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STATISTICA 
MATEMATICĂ
instrument

de organizare 

științifica
a producției

Y ■
în vocabularul 

internațional es
te de acum în
cetățenit un ter
men nou — cel 
de matematiza
re. El reflectă 
ampla pătrun
dere și utili
zare a metodelor și aplicațiilor 
matematicii pe terenul celor mai 
diverse sectoare de activitate, 
știut fiind că folosirea matematicii 
este intim legată de aproape toate 
marile progrese care au revoluțio
nat cunoașterea umană în ulti
mele decenii, de la descifrarea 
tainelor atomului la calcularea 
traiectoriei rachetelor și sateliți
lor artificiali. Matematizarea este 
însă nu numai un instrument 

sub un anumit aspect, și un 
„□arometru" al dezvoltării știin
țelor, care oglindește progresele 
realizate pe linia exactității, căci 
matematica are tocmai ca ele
ment esențial și definitoriu pre
cizia.

în ultima vreme, ca rezultat al 
utilizării tot mai largi a matema
ticii pe terenul statisticii, cunoaște 
o puternică dezvoltare și diversi
ficare statistica matematică. în 
legătură cu activitatea desfășurată 
de specialiștii noștri în acest sec
tor, ne-am adresat prof. dr. Gheor- 
ghe Ciucu, de la Centrul de sta
tistică matematică al Academiei.

— Ce ne puteți spune în legă
tură eu afirmarea creseindă în 
ultimul timp, iu diverse domenii 
de activitate, a statisticii matema
tice?

— încadrîndu-se în categoria 
mai largă a științelor dc contact 
(limitrofe sau de graniță), statis
tica matematică se ocupă cu stu
diul fenomenelor de masă carac
terizate printr-un număr limitat 
dc caracteristici numerice. Ea uti
lizează în acest scop raționamen
tele teoriei probabilităților, pu- 
nînd în evidență legătura dintre 
necesar și întâmplător. Astfel, in
diferent de natura concretă a fe
nomenului, fie el proces de ordin 
social sau economic, tehnic sau 
științific, — cînd sînt avute în 
vedere procese complexe, impli- 
cînd o multitudine dc aspecte 
dintre care unele prezintă in ge
neral un caracter de repetiție — 
cu alte cuvinte constituie un „fe
nomen de masă" — statistica ma
tematică oferă posibilitatea să se 
prevadă cu un mare grad de pro
babilitate desfășurarea ulterioară 
a procesului, să se depisteze din 
timp eventualele abateri și frec
vența lor, să se anticipeze și să se 
preîntâmpine momentul apariției 
lor. Pe scurt, se realizează în a- 
cest fel o prelucrare și interpre
tare superioară ale materialului sta
tistic, transformarea acestuia în- 
tr-o sursă de concluzii importante 
privind perfecționarea respectivu
lui proces.

Statistica matematică își găsește 
în prezent largi aplicații pe tere
nul științei sau culturii, al investi
gațiilor sociologice. Fără a reduce 
din importanța acestor aplicații,

Convorbire cu prof. dr. 
Gh. CIUCU

Centrul de statistică matematică 
al Academiei

trebuie sublinia
tă îndeosebi în
semnătatea ei 
pentru activita
tea economică, în 
primul rînd pen
tru domeniul 
producției indus
triale, atît în ce 

privește procesele de produc
ție cît și problemele condu
cerii și organizării întreprinde
rilor. Extinderea continuă a me
canizării și automatizării produc
ției, folosirea unor dispozitive 
complexe, de mare putere și rapi
ditate, ce permit productivități su
perioare, implică și o exploatare 
corespunzătoare, o eșalonare judi
cioasă și riguroasă a diverselor o- 
perații, un control prompt al re
zultatelor lor, o conducere care să 
răspundă acestui plus de operati
vitate impus de tehnica modernă, 
în activitatea unei uzine sînt pre
zente un mare număr de fenomene 
de masă, așa-numite „colectivități 
statistice" — ansamblul investiții
lor, al utilajelor și al forței de 
muncă, al operațiilor și al piese
lor fabricate etc. — care repre
zintă tot atîtea terenuri de apli
care a soluțiilor statisticii mate
matice. Ea permite înlocuirea unui 
șir de metode și tehnici empirice 
cu procedee superioare, bazate pe 
modelarea matematică. în esență, 
prin folosirea metodelor statistico- 
matematice se asigură o raționa
lizare a activității de producție, în 
sensul aprecierii cifrice, științific- 
exacte a diferitelor aspecte din 
activitatea întreprinderilor, asigu- 
rîndu-se o creștere considerabilă a 
eficientei fondurilor de investiții, 
materialelor și instalațiilor de 
producție, cît și a activității fi- 
nanciar-administrative. în ceea ce 
privește calitatea producției, sta
tistica matematică permite respec
tarea tuturor indicilor de calitate 
prevăzuți, deplasînd tot mai mult 
accentul de la post-operatoriu și 
constatativ la preventiv, la o acti
vitate de preîntîmpinare a even
tualelor deficiențe sau dereglări.

în domeniul conducerii adminis- 
trativ-financiare, statistica mate
matică s-a impus ca un auxiliar 
prețios al unei activități moderne, 
întrucît și în acest domehiu există 
„colectivități statistice". Confrun
tată cu probleme care, în esența 
lor, au caracterul așa-numitului 
„fenomen de masă", conducerea 
administrativă a întreprinderii 
poate alege din mulțimea soluții
lor economice pe cea mai favora
bilă, respectiv varianta sau soluția 
optimă. în acest fel se realizează 
premisele pentru o justă utilizare 
a resurselor de muncă, materiale 
și bănești ale fiecărei întreprin
deri sau ramuri de producție în 
parte, cît și ale economiei națio
nale în ansamblu.

— Care sînt direcțiile generale 
de dezvoltare a statisticii mate
matice?

Convorbire realizată de 
Teodor CAZACU

(Continuare în pag. a V-a)

STABILIREA RELAȚIILOR DIPLOMATICE 

ÎNTRE ROMÂNIA Șl VENEZUELA
în dorința unei mai bune cunoașteri reciproce și a dezvoltării co

laborării dintre Republica Socialistă România și Republica Vene
zuela, guvernele celor două țări au hotărît să stabilească relații di
plomatice la rang de ambasadă.
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Ingeniozitate

BINELE
Un tată

crește

zece copii...

Nicăieri ingratitudinea nu 
apare mai flagranta ca în 
mentalitatea celor care ig
noră ceea ce au făcut pen
tru ei părinții. O bătrînă din 
Calafat este scoasă de fiică 
și nepoată din casa în care 
le crescuse. și în care fie
care lucru îi vorbea despre 
sacrificiile și bucuriile ei 
trăite de-a lungul atîtor ani 
ca mamă și 
la azilul de 
țină vreme, 
gest, bătrîna 
lor : Elena
Vîrtosu. La Timișoara, 
ședințele tribunalului orășe
nesc îmi arată o plîngere a 
unui bătrîn în vîrstă de 82 
de ani : „Sînt’în nevoie. Am 
patru copii cu bunăstare, dar 
nu pot să stau la nici unul”.

Unul dintre fii, Iosif Don, 
locuiește pe strada Snagov 
în blocul A.

— L-aș ține — îmi arată 
el apartamentul mare, frumos 
mobilaf — dar nu știți cum 
sînt bătrînii ? Am și eu lu
cruri, trăiesc la oraș. Ii spun 
să nu intre încălțat pe covor, 
dar a doua zi uită. între
bați și pe sora mea.

Părinții dau copiilor to
tul I Există o lege a firii în 
numele căreia copiii trebuie 
să răsplătească într-un fel 
truda și sacrificiile părinților.

bunică. E dusă 
bătrîni. La pu- 

cutremurată de 
moare. Numele 

Patru și Angela 
pre-

Chiar și atunci cind nu li se 
cere.

E o recunoștinfă care se 
impune.

Lașitatea

prietenului

Se impune și între prie
teni. Se spune că prietenia 
este un suflet cu două tru
puri. întrebat de ce și-a iu
bit prietenul, unul dintre mo
raliștii francezi (Montaigne) 
spunea : „Pentru că era el, 
pentru că eram eu”. Prie
tenul se lasă pe el, își sa
crifică propriile interese nu- 
măi să-l ajute pe celălalt. 
Dar se poate ca celălalt, du
pă ce și-a > împlinit dorințe
le, să se facă dintr-odată că 
nu-l mai cunoaște?

— Cu doi ani în urmă — 
povestește Gheorghe Mura- 
riu, muncitor la Fabrica de 
țigarete Timișoara — mi s-a 
petrecut un lucru grav. Mi-a 
fost desfăcut, pe nedrept, 
contractul de muncă. Lămu
rirea situației depindea de 
un prieten al meu, Silviu Pu- 
finelu. Avusesem amîndoi a- 
ceeași meserie, trecusem îm
preună prin multe împreju
rări în care-i dovedisem sen
timentele mele de'prietenie ; 
între timp el fusese promovat 
șef de sector și relațiile din
tre noi nu mai erau atît de 
strînse. Eu nu voiam să a- 
pelez la el. nu voiam să 
creadă că încercam să pro
fit de vechile relații, dar si
tuația trebuia limpezită. Și 
cum acest lucru trebuia să-l 
facă șeful de sector, l-am ru-

Instalația de sol- 
ventare a motori
nei cu furfurol de 
la rafinăria din 
orașul Gheor
ghe Gheorghiu- 
Dej, ultimul o- 
biectiv din planul 
le dezvoltare a 
icestei 
.ontribuie 
orificarea 
ioară a 
rrime, la 
ea unor
de calitate. Ea se 
emarcă printr-un 
nalt grad de 
omatizare și 

o capacitate 
prelucrare 
300 000 tone

supe- 
materiei 
realiza- 
produse

au-
are 
de 
de
pe

an

l;olo : Agcrprcs

Scriam recent despre 
dezvoltarea ingeniozității 
copiilor noștri care tre
buie pregătiți pentru o 
epocă mult mai evoluată 
din punct de vedere teh
nic și științific. Problema 
mi se pare majoră, aș 
spune chiar gravă. încer
cam să-i ambiționez pe 
fabricanții noștri de ju
cării — la a căror inge
niozitate apelăm atunci 
cînd ne gîndim la dez
voltarea ingeniozității co
piilor noștri. Adus în dis
perare de cauză, dar nu 
dezarmat, de sărăcia 
standurilor de jucării din 
magazinele
destinate copiilor — 
care 
rului 
tele

loan GRIGORESCU

noi cu ale noas- 
zic cîte ceva, 

scriu prin ziare,

drisanții" ? „E 1 Ei cu ale 
lor, 
tre 1 Mai 
mai
mai își dau cu presu
pusul dar caravana tre
ce ! Și în plus jucăriile 
noastre bune sau proas
te, urîte sau frumoase, 
științifice sau rudimenta
re se vînd. Ne facem pla
nul, încasăm primele, 
plătim ideile cîtorva „in-

cu mărfuri 
în 

rudimenta- 
așa-numi- 
științifice" 

anti-

năvala 
elimină 
„jucării 

mă înscriam 
cipat în replică la cuvîn- 
tul specialiștilor din acest 
domeniu, deoarece consi
der dezvoltarea ingenio
zității copiilor noștri o 
problemă acută. Dar... 
Ori sensibilitatea celor 
vizați s-a tocit complet și 
nervul presei îi Ițtsă ne
păsători, ori vizam pe ci
neva în 
sublimii 
liști" în 
lipsesc 
căci înscrierea mea 
replică a rămas — pînă 
acum — fără preopinenți. 
Ce și-or fi spunînd „an-

opinii

contumacie, ori 
noștri „specia- 
acest domeniu 

cu desăvîrșire, 
în

genioși" care au redesco
perit sabia de lemn și 
pușca de tras la semn, 
ori cutiuța cu șoricelul și 
pisicuța, și lucrurile, de 
bine, de rău, merg. Ce 
mai vreți ? Doar am fost 
și noi copii și faptul că 

nu ne-am jucat decît cu 
palașCa de noroi, cu gio- 
lul de capră ori cu bila nu 
ne-a împiedicat șă ajun
gem ce-am ajuns 1".

Mai poți spune ceva ? 
Mai poți.
Am avut cîteva dumi

nici însorite în acest ia
nuarie cu geruri ușoare, 
seci, atît de ademeni-

Comunicat
La invitația președintelui Republicii Somalia, Aden Abdullah 

Osman, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, Chivn Stoica, împreună cu soția, va efectua o vizită oficială 
de prietenie în Somalia între 7 și 11 februarie 1967.

de Vasile BĂRAN

ARE
gat să analizeze în m<3d o- 
biectiv împrejurările în care 
a avut loc întîmplarea aceea 
cu mine. Dar Puținelu m-a 
privit cu neîncredere, apoi a 
început, pur și simplu, să 
mă ocolească. In cele din 
urmă, spre marea mea sur
prindere, mi-a spus că „in
tervenția comportînd riscuri", 
ar fi mai nimerit să caut 
serviciu în altă parte.

M-am adresat forurilor su
perioare.

— Ce mentalitate, comen
tează Ion Păuna, ing. șef la 
I.R.P.-Timișoara. Cită 
are nevoie de ajutor 
un „prieten devotat”.

Omul care își face 
țime de „prieteni"
ici-colo, își rezolvă proble
mele, și în toată această vre
me IA. Cînd e vorba însă de 
A DA, EL se închide ca a- 
riciul în ghimpii lui.

vreme
îfi este

o mul- 
sare de

Generozitate

cu randament

Recunoștința — adîncește 
analiza fenomenului criticul 
Nicolae Ciobanu de la revis
ta „Orizont” — trebuie să 
fie echivalentul unui gest 
prin el însuși generos, uman, 
care să nu vină în contradic
ție cu etica socială ci, dim
potrivă, să confirme legile a- 
cesteia. Există, într-adevăr, 
oameni care privesc raportu
rile lor cu ceilalți numai în 
mod ufilitarist. Arătîndu-se 
generoși, ei nu o fac față de 
oricine, ci numai față de a-

PREȚ?
9

ceia
putea servi intr-un fel 
altul. E o generozitate calcu
lată, o investiție de bunătate 
care va da 
faptă bună 
falsificare 
pentru un
Eu sînt lector universitar și, 
în preajma examenelor de 
admitere în facultate, vin a- 
semenea „generoși”, amin- 
tindu-mi cite un gest de-al 
lor, făcut altădată față de 
mine, într-o împrejurare cind

de care, mai tirziu, s-ar 
sau

RANDAMENT. O 
devine, printr-o 

a noțiunii, izvor 
trafic sentimental.

• n

procedeul era perfect
Iar acum îmi spun :

— Primeșfe-I pe puști, a 
fost printre primii în liceu, 
n-o să ai nici o bătaie de 
cap.

— Dacă a fost printre pri
mii, ce nevoie ai de inter
venție ?

— Trebuie să m-asigur, a- 
jută-mă, adu-ți aminte că și 
eu...

etic.

