu numai pe 
temeiul „suprafeței statistice" ce re
vine pe tractor, ci în urma unei ana
lize temeinice a multitudinii facto
rilor existenți în fiecare unitate.

Dr. ing. Eugen J1ANU 
Depailamenlul GOSTAT

/
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PAGINA 4 SCINTEIA

Numeroasele turnee 
întreprinse în ultimii 
ani de Instituțiile noas
tre teatrale pe cele 
mai diverse itinerare 
au creat un climat fa
vorabil afirmării spec
tacolului dramatic în 
cele mai îndepărtate 
localități din fără. 
Spectacolul în depla
sare este un veritabil 
act de cultură. Expe
riența a dovedit că ra
batul la calitate, spec
tacolele facile, alese 
din repertoriile teatre
lor „special pentru tur
neu", distribuțiile ad- 
hoc sînt respinse și 
condamnate de public 
în deplasare ca șl Ia 
sediu.

W NECESARE

CONDIȚII

SPECIFICE PENTRU

lon pentru spectatorii din 
localități mai mici. Vizio
narea s-ar face astfel în 
condiții mai bune.

Pentru a împiedica de
gradarea calitativă a 
spectacolului în deplasa
re, se impun o serie de 
măsuri. Fiecare serie de 
turnee să fie precedată 
de verificarea minuțioasă

nor reparații... curentul 
electric se întrerupe.

Alteori, spectacolul are 
loc în condiții improprii, 
care își pun amprenta a- 
supra calității reprezen
tației. La inaugurarea 
multora din obiectivele 
cultural-artistice este vă
dită preocuparea con
structorilor de a crea o

ne scrie D. DOBRIN, 
de la Teatrul de stat din 
Petroșani. „Bucăți de ten
cuială stau să cadă, par
chetul este necurățat, 
igrasia a cuprins pereții. 
„Modernizarea" de acum 
cîțiva ani a distrus bîrna 
din cușca sufleurului cu 
semnătura lui Eminescu 
iar în prezent, în loc să

CALITATEA
SPECTACOLULU

ÎN TURNEU

SPECTACOLUL

In deplasare?
Discuțiile purtate în di

ferite orașe ale țării, cu 
spectatori, cu activiști 
culturali, au relevat fap
tul că sînt așteptate în
totdeauna cu interes ace
le colective artistice (cum 
ar fi Teatrul Național din 
București, Teatrul de Co
medie și „Nottara'*, Tea
trele naționale din Cra
iova și Iași, Teatrele de 
stat din Constanța și Plo
iești ș.a.), care au prezen
tat spectacole în deplasa
re cu aceeași probitate 
profesională ca la sediu.

Unele colective artisti
ce, apreciate în general 
de public pentru ținuta 
artistică a interpretării, 
s-au prezentat însă cu 
spectacole neîngrijite, sub 
nivelul calitativ obișnuit. 
Unii spectatori, care se 
aflau la odihnă la Go
vora, în luna septembrie, 
și au asistat la turneul 
Teatrului Muncitoresc 
Giulești cu „Mușcata din 
fereastră'1, s-au declarat 
nemulțumiți de calitatea 
reprezentației. „Femeia 
mării", prezentată de 
Teatrul de stat din Piatra 
Neamț la Sinaia, „părea 
jucată grăbit, neatent, 
suflerul se auzea pînă în 
fundul sălii" — ne-au 
spus mai mulți profesori 
de la liceul din localitate. 
Turneul Teatrului de stat 
din Pitești cu „Neîncre
dere în foișor" la Roșiori 
de Vede și „Revista în 
viteză" la Tr. Măgurele 
„n-a lăsat o impresie 
prea bună" — după apre
cierea secretarilor comi
tetelor raionale de cultu
ră și artă respective.

Nu se ține seama întot
deauna de cerințele spe
cifice ale organizării unui 
spectacol în deplasare.

„In turneu — arată re
gizorul MIHAI BERE
CHET de la Teatrul Na
țional „I. L. Caragiale" — 
dimensiunile scenelor va
riază, acustica sălilor nu 
este identică, posibilitățile 
de manipulare a aparata- 
jului tehnic sînt de ase
menea diferite. De aceea 
consider că este necesar 
ca unele piese să fie con
cepute încă de cînd se 
află pe masa de lucru a 
regizorului pentru a fi ju
cate și în săli mai mici 
(cum am procedat, de pil
dă, cu „Tezaurul lui Jus
tinian") sau să se reali
zeze, în paralel, decoruri 
pentru spectacolul la se
diu și pentru cel în de
plasare (această soluție a 
fost aplicată acum cîțiva 
ani la „Cidul")".