(Continuare 
în pag. a Il-a)
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toare pentru săniuș. Și 
întîmplarea a făcut să mă 
găsesc de două ori în. 
preajma parcului Tonola, 
în „mahalaua" Teilor, 
lingă cupola circului nou, 
acolo unde a fost îngro
pată o „groapă" a mize
riei bucureștene de altă 
dată și drept epitaf i s-a 
ridicat un umăr mîndru 
de blocuri albastre. Dom
neau în parcul acoperit 
de nea o voioșie, o exu
beranță, o fTenezio de 
„Iarnă pe uliță" coșbu- 
ciar.ă, ademenitoare și 
contagioasă și, privind 
bucuria copiilor alune- 
cind pe zăpadă spre o- 
chiul înghețat al lacului 
de peste vară, gîndeai e- 
moționat și plin de recu
noștință la cei care au so
cotit că parcurile noas
tre pot avea și o viață 
de iarnă și 
zuit din mai 
croiască locul viitoarelor 
pîrtii ale gerosului ghe- 
nar. Dar vai, n-a ost așa! 
Au apărut doue ignale în 
mantăi cafenii și parca 
au dat lăcustele in gră
dina bucuriei că r:-au pus 
să urle la copii, să ame
nințe, să înainteze agre
siv spre cei care întir- 
ziau să le piară din cale. 
Erau destoinicii paznici ai 
parcului, pașnici părinți 
de copii, gata din prea 
mult zel profesional să-și 
cheltuiască o forță fizi
că impresionantă (mult 
mai utilă la o muncă, pe 
măsura lor decît la 
flatul în țignal), pe 
nările delicvenților 
trei, șapte, sau zece

De data aceasta 
vorba de ingeniozitatea 
oamenilor mari. E drept, 
parcul poate suferi de. pe 
urma săniilor, dar ce fru
mos era cînd el însuși 
parcă rîdea, și ce trist 
e cînd nu-l mai atinge ni
meni, ci doar trilurile pri
vighetoarei de fier îi în
gheață sufletul 1 De ce ui
tăm la instalarea unui ast
fel de parc situarea noas
tră geografică într-o cli
mă continental-excesivă 
în care, după petunii și 
panseluțe, vine zgribulită 
iarnă cu prea puținele ei 
farmece ? S-au plantat 
pomi decorativi, lămpi 
joase, boschete, s-au 
așezat bănci vopsite in 
verde și, în fruntea parcu
rilor, la intrare, s-au bă
tut în țăruși niște table 
pe care au fost înscrise 
toate cele treizeci și șase 
de păcate posibile, cu 
sancțiunile de rigoare ale 
fiecăruia. Ne sînt oare ne
cesare ca dovadă care să 
ne ateste ingeniozitatea ? 
Ori ca un preambul la 
buna dispoziție creată de 
frumusețile parcurilor ?

(Continuare 
în pag. a IV-a)

au chib- 
unde să

su- 
spi- 

cl© 
ani. 
este

„Triumviratul" 
regresului

La marginea pistei de aterizare a 
aeroportului din Luanda, capitala 
Angolei, se găsește o enormă pan
cartă pe care, cu litere mari, ca de 
reclamă, scrie : „Aqui e tamben Por
tugal", adică „Aici este, de aseme
nea, Portugalia". Inscripția vrea să 
convingă pe cei ce au decolat cu 
șapte ore în urmă din Peninsula Ibe
rică și au parcurs 6 000 de kilometri 
deasupra Atlanticului că, aterizînd in 
Atrica, nimic nu s-a schimbat și că 
se allă din nou pe pămînt portughez. 
Realitatea se impune însă curînd — 
chiar de la primul contact cu planta
torii ce mișună prin oraș, refugiați 
aici de frica mîniei populare ; „bere
tele albastre” — cum li se spune sol- 
daților portughezi, nu îndrăznesc să 
circule de unul singur pe străzi. Dar 
mai direct, simt realitatea militarii 
dislocați în junglă. Ici, colo, fortăre
țele lor sînt ținte ale tirurilor de mi

tralieră. Drumurile ce duc spre ele 
sînt înțesate de capcane. Duduitul 
camioanelor ce se strecoară' prin 
junglă este întrerupt adesea de ex
plozii. Departe de a fi pămînt portu
ghez, Angola luptă cu arma în mină 
pentru libertate.

La mii de kilometri ae Angola -— pe 
coasta estică a Africii, în Mozarabic, 
situația este identică. In larg, scăldată 
de apele înspumate ale Oceanului 
Indian, ihsula ce poartă numeie 
țării, Vasco da Gama, turnat în bronz, 
privește spre țărm. Vestitul navigator 
se întreabă parcă : ce ați tăcut din 
pămînturile pe care eu și alții am reu
șit să le descoperim și să ie facem 
cunoscute lumii ? Ce ați făcut cu po
poarele care le locuiesc ?

Augustin BUMBAC

(Continuare în pag. a V-a)
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FAPTUL

Muntele
galben

Feerie în alb la Cabana Babele
Foto : N. Nicolaescu

D VERS

La 1 ianuarie a intrat în func
țiune, la Ploiești, o moară de po
rumb cu degerminare. Modernă : 
macină zilnic 33 tone mălai. Pro
ducția se depozitează. Nu s-a li
vrat nici un sac. Motivul ? Minis
terul Industriei Alimentare n-a 
fixat încă prețul produselor. Și 
în această lună, stivele de mălai 
(800 tone 1) au crescut cît.;. Pen- 
teleul.

Să fie brînza aproape de 
mălai...

(Urmare din pag. I)

— Bine, bine — îi spun 
— dar ce 
atunci era 
amesteci ?
să încalc

Ești pus
riști pierderea unei prietenii 
numai pentru că nu părăsești 
criteriile obiectivitătii. La e- 
xamenul de admitere din 
toamna trecută un fost coleg 
de facultate a trimis la mine 
pe tatăl unui candidat față 
de care AVEA EL obligații. 
Băiatul a căzut. A dat însă 
examen la altă secție și a 
reușit. Viafa a selectat valo
rile, dar eu am pierdut un 
prieten. Acesta e mecanis
mul : cînd intervine nedrep
tatea cineva pierde. Dacă îl 
„ajutam" pe băiat, pierdea 
băiatul, deoarece ar fi fost 
împins spre o profesie pen
tru care el n-avea calitățile 
cerute. După părerea mea, 
ar fi foarte interesantă o a- 
semenea statistică : cîfi din
tre studenții care rămîn re- 
petenți sau învață fără nici o 
tragere de inimă au intrat în 
facultate pe un drum nor
mal ?

Sînt oameni care fac un 
bine fără să se gîndească a-

ai făcut dumneata 
altceva, de ce le 
Dumneata îmi ceri 
legile ?
în situații în care

tunel cînd îl fac la vreo răs
plată. Ulterior apar însă niș
te interese : „la să mă duc 
pe capul ăluia I" Toamna tre
cută a venit la mine un în
vățător. Îmi făcuse mult bine, 
dar nu puteam să-i răspund 
cu ceea ce-mi cerea el. In 
asemenea împrejurări este 
preferabil să fii suspectat de 
„lipsă de recunoștinfă’ decît 
să răsplătești pe cineva prin 
fapte care contravin criteriu
lui etic.

— Răsturnarea valorilor în 
relafia de recunqștinfă ore 
loc mai ales în rîndul tine
rilor — își spune părerea 
profesorul Gheorghe Nădășan 
de la Liceul nr. 3 din Arad. 
Demonsfrafia s-ar putea face 
așa : elevul X îl lovește pe
Y. Lîngă ei se află elevul
Z. Cînd dirigintele află ce 
s-a înfîmplat, elevul X ascun
de adevărul spunînd că vi
novat nu este el, ci Y fiindcă 
l-a insultat. Dar iată că vine 
Z care face lumină, deci îl 
ajută pe Y. La una din lec
ții Z, știind că va fi ascultat, 
îi cere tui 
pentru că și 
tunci cînd a 
recunoștinfă, 
mai. Dar el 
spună :

— De ce să fac așa ce
va ? Tu m-ai ajutat pentru că 
aveam dreptate, ai făcut-o 
dintr-o datorie I Tu ai apă
rat un adevăr. Și eu aș fi 
făcut-o I Ajutîndu-mă, tu nu 
comiteai o abatere. Atunci 
de ce mi-o ceri mie ?

Răsturntnd valorile, 
mestecînd ceea ce 
moral 
vine 
junge 
din
Justifieîndu-și în acest fel ac
tul de 
elevii 
tru a
Nagy Alexandru la furt. Ei 
se află acum la colonia de 
reeducare.

cu ceea ce 
moralității, 

uneori la 
cele mai

a- 
este 

contra
se a- 

fapte 
grave.

recunoștinfă, unul din 
buni ai liceului nos- 
fost atras de elevul

Recunoștința

o plată ?

Mîndrie
Cetățenii din comuna Vlădaia, 

raionul Vîriju Mare, spun despre 
Vasile Gaiță că e un om cinstit. 
O spune, mai ales, Pătru Constan
tin, dirigintele oficiului P.T.T. din 
comună. In urmă cu cîteva zile 
pierduse un sac cu 6 500 lei. 
V. Gaiță i-a găsit. Dădu
se „norocul" peste el ? Omul 
însă a restituit (sacul) păguba
șului. Pentru el a oprit mîndria 
de a fi om cinstit.

A știut să aleagă.

Misterul
lui 6229 BT

Pe Calea Floreasca, lîngă 
stația „Glinka" a tramvaiului 
5 — un „Fiat 850“ din regiu
nea Banat. Staționează aici 
(pe partea intens carosabilă a 
străzii) de 6 luni. Mașina s-a 
transformat într-un bloc de 
noroi, zăpadă și țurțuri. E a- 
bandonată? Are... „vreo po
veste Ce se știe e că încurcă 
circulația de 6 luni.

Și fiind vorba de circulație, 
semnalizăm. Cu faza mare 1

„Drepturi
de autor“

O ușă s-a deschis brusc. La 
miliție. In prag a apărut, văi- 
tîndu-se, Bebe Ștefan, gestio
nar la o unitate de tricotaje 
din Arad. „M-au călcat hoții. 
Patru. înalți de 2 metri. Au 
furat 25 jersee de iînă". S-au 
dus la locul infracțiunii. Intr- 
adevăr, din gestiune lipseau 
mărfuri în valoare de 7 000 lei. 
La cercetare, s-a văzut că cei 
patru nu erau nici măcar trei, 
nici doi, ci numai unul. Chiar 
„păgubașul". „Comedia" juca
tă a fost luată în serios. Cel în 
cauză încasează acum......drep
turile de autor".

Trotuoarele
La vîrsla copilăriei o căutam. Un 

petec de gheafă, cît o palmă, ne 
aduna laolaltă. $i vai de pingelei 
Dar anii au trecut și am devenit 
mai înțelepți Privim altfel peticul 
de oglindă de pe trotuoarele ier
nii. Ne îngrijorează. Ieri, în Capi
tală, 31 de persoane, lunecînd pe 
gheața trotuoarelor, au ajuns la Spi
talul de urgență (în ianuarie — 
661 cazuri). Unii cu traumatisme 
puternice. Un semnal pentru Sfa
tul popular, deputați și cetățeni. 
Curăfafi trotuoarelel

Chestiune de
...rezistență!

Un zgomot asurzitor a ridicat tot 
setul in picioare. Cutremur? Aco
perișul halei de prefabricate a 
șantierului de construcții silvice din 
comuna Gîlgău, raionul Dej, s-a 
prăbușit distrugînd un pod rulant 
și o mașină „Olinder”. S-a stabi
lit și cauza: zăpada căzută a în- 
frînt rezistenta . acoperișului. Acum 
au rămas și proieefanții... descope- 
rifi. Vor rezista pagubelor?

Studentul
lui papa

îi dădeau 
un chef’. 
Bonfidea- 

nu cu euforica atmosferă de bar. 
La 22 de ani era „anul I’ la Drept 
(Cluj). Ziua, în loc să meargă la 
cursuri, ieșea dintr-un chef și intra 
într-altul. Recent, i-a venit ideea 
să facă un cadou partenerei. Pro- 
fitînd de neatenția barmanei, a 
șterpelit (scuzați, d-le student în 
Drept, termenul) o sticlă (de 1 kg) 
de lichior și apoi a oferit-o par
tenerei profund emoționate. Așa a 
trecut de la codul manierelor ele
gante, la Codul penal. Studiază, 
pe pielea proprie, Dreptul.

Rubricâ redactatâ de 
Ștefan ZIDĂRIȚA 
Ștefan DINICĂ

încă din liceu, părinții 
bani „să mai facă și el 
Așa s-a obișnuit Cornel

ev sprijinul corespondenților 
„Scînteii".

Y să-i „sufle" 
el l-a ajutat a- 
fost bătut. Din
Y face întoc- 
ar trebui să-i

ATITUDINEA
RESTAURATORULUI
vechii

Prețuirea pe care orînduirea 
noastră socialistă o arată monu
mentelor vechii culturi stimulează 
interesul și preocuparea unor pă
turi tot mai largi ale populației nu 
numai pentru cunoașterea acestora 
că valori istorice și estetice, ci și 
sub aspectul condițiilor în care ele 
trebuie să fie păstrate și restaurate. 
In vremea din urmă apar în presă 
luări de poziție ale unor specialiști, 
confruntări de opinii, conservarea 
patrimoniului cultural fiind privită 
ca o problemă de interes național, 
ca o datorie patriotică.

Unul dintre aspectele cate rețin
. îndeosebi atenția este acela al li- 

.mitelor și caracterului intervețgți^j 
restauratorului, problema raportu
lui dintre componentele autentice 
ale monumentelor istorice și con
tribuția celor care 
Această contribuție 
funcție de specificul 
lui, de starea în care 
utilizarea sa actuală 
Contribuția restauratorului apare 
gradată, de la o simplă reeditare a 
unui martor păstrat în cadrul mo
numentului însuși, la reconstituiri 
— pe baza unor documente arheo
logice sau iconografice ori pe bază 
de elemente analoge furnizate de 
arhitectura altor monumente con
temporane — și pînă la elaborarea 
unor componente noi care, prin 
forța împrejurărilor, constituie re
zultatul unui proces de creație, am 
putea spune, al inovației. Așadar 
ne aflăm în fața a trei tipuri dis
tincte de restaurare : de reîntre
gire, de reconstituire și de inovație, 

s /, Una dintre tendințele care se 
'. manifestă în rîndul specialiștilor 

■■" pe plan mondial este aceea de a 
limita intervenția asupra monu
mentelor istorice exclusiv la lucră-

„ rile de conservare, respingîndu-se 
restaurarea. Născută în țările bo
gate în vestigii ale antichității, a- 
ceastă soluție pare potrivită in 
cazul unor monumente care, căzînd 

'în ruină, și-au pierdut funcțiunea 
și au devenit obiecte de muzeu ;

/ reconstituirea lor ar face să preva
leze elementele de completare asu- 

K pra celor originale, anihilînd far- 
mecul și caracterul de autentici- 

\\tate. Preocuparea restauratorilor 
\\noștri de a reda integritatea plas- 
, \ Xică unor clădiri medievale care 
\\și-au păstrat funcțiunea și unde 
\\elementele lipsă reprezintă un 
\ procent relativ puțin important în 
\ Vaport cu volumul' general al mo- 
N ,\numentului, i-a făcut să se situe- 
\ ze pe o poziție oarecum distinctă 
\ Xfață de tendințele arătate. La noi, 
- \restaurarea urmărește atît conser- 
\ varea elementelor autentice ale 
, 'monumentelor, cu patina pe care 

au lăsat-o veacurile, cît și reîntre
girea lor în scopul asigurării unei 
\ perceperi unitare sub aspect plas

tic. Reîntregirea decorației exte
rioare de arcaturi a bisericii mî7 
năstirii Radu Vodă din București 
se face pe baza unor martori con
servați sub îmbrăcămintea neogo
tică care a ascuns, la mijlocul se
colului trecut, edificiul original. 
Partea superioară a unor turnuri 
ale castelului din Hunedoara se 
reconstituie pe baza unei machete 
și a unor relevee executate la sfîr- 
șituT veacului trecut. In toate aces
te cazuri, documentul 
teriul de bază care 
pe restaurator.

Apar însă situații 
mentele știrbite se cer a 
gite, dar documentele care să per
mită reeditarea lor fidelă lipsesc. 
Recomandările întîlnite în lucră
rile specialiștilor, cît și exemplele 
din practică arată că restauratorul 
are de ales între următoarele so
luții : să recurgă la analogie, la 
un „fond neutru" ' ‘
tectură a epocii noastre". în vir
tutea acestei poziții, între cele două 
războaie mondiale, cît și în etapa 
contemporană nouă, au fost recon
stituite pe bază de analogie în spe
cial elementele verticale (turnuri 
și turle), deosebit de importante 
pentru definirea soluțiilor plastice 
ale arhitecturii feudale românești, 
în felul

B turlele

restaurează, 
variază în 

monumentu
se află și de 

și viitoare.

n

cert este cri- 
îl călăuzește

în care ele- 
fi reîntre-

sau la o „arhi-

acesta au fost refăcute 
bisericilor Krețulescu,

arhitecturi
dr. arh. Gh. CURINSCHI

Scaune și Antim din București, la 
care s-au adăugat cele de la Ba- 
lamuci, Snagov și Brebu (toate de 
arh. Ștefan Balș). Practica mondia
lă ne oferă, totodată, exemple în 
care reîntregirea unor componente 
dispărute, chiar în 
documentele asupra 
ginale nu lipseau, a 
mulele arhitecturii 
Se poște cita, între 
rul modern, excepțional realizat, al 
pastelului Sforza-din Milano.

PrortfOie complexe se ivesc a- 
tunci cînd cerințe funcționale pre-

puncte

cazul în care 
înfățișării ori- 
recurs la for- 
contemporane. 
altele, interio-

de vedere
■

tind completarea unei clădiri isto
rice cu noi elemente sau corpuri. 
In trecut, în cazul unor adăugiri 
făcute unor clădiri monumentale 
s-a procedat fie reluînd — în oca
zii rare — plastica monumentului, 
fie, de cele mai multe ori, făcîn- 
du-se apel ia stilul arhitectural al 
epocii. în istoria arhitecturii, ne-* 
numărate exemple ilustrează mo
dul in care fiecare epocă a adău
gat cîteva note pentru continuarea 
și desăvîrșirea unei partituri. Pia
ța San Marco din Veneția, ansam
blul bazilicii Sf. Petru din Roma, 
grupul piețelor centrale din orașul 
Sibiu, complexul mînăstiresc Cozia 
reflectă viața și succesiunea 
rațiilor, evoluția stilurilor în 
tectură.

Ce caracter trebuie să aibă 
componente arhitecturale incluse 
în cadrul ansamblurilor istorice ? 
„Carta internațională a restaurări
lor", adoptată în 1964 la Veneția, 
pretinde ca adăugirile .aduse mo
numentelor să respecte „părțile 
interesate ale edificiului, cadrul 
său tradițional, echilibrul compo
ziției și relațiile sale cu mediul 
înconjurător". Carlo Perogalli a- 
firmă cu dreptate că „sînt tot atî- 
tea moduri de a parcurge acest 
drum cîte ocazii de a o face". O 
primă lucrare de amploare din a- 
ceastă categorie a constituit-o, la 
noi, realizarea unei noi incinte 
pentru biserica mînăstirii Dealului 
(arh. Ioana Grigorescu și N. Dia- 
conu). Constituind ca scară, pro
porții și culoare un cadru potrivit 
pentru monumentul istoric, deși se 
citește preocuparea autorilor de a 
nu repeta metodele vechi, arhitec
tura incintei urmează totuși înde
aproape sugestiile furnizate de 
compoziția elementelor de epocă. 
Incinta recondiționată a mînăstirii 
Neamțului (arh. Șt. Balș) constituie 
un cadru înfrumusețat al monu
mentului de mare strălucire al e- 
pocii lui Ștefan cel Mare — bise
rica. O poziție distinctă o denotă 
pridvoarele caselor din incinta mî
năstirii Sucevița (arh. Ioana Gri
gorescu), despre care s-au exprimat 
păreri diferite, chiar contradictorii. 
Realizate din beton armat aparent, 
excelent executat, pridvoarele se 
încadrează, ca soluție spațială, în 
spiritul arhitecturii tradiționale și, 
totodată, iriformează cu precizie pe 
privitor că sînt elemente noi, in
troduse de restaurator. Desigur că 
soluția aleasă, în funcție de perso
nalitatea autorului, poate fi discu
tată. Consider însă că ea este justă 
din punct de vedere principial. Aș 
vrea să subliniez că atît lucrările 
de restaurare propriu-zisă (reîn
tregire și reconstituire), cît și ela
borarea de noi componente se ba
zează, fiecare, pe o metodologie 
proprie. Restaurarea și inovația nu 
trebuie să-și inverseze nici obiec
tivele, nici procedeele. „Inovînd" 
în restaurare se alterează valoarea 
istorică a monumentelor; re-

1
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a pasușe care nu pot « 
detrimentul sesizării I 
autentice, de valoa- R

I
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curgînd la o proiectare „în 
în cazul componentelor noi, 
poate ajunge la pastișe care nu pot 
fi decît în <’ 
componentelor 
re istorică.

Dificultatea 
mei aspectului 
termină cîteodată pe restaurator să 
recurgă la procedeul facil al reedi
tării unor aspecte 
semnificative, care 
turate și înlocuite, 
rințele funcționale 
cer, cu noi elemente. Poziția res
tauratorului nu poate să fie aceea 
a unui arhivar obligat să păstreze 
și un petic de hîrtie, și un document 
de valoare; el trebuie să aibă o po
ziție selectivă..

In momentul de 
diu lucrări unde 
i.ului între vechi 
pe un plan foarte 
de includerea în incinta mînăstirii 
Putna a unui muzeu pentru păs
trarea nestematelor ei odoare, cît 
și de realizarea unui vast recipient 
în preajma monumentului triumfal 
ue la Adamclisi, în care urmează 
să fie reconstituită muzeistic dis
punerea pieselor sale sculptate. A- 
șadar, domeniu] restaurărilor nu 
exclude inovația. Dar aportul con
temporan trebuie să se înscrie cu 
modestie și sensibilitate în contex
tul istoric. Indicațiile cuprinse în 
documente de partid și de stat pri- 

i. vind domeniul de arhitectură ne 
\\pot îndruma și asupra însușirilor 
. \ff>e care trebuie să le capete noile, 

elemente incluse: specificitate, 
i amprentă proprie, caracter local.

Cu atît mai mult atunci cînd noile 
componente se nasc în sînul ve- 

, chii arhitecturi

gene- 
arhi-

noile

stil",
se

soluționării proble- 
elementelor noi de-

accidentale, ne
ar trebui înlă- 
atunci cînd ce- 

și estetice o

față sînt în stu- 
problema rapot- 
și nou se pune 
larg. Este vorba

SUCCINTĂ DESCRIERE 
A UNUI SEMEN DE-AL 
NOSTRU DESPRE CARE, 
DE-A LUNGUL A 20 DE 
SECOLE, NU S-A SCOS O 
VORBĂ ȘI AL CĂRUI 
NUME ADEVĂRAT NU 
ESTE CUNOSCUT NICI 
MĂCAR DE FUNCȚIO
NARUL CARE II PLĂ
TEȘTE SALARIUL.

CUM L-AM 
DESCOPERIT ?

Era un ger de vreo 30 și 
ceva de grade. Eu trebuia să 
traversez un cîmp pentru a 
ajunge in comuna unde a- 
veam treburi. Era noapte. 
Nu mă temeam de lupi ori 
de alte animale nedomesti
cite la acea oră. Aveam o 
lanternă la mine. Îmi lu
minam calea cu ea, adică 
poteca, pentru că o luasem 
peste cîmp. Pe la jumăta
tea drumului mi-a apărut în 
față o mogîldeață uriașă. 
Nu m-am speriat pentru că 
eu în școală am avut întot
deauna nota 10+ la curaj. 
Cum zic. Îmi iese mogîl- 
deața în față, fac niște zig
zaguri cu lama luminoasă a 
lanternei și ce văd ? Niște 
ziduri. O construcție. Deo
dată aud în întunericul ne
luminat de lanterna mea:

— Stai I
Am stat pe loc. Dar lan

terna am îndreptat-o spre lo
cul de unde a venit vocea. 
Am descoperit o crăpătură 
a zidului. Și în crăpătură 
un om îmbrăcat într-o șubă.

— Cine ești ? m-a între
bat vocea.

— Om bun.
' — Dacă ești om bun, 

vino și dă-mi un foc să a- 
prind țigara.

M-am jurat că sînt om 
bun și am intrat în crăpă
tura aia, unde stătea el, și 
i-am dat să aprindă.

— Dumneata ce faci aici ? 
l-am întrebat eu după ce 
am tras amîndoi cîteva fu

La procuratura regională 
Banat stăm de vorbă cu ju
riștii Ion Stoenescu și Vasile 
Moldovan.

— Recunoștința nu poate 
fi efect moral al unui con
tract: „Do ut des!", contract 
perfect logic atunci cînd e 
vorba de corner). Cînd un 
om face un act de generozi
tate îl face pentru sine însuși, 
își satisface propriile exigen
țe morale. Nu calculează: o 
să mi se plăteascăl De a- 
ceea, chiar cînd are nevoie 
de acela pe care l-a ajutat, 
nu pentru răsplată se duce la 
el. De obicei omul nici nu se 
duce să-i ceară ajutor celui 
pe care l-a ajutat, tocmai ca 
să nu se zică: „Uite, vine să-i 
întorc binele".

Sînt însă destule cazuri 
cînd recunoștința capătă as
pectul de contract: „Ți-am fă
cut, fă-miI" Ba, sînt unii care, 
pentru o faptă (de cele mai 
multe ori fapta aceasta intră 
în îndatoririle lor) cer plata 
dinainte. Am avut aici un 
proces cu o doctoriță care, 
înainte de a ști măcar des
pre ce boală era vorba, pre
tindea să i se plătească. Reu
șea sau nu operația, ea fixa 
un pref: atîta dai! Dacă nu, 
n-am ce-ți face! Ea miza pe 
suferința omului. Vrei 
mai suferi? Plătești!

Cu o zi mai înainte 
sem acasă la medicul 
Andreica, directorul 
de salvare și Avîasan 
giunii Banat, cîteva din su
tele de scrisori primite de-a 
lungul’ anilor de la oamenii 
îngrijiți de dînsul în stațiunea 
Hercufane: „Stimate fov. dr. 
Andreica, nu știu cum să vă 
mulțumesc pentru ceea ce 
"Sți făciit pentru'soția mea...” 
„Dragă tovarășe doctor An
dreica, am luat adresa dv. 
de la o soră, iertați-mi în
drăzneala, nu-mi refuzați ex
presia celor mai calde senti
mente...” „Mult prea stimate 
d-ie doctor, vă reamintesc că 
am fost în tratamentul dv. și 
vă mulțumesc pentru căldura 
cu care m-afi îngrijit..." „D-le 
doctor, binefăcătorul meu, vă 
doresc din inimă fericirea pe 
care o meritați..." Și mă gîn- 
deam: cînd omului îi faci un 
bine nu-l uită, nu se poate 
să-l uite.

— E adevărat — întări to
varășul Stoenescu. Chiar așa 
spunea un martor: „Să-mi 
facă el, doctorul, copilul să
nătos, că sar apoi și în foc 

|) pentru el. Dar de ce să-mi 
./ceară bani înainte?" Sînt ca
rt zuri în care omul se ține 
Udupă cineva cu un cadou, 
fi li lese mereu înainte. N-are 
N odihnă pînă nu i-l dă.

muri de mărășească in 
piept.

— Ce să fac, păzesc.
— Ce păzești ? zidurile 

astea părăsite ?
— Nii păzesc zidurile.
— Atunci ce P
— Groapa aia. Și îmi 

făcu semn să îndrept lumi
na lanternei in stînga zi
dului.

Am luminat intr-acolo. 
Era o groapă de var lungă

să nu

răsfoi- 
Dorin

Stafiei
a re-

BINELE 
ARE

PREȚ?
— E plăcerea mea, vă rog, 

fin foarte mult...
Dar asta o face să se des

carce, simfe nevoia să-și ara
te el singur recunoștința, nu 
pentru că i-o cere cineva. A- 
tunci cînd i-o cere, omul 
simte repulsie, înseamnă că 
generozitatea a avut un 
SCOP LUCRATIV: ÎȚI DAU, 
IMI DAI!

— îndatoritori, unii oa
meni se lasă pur și simplu 
tiranizafi de un asemenea 
principiu — duce mai depar
te ideea juristul Vasile Mol
dovan. O fac dintr-o anumi
tă pudoare mprală: „Pufeam 
să-l las așa? A venif la mine 
să-mi ceară să ascund o în- 
fîmplare sau să spun că am 
văzut eu ceva. Eu n-am vă
zut, dar el a plîns, m-a ru
gat, mi-a amintit de binele 
-pe care mi l-a făcut și atunci 
mi-am călcat pe conștiință!..."

Societatea

— Nu de mult, exemplifi
că tovarășul Stoenescu, noi 
am întreprins un studiu pri
vind psihologia martorilor 
mincinoși. întocmai acesta 
este raționamentul multora 
dintre ei. Devenind infractor, 
fostul binefăcător încearcă să 
scape de răspundere penală 
cerîndu-i celui pe care l-a a- 
jutat cîndva PREȚUL BINE
FACERII: Vino martor. Spune 
că la ora cutare m-ai văzut 
în cutare locl Sau binefăcă
torul și-a pus în gînd să di
vorțeze și îi trebuie motive 
serioase: „Spune că nevas- 
fă-mea e o pramatiei Te rog 
eu. Doar și eu te-am ajutat'. 
Și omul se lasă înduplecat. 
E aici o slăbiciune morală, 
care aduce mari prejudicii 
criteriului obiectivitătii. Cel 
ce e tiranizat astfel ar trebui 
să-i spună: mi-ai făcut un 
bine, recunosc! Și eu sînt dis
pus să-fi fac, dar nu încâl
cind legile dreptului și mo
ralei, nu făcînd un rău.

— Cu o vreme în urmă — 
povestește Vasile Moldovan 
— a venit la mine un cetă
țean fată de care eram înda
torat. Fiind jurist îmi cerea 
să-l scap de o răspundere 
penală. Avea copii, sofia 
încă nu muncea, situafia era 
deosebit de dramatică. îmi 
părea rău, voiam să-l . ajut, 
dar nu în felul cum îmi ce
rea el.

rul. Trebuia să-l păzeas
că cineva. M-au angajat 
pe mine. Lucrarea s-a în
trerupt acum 8 ani.

— Și dumneata de 8 ani 
păzești groapa asta P Te plă
tește cineva P

— Cum nu. La fiecare 
chenzină vine un funcțio
nar și-mi dă simbria.

— Dar cum te descurci 
singur ? Ar trebui să ceri 
niște schimburi. Dumneata

foileton de Nicuiă tănase

OMUL DIN
CRĂPĂ TURĂ

de vreo 30 de metri, lată 
de vreo 8, adîncă de 2 me
tri jumătate. O groapă în 
care cîndva s-a stins niște 
var.

— Și de ce păzești groa
pa asta ?

— Pentru că am fost an
gajat s-o păzesc.

— Dar nu mai este var 
în ea.

— Ia luminează dumneata 
cu lanterna și uită-te mai 
bine. Mai sînt vreo doi me
tri cubi... Știi dumneata, 
aici o întreprindere de con
strucții trebuia să construias
că un saivan. Au adus ma
terial aici, au început să 
ridice zidurile, și lucrarea 
s-a întrerupt. A rămas va-

păzești și ziua și noaptea, 
n-ai liber deloc P

— M-a rugat șeful șan
tierului acum 8 ani cînd 
mi-a dat varul în primire 
să-i cred că nu au fonduri 
să angajeze mai mulți paz
nici. Dar sînt recunoscători. 
Din 3 în 3 luni mai îmi tri
mit cite o primă... M-au ui
tat în crăpătura asta. Și pen
tru mine nu-i rău deloc...