Sălile mici ale multor 
cămine culturale sau școli 
nu pot găzdui în condiții 
acceptabile un spectacol 
cu distribuție mai nume
roasă sau cu scenografie 
pretențioasă. Interlocuto
rii noștri au propus ca ve
nirea în turneu a unui 
teatru să coincidă, mai a- 
les acum, în perioada de 
iarnă, cu excursii orga
nizate în mod special în 
centrul de regiune sau ra-

spectacolelor, 
șterge pra- 
le acoperă 
și a le co

a nivelului 
pentru a 
ful care 
cu vremea 
rlja „evadările" improvi
zatoare. De asemenea, se 
dovedește a fi absolut ne
cesară însoțirea trupei în 
turneu de către un mem
bru al consiliului artistic, 
care poate interveni ope
rativ, pentru a remedia 
eventuale deficiențe.

Dacă aceste măsuri or
ganizatorice au intrat în 
practica unor colective 
teatrale, la foarte puține 
dintre ele au avut loc 
dezbateri cu întregul co
lectiv asupra eticii acto
rului în turneu, a respon
sabilităților lui artistice.

OSPITALITATEA

GAZDELOR

ambianță civilizată, plă
cută. Dar unele săli sînt 
întreținute atît de prost 
încît aspectul inițial se 
schimbă radical.

Condiții puțin îmbie
toare prezintă casa de 
cultură din Lehliu, în lo
calul căreia se amenaja
se chiar un... dormitor. 
O situație asemănătoare 
prezintă și sala de specta
cole din Fălticeni, unde 
cabinele actorilor stau 
permanent neîncălzite, 
deși sînt așezate pe o piv
niță. La căminul cultural 
din Fundeni-Frunzănești 
pereții sînt aproape dărî- 
mați, tavanul e gata să se 
prăbușească, dar organele 
locale, fără a lua nici o 
măsură, așteaptă vizitele 
actorilor profesioniști. La 
Oravița, una din cele mai 
vechi săli de teatru din 
România, în care pe la 
1867 a dat spectacole tru
pa lui Pascaly, sufleur fi
ind Eminescu, se găsește 
„într-o totală părăsire"

fie întreținut și conser
vat, se preconizează ca 
localul să fie dărîmat. 
Oare numai ruinele pot fi 
declarate monument isto
ric ?“ — se întreabă co
respondentul nostru.

CIND TURNEELE

Degradarea spectacolu
lui, devalorizarea sa prin 
pierderea sau îngroșarea 
nedorită a acelor trăsă
turi distincte care l-au 
impus inițial în ochii pu
blicului și criticii este 
determinată sau accentu
ată de condițiile în care 
se desfășoară actul artis
tic. Sosit într-o nouă lo
calitate, teatrul în turneu 
apelează la sprijinul or
ganelor culturale locale. 
Felul în care acestea răs
pund solicitărilor sale, de
termină de la bun început 
statornicirea unei atmos
fere prielnice pentru rea
lizarea unui act de cultură 
de înaltă ținută artistică. 
„La Alexandria și Călă
rași sîntem așteptați în
totdeauna cu multă căl
dură" — ne-au spus acto
rii teatrului „Barbu Dela
vrancea". „Cînd am fost 
oaspeții cooperatorilor de 
la C.A.P. ~ "
aminteau 
trul „Ion 
s-a făcut 
rar ne-a 
dem; iar 
ganizatorul de spectacole 
din localitate s-a îngrijit 
de ' toate „amănuntele" 
care în multe locuri sînt 
uitate".

în alte părți, însă, un 
adevărat fetișism al for
malităților creează false 
greutăți, amplificate șl 
complicate. în raionul 
Cîmpina, de pildă, nu este 
suficientă aprobarea pen
tru turneu a Comitetului 
regional de cultură și ar
tă, ci se pretinde o nouă 
viză a forurilor raionale. 
La Cluj, 
Creangă" 
prezenta spectacolul în 
nici o sală a instituțiilor 
teatrale locale, deși era 
vorba de un matineu 
care nu stingherea alte 
programări. Oare la Cluj 
nu se simte nevoia spec
tacolelor pentru copii ? 
Și tot un spectacol pen
tru copil, de data a- 
ceasta al Teatrului „Țăn
dărică", a trebuit să fie 
întrerupt la Buzău, de
oarece Comitetul raional 
de cultură și artă avi
zase formal turneul, „ul- 
tînd" să comunice acto
rilor că la ora respecti
vă, în oraș, din cauza u-

Gră dinari — își 
cei de la tea- 
Creangă" — ni 
o primire cum 

fost dat să ve
la Oradea, or-

Teatrul „Ion 
nu și-a putut

• OMUL DIN RIO — cinemascop : PATRIA
— 9; 11,15; 13,45; 16,15; 19; 21,30, FEROVIAR
— 8; 10,30; 13,15; 16; 18,45; 21,30 (la ambele
completarea Scoica), EXCELSIOR — 9,30; 
11,45; 14; 16,30; 19; 21,15, BUCUREȘTI - 8,45; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21.
e FANTOMELE SE GRĂBESC : REPUBLI
CA — 9,15; 11,30; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15, ME
LODIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,45_ (la 
ambele completarea George Coșbue, cîntăre- 
țul pămîntulili românesc), FLAMURA — 
(completare Invizibilul vizibil) — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• CIMARON — cinemascop : SALA PALA
TULUI (seria de bilete 1828 — ora 19,30), 
LUCEAFĂRUL (completare începutul) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19; 21, FESTIVAL — 8,45; 11; 
13,15; 16; 18,15; 21, MODERN — 9; 11; 13; 15; 
17; 19,15; 21,30 (la ambele completarea Scoica), 
GRIVIȚA (completare Vizita conducătorilor 
de partid și de stat în regiunea Hunedoara)
— 8,15; 10,45; 13,15; 16; 18,45; 21,15.
• PARADA TIMPULUI PIERDUT: — 
CINEMATECA — 10; 12; 14.
e FEMEILE — cinemascop : CAPITOL (com
pletare Scoica) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30.

PORUMBELUL DE ARGILA : LUMINA 
(completare Vox Maris) — 8,45; 10,45; 12,45; 
14,45; 16,45; 18,45; 20,45.
• DIPLOMATUL GOL: VICTORIA (com
pletare Tradiții maramureșene) — 9; 11,15;

turi auto — neavantajoa- 
se din punct de vedere 
financiar — stau, de cele 
mai multe ori, sub semnul 
hazardului. „D.R.T.A. a 
devenit un fel de „dispe
cer" al deplasărilor noas
tre, spunea ION PUNEA, 
director adjunct al Tea
trului „C. I. Nottara" — 
puțind în orice moment, 
prin refuzul său, 
piedice turneul 
proiectat".

Astfel, în luna 
brie a acestui an, 
torii din Drăgănești-Vlaș- 
ca n-au mai putut asista 
la seara de teatru promi
să de actorii Teatrului 
„Barbu Delavrancea", de
oarece oaspeții n-au avut 
nici o posibilitate de de
plasare: „D.R.T.A. „uita
se" să trimită autobuzul 
promis. Un alt teatru 
bucureștean, „Țăndărică", 
ne-a semnalat neajunsu
rile legate de transporta
rea utilajelor și decoruri
lor, în mașini deloc ame
najate în acest scop.

Interlocutorii noștri au 
făcut o serie de propuneri 
privind reglementarea a- 
cestei situații. S-a su
gerat ca pînă la dotarea 
fiecărui teatru cu mijloa
ce de transport auto pro
prii, D.R.T.A. să atribuie 
un anumit număr de au
tobuze și autocamioane în 
exclusivitate pentru tur
neele ansamblurilor pro
fesioniste. în acest caz, 
s-ar putea asigura un 
control mult mai riguros 
și eficace privind starea 
tehnică a mașinilor și s-ar 
putea amenaja o parte din 
aceste vehicule pentru 
transportul materialelor 
de scenă și al recuzitei.

Instituțiile artistice pro
fesioniste, forurile cul
turale locale, întreprin
derile care concură la 
organizarea turneelor tre
buie să manifeste în-per
manență exigență, să a- 
sigure reprezentații pe 
măsura nivelului atins de 
arta noastră interpreta
tivă.