★
Doamne ce piroane mai 

taie și Nicuță ăsta, vei zice 
dumneata. Auzi ce gogo
mănii îi mai trec prin cap. 
Vn om uitat într-o crăpă
tură ! Nu mă crezi P Am 
exagerat eu puțin în poves
tea asta. Gerul nu era de 30

— Dumneata trebuie să-fi 
ispășești pedeapsa — i-am 
spus. Dumneata nu ai încălcat 
legile mele, ci pe ale socie- 
tăfii și eu nu pot amesteca 
societatea cu datoria pe care 
o am eu fafă de dumneata. 
Am să fe ajut în alt fel. Am 
să o ajut pe sofia dumifale 
să ia serviciu. Și uife, îfi dau 
și niște bani. Cînd o să ai, 
o să mi-i înapoiezi.

RELAȚIA DE RECUNOȘ
TINȚĂ ARE LOC INTRE DOI 
SAU MAI MULȚI OAMENI, 
EA ESTE O RELAȚIE INTER- 
PERSONALĂ, DAR ACTUL 
PRIN CARE IȚI ARĂȚI A- 
CEASTĂ RECUNOȘTINȚĂ TRE
BUIE SĂ AIBĂ IN VEDERE 
ÎNTOTDEAUNA Șl CEL DE-AL 
TREILEA FACTOR: SOCIETA
TEA!

Esențialul:

discernămîntul

In cabinetul prof. univ. dr. 
P. Brînzeu, rectorul Institutu
lui de medicină din Timi
șoara.

— Omul caută, prefuieșfe

și își leagă fericirea de sti
ma semenilor; fără confir
marea valorii noastre prin a- 
ceastă stimă, existenfa ne-ar 
deveni sterilă. „Omul nu 
poate suferi să nu fie în sti
ma unui suflet" scria Pascal. 
Asta înseamnă că recunoștin
ța este un sentiment de DU
RATĂ. Dar ca să fie un sen
timent de durată, ea trebuie 
să germineze pe un fond 
moral luminos.

— Cum apare acest senti
ment, din ce se nașfe?

— Dintr-o faptă. Neapărat 
dintr-o faptă care o întrefine. 
Faptele sînt și declanșator, și 
combustibilul recunoștinței. 
Sînt fapte pe care, cu cît 
trece timpul, cu atît le apre
ciezi mai mult. Un elev își 
dă mai bine seama mai tîr
ziu, cînd se izbește de viafă, 
de valoarea sfatului profeso
rului. Sigur, sînt și făclii care, 
încetul cu încetul, se sting: 
„Limba celor îndatorați este 
scurtă", sau „Rugămintea-i 
caldă, mulfumita-i rece" spun 
niște proverbe. Dar, în ge
nere, oamenii sînt recunos
cători unii fafă de alfii. Re
cunoștință fafă de parinfi 
pentru că te-au crescut, de 
prieteni pentru că te-au aju
tat, de maeștri pentru că 
fi-au dat înfelepciune. Pro
blema are implicații profund 
sociale întrucît, la un lo'c, 
esfe vorba de recunoștință 
fafă de societatea fără de 
care n-ai putea exista, fafă 
de generoasa experiență u- 
mană de care sîniem perma
nent înconjurați.

Are o deosebită valoare 
etică jurămîntul lui Hipocrat: 
„Voi socoti ca egalul părin
ților mei pe acela care m-a 
învățat această artă. Voi vie
țui în comun cu el și dacă 
va fi necesar voi împărfi bu
nurile mele cu el. Voi consi
dera copiii lui ca pe propriii 
mei frați".

Cred că ESENȚIAL IN MA
NIFESTAREA ACTULUI DE RE
CUNOȘTINȚĂ ESTE SPIRITUL 
DE DISCERNĂM1NT. NU E- 
XISTĂ NICI O LEGE CA RE
CUNOȘTINȚA SĂ DEGENE
REZE ÎNTR-O SCLAVIE, DUPĂ 
CUM AR FI PROFUND IMO
RAL SĂ ÎNTORCI SPATELE 
CELUI CARE TE-A AJUTAT. 
CA ORICE SENTIMENT, PRIE
TENIA, DRAGOSTEA, ADMI
RAȚIA ETC. Șl RECUNOȘTI 4 
ȚA SE ÎNSCRIE IN PLANUL 
RELAȚIILOR INTERUMANE 
BAZATE PE CRITERII ETICE.

Vaccinarea anti- 

poliomielitică in 1967
Ministerul Sănătății și Prevederilor Sociale or

ganizează de la începutul lunii februarie acțiu
nea de vaccinare și revaccinare antipoliomielitică 
pe anul 1967.

Intre 3 februarie și 15 aprilie vor fi vaccinați 
copii născuți între 1 noiembrie 1965 și 1 noiem
brie 1966, iar în perioada 12—15 martie se va 
efectua revaccinarea copiilor din clasa I ele
mentară.

Produsul folosit este realizat de Institutul 
I. Cantacuzino din Capitală. Vaccinul fiind lichid 
va fi administrat pe cale bucală.

In urma vaccinării antipoliomielitice a popu
lației în ultimii ani, morbiditatea prin această 
boală a scăzut cu peste 90 la sută față de anul 
1960.

(Agerpres)

și ceva de grade ci numai 
de 25. In rest, dacă mint, 
uite, mă jur: să nu învăț 
niciodată să fac nod la cra
vată dacă n-a fost așa l

Dumneata ești acela care 
nu-mi dai crezare, așa e P 
Fii drăguț și dă o raită prin 
instituția în care lucrezi. 
Dacă ai ochi ageri vei des
coperi o crăpătură, și în cră
pătură un om. Un om pe 
care nu-l cunoști, dar îți este 
coleg de instituție. Ca să fiu 
mai corect, el are o vechime 
mai mare decît dumneata. 
Eu ți-am vizitat instituția 
doar de cîteva ori și l-am și 
depistat. Vrei să ți-l descriu P 
Dimineața vine la serviciu cu 
un sfert de oră înaintea du
mitale. Pleacă cu o jumă
tate de oră mai tîrziu. Con
trolează condicile de prezen
ță pe ultimii zece-cinsprezece 
ani și ai să bagi de seamă 
că n-a lipsit niciodată.

Nu l-ai întîlnit niciodată 
pe hol la o șuetă. Nu se 
antrenează cu nimeni în 
discuții despre fotbal, hand
bal ori curse de cai. El, 
acele opt ore pentru care 
este plătit, stă în crăpătura 
lui și... lucrează. Face niște 
grafice, niște tabele pentru 
care a fost angajat acum 
vreo douăzeci de ani. Lu
crează în tuș negru și sub
liniază cu tuș roșu grafice 
cam de felul acesta:

Primul grafic. „Cîți sala- 
riați au servit masa la can
ting instituției noastre în 
anul 1947, și cîți salariați ser
vesc masa la cantina institu
ției noastre astăzi". Acest 
grafic îl are la zi, cu crește
rile și scăderile provenite în 
fluctuația cantinei. Sînt gra
fice făcute pe zile, pe luni, 
trimestre, semestre, ani, de
cenii și dacă o să uităm și 
de acum încolo de el vom 
avea evidenta oamenilor care 
mănîncă la cantină și pe 
veacuri.

Al doilea grafic. „Cîți sa- 
lariați ai instituției și-au pe

trecut concediul la munte, 
cîți la mare, cîți la șes". De 
douăzeci de ani se găsesc 
la instituția dumitale 20 de 
bibliorafte cu această pro
blemă.

Al treilea grafic. „Cîți sa- 
lariați poartă ochelari în 
întreprinderea noastră și cîți 
nu".

Al patrulea grafic. „Cum 
cresc și cum scad dioptriile 
ochelarilor salariaților noș
tri".

Al cincilea grafic. „Cite 
inventare s-au făcut de-a 
lungul și de-a latul ultimi
lor douăzeci de ani".

Toate aceste grafice ori 
tabele, cum vreți să le zi
ceți, i-or fi fost cerute în 
cine știe ce scop acum două
zeci de ani. S-or fi făcut 
ceva sondaje. Dar acum nu 
mai avem nevoie de ele. O- 
mtd ăsta a fost uitat în cră
pătura aia. Nici dumneata 
și nici șefii dumitale nu ați 
avut curiozitatea să-l între
bați :

—■ Măi omule, ce faci 
dumneata aici P Ce lucrezi ? 
Pentru ce iei salariu P

Iar tai piroane ? In crăpă
tura instituției dumneavoas
tră nu este un om despre 
care s-a uitat ? Ba da. Con
trolați bine. Nu poate fi des
coperit prea ușor pentru că 
el nu se agită, nu ia parte 
la frămîntările colectivului. 
El este ocupat așa cum am 
spus mai sus cu lucrările 
îmbătrînite, inutile.

— Cum îl cheamă P
Asta mă întrebi ? Spu- 

ne-mi dumneata că-ți este 
coleg. Eu l-am botezat omul 
din crăpătură. Nimeni nu-i 
cunoaște numele.

Omule din crăpătură, la 
succinta descriere pe care 
ți-am făcut-o mi-a lipsit u- 
morul. Dă-mi voie să în
chei cu o glumă obosită:

Dacă unul din noi doi își 
va da obștescul sfîrșit. eu am 
să-ți aduc flori și nu voi fi 
singurul.
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în cîteva gospodării agricole de stat din regiunile

ARGEȘ — BRASOV — MARAMUREȘ — IAȘI» » ’ »

Gospodăriile de stat au obținut rezultate bune în creșterea produc
ției vegetale și animale, sporind an de an contribuția lor la fondul central 
al statului. Aceste rezultate nu sînt însă la nivelul eforturilor pe care le 
face statul nostru în acest sector al agriculturii, unele unități încheindu-și 
activitatea cu pierderi. De aceea, rentabilizarea tuturor gospodăriilor de 
stat, realizarea unor beneficii cît mai mari constituie una din sarcinile 
principale trasate de partid în agricultură.

în cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Plenara C.C. al P.C.R. 
din decembrie 1966 se arată că situația economică a gospodăriilor care 
lucrează cu pierderi planificate, ca și activitatea în ansamblu a gospo
dăriilor de stat trebuie analizată temeinic, ținîndu-se seama de stadiul 
actual și de perspectivă al dotărilor tehnice, prevăzîndu-se măsuri care 
să asigure îmbunătățirea radicală a întregii lor activități. în această or
dine de idei, se impune, de asemenea, simplificarea activității, administra
tive, care ocupă o mare parte din munca inginerilor și specialiștilor. Se 
cere acestora, inclusiv directorului, de a lua parte activă la procesul de 
producție, de a asigura producții mari la prețuri mici.

Ancheta de față își propune depistarea unora din cauzele care de
termină nerentabilitatea unui număr de gospodării de stat din regiunile 
Argeș, Brașov, Maramureș și lași.

Ce indică
„EXPERIENȚA"

Ce se intimplă unde 

specializarea produc

ției ignoră legile agro

tehnicii

...Cind s-au trezit din 

„febra proporțiilor 

vaste"

măsurl agrotehnice. De 
exemplu, prin însămînța- 
rea prea devreme a po
rumbului, în terenuri gre
le șl umede, o parte din 
semințe nu a răsărit.

Toate acestea oglin
desc, desigur, grave de
ficiențe în activitatea ca
drelor de specialitate din 
unele gospodării de stat, 
de la trusturi și Departa
mentul Gostat. Pentru să 
nu este admisibil ca aceste 
cadre, stabilind profilul 
unei unități, direcția de 
specializare a ei, să nu ia 
în considerare condițiile 
concrete, naturale și eco
nomice, să ignore factori 
esențiali de care depinde 
reușita acestei acțiuni. De 
aceea, se impun măsuri 
dintre cele mai energice 
pentru ca asemenea ano
malii să fie înlăturate, 
pentru a se evita ca o ac
țiune deosebit de eficien
tă, cum este specializarea 
producției în G.A.S., fiind 
prost aplicată, să dea re
zultate contrare.

între multiplele cauze 
care fac ca această uni
tate să nu fie rentabilă se 
numără o serie de prac
tici, după părerea noastră 
anormale, birocratice. în 
ultimii trei ani, gospodă
ria a cheltuit anual circa 
75 000 lei pentru căratul 
apei cu sacaua, lucru 
care se face și în pre
zent. Și mai anormală ne 
apare practica potrivit că
reia sumele amintite au 
putut și pot fi în conti
nuare cheltuite pentru ca 
apa să fie cărată zilnic 
de la o distanță de 12 
kilometri, dar, în același 
timp, nu se admite folo
sirea lor la investiții, la 
săparea sau forarea unor 
fîntîni. „Nu am primit 
bani pentru investiții — 
ne spune tov. ALEXAN
DRU ISPAS, directorul 
gospodăriei — dar n-am 
întimpinat nici o greutate 
dacă i-am luat și îi vom 
lua și, în acest an de la 
producție. Sumele desti
nate producției sînt dimi
nuate, constituind o sursă 
suplimentară de pierderi".

Este desigur bine că, în 
ultimul timp, conducerea 
Trustului Gostat Argeș a 
analizat amănunțit situa
ția existentă la această u- 
nitate, stabilind măsuri 
care să asigure ca, încă 
din acest an, gospodăria 
să devină rentabilă. Este 
necesar, însă, ca măsurile 
propuse privind îmbună
tățirea stării de lucruri în 
sectorul mecanic, acorda
rea unui sprijin mai di
rect din partea specialiș
tilor trustului să fie ur
mărite cu mai multă per
severență.

pul urmărit — acela de a 
crea o puternică unitate 
cu caracter zootehnic, 
unde să fie concentrate 
circa 10 000 de oi, aflate 
în acel moment la unită
țile agricole din Bruiu, 
Nocrich și Cisnădie — nu 
a fost atins. De la început, 
gospodăria din Avrig a 
lucrat cu pierderi. De ce?

„In primul rînd — 
ne spune irig. TEODOR 
FLENTEA, directorul gos

podăriei — terenurile res
pective au un grad de 
fertilitate naturali foar
te scăzută. Avînd in ve
dere profilul urmărit ini
țial, normal ar fi fost ca 
acest teren să fie folosit 
doar în scopul asigurării 
bazei furajere pentru oi. 
Or, Trustul Gostat Sibiu 
ne-a repartizat, ca orică
rei alte gospodării bine 
puse la punct, sarcini de 
plan la alte culturi, în 
afara celor furajere. Da
torită potențialului scăzut 
al terenului, după cum 
era și de așteptat, nu s-au 
realizat producțiile stabi
lite".

Cu prilejul anchetei a 
reieșit că s-au luat efec
tive de oi de la alte uni
tăți, unde, de bine de rău, 
aveau asigurate adăpos
turi și hrană și au fost 
aduse la Avrig pentru a fi 
ținute sub cerul liber, în 
miez de iarnă, pe timpul 
fătărilor. Din cele circa 
10 000 oi, doar 2 000 au 
asigurată cazarea. Pentru 
alte 2 000 abia se asigură 
în prezent. Pentru a fi 
hrănite, au trebuit aduse 
furaje de la distanțe de 
zeci de kilometri, ceea ce, 
bineînțeles, a costat mulți 
bani care au încărcat pre
țul de cost.