Știri culturale
turneului pe care îl 

în țara noastră, bale- 
din Cuba a prezentat 

de

100 DE ANI DE LA

NAȘTEREA LUI
să îm- 
artistic

octom- 
specta-

In cadrul 
întreprinde 
tul național 
luni seara, ne scena Teatrului 
Operă și Balet, un nou spectacol.
El a cuprins baletul ..Maiisimo". pe 
muzică din opera ..Cidul" de Mas
senet. în coregrafia lui Jorge Gar
cia. ..Grand pas de quatre". ne 
muzica lui Cesare Pugni. coregra
fia Alicia Alonso. „Spațiu și miș
care". transcriere ___ ______
Alberto Ălonso a „Simfoniei 
trei mișcări" de Igor Stravinski și 
actul II din baletul „Lacul lebede
lor" de Ceaikovski, în coregrafia 
Aliciei Alonso, după Marius Pe
tina. Publicul bucureștean a răs
plătit cu vii aplauze arta inter
pretativă a balerinilor oaspeți.

Conducerea Baletului național 
din Cuba a făcut luni dimineața 
o vizită la Comitetul de Stat pen
tru Cultură și Artă, unde a fost 
primită de Virgil Brădățeanu, 
vicepreședinte al comitetului

★

Baletul național din Dahomey 
(Africa) a prezentat luni seara, pe 
scena Casei de cultură a sindi
catelor din Iași, un spectacol de 
cîntece, dansuri și ritualuri folclo
rice. (Agerpres)

coregrafică de 
în

IÎEMB
DEPIND DE 18,30

Radu CONSTANTINESCU

colectivul 
Muncitoresc

A L A,

17,00

19,35

(sala Savoy) :
a Sindicatelor:
INTERNAȚIO-

Sosirea la timp în
tr-o anumită localitate, 
transportul decorurilor și 
costumelor în condiții 
bune, fără deteriorări, 
sînt „amănunte" de care 
depinde, în ultimă instan
ță, însăși calitatea repre
zentației. Dar raporturile 
teatrelor cu întreprinde
rile regionale de transpor

a Teatrul de Operă șî Balet: CONCERT IN ALB ȘI 
NEGRU ; DON QUIJOTTE ; SPAȚIU ȘI MIȘCARE ; LA 
FILLE MAL GARDfiE (prezentate de Baletul National din 
Cuba) — 19,30.
® Teatrul de stat de operetă : PRINȚESA CIRCULUI —
19.30.
« Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : DIN 
JALE SE ÎNTRUPEAZĂ ELECTRA — 19, (sala Studio) : 
dinu păturica —19,30.
• Teatrul de Comedie : CAPUL DE RĂȚOI — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu
Măgureanu nr. 1) : UN TRAMVAI NUMIT DORINȚA —
19.30, (sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : SFÎNTUL MITICĂ 
BLAJINU — 19,30.

19,20
19,23

— Volei (masculin) Steaua 
— Dinamo.

— Pentru copii șl tineretul 
școlar : „Protecția păsă
relelor", desen animat.

— Telejurnalul de seară.
— Buletinul meteorologic.
— Recital poetic : „Să fii 

contemporan !“.
— Pagini din istoria fil

mului în România (II).
20,00 — Seară de teatru : ..Muș

cata din fereastră" de 
Victor Ion Popa. In
terpretează 
Teatrului 
C.F.R.

— în pauze : Filmul docu
mentar „în orașul lui 
Pușkin — Poșta televi
ziunii.

22,35 — Telejurnalul de noapte.

» Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : HENRIC AL 
IV-LEA — 19,30, (sala Studio) : ABSENȚA UNUI VIO
LONCEL — 20.
O Teatrul „Ion Creangă" : MONSTRUL DIN SAMAR- 
CAND — 15,30.
e Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : IAR
MAROCUL PITICULUI CLIP — 16.30, (sala din str. Aca
demiei) : PUNGUȚA CU DOI BANI — 17.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
REVISTA DRAGOSTEI — 20.
e Ansamblul artistic al Uniunii Generale 
MAGISTRALA TINEREȚII — 20.
• Circul de stat: PROGRAM DE CIRC 
NAL — 19,30.

Studioul Institutului de Teatru „I. L. Caragiale" prezintă „Vassa Jeleznova" de Gorki în inter
pretarea clasei prof. Constantin Moruzan (lector și asistent de regie Lidia lonescu) 

Foto : Ion MICLEA
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13,30; 16; 18,15; 20,45, AURORA (completare 
Timpul, legende,oameni de știință) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,30.
e IDIOTUL : CENTRAL — 8,45; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21.
e ACCATONE : UNION — 10; 12,30; 15,15; 
18; 20,30.
• PROGRAM PENTRU COPII : DOINA — 9.
• STEAUA FĂRĂ NUME : DOINA (comple
tare Orizont științific nr. 6) — 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30, VIITORUL (completare Vizita 
conducătorilor de partid și de stat în regiu
nea Bacău) — 15.30; 18; 20.30.

o TUNELUL - cinemascop : GIULEȘTI 
(completare 6 000 de ani) — 10,30; 15,30; 18;
20,30, BUZEȘTI (completare Plasma) — 
9,30; 12: 15,30; 18; 20,30.
9 UMBRELE STRĂMOȘILOR UITAȚI : 
ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE (completa
re Copiii... iar copiii) — 14; 16; 18; 20.
» FANTOMAS și FANTOMAS SE DEZLĂN
ȚUIE — cinemascop : DACIA — 8,30—12,15 
în continuare ; 16; 19,45.
• CASA DIN MONTEVIDEO — cinemascop : 
CRÎNGAȘI - 15,30; 18; 20,30, DRUMUL
SĂRII — 15,30; 18; 20,30.

• WARLOCK — cinemascop : BUCEGI — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, GLORIA — 8,45; 
11; 13,15; 15,45; 18,15; 20,45, VOLGA — 8,45; 
11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15.
O FERIȚI-VĂ AUTOMOBILUL : UNIREA 
(completare Prezintă pisica) — 15,30; 18; 20,30. 
O MINUNATA ANGELICA — cinemascop : 
TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 16,15; 18,30; 20,45, 
ARTA (completare Soarele rănit) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18,15; 20,45.
e TAXIUL MORȚII : VITAN (completare 
Trei ori trei) — 15,30; 18; 20,15.
a VERIFICAT, NU EXISTA MINE ! : 
POPULAR (completare Tînărul căsătorit) — 
15,30; 18; 20,30.
® ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA TINE : 
MOȘILOR - 15,30; 18; 20,30.
® MAGAZINUL DE PE STRADA MARE : 
COSMOS - 15; 17,30; 20.15, COTROCENI — 
15,15; 18; 20,45.
a CÎT TIMP EȘTI SĂNĂTOS : PROGRESUL 
(completare O noapte de vis) — 15,30; 18; 
20,30.
® POVESTEA PROSTIEI MELE : FLOREAS- 
CA (completare Năică și barza) — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45.
e WEEK-END LA ZUYDCOOTE - cinema
scop : RAHOVA - 15,30; 18; 20,30.
© LAGUNA DORINȚELOR : LIRA — 10; 
12,30; 15,30; 18; 20,30.

TRAIAN DEMURESCII

de Ion Dodu BÂLAN

Poetul, prozatorul și publicistul 
Traian Demetrescu — Tradem, cum 
semna adeseori — de la a cărui naște
re s-au împlinit o sută de ani, avea 
în expresia feței și-n privirile ascunse 
sub ochelari ceva din hotărîrea fermă 
și dîrzenia caracteristice muncitorului 
revoluționar ; avea chipul luminat de o 
nobilă visare ; avea un suflet sensibil 
în care murmurau durerea și mînia 
celor mulți și oropsiți. Activitatea lui 
literară, desfășurată într-o viață scurtă 
și plină de privațiuni, n-a strălucit pe 
firmamentul literelor românești ca un 
astru de primă mărime dar a luminat 
continuu ca o scînteie de foc purifica
tor, țîșnită din focul cel mare de la 
inima mulțimilor. Asemenea scîntei pot 
pîlpîi obosite în anumite timpuri dar 
nu se sting niciodată. Tradem a fost un 
sprijinitor însuflețit al mișcării mun
citorești de la noi din ultimele dece
nii ale veacului al XIX-lea, a fost 
o licărire de lumină în drumul mul
țimilor spre mai bine și mai frumos. 
A fost „unul dintre poeții distinși ai 
generației tinere" cum îl aprecia Ca
ragiale, cu prilejul prematurei morți, 
petrecute la 17 aprilie 1896, în urma 
unei chinuitoare boli de plămîni. 
„Traian Demetrescu — spunea ace
lași Caragiale — era un spirit întot
deauna entuziast, sincer și adesea des
tul de pricepător al artei. Melancolic 
din cauza bolii care-1 istovea, dar 
totdeauna inimă bună și deschisă, și 
vesel tovarăș ca și prieten cinstit..." 
Tînărul care pierea înainte de a fi 
împlinit 30 de ani fusese încadrat 
activ în mișcarea muncitorească, scri
sese volumele de versuri Poezii (1885), 
Freamăte (1887), Amurg (1888), Sen
zitive (1894) etc., avusese o intensă 
activitate publicistică în ziarele socia
liste Gutenberg, Lumea nouă, Munca 
sau în Evenimentul literar al Sofiei 
Nădejde, în Adevărul, Democrația so
cială, Clopotul etc, etc. Lăsa în urma 
lui două romane, Cum iuhim fi Iubita, 
acesta din urmă avînd un pronunțat 
caracter autobiografic, căci eroul Emil 
însumează toate trăsăturile semnificati
ve ale vieții lui Tradem, toate idealu
rile sale : „Sentimentele altruiste îl en
tuziasmau. Poema mizeriei îi cîntă în 
suflet, cu accente sublime de revoltă, 
și la lumina visului lumii viitoare, 
tînărul acesta, năruit de multe de
cepții și scepticism, redobîndise focul 
entuziasmului".