Iată și un alt aspect, 
tipic pentru spiritul ne
gospodăresc care se întâl
nește la unele cadre de la 
G.A.S. Avrig. Aici se 
construiesc două saiva
ne din fonduri de in
vestiții, care costă nici 
mai mult nici mai puțin 
decît un milion lei. A- 
ceste saivane se fac din 
beton armat și cărămidă, 
în fiecare saivan intră 
cîte un vagon de fier. Or, 
cu banii alocați și cu o 
mare economie de mate
riale s-ar construi nu 
două, ci 7 saivane care ar 
permite adăpostirea a 
7 000 ovine. în acest fel 
s-ar rezolva problema ca
zării oilor. Asemenea chel
tuieli apasă în bugetul 
gospodăriei deoarece, în 
anii viitori, gospodăria va 
fi nevoită să plătească 
anual drept amortismente 
cîte 65 lei de fiecare oaie. 
Cu siguranță că tovarășii 
din Departamentul Gos- i 
tat, cînd au aprobat pro- I

în liniștea „pierderii 

planificate" spiritul 

gospodăresc adoar

me

în fiecare regiune exis
tă gospodării de stat care, 
an de an, sînt planificate 
cu pierderi. Așa cum s-a 
constatat și cu prilejul 
anchetei noastre, planifi
carea pierderilor se face 
uneori fără studii amă
nunțite, temeinice cu pri
vire la condițiile și posibi
litățile reale de care 
dispun gospodăriile. în nu
meroase gospodării care 
au fost prevăzute cu pier
deri anul trecut, s-au 
realizat beneficii. Ne vom 
referi numai la cîteva, 
unde este o situație mai 
concludentă. G.A.S. Bre
beni din regiunea Argeș 
a dat 1,5 milioane de lei 
beneficii, deși fusese pla
nificată să-și încheie ac
tivitatea cu pierderi de 
408 000 lei. De asemenea, 
gospodăria de stat Ră- 
tești, din aceeași regiune, 
a fost planificată cu pier
deri de 732 000 lei, G.A.S. 
Leordeni cu pierderi de 
562 000 lei, iar G.A.S. 
Măldărești cu 556 000 lei. 
Din analiza economică a 
activității acestor unități 
rezultă că rentabilitatea 
la care s-a ajuns anul tre
cut s-a realizat în primul 
rînd pe baza sporirii pro
ducțiilor.

Nu peste tot se urmă
rește cu suficientă grijă 

Sectele acestor saivane, 
nu s-au gîndit la ceea ce 
se cheamă eficiență eco
nomică. Față de o aseme
nea situație ne punem în
trebarea firească: ai cui 
bani sînt risipiți cu ase
menea ușurință, de unde 
se iau milioanele ce se 
aruncă în vînt, investin- 
du-se în lucrări ineficien
te și de cele mai multe 
ori inutile, ignorîndu-se 
cel mai elementar simț 
practic. Trebuie curmată 
cu toată hotărîrea lipsa 
de răspundere în mane
vrarea fondurilor statu
lui, trebuie închise toate 
porțile risipei din bunul 
obștesc.

Din aceste cîteva rela
tări se desprinde conclu
zia, subliniată în lu
crările plenarei C.C. al 
P.C.R. din 21—23 decem
brie 1966, că situația eco
nomică a gospodăriilor de 
stat care lucrează cu pier
deri va trebui analizată 
temeinic, ținîndu-se sea
ma de stadiul actual și 
de perspectivă al dotări
lor tehnice, prevăzîndu-se 
măsuri care să asigure 
îmbunătățirea radicală a 
întregii lor activități.

■ ■ ■

punerea în valoare a re
zervelor de mărire a pro
ducției, de reducere a pre
țului de cost. Asemenea 
rezerve există peste tot, 
inclusiv în unitățile situa
te pe terenuri mai puțin 
fertile, cum ar fi de pildă 
cele din cuprinsul trustu
lui Bîrlad.

într-o serie de gospo
dării de stat se manifestă 
serioase deficiențe în or
ganizarea producției, în 
folosirea mijloacelor me
canizate. La G.A.S. Su
seni, Fălciu și altele au 
fost efectuate lucrări de 
slabă calitate la pregă
tirea terenului și întreți- ! 
nerea culturilor. La G.A.S. 
Moara Grecilor, din cau
za lipsei de grijă pentru 
administrarea îngrășă- i 
mintelor naturale, care 
de ani de zile sînt lăsate 
în stoc, producția de po
rumb a fost în 1966 cu a- 
proape 450 tone sub cea 
planificată. De aici, o 
pierdere de 380 000 lei. în 
gospodăriile din Trustul 
Bîrlad există o cantitate 
de aproximativ 100 000 
tone gunoi de grajd ne
folosite de cîțiva ani.

„Aceste cantități — ne 
informează ing. CORNE- 
LIU MARDARE, direc
torul trustului — îm
preună cu ingrășămin-

unor campioni
ai pierderilor 
planificate
în agricultură

tele chimice, care se 
dau pe toată suprafața 
arabilă, vor asigura creș
terea producțiilor vege
tale". Acest lucru este 
foarte adevărat. Numai 
că timpul trece și în ma
joritatea unitățiilor acțiu
nea de fertilizare a rămas 
tot în faza de întocmire 
a graficelor de transport.

Se: vede treaba că a- 
colo unde conducerile 
gospodăriilor sînt prevă
zute cu pierderi planifica
te, avînd deci acoperire, 
ele nu-și bat capul să în
lăture cauzele care deter
mină aceste pierderi, nu 
se străduiesc să găsească 
măsurile necesare asigu
rării rentabilizării. De a- 
ceea, în unele unități o 
serie de lipsuri grave, evi
dente nu sînt lichidate. 
Pentru curmarea acestei 
situații, pentru trezirea 
din amorțeală a unor ca
dre care trăiesc liniștite 
la umbra pierderilor pla
nificate, un factor hotărî- 
tor ar fi stabilirea răspun
derii directe a cadrelor de 
conducere și de specialita
te pentru activitatea eco
nomică a fiecărei uni
tăți.

Tovarășul Mardare ne-a 
precizat că pentru 1967 
s-au tras învățămintele 
necesare din situația exis
tentă și 'atât la nivelul 
trustului, cît și în fiecare 
gospodărie în parte, s-au 
întocmit planuri de mă
suri concrete pentru asi
gurarea condițiilor nece
sare rentabilizării unită
ților respective. „In baza 
acestor măsuri, în cel 
mult doi ani, toate gospo
dăriile trustului nostru 
vor deveni rentabile. 
Cinci, chiar din 1967, pen
tru care am lansat cifrele 
de plan în această evo
luție de rentabilizare" — 
ne-a subliniat interlocu
torul.

Vizitând însă cîteva u- 
nități acum, după lansa
rea cifrelor de plan, am 
aflat că practic lucrurile 
nu prea s-au schimbat. 
G.A.S. Moara Grecilor, 
care a încheiat anul 1966 I 
cu 818 000 lei pierderi, cu 
mult peste cele planifi
cate, a primit cifrele de 
plan pe anul în curs, pre
văzîndu-se să dea benefi
cii de 50 000 lei. Prin ce 
căi se va ajunge aici ? 
Singura „măsură luată în 
acest scop" este stabilirea 
pe hîrtie a creșterii pro
ducțiilor la hectar cu 260 
kg de grîu și cu 200 kg 
porumb. Dar rentabiliza
rea nu înseamnă numai 
dorința — cifrele se în
scriu cu multă ușurință in 
plan — ci luarea unor 
măsuri concrete pentru 
creșterea producției și re
ducerea cheltuielilor. în 
cazul gospodăriei Moara 
Grecilor, o astfel de mă
sură ar fi prevenirea 
inundațiilor pe cele 300 
hectare din lunca Vasluie- 
țului. Or, pînăacum în a- 
ceastă privință nu s-a fă
cut nimic. Nici măcar do
cumentația pentru îndi
guirile propuse n-a fost 
întocmită.

Ați vrut să creșteți 

animale și păsări și ați 

uitat tocmai de hrană 

și de adăpost?

Probleme mult mai 
complexe se pun în le
gătură cu sporirea pro
ducției și reducerea pre
țului de cost al pro
duselor în ramura zoo
tehnică. în numeroase 
unități s-a creat o bună 
tradiție — aceea de a da 
an de an producții mari, 
cu cheltuieli reduse. Gos
podăria de stat Chereușa, 
din regiunea Maramureș, 
a realizat anul trecut în 
medie cîte 8,60 kg lînă de 
fiecare oaie tunsă, la un 
efectiv de peste 30 000 de 
oi. Realizările dobîndite 
de această unitate în creș
terea producției i-au per
mis ca anul trecut să-și 
încheie activitatea cu be
neficii care însumează 
peste 2 milioane de lei.

în multe gospodării de 
stat însă creșterea anima
lelor aduce pierderi. Prin
cipala cauză o constituie 
necorelarea creșterii efec
tivelor de animale cu 
baza furajeră. Or, este 
știut că fără furaje în 
cantități îndestulătoare și 
de bună calitate nici ce
lelalte măsuri care se a- 
plică adesea cu cheltuieli 
mari, nu-și arată roadele. 
Să ne oprim la G.A.S. 
Clucereasa, regiunea Ar
geș — una din unitățile 
cu condiții favorabile 
pentru creșterea animale
lor. în cursul anului tre
cut, la această unitate 
producția de lapte în loc 
să aducă beneficii s-a sol
dat cu pierderi în valoare 
de peste 300 000 lei. A- 
ceasta se datorește în pri
mul rînd faptului că nu 
s-au asigurat furajele ne
cesare. gospodăria fiind 
nevoită să cumpere can
tități mari de la alte uni
tăți, mărindu-se prețul de 
cost.

în gospodăriile neren
tabile din Trustul Bîrlad, 
fenomenul neacoperirii 
cheltuielilor în sectoarele 
zootehnice are aceleași 
cauze: lipsa unor cantități 
îndestulătoare de furaje 
ori producerea acestora la 
un preț de cost foarte ri
dicat, inexistența spați
ilor de cazare cores
punzătoare pentru ani
male.

La G.A.S. Satu Mare, 
regiunea Maramureș — 
unitate profilată îndeosebi 
pe zootehnie — nu s-a 
realizat planul producției, 
înregistrîndu-se pierderi 
de peste un milion lei. 
Cauze sînt multiple, dar 
aproape toată lumea se 
ascunde sub una singură: 
calamitățile. Una dintre 
cauze o constituie slaba 
preocupare pentru asigu

rarea unei baze furajere 
corespunzătoare cerințe
lor calitative și cantita
tive. Cu toate că profilul 
gospodăriei este bine 
conturat, totuși. chiar 
prin planificare, nu este 
asigurat necesarul de fu
raje din producția pro
prie. Conform balanței 
furajere actuale, pînă la 
recolta viitoare gospodă
ria trebuie să cumpere 
circa 2 500 tone fin, paie 
și alte furaje. Această a- 
nomalie în planificare nu 
constituie un stimulent în 
sporirea producției de fu
raje și reducerea prețului 
de cost al produselor.

Anomalii nepermise se 
întîlnesc și în ceea ce 
privește asigurarea con
dițiilor de cazare a ani
malelor.

„La noi situația este 
critică — ne spune CON
STANTIN' CHIRIȚESCU, 
șeful fermei zootehnice de 
la G.A.S. Zorleni. Spațiul 
de cazare al animalelor, 
în special al găinilor și 
puilor pentru carne, este 
foarte mic. Pentru 1967 
Trustul Gostat Bîrlad nu 
a prevăzut extinderea 
spațiului de cazare sau 
măcar îmbunătățirea con
dițiilor existente cu toate 
că efectivele cresc. Vom 
fi nevoiți să recurgem la 
improvizații".

Multe nereguli In sec
torul zootehnic există și 
la G.A.S. Bîrlad, deși a- 
ceastă unitate se găsește 
la doi pași de Trustul 
Gostat. Aici creșterea pă
sărilor este nerentabilă 
pentru că nu se iau mă
suri pentru crearea con
dițiilor optime de cazare 
și hrană.

„Nu ne-am grăbit cu 
îmbunătățirile la sectorul 
de păsări, pentru că am 
crezut că vom scăpa de 
ele" — ne spune ing. 
LEON FARAONU, direc
torul gospodăriei. Și con
tabilul șef, DUMITRU IG
NAT, completează: „Ne-am 

I bătut singuri cuie în ghe
te, cerînd să creștem pă- 

, sări. Din acest sector au 
i rezultat anul trecut pier

deri de circa 400 000 lei 
în loc de beneficii".

Din toate acestea rezul
tă că, în unitățile aminti
te, cadrele de conducere 
nu au nici cel mai ele
mentar spirit gospodă
resc. Pentru că orice agri
cultor știe din moși stră
moși că creșterea anima
lelor și a păsărilor nu se 
poate face fără furaje și 
adăposturi. întrebați fiind 
de măsurile ce se vor lua 
pentru rentabilizarea a- 
cestui sector, acești doi 
conducători de G.A.S. au 

ridicat din umeri. Un a- 
semenea răspuns dovedeș
te fie o crasă lipsă de 
răspundere față de sarci
nile încredințate, fie o 
gravă incompetență. Este 
cazul ca, analizând situa
ția activității economice a 
acestor gospodării agrico
le de stat, conducerea 
trustului și departamentul 
să-și pună serios întreba

Hîrtiile au trecut pe 

primul plan iar produc

ția agricolă a devenit 

element secundar

Creșterea gradului de I 
dotare tehnico-materială | 
a gospodăriilor agricole 
de stat, posibilitățile 
multiple pentru aplicarea 
pe scară tot mai largă a 
metodelor științifice în 
producția vegetală ți a- 
nimală amplifică rolul 
specialiștilor în aceste u- 
nități.

în G.A.S, există un 
mare număr de specia
liști care se remarcă prin 
pasiune și competență în 
elaborarea măsurilor me
nite să ridice nivelul în
tregii activități a G.A.S. 
Adesea însă inginerii a- 
gronomi, inginerii zoo- 
tehniști, medicii veteri
nari nu-și aduc întreaga 
contribuție la intensifica
rea și rentabilizarea pro
ducție! agricole.

în legătură cu aceasta, 
Ing. ANATOLIE GHE- 
BEȘ, de la G.A.S. Clu
cereasa, ne spunea: „Mun
ca mea ar cîștiga în 
eficiență dacă aș fi lă
sat să mă ocup de 
rezolvarea problemelor 
tehnice. De multe ori însă, 
această activitate care ar 
servi nemijlocit procesu
lui de producție, o între
rup pentru a întoemi re
ferate și situații, unele 
intr-adevăr necesare, dar 
altele cu totul inutile.

Această situație se pe
trece într-o gospodărie cu 
o suprafață de 1 350 hec
tare. în care, în total, e- 
xistă 7 specialiști cu stu
dii superioare, din care 2 
lucrează în zootehnie. în 
afara acestora, gospodăria 
mai are 12 tehnicieni. De 
fapt numărul mare de 
hîrtii și de situații sînt 
vânturate zilnic, cînd din 
totalul de 182 de lucrători 
permanenți, cît are gospo
dăria, 45 sînt ceea ce se 
cheamă personal tehnico- 
ad mi ni strati V; De mențio
nat că în schimb, pen
tru efectivele de ani
male existente, gospodă
ria are 45 de îngrijitori. 
Prin urmare, așa cum am 
constatat și la alte gospo
dării, o sursă de cheltu
ieli care încarcă nejustifi
cat prețul de cost este șl 
numărul exagerat de ma
re al salariaților nepro
ductivi, care, pentru a-si 
justifica salariile, fac tot 
felul de lucrări birocra
tice care rețin de Ia mun
ca productivă numeroase 
alte cadre. îndeosebi de 
specialiști.

Așa cum ni s-a relatat, 
actuala evidență prima
ră, contabilă și statistică 
este foarte voluminoasă și 
greoaie, cuprinzînd nume
roși indicatori ce depă
șesc nevoile de analiză ne
cesară conducerii activi
tății operative a G.A.S. 
De pildă, dările de seamă 
periodice și situațiile ope

* ★

Din acest raid, care a cuprins doar cîleva gospodării de 
stat din. regiunile Argeș, Brașov, Maramureș și lași, se des
prind cîteva concluzii precise.