Tradem lăsa prin paginile ziarelor 
și revistelor o bogată activitate critică 
în care apăra arta realistă, capabilă 
să sprijine lupta maselor și să le edu-

Loialitatea
întrecerii

(Urmare din pag. I) 1

perseverentă, printr-un antrena
ment dur, să-i depășească, să se 
autodepășească. E mai ușor să 
stal în stal și să oitezi Indignat, 
afișînd mina unul intelectual în
tristat de „prostia" colegilor, decît 
să creezi tu însuți spectacole in
teresante. Și e și mai ușor să „cri
tici" fără să vezi sau să citești, 
din simplele relatări ale nevestei 
sau copiilor, decît să încerci să 
dai o replică valabilă.

Am ales exemple limită. Am 
vrut să demonstrez de fapt că am
biția stupidă duce la grotesc și 
penibil. Și într-un alt sens, că pri
ma condiție a colegialității este 
nu modestia, ci înțelegerea reali
tății concrete, acceptarea posibili
tății mai multor valori egale, în- 
tr-o întrecere loială, continuă.

Desigur, un elev nu poate fi 
bucuros cînd a luat nota 4, și to
varășul său a primit un 10. Dar 
trebuie să-l supere propriul său 4 
și nu 10-le celuilalt, să încerce să 
ajungă el la 10, nu să-l coboare 
pe celălalt la 4.

Mai tîrziu e la fel. Șl aici inter
vine cel mai mare dușman al no
țiunii de colegialitate ce se nu
mește, în funcție de vîrstă, pîra, 
defăimarea, calomnia.

Colegialitatea nu se reduce, fără 
doar și poate, la acceptarea valo
rii celui de lîngă tine. Ea pretin
de mult, mult mai mult. Pretinde, 
între altele, înțelegerea unei alte 
noțiuni și anume ajutorul pe care 
îl dai colegului. Aici, deseori con
statăm exagerări inverse celor 
semnalate mai sus șl anume, con
fundarea 
rirea", cu 
nămînt a 
renței, a 
încălcării 
morală și socială. Intre a recla
ma și a acoperi o greșeală există 
zeci de alte mijloace pe care unii 
parcă le ignoră. Există ajutorul 
sincer, dezinteresat. Exista preocu
parea pentru creșterea celor din 
jur. Există mîna întinsă într-un mo
ment de derută Există franchețea 
părerilor, chiar dacă aparent ele 
jignesc. Există consecvența since
rității, a bunei credințe.

în fond aici e „nodul gordian" al 
colegialității, prieteniei, dragostei, 
în sinceritatea și consecvența sen
timentelor și opiniilor.

Am început cariera teatrală îm
preună cu un grup de colegi ac
tori, cu care am împărtășit aproa-

„ajutorului" cu „acope- 
acoperirea fărâ discer- 

lenei celuilalt, a indife- 
lipset de entuziasm, a 
unor norme de conduită

pe zece ani victoriile și înfrînge- 
rile și, ceea ce e și mai dificil, 
zece ani de muncă zi de zi, în 
care nu arareori rutina șl comodi
tatea își făceau loc, tindeau să 
stingă pe nesimțite entuziasmul de
buturilor. Sînt convins că și celor
lalți, ca și mie, ne-a rămas din 
această perioadă o amintire, pe 
care în mod Impropriu aș numi-o 
majoră, aceea a unei solidarități 
în căutări și dibueli, a unei jude
căți reciproce fără menajamente, a 
unei colegialități ce nu tindea să 
transforme un grup în gașcă. Nu 
pretind că eram un exemplu, nu 
pretind să fim luați drept exemplu. 
Mai ales că există în această 
mică Istorie destule momente la 
care reflectez cu tristele.