Activitatea economică nesatisfăcătoare a unor gospodării, 
nerentabilitatea acestora se datoresc unor cauze clare, care 
de cele mai multe ori nu au un caracter obiectiv, nu sînt de
terminate de cine știe ce calamități naturale, ci sînt rezulta
tul unei munci proaste, al unor greșeli în profilarea și plani
ficarea producfiei, al lipsei de spirit gospodăresc și ignorării 
unor norme și criterii științifice în activitatea de conducere. 
Ele se datoresc unor anomalii evidente în organizarea mun
cii, in lipsa de spirit economic al cadrelor care stau în frun- 
tea acestor unitafi.
. Reiese foarte clar că sistemul de planificare a pierderilor 
in gospodăriile agricole de stat nu este de natură să asigure 
lichidarea lipsurilor, ci, dimpotrivă, creează un climat favo
rably pentru perpetuarea lor. In loc să trezească spiritul gos
podăresc al cadrelor care lucrează în gospodăriile agricole 
de stat, planificarea pierderilor îl adoarme.

In multe gospodării cadrele de specialiști sînt prost folo
site, dânaturîndu-se atribujiile lor. In același timp este foarte 
grav faptul că unii din conducătorii gospodăriilor de stat, 
care sînt planificate cu.pierderi sau chiar dacă nu sînt pla- 
nnicate, lucrează cu pierderi, nu simt răspunderea acestei 
situații, au început s-o considere normală.

Pentru lichidarea tuturor acestor neajunsuri este nevoie de 
mai multă energie din partea forurilor tutelare, a organelor 
de specialitate, precum și a organelor de partid locale. Așa 
cum s-e indicat la plenara C.C. al P.C.R. din decembrie 1966 
trebuie să fie luată unitate cu unitate, analizată temeinic, sta- 
bilindu-se măsurile cele mai eficiente pentru ridicarea acfivi- 
tăfii pe toate planurile.

Raid-anchetâ realizat de : ing. Constantin BORDEIANU, 
Nicolco MOCANU, Manolo CORCACI și loan VLANGA

rea dacă asemenea cadre 
pot sau nu rămîne mai 
departe în funcțiile res
pective. Trebuie să se in
tervină energic pentru 
curmarea situației, să se 
acorde sprijinul necesar 
pentru ca și în sectorul 
avicol să se folosească 
toate posibilitățile pentru 
obținerea de rezultate e- 
conomice bune.

rative curente cuprind a- 
desea aceeași indicatori ca 
și în dările de seamă 
economico-financiare, du- 
cînd la paralelisme de 
date și la muncă inutilă. 
De asemenea, pentru cal
cularea și repartizarea 
indicatorilor de plan este 
necesar un volum foarte 
mare de muncă, la care 
este antrenat tot apara
tul de specialiști. Se im
pune ca sistemul de evi
dență în gospodăriile de 
stat să fie revizuit în di
recția simplificării lui, iar 
specialiștii, să se poată 
consacra exclusiv activi
tății direct productive 

într-o serie de unități 
se întîlnesc și alte caren
țe referitoare la stabili
tatea sau utilizarea spe
cialiștilor. La G.A.S. Oar
ja — unitate nerenta
bilă — în cea mai mare 
parte a anului trecut au 
lipsit mecanicul șef și 
contabilul șef.

în multe unități, cadrele 
nu au continuitatea nece
sară în muncă în mare 
măsură din cauză că nu 
sînt suficient cointeresate, 
nu au asigurate condiții 
corespunzătoare de muncă 
și viață.

Cazuri asemănătoare se 
petrec și într-o serie de 
gospodării de stat din re
giunile Brașov și Iași.

în cadrul anchetei noas
tre am căutat să găsim 
răspuns la întrebarea: 
de ce conducătorii unor 
gospodării de stat neren
tabile se complac într-o 
asemenea situație ? De la 
bun început trebuie să 
spunem că în cele mai 
multe cazuri răspunsurile 
primite au dat prioritate 
așa-ziselor „cauze obiec
tive".

.„G.A.S. Hoghiz, regiu
nea Brașov, în ultimii 
6—7 ani nu și-a acoperit 
niciodată cheltuielile de 
producție și, în ciuda dez
voltării bazei tehnico-ma- 
teriale, pierderile au cres
cut de la 552 000 lei în 
1961, la 1578 000 lei anul 
trecut. Inginerul șef al 
gospodăriei, TEODOR 
NASTASE, ne înșiruie : 
„Avem terenurile prea 
dispersate, nu se pot folosi 
cu eficiență ridicată ma
șinile și tractoarele, nu 
poate fi realizată produc
ția planificată. Este firesc 
deci ca și cheltuielile să 
fie depășite".

Aproape că nu am întâl
nit conducători în G.A.S. 
nerentabile analizate care 
să fi pus accentul pe re
cunoașterea deschisă a 
cauzelor subiective care 
determină pierderile, ast
fel ca acestea să fie înlă
turate. Despre cauze o- 
biective ni s-a vorbit și la 
G.A.S. Suseni și Laza, re
giunea Iași.

Zeci de gospodării de 
stat care în trecut erau 
nerentabile au ajuns să 
dea beneficii datorită fap
tului că pe baza unor 
studii judicioase, care au 
tinut seama de condițiile 
naturale și economice, 
s-a realizat un profil po
trivit al ramurilor de pro
ducție din unitatea res
pectivă. în regiunile în 
care s-a întreprins rai
dul, numeroase gospo- 
dăi-. de stat, între care 
cele din Brebeni, Cîmpu- 
lung,i Drăgășani — regiu
nea Argeș, Satulung, Ian- 
culești, Ghenci, Tășnad șl 
altele din regiunea Mara
mureș, Averești, Tutova, 
Crasna și altele din regiu
nea Iași au dat în anul 
trecut importante bene
ficii ca urmare a folosirii 
mai chibzuite a bazei teh- 
nico-materiale de care 
dispun, .organizării . rațio
nale a producției și a 
muncii, aplicării pe scară 
mai largă a metodelor a- 
grozootehnice înainta
te etc. Cu toate acestea, 
în multe unități nu s-a 
realizat această cerință 
de bază pentru activitatea 
unei .întreprinderi agrico
le. M gurile insuficient de 
bine gîndite in direcția 
concentrării și speciali
zării producției nu au pu
tut avea decit rezultate 
proaste.

Un exemplu edificator 
în această privință îl ofe
ră G.A.S. Oarja, regiunea 
Argeș, unitate cu soluri 
sărace, de tip podzolic. 
Gospodăria, care anul tre
cut a lucrat cu pierderi 
de peste 1,6 milioane lei, 
a fost specializată în cul
tura griului, la care s-au 
adăugat suprafețe mici de 
porumb. în fapt, aici s-a 
practicat monocultura. a- 
jungîndu-se ca pe ace
leași terenuri să se cul
tive grîu după grîu pină 
în al șaselea an consecu
tiv. Unde a dus acest mod 
de „specializare* 1* se poa
te vedea din producțiile 
obținute. Anul trecut de 
pe întreaga suprafață de
1 800 hectare cultivate cu 
grîu s-au realizat în me
die 1 600 kilograme la 
hectar, față de 1 700 kg cît 
a fost planificat.

în anul trecut gospodă
ria a cultivat și 310 hec
tare cu porumb. Din cau
ză că nu au fost respec
tate unele cerințe agro
tehnice elementare, s-au 
realizat numai 1 200 kg 
boabe la hectar, față de 
1 850 kg cît s-a prevăzut. 
Cu toate că această uni
tate putea să profite de 
unele studii efectuate de 
cercetători pe terenurile 
pe care le posedă, nu s-a 
ținut seama de o serie de

Sînt și alte exemple 
care demonstrează că în 
unele gospodării de stat 
nu se ține seama de efi
ciența economică, se sare 
„peste cal“ cînd este vor
ba de acțiunea de concen
trare și specializare a pro
ducției. în cadrul acestei 
acțiuni, G.A.S. Avrig, re
giunea Brașov, a fost pro
filată pe creșterea oilor, 
deoarece avea 3 000 hec
tare de pășune. Dar sco-
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ota din catalog suscită nu o 
dată controverse atît în 
școală cît și în familiile ele

vilor. Cauza nu rezidă numai în su
biectivismul - în anumite limite, firesc 
- al aprecierilor privitoare la cunoștin
țele reale ale unui elev sau ale altuia, 
ci în modul de a înțelege cum trebuie 
stimulată buna pregătire a tineretului 
studios.

„oameni cumsecade". U- 
nii dintre ei spun cam 
așa : „Cum să-l lăsăm co
rigent pe X în clasa a 
Xl-a cînd are în față ba
calaureatul și examenul 
de admitere în învăță- 
mîntul superior ?“ sau 
„Cum să-i dau media 5 
lui Y cînd la celelalte 
materii are numai 9 și 
10?" Alții fac socoteli de-a 
dreptul meschine. Din do
rința de a fi „bine apre- 
ciați" ca profesori și pe
dagogi coboară ștacheta 
exigenței în notare, ur-

pun nota corespunzătoare 
în catalog, deși știu că 
poleirea rezultatelor nu 
aduce nimic bun elevilor 
și nici conducerii colec
tivului didactic".

Intr-adevăr, practicile 
de acest gen nu au nimic 
comun cu spiritul de 
muncă ce trebuie să do
mine în școlile 
cu străduința 
nostru profesoral 
sigura temeinica
re a tineretului. Exigența 
nu are alt etalon decît 
măsura în care elevii știu 
carte. Și nu poate fi ui
tat că mânuirea celui mai 
sensibil instrument edu
cativ din școală — nota
rea — revine în exclusi
vitate profesorului căruia 
I se încredințează un a- 
numit colectiv de elevi.

noastre, 
corpului 
de a a- 
instrui-

CADRE DIDACTICE
NE VORBESC DESPRE:

Laurii nemeritați 
se ofilesc repede

MOBILURILE FALSE
ALE EXCESULUI

DE

VALORI UITATE ALE Turneele unor

Un director de școală 
din Oradea a relatat 
următorul fapt. Eleva 
M. A., care în cursul a- 
nilor de liceu a avut în 
fiecare an nota 10 la ști
ințele naturii, a obținut 
cu greu un calificativ de 
trecere la examenul de 
bacalaureat. Părinții s-au 
alarmat; dintr-o dată s-a 
năruit certitudinea ad
miterii fiicei lor la facul
tatea de biologie. Si pe 
bună dreptate. Prezen- 
tîndu-se la concurs a 
eșuat încă de la lucrarea 
scrisă.

în ce măsură

nota elevului

îl apreciază 

pe profesor?

Întîmplarea este oare
cum ieșită din comun, to
tuși pe deplin 
bilă.

— Cînd am 
clasa a VIII-a, 
mintește tânăra, 
ma lecție profesorul de 
naturale ne-a 
ce știm despre forma
rea vieții pe 
Am ridicat mina și am 
vorbit vreo zece-cinci- 
sprezece minute despre 
tot ce reținusem din di
ferite lecturi. După ce 
m-am așezat în bancă, 
spre marea mea surprin
dere, profesorul a spus: 
„Copii! Asta a fost lec
ția ; n-am nimic de a- 
dăugat la ceea ce a spus 
colega voastră". Anii au 
trecut, la fiecare sfîrșit de 
trimestru aveam 10 la 
științele naturii și, deși nu 
prea învățam, credeam că 
știu tot. Ce s-a întâmplat 
în cele din urmă, știți. A- 
bia acum am început să 
mă pregătesc serios pen
tru examenul pe care 
vreau să-l susțin din nou 
la vară.
Prof. dr. PETRE BARBU- 

LESCU, șef de secție în 
Institutul de științe peda
gogice, opinează în legă
tură cu cele înainte rela
tate : „Există, din păcate, 
obiceiul ca din clipa in 
care un elev l-a cucerit cu 
o sclipire a inteligenței 
sale pe profesor, acesta să 
se «jeneze» să-l noteze cu 
o notă mică atunci cînd 
observă că nu învață. De
parte de mine gîndul să 
mă pronunț pentru trans-

explica-

intrat în 
își rea

la pri-

întrebat

Pămînt.

formarea notării intr-un 
mijloc de intimidare a 
școlarilor. Dar putem 
spune că elevii unui pro
fesor care manifestă lar
ghețe în notare au avut 
o mare neșansă. Ei par
curg anii de școală 
mai puține eforturi, 
rămân cu mult 
tine cunoștințe 
legii lor care 
șansa de a fi 
de un profesor exigent, 
pretențios."

Consemnăm și punctul 
de vedere al prof. O. RO- 
ȘEANU, de la liceul „Spi- 
ru Haret":

— Cînd afli despre ase
menea întâmplări ești 
nevoit să sesizezi urmări
le carențelor destul de 
frecvent 
ternului 
practică 
Evident, 
crescut nivelul de pregă
tire a promoțiilor de li
ceeni. Dar aceasta nu 
justifică cu nimic avalan
șa de 9 și 10 din nume
roase cataloage.

— în anumite împreju
rări se devalorizează deci 
semnificația notelor mari 
și maxime ?

— Exact. Nota maxi
mă nu o putem acorda 
decît atunci cînd 
tăm maximum de cunoș
tințe cerute de programă, 
maximum de efort per
severent șl constant.

Dar să ne oprim și a- 
supra unui alt 
problemei.

„Am putut 
nu arareori, că 
preciază sincer profesorul 
exigent — relevă prof. 
ZINA SÎRBU, director al 
liceului «Mihai Emines- 
cu». Și aprecierea la care 
mă refer se concretizează 
deseori în fapte. Recent, 
în cadrul pregătirilor pen
tru bacalaureat am cerut 
viitorilor candidați de la 
secția umanistică să a-

■ nunțe opțiunea lor pen
tru examinarea la una din 
cele două limbi moderne 
pe care le-au studiat. Spre 
surprinderea noastră ele
vii unei clase, aproape 
fără excepție, s-au hotărit 
să susțină examenul nu
la materia unde au medii 
mari, ci la cea la care au 
note mai mici, dar se simt 
stăpîni pe cunoștințe.

Există și alte mobiluri 
ale excesului de note 
mari. Anumiți profesori 
și învățători sînt mărinl- 
moși cu elevii lor, chiar 
și atunci cînd nu învață 
bine, numai ca să pară

NOTE

tv

cu 
dar 
pu- 

: CO- 
avut

mai 
decît 
au i 
îndrumați

întilnite ale sis- 
de notare ce se 
in dijerite școli, 
în ultimii ani a

consta-

aspect al

constata, 
elevii a-

MARI
mărind, pe această cale, 
ca, la finele trimestrelor 
sau anului, clasa la care 
predau să fie neapărat 
„fruntașă". Nu este mai 
puțin adevărat că aseme
nea calcule sînt alimen
tate de unele secții de în- 
vățămînt ale sfaturilor 
populare și conduceri de 
școli, care se mulțumesc 
să aprecieze un profesor 
sau altul după situația sta
tistică pe care o prezintă 
privitor la procentul de 
promovați cu note mari 
sau foarte mari. Nimic 
mai greșit ! Iată ce spune 
în scrisoarea adresată 
redacției de prof. EUGE
NIA PETRA GHEORGHE, 
de la Școala generală nr. 
169 din București. Cităm : 
„De la prima notă proas
tă pe care a luat-o elevul 
Vrsu din clasa a VTI-a A
— fiul unuia din membrii 
comitetului de părinți — 
tovarășa directoare ad
junctă mi-a atras atenția 
că elevul nu trebuie să 
primească astfel de note, 
deoarece trebuie să pro
moveze așa cum 
movat și pină 
Aceeași tovarășă 
spus că alt elev, 
puș, din clasa aV-a
buie să treacă pentru că a 
mai repetat o dată clasa...“. 
După cum rezultă din 
scrisoare, profesoara nu 
s-a conformat acestor sfa
turi și, drept consecință, a 
fost trasă la răspundere. 
„Tracasată mereu — con
chide
— am 
ția

a pro- 
acum.

mi-a 
Hul

ii tre-

de

autoarea scrisorii 
ajuns in situa- 
a mă teme să

La finele trecutului an 
școlar, în clasele I—IV, în 
unele școli, aproape jumă
tate din elevi au fost pre- 
miati. La întrebarea dacă 
toți au primit lauri pe 
merit, unii învățători sînt 
înclinați să răspundă: „E 
un mod de a-i stimula pe 
cei mici".