Am amintit această experiență 
doar pentru că o cunosc ceva mai 
bine. Am amintit-o pentru a face 
trecerea la un alt capitol și anu
me acela al solidarității unui co
lectiv.

Se discută mult în lumea teatra
lă, șl nu numai aici, despre omo
genitatea ansamblurilor. Știut este 
că în București avem cîteva co
lective atît de aglomerate nume
ric încît nu arareori cantitatea 
înăbușe complet sau parțial dorin
ța de calitate Acesta ar fi un as
pect Dar intervine și altul E greu, 
dacă nu chiar imposibil, să pretinzi 
cuiva care munceșe cît șapte să 
nutrească cele mal „colegiale" 
sentimente față de cel ce e pre
zent doaT la chenzină. După cum 
e stupid să vorbești de spirit de 
echipă, de solidaritate, sacrificiu 
și colegialitate celui care se ve
de sistematic înlăturat de la mun
că și deci de la eventualitatea 
succesului, deși calitățile și pal
maresul său (mai mic sau mai în
delungat) îl îndreptățesc la un alt 
sol de

A fi 
cot la 
țla ta 
parte din responsabilitatea colec
tivă îți incumbă și ție Un colectiv 
de colegi nu poate fi un colectiv 
inform, în care unii stau și alții 
trag, în care unii trag sfori și alții 
sînt înmormîntațf artistic.

A fi coleg, a putea fi coleg în
seamnă a te putea ridica la cul
tura și talentul celui de-alături. A 
fi veșnic nemulțumit de tine A fi 
„prost coleg' cu impostorii.

Colegul meu e un om pe care-1 
respect, și nu poți respecta pe al
tul dacă n-ai respect de tine în
suți, respect si exigență.

tratament.
coleg e sinonim cu a munci 
cot. A fi solidar cu Institu- 
e egal cu a simți cum o

ce. Tînărul care 
în urma lui o

S-a născut la Craiova la 5 decem
brie 1866 și a trăit ca un proletar 
intelectual, chinuit de mizeriile unei 
societăți strîmb orinduită, în care va
lorile materiale și spirituale erau bru
tal răsturnate — așa cum observa în 
poezia Gînduri ostenite, în energice 
accente de satiră eminesciană și ma- 
cedonskiană :

„Am văzut nerușinarea ocărind în
țelepciunea, / Am văzut dobitocia în- 
tinzîndu-și negriciunea / Pe obrazul 
cugetării alb, ca aurul curat, / Am 
văzut fățărnicia dînd în lături adevă
rul ; / Am văzut, de foame, munca în 
dureri smulgindti-și părul; / Am vă
zut talente stinse sub îngreunarea 
vieții, / In mizerie sleindu-și bărbăția 
tinereții; / Am văzut și pismuirea 
veninoasă urmărlndu-i, / Și-n sfîrșit 
nenorocirii ca trofee dăruindu-i, /Am 
văzut fi nulitatea îngîmfată, idioată, / 
Prețuindu-se în toate că ea singură 
e toată" ;

Afirmarea literară a lui Traian De- 
metrescu se produce în direcția este
tică de la Contemporanul, în zorii sim
bolismului românesc pe care-1 ilustrea
ză cu cîteva poezii remarcabile, un, , 
Corbii, anunțînd note și motive ba- 
coviene :

„Pe plopii întinși / Coboară cor- 
bii-n pilc de doliu, / Cernesc al iernii 
alb lințoliu, / Și, triști de foame par 
învinși... / Cugetători f Privesc spre 
cer, privesc departe; I Pe cînd un 
glas de vînt împarte / Un cîntec care 
dă fiori... / In cimitir, / Pribegi, s-au 
adunat la sfadă: / Iar sub uitare și 
zăpadă / S-ascund mormintele în 
șir".l

înrudirea o recunoaște, de altfel, 
Bacovia însuși cînd scrie poezia 
Amurg :

„Trec corbii — ah „corbii" I Poe
tului Tradem / Și curg pe-nnoptat I 
Pe-un tîrg înghețat..." /

E încă un exemplu al modului or
ganic în care se dezvoltă o literatu
ră, al rolului pe care-1 au scriitorii 
așa-ziși „mărunți" în evoluția unor 
specii și genuri literare.