Părerea e cît se poate 
de discutabilă.

— Premiul, prin exce
lență trebuie să consti
tuie nu numai un stimu
lent, ci și un atestat al 
pregătirii excepționale a 
unui elev. Altminteri își 
pierde tot efectul stimu
lator, este de părere prof. 
ELENA SOARE, director 
adjunct al Scolii generale 
nr. 24 din Capitală. Totuși 
unii învățători nu țin sea
ma de aceasta și îi obiș
nuiesc pe elevi cu succese 
ușoare și — as putea spu
ne — 
luția 
făcut 
lectiv 
școala generală din 
pera. La o lucrare 
sondaj care s-a cerut 
vilor cu acest prilej' 
putut constata că 
dintre „premianta" 
nul trecut, 
mul trimestru al acestui 
an s-au bucurat tot de 
note mari, nu știau să 
distingă, bunăoară, felul 
și genurile substantivelor.

în aceeași ordine de 
idei, prof. ZINA SÎRBUa 
precizat: In anii trecuți 
dintre absolvenții școlilor 
generale nr. 122, 123, 119, 
care se prezentau la con
cursul de admitere in li
ceul nostru, erau admiși 
80—90 la sută, deși com
parativ 
la alte 
reușeau 
mătate, 
absolvire inferioare; mai 
mult, unii dintre cei pre- 
miați în școli mai puțin 
exigente, cădeau la con
curs sau erau admiși prin
tre ultimii clasificați.

Elevii plătesc 
supraestimarea 
taților lor. La 
școală, o elevă a trebuit 
să ajungă in clasa a Xl-a 
pentru ca, o dată cu schim
barea întâmplătoare a 
profesorului ei de mate
matică, 
și noi 
nivelul 
această 
notat în cel mai bun caz 
cu 6 și nicidecum cu 9 
sau 10, așa cum reieșea 
din situația școlară ante
rioară. Așadar, profesorii 
„tndulgenți" creează pre- 
mianți cu lauri nemeri
tați, absolvenți cu o falsă 
aureolă, care se spulberă 
la prima confruntare cu 
realitatea".

nocive pentru evo- 
lor viitoare.
parte dintr-un 

de inspecție

Am
Co

la
Pi- 
de 

ele- 
s-a 

unii 
de a- 

deși în pri-

cu colegii lor de 
școli, dintre care 
aproximativ ju- 
aveau medii de

scump 
posibili- 
noi in

să ne dăm seama 
și părinții ei că 
ei de cunoștințe la 
disciplină poate fi

noastră este o școală pre-Tradițional, școala r ---- ’ , .
tențloasâ, severă în aprecierea cunoștințelor ele
vilor. Mobilurlle false ale excesului de note mari 
n-au nimic comun cu spiritul de înaltă exigență 
care trebuie să domine în întregul proces in- 
structiv-educativ. Este de datoria fiecărui co
lectiv didactic să asigure o optică profesorală 
judicioasă în aprecierea succeselor sau insuc
ceselor elevilor la învățătură, o concordanță cît 
mai deplină între notele acordate școlarilor și 
cunoștințele lor reale. Sînț cerințe de prim ordin 
ale perfecționării învățămîntului nostru.

Al. POPESCU

In procesul constituirii patrimo
niului muzical românesc, creația 
corală — avînd străvechi tradiții — 
a jucat un rol precumpănitor. Dacă 
aranjamentele și prelucrările cîn- 
tecelor populare elaborate pentru 
pian sau pentru voce și pian au 
avut circulație în mediul saloane
lor sau în rîndurile unor amatori 
de muzică din pături sociale mij
locii, în schimb creația corală, ca 
de altfel și muzica de teatru, era 
destinată unui public mai nume
ros. Genul coral, care pretinde și 
un număr mai mare de execu
tanți, a contribuit foarte mult la 
răspîndirea muzicii culte româ
nești și la formarea unui public 
pentru această muzică, încetățe
nind ideea necesității și posibili
tății unei culturi muzicale profe
sionale românești.

In condițiile dezvoltării culturii 
muzicale, repertoriul național tre
buia să-și dobîndească locul me
ritat în viața publică. S-a recurs, 
așadar, în primul rînd, la aranja
mente de cîntece populare. Cînd 
au fost create formații corale lai
ce — în oștire, în școli, la con
servatoare, în Ardeal și Banat la 
reuniuni corale, a devenit necesară 
elaborarea unui repertoriu națio
nal, ceea ce a impulsionat pe com
pozitorii inimoși.

Literatura corală scrisă în epo
ca constituirii muzicii culte româ
nești este bazată în majoritatea ei 
pe creația folclorică, fiind elabo
rată fie sub forma unor prelucrări 
de autentice melodii culese, fie ca 
distincte creații personale în stil 
popular. Au rămas ca pietre de 
hotar în Istoria muzicii românești 
cîntecele corale ale lui Alexan
dru Flechtenmacher, miniaturile co
rale ale lui Gavriil Musicescu, co
rurile lui D. G. Kiriac.

Repertoriile marilor noastre for
mații profesioniste, formații dez- 
voltîndu-și activitatea în multe o- 
rașe ale țării, ca și repertoriile 
corurilor stabile de amatori, țin 
consecvent în atenția noastră une
le creații de mare popularitate ale 
acestor clasici ai muzicii noastre 
corale. Radioul, prin emisiuni spe
ciale șl prin programări diverse 
printre care și concerte ale forma
țiilor corale, aduce o serioasă con
tribuție în acțiunea de popularizare 
a literaturii corale clasice româ
nești

Din păcate însă, există lucrări 
neeîntate de mult timp; altele sînt 
complet date uitării, deși valoarea 
acestora nu justifică trecerea lor 
la arhivă. Sînt dați uitării și unii 
compozitori cu întreaga lor crea
ție, din care unele lucrări ar me
rita, poate, repunerea în circula
ție. Din prima categorie am pu
tea cita, ca să ilustrăm sfera de 
lucrări la care ne referim, „Cea
sul rău" de Isidor Vorobchievici, 
„Pohod na Sibir" de Eduard Cau- 
della, „Dor de sat" de Enrico Mez- 
zetti și multe alte lucrări care, 
după părerea mea, și-au păstrat 
și astăzi, în bună măsură, capaci
tatea inițială de emoționare, ca să 
nu mai vorbim despre marele lor 
interes documentar. Opere integra
le ar trebui să fie cercetate critic 
și valorificate. Rar este auzită 
creația, interesantă și semnificati
vă pentru vremea sa, a lui Teodor 
Teodorescu, sau aceea a lui Ion 
Bohociu. Este un fapt ciudat că 
muzica lui Ion Bohociu ca, de alt
fel, și cea a lui Constantin Baciu, 
nu figurează măcar în cuprinză- 
toarea lucrare a lui Doru Popovici 
„Muzica corală românească", re
cent apărută.

Dacă din bogata creație corală 
românească se cîntă frecvent cîn
tece patriotice, cîntece lirice și pre
lucrări de folclor, este lăsat însă 
la o parte un imens tezaur de co
linde — voi cita, printre altele, pe 
cele ale lui Ilarion Cocișiu — lu
crări în care compozitorii au sur
prins și au reușit să sublinieze nu 
numai caracterul realist, inspirația 
laică vorbind despre practici și 
meșteșuguri țărănești foarte inte
resante, dar și o concepție despre 
viață și despre lume, de un interes 
etnografic și artistic deosebit. Din 
punct de vedere muzical, prelu
crarea lor subliniază procedee e- 
sențiale în acest gen : fuziunea ele
mentului originar românesc cu 
ceea ce s-a suprapus ulterior — 
psaltica bizantină, armonia și po
lifonia occidentală etc.

Fără îndoială, activitatea de va
lorificare în concerte a acestor co
mori trebuie să fie precedată de 
o valorificare critică muzicologică, 
în condițiile favorabile ale dezvol
tării muzicologiei noastre, studiul 
aprofundat al acestui gen de 
creații corale ar dezvălui valori 
în care se descifrează sinteza dia
lectică a trăsăturilor naționale ou 
cele universale.

In aceeași ordine de idei, cred 
că ar trebui studiată — desigur,

MUZICII
muzicieni

romani

NOASTRE CORALE peste hotare

de George PASCU 
conferențiar la Conservatorul 

din lași

critic — și o altă latură a Crea
ției clasicilor români, latură care 
explică atît meandrele dezvoltării 
culturii muzicale românești, cit și 
izbutirile ei: muzica de cult. Pu
ține erau reuniunile corale de a- 
matori care ajungeau la nivelul 
cerut de execuția unor lucrări de 
mari proporții. Majoritatea coruri
lor de amatori și a corurilor șco
lare cereau piese mici, dinamice, 
accesibile. In biserici însă, în spe
cial în catedralele din orașele mai 
mari, funcționau coruri ai căror 
membri aveau adesea o mai în
delungată practică și o mai largă 
cultură muzicală, putînd deci abor-

puncte de vedere
da lucrări mai dificile, mai com
plexe. Muzica de cult implicînd o 
sferă de imagini destul de diversă, 
a fost în măsură să ofere compo-, 
zitorilor prilejul creării unor piese 
mai ample, la un nivel tehnic mai 
avansat, ce 
probleme de 
evoluate.

In privința stilului 
cult, a armonizării șl polifonizării 
monodiei psaltice, compozitori im
portanți ca Musicescu, Dima, Ki
riac sau Teodorescu au adus solu
ții diferite, extrem de interesante 
pentru istoria muzicii noastre. Toți 
au făcut uz de'o tehnică de limbaj 
al cărei nivel nu este mai prejos 
de cel al unor maeștri universali 
recunoscuți. Dacă în creația laică 
ei au folosit cu precădere armoni
zarea unei melodii, adică însoțirea 
acesteia cu acordurile adecvate, 
în muzica cu acest caracter, unde 
au putut conta pe un aparat sonor 
amplu, pe dirijori și executanți 
mai experimentați, ei au dat frîu 
liber științei și, adesea, fanteziei 
lor, realizînd lucrări de o mare 
măiestrie. Ele ne pot da indicații 
nu numai asupra rezolvării proble
melor impuse de coexistența secu
lară a psalticii bizantine cu cîn- 
tecul popular autohton, ci și asu
pra influențelor foarte diferite su
ferite de compozitorii noștri în 
epoca de constituire a culturii mu-

puneau totodată și 
stil și de limbaj mai

muzicii de

zicale profesionale în deceniile ur
mătoare. O „Liturghie în la bemol 
major" de Constantin Baciu, lu
crare care a stîrnit, la vremea sa, 
proteste privind conduita de bi
serică, fiind considerată prea „lu
mească" din cauza ostentației 
accentelor sale emoționale ne re
levă potențe dramaturgice pe care 
nici nu le puteam bănui, cunoscînd 
numai creația laică a autorului. 
Nici „Dorul" de Baciu, nici „A um
blat pădurile" de Kiriac, nici „Le- 
leo și-oi să mor' de Teodorescu, 
nici „Dor, dorule' de Musicescu — 
pentru a nu cita decît lucrările 
cele mai cunoscute ale acestor 
compozitori — nu ne pot dezvălui 
capacitatea lor creatoare așa cum 
o fac lucrările din categoria în 
discuție. Studiul lor aprofundat ar 
duce la sinteze teoretice foarte 
interesante, îndeosebi în privința 
urmăririi fenomenului de dezvolta
re a culturii muzicale românești. 
La vremea lor, ele au constituit 
lucrări ascultate periodic și con
secvent de 
contribuind 
dezvoltarea 
ționare și înțelegere a muzicii. 
Atitudinea noastră de valorificare 
nu trebuie să aibă alte criterii de 
selecție decît cele cu care operăm 
atunci cînd înscriem în concerte 
muzică sacră de Palestrina, Bach, 
Haendel, Mozart, Haydn...

Pentru o mai completă imagine 
a dezvoltării muzicale, nu este lip
sit de interes a se urmări creația 
unor compozitori mai puțin însem
nați, unii dintre ei chiar amatori, 
care — elevi ai unor maeștri — 
au realizat lucrări ce pot trezi un 
viu și întemeiat interes. Cît de in
teresant ar fi ca, printr-o cerceta
re atentă, să fie scoase la lumină 
cîteva dintre creațiile compozitori
lor amatori din diferite regiuni ale 
țării, creații care, chiar dacă nu 
sînt pe deplin semnificative pen
tru istoria muzicii corale, ne pot 
da, în schimb, o imagine a clima
tului muzical existent altădată în 
unele orașe de provincie — centre 
intelectuale cu o viață spirituală 
evoluată.

Iată de ce socotim că o cerce
tare exhaustivă a creației fiecărui 
clasic al muzicii corale, ca și cer
cetarea influenței acestora asupra 
unor compozitori mai puțin noto
rii, dar care au avut un rol în
semnat în crearea unor nuclee de 
activitate muzicală, ar folosi cu
noașterii mai profunde a istoriei 
muzicii românești.

un public numeros, 
astfel substanțial la 

capacității de recep-

In timp ce muzicieni străini 
apar pe podiumurile sălilor de 
concert sau de operă din țara 
noastră, artiști români de frunte 
sînt aplaudați în diferite orașe de 
peste hotare. Baritonul Nicolae 
Herlea obține în Grecia aprecieri 
entuziaste cu prilejul apariției sale 
în „Bărbierul din Sevilla" la 
Opera din Atena, alături de artiști 
italieni și greci. In același timp, 
Ion Voicu se află intr-un turneu 
in Izrael, unde susține o serie de 
concerte și recitaluri. După ce, 
împreună cu alți soliști români de 
operă, a înregistrat succese la 
Dublin și Cairo, Zenaida Pally va 
apărea în „Norma", în două spec
tacole la Teatrul de Operă din 
Bari, urmînd ca la începutul lunii 
viitoare să întreprindă un turneu 
în Cehoslovacia. Opera din Tou
louse îț va avea ca oaspete în mai 
multg spectacole cu „Othello" pe 
tenorul Ludovic Spiess, care a ob
ținut marele premiu la ediția din 
1964 a tradiționalului concurs in
ternațional din acest oraș. In 
Olanda, la Opera din Amsterdam, 
vor (Anta în „Bigoletto", tenorul 
Ion Piso și soprana Ileana Co- 
trubaș.

Cîțiva dirijori români întreprind 
de asemenea o serie de turnee 
peste hotare : Iosif Conta va dirija 
un concert al orchestrei simfonice 
Lamoureux din Paris, Mircea Ba- 
sarab, la pupitrul orchestrei simfo
nice din Haga, va face un turneu 
de concerte în cîteva orașe impor
tante ale Olandei, Mihai Bredi- 
ceanu și Henryy Selbing vor di
rija, primul, „Nunta lui Figaro" și 
„Tosca" la Opera din Fraga, iar 
cel de-al doilea, un concert al 
chestrei simfonice din Gâ, h . -i- 
dov.

Muzica românească a fost re
prezentată în această lună peste 
hotare și de alți interpreți români : 
soprana Zoe Dragotescu și basul 
Nicolae Florei în R. D. Germană, 
baritonii Dan Iordăchescu în R.F. 
a Germaniei și Octav Enigărescu 
în Belgia, tenorul Cornel Fină- 
țeanu și dirijorul George Vintilă 
în Polonia, soprana lila Cazacu și 
dirijorul Ion Kecenovici în Un
garia, un grup de cîntăreți de 
muzică ușoară și balerini în Iu
goslavia.