Unii dintre poeții simboliști au avut 
în tinerețea lor sau unii chiar toată 
viața legături cu lupta clasei munci
toare. Volumul de versuri al lui Traian 
Demetrescu din 1885 este prefațat, 
de altfel, de primul teoretician al 
simbolismului românesc, Alexandru 
Macedonski. Dar mai mult decît co
ordonata intimă, simbolistă uneori, se 
conturează, în lirica lui Tradem, o 
poezie socială, protestatară, cu accen
te sfîșietoare: „Stăpîne, pricepe-mi 
durerea — zice un muncitor patro
nului — Furi pîinea copiilor mei" (In 
atelier), o poezie generoasă și plină 
de umanism (Necunoscuta, Cătunul), o 
poezie profetică precum Muncitorilor, 
cu acea memorabilă strofă vizionară :

„Din idealurile voastre, I O, visă
tori flămînzi și goi, / Vor răsări ca 
niște astre, / Senine lumi cu oameni 
noi; / Și-n vremurile acele sfinte, / 
Pămîntul poate va fi rai, I Vor răsuna 
mai dulci cuvinte, / în cîntecele lor 
de mai I /

Dacă uneori accentele sociale se 
diluează, în poezia lui Tradem, în 
milă și altruism, precum în atelier, 
alte dățj ele sînt exprimate răspicat, 
ca un energic îndemn la revoltă :

„Cel bogat e surd la plînsul milei 
și nenorocirii, I Pe grumazii voștri 
urcă-a lui culme de mărire... / Sgu- 
duiți-vă și ele vor fi prăzile pieirii..." 
(Proletarii)

Pentru asemenea versuri îndrăznețe, 
pentru caracterul lor demascator al 
unei nedrepte orînduiri, pentru idea
lurile socialiste ale autorului, pentru 
prevestirea unei lumi mai bune, pen
tru solidaritatea sa cu cei mulți, mun
citorimea a îndrăgit versurile lui Tra
ian Demetrescu, articolele sale, lupta 
lui pe care a apreciat-o în termeni 
elogioși unul din conducătorii ei, I C. 
Frimu, care scria în România mun
citoare din 26 iunie 1905 : „Ca mun
citori conștienți am ținut să venim cu 
toții sub steagul nostru roș. să sărbă
torim memoria lui Traian Demetres
cu, ca unul ce a stat alăturea de noi, 
ca unul ce a luptat sub aceeași fla
mură roșie a socialismului. în operele 
sale veți găsi femei cu rochii de un 
fîșîit armonios, cu sînuri roz-albe. cu 
mînuțe gingașe și catifelate — dar 
veți găsi și muncitori plini de griji 
și de nevoi ce zac în mizerie". E în 
aceste rînduri o admirabilă intuiție 
critică, o înțelegere adîncă și nuan
țată a operei lui Tradem despre care 
I. G. Frimu spune în continuare : „El 
a propovăduit o viață nouă, el a pro
povăduit revolta. Ziua de azi să fie 
un imbold muncitorilor la luptă, ziua 
de azi să fie un imbold poeților de 
a trezi și a da lumină și păturii obij- 
duite, ce dă totul, pînă chiar și viața 
ei — și în schimb nu primește ni
mic".

Poeziile Ini Tradem au pătruns a- 
dînc în conștiința maselor populare 
și sub forma unor romanțe pe care 
puțini mai știu că le datorează lui. 
E vorba de Călugărul („Călugărul 
din vechiul schit") și de Farmec („Si 
cavalul tot s-aude I De departe trist 
și vag ;/ F. o doină de la stînă, / 
Jalea unui dor pribeag"

Traian Demetrescu și-a dorit întot
deauna poezia clară, accesibilă unui 
public larg de cititori, cu o răspicată 
finalitate socială și nu cu ciudățenii 
și contorsionări avide de o glorie gra
tuită și efemeră :

Versurile mele scumpe, / Cînd veți 
fi ieșite-n lume, / Nu cătați să-mi 
faceți stare / Sau să-mi remarcați 
vreun nume; / Cu măriri și glorii 
vane / Al meu suflet nu se leagă I / 
Dar aș vrea ca orișicine / Tot ce-am 
scris să-mi înțeleagă I

O năzuință nobilă și exemplară I

murea lăsa mai ales 
amintire luminoasă.