(Agerpres)

9 Azi, la ora 11, în studioul de concerte al 
Radioteleviziunii orchestra simfonică a Filarmo
nicii de stat „George Enescu", avînd la pupitru 
pe Mircea Cristescu, prezintă Concertul în Fa minor 
pentru pian și orchestră de Bach, Concertul în 
Mi bemol major, K.v. 449 pentru pian și orchestră 
de Mozart și Concertul nr. 2 în Do minor, op. 18, 
pentru pian și orchestră de Rachmaninov. Solist: 
Dmitri Bașkirov (U.R.S.S.).

• In sala mică a Palatului, la orele 17 și 20, 
au loc concertele orchestrei „Barbu Lăutaru”. Diri
jor : Ionel Budișteanu. Soliști : Angela Moldovan, 
Ștefania Rareș, Ana Ispas, Minodora Nemeș, Ion 
Cristoreanu, Benone Sinulescu, Vlad Dionisie, Da
mian Luca, Ion Văduva, Damian Cîrlănaru, Mihai 
Bolozan, Ion Mihăescu.

INGENIO
ZITATE

(Urmare din pag. I)

Să ne gîndim din vară, 
unde ni se vor juca copiii 
iarna. Unde va ii viitorul 
derdeluș, pîrtia pentru să
nii liberă de „obstacole". 
Altfel va trebui să le dam 
dreptate celor cu țlgnal, 
care dumineca trecută tri
miteau copiii de la To- 
nola sâ se joace intre și
nele de tramvai ori pe 
maidanele tot mal puține.

8,30 — Ora exactă.
— Cum va Ti vremea, astăzi ?

8,32 — întilnlrea de duminică. Emisiune pentru femei. 
Din cuprins : Gimnastică — Copiii să facă sport ? 
Modă; Moment muzical ; Rubrica „Să fim fru
moase*; Sfaturi despre ultimele luni de sarcină; 
Răspuns la scrisori.

9,15 — Emisiunea pentru copii și tineretul școlar : 
„Harap-Alb", prelucrare de C. Vasilcscu, după 
basmul lui Ion Creangă. Interpretează colectivul 
Teatrului „Victor Ion Popa* din Birlad.

11,00 — Emisiunea pentru sate.
12,45 — Conoert simfonic.
13,55 — Campionatul european de patinaj viteză. Transmi

siune de la Lahti (Finlanda).
14,30 — închiderea emisiunii de dimineață.
17,15 — Campionatul european de patinaj viteză. Transmi

siune de la Lahti (Finlanda).
18.00 — Magazin 111.
19,15 — Telejurnalul de seară.
19,30 — Dialog la distanță. Participă regiunile Argeș și 

Suceava. Transmisiune din București și Iași.
În încheiere — Telejurnalul de noapte.

teatre

0 Teatrul de operă și balet : BĂR
BIERUL DIN SEVILLA — 11. LA
CUL LEBEDELOR - 19,30.
• Teatrul de stat de operetă : SE
CRETUL LUI MARCO POLO -
10.30, LYSISTRATA - 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
(sala Comedia) : ÎNȘIR-TE MĂRGĂ
RITE — 10, VEDERE DE PE POD
— 15,30, REGELE MOARE — 19,30 
(sala Studio) : O FEMEIE CU BANI
— 10, DINU PĂTURICĂ - 15, ÎN- 
TÎLNIRE CU ÎNGERUL — 19,30.
• Teatrul de Comedie : CAPUL DE 
RĂȚOI — 10,30, INSULA — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra' dala din B-dul Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) : OPERA DE TREI 
PARALE — 10. UN TRAMVAI NU
MIT DORINȚĂ — 15, JURNALUL 
UNUI NEBUN — 20, (sala din str. 
Al. Sahia nr. 76 
OPPENHEIMER- 10,30; 
SÎNT TURNUL EIFFEL
• Teatrul „C. I. Nottara" ,______
gheru) : FEMEIA MĂRII (spectacol 
prezentat de Teatrul de stat din 
Constanța) - 10.30, O NOAPTE 
FURTUNOASA — 15,30, PATIMI —
19.30, (sala Studio) : ANTIGONA și 
MEDEEA — 10,30, SONET PENTRU 
O PĂPUȘĂ — 16, ABSENȚA UNUJ 
VIOLONCEL — 20.

A) CAZUL 
16, NU 
— 20. 
(sala Ma-

e Teatrul „Barbu Delavrancea' : 
VIFORUL — 10, INELUL LUI JU
PITER — 20
0 Teatrul Mic : DOI PE UN BA
LANSOAR — 10,30, SIMPLE COIN
CIDENȚE - 15,30. INCIDENT LA 
VICHY - 19,30.
e Teatrul „Ion Creangă" : NOTA 
ZERO LA PURTARE — 10, MONS
TRUL DIN SAMARKAND — 15.
0 Teatrul evreiesc de stat : ÎNȚE
LEPȚII DIN HELEM — 11, — 
CAUTĂ UN GINERE — 20.
0 Studioul Institutului de artă 
trală și cinematografică „I. L._
ragiale' : CHIRIȚA IN IAȘI ; NĂ
PASTA — 10,30; 19,30.
0 Teatrul „Țăndărică" (sala din Ca
lea Victoriei) : IARMAROCUL PITI
CULUI CLIP - 11.
0 Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
se" (sala Savoy) : CU FOTBAL ȘI 
FĂRĂ FOTBAL — 19,30, (sala Vic
toria) : COLIBRI MUSIC-HALL — 
19,30.
0 Ansamblul artistic al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor : MAGISTRA
LA TINEREȚII - 20.
0 Circul de stat : SPECTACOL 
PREZENTAT DE ARTIȘTI DIN 
R.S. CEHOSLOVACĂ — 16; 19,30.

SE

tee-
Ca-

Alții s-au gîndit încă de 
la proiectarea noilor car
tiere de locuințe, unde a- 
nume se vor juca copiii 
pînă la șapte ani, unde 
va fi locul de joacă al 
celor mai măricei, al 
puberilor din blocurile de 
locuințe. O municipalitate 
din preajma Parisului, 
condusă de un primar 
comunist, a cîștigat acum 
cîțiva ani într-o întrecere 
de prestigiu cu alte muni
cipalități, realizînd un 
lucru ce părea derizoriu: 
locuri special amenajate 
între blocurile de locuin
țe pentru joaca copiilor. 
Intre blocul unu și doi, 
bunăoară, leagăne simple 
și țarcuri cu nisip pen
tru cei mai mici. Intre 
blocul doi și trei — șo- 
troane șl scrîncioabo pen
tru fetițele și băieții de 
grădiniță. Intre blocurile 
trei șl patru terenuri de 
sport, aparate de gimnas
tică pentru cei mai mari... 
etc. etc.... Fotbalul celor 
de doisprezece ani nu 
mai era o teroare pentru 
găletușca de nisip, nici 
coșul de baschet pentru 
piatra din șotron. Simplu 
Se apelase la ingeniozi
tate. Și se obținuse ceva 
respectul și dragostea oa
menilor. Și recunoștința 
celor mici, care, mîine, 
vor trebui să apeleze la 
propria lor ingeniozitate 
pentru a aduce în sufle
tele celor mai mici ca ei 
bucuria.

• RĂZBOI ȘI PACE — film pentru ecran panora
mic (seria I) : PATRIA — 9; 12; 15; 18; 21. '
• LUMEA MINUNATĂ A FRAȚILOR GRIMM — 
cinemascop: REPUBLICA — 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,45; 21,15, FESTIVAL - 9; 12; 15; 18; 21. MO
DERN — 10; 12,45; 15,30; 18,15; 21.
• DIMINEȚILE UNUI BĂIAT CUMINTE : VICTO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45, FEROVIAR
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45 (la ambele com
pletarea Unirea).
• MONDO CANE (ambele serii) : LUCEAFĂRUL
— 10; 13,30; 17,30; 21, BUCUREȘTI — 9; 12,30; 16,30; 
20, BUCEGI — 9; 12,30; 16; 19,30, MELODIA — 9,15; 
12,45; 16,15; 19,45; RAHOVA — 10; 15,30; 19.
• MAICA IOANA A ÎNGERILOR : CAPITOL 
(completare Sărbătorirea Unirii Principatelor Ro
mâne) — 9,30; 12; 15; 17,45; 20,30, EXCELSIOR — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,30; 20,45, FLOREASCA — 
9,30; 12,30; 15,15; 18; 20,45.
• ZORBA GRECUL : UNION — 10,30; 14,30; 17,30; 
20,15, GRIVIȚA — 9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30
• PROGRAM PENTRU COPII : DOINA — 9; 10.
• OMUL DIN RIO : DOINA (completare Sărbăto
rirea Unirii Principatelor Române) — 11,30; 13,3ff; 
16; 18,30; 21, COLENTINA (completare Cicioni, anti- 
cicloni, fronturi) — 15; 17,30; 20, CRÎNGAȘI (com
pletare Orizont științific nr. 7) — 15,30; 18; 20,30
• PE URMELE UNUI REPORTAJ — A 6-A SESIU
NE A MARII ADUNĂRI NAȚIONALE — CĂLĂRE
ȚUL PE PONEY — JOCUL — ULTIMA TREAPTĂ: 
TIMPURI NOI — 9—21 în continuare.
• GOLGOTA — cinemascop : GIULEȘTI (completa
re Orizont științific nr. 8) — 15,30; 18; 20,30.
• MOȘ GERILĂ : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE 
(completare Cicioni, anticicloni, fronturi) — 10; 12: 
14; 16; 18; 20, VITAN (completare Cantonamentul)

11; 15,30; 18; 20,15, PACEA (completare Căsuțe 
zburătoare) — 15,45; 18; 20,15.

cinema
0 GIUSEPPE LA VARȘOVIA : DACIA (completare 

”■ 9—13,30 în continuare ; 16; 18,30;
18- 20 30NCA (cOmpletare Orașul interzis) — 15,30;
• NEVESTE PERICULOASE : BUZEȘTI (completa-

, !n pa8te» ~ 10; 12,3°; 15,3°: 1B: 20,30, 
LUMINA (completare Drumul spre succes) _  «Soil; 13,30; 16; 18,30; 21. ’____ ’ 1
0 EL GRECO — cinemascop : GLORIA (comple- 

urmele unui reportaj) — 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18 15; 20,30. TOMIS (completare Pe calea înfloririi 
patriei sooialiste) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15- 20 30 0 MINUNATA ANGELICA ’ciÂemkscip : UN?. 
KLA (completare Drumul spre suoces) — 15 sn- 18; 20,30. ’ ’
• DIN HEVSURSK — cinemascop : FLA- 
CAĂîA^I?p^tar® Apa ,n Pericol) _ 15,30; 18; 20,30 
0 CARTEA DE LA SAN MICHELE : ARTA — 9

ît,45„:„î,7’4S: 20,45, AURORA -8,30; 10,45; 13;
• ’qAwîimn30’ F.LAMURA - 9; 12; 15; 18; 20,30 
0 SANJURO - cinemascop : MIORIȚA (completare

~ ®:.11,15; 13: 15-45: 18,15; 20,30
• ȘAPTE DIN TEBA — cinemascop : POPU 
LAR (completare Din pămînt și foc) — 10 30 
15,30; 18; 20,45, COTROCENI (completare înflorim și 
noi ou țara) — 15,30; 18; 20,30.

n cinemascop : MOȘILOR (completare Salut, festival !) — 15,30; 18; 20,30.
rRlnrM C.U STAN ?I BRAN : VOLGA (comple 

tare Drumul spre succes) — 9,30; 11,45- 14- iris 
15 30-18^’20 30I IRA (completare Orașul interzis) ’- 

0 CUMBITE : PROGRESUL (completare Vizita con
ducătorilor de partid șl de stat în regiunea Hune 
doara) — 11,30; 15,30; 18; 20,30.
•0 RALSTAFF : DRUMUL SĂRII - U; 15,15; 18; 

•®oA“|Er^t\^%o:1: viitorul - 
?0™ni) - 14o??8;S2O°,îo:. C°SM°S <COmpleta-
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Cronica z'*e' Lucrările unor plenare
PLECAREA DEFINITIVA 

A AMBASADORULUI 
TURCIEI

Sîmbătă a părăsit definitiv țara 
noastră Semsettin Arif M.ardin, 
ambasadorul extraordinar și pleni
potențiar al Turciei în Republica 
Socialistă România.

★
Pianistul sovietic Dmitri Bașki- 

rov a fost solistul concertului or
chestrei simfonice a Filarmonicii 
de stat „George Enescu", care a 
avut loc sîmbătă seara în studioul 
de concerte al Radioteleviziunii. 
Artistul oaspete a interpretat con
certul în fa minor de Bach, con
certul în mi bemol major de Mo
zart și concertul nr. 2 în do minor 
de Rachmaninov. Conducerea mu
zicală a aparținut dirijorului 
Mircea Cristescu.

(Agerpres)

ale Uniunilor Sindicatelor
Din întreprinderile industriei

de petrol, chimie și gaz metan

vremea
Ieri in tară : Vremea s-a răcit 

în toate regiunile. Cerul a fost 
variabil, prezentînd înseninări 
persistente în cursul după-amie- 
zii. S-au semnalat ninsori izola
te în Transilvania, Moldova, 
Muntenia și Dobrogea. Vîntul a 
suflat potrivit, prezentînd inten
sificări pînă la tare în Oltenia, 
Dobrogea, Bărăgan și Moldova. 
Pe alocuri, în Moldova și Do
brogea, zăpada a fost spulberată. 
Temperatura aerului la ora 14 
oscila între minus 8 grade la 
Iași, Suceava, Cotnari și Rădăuți 
și 4 grade la Craiova și Apa 
Neagră. în București : Vremea a 
fost în general umedă, cu cerul 
variabil. Vîntul a suflat potrivit. 
Temperatura maximă a fost de 5 
grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 30, 31 ianuarie și 1 februarie, 
în țară : După răcirea din prima 
parte a intervalului, vremea se 
va încălzi din nou. Cerul va fi 
variabil, cu înnorări mai accen
tuate în jumătatea de nord-vest 
a țării. Vor cădea precipitații 
locale, mai ales spre sfîrșitul in
tervalului. Vîntul va sufla potri
vit din sectorul vestic. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse 
între minus 12 și minus 2 grade, 
mai coborîte la începutul inter
valului, iar maximele între mi
nus 6 și plus 4 grade. Ceață 
locală. în București : După răci
rea din prima parte a intervalu
lui. vremea se va încălzi ușor. 
Cerul va fi variabil, favorabil 
precipitațiilor slabe. Vîntul va 
sufla potrivit din sectorul ves
tic. Temperatura ușor variabilă. 
Ceață dimineața și seara.

în Capitală a avut loc plenara 
Comitetului Uniunii Sindicatelor 
din întreprinderile industriei de 
petrol, chimie și gaz metan. Au 
participat ca invitați activiști cu 
munci de răspundere de la C.C. al 
P.C.R., de la Consiliul Central al 
U.G.S.R., membri ai conducerii mi
nisterelor petrolului, industriei chi
mice, ministerului de construcții 
pentru industria chimică și rafi
nării, reprezentanți ai Comitetului 
de Stat pentru Protecția Muncii, 
ai unor institute de specialitate, 
președinți ai sindicatelor și direc
tori din unele unități productive 
din Capitală și din țară.

Plenara a dezbătut raportul Co
mitetului Uniunii privind activita
tea desfășurată de sindicatele din 
industria de petrol, chimie și gaz 
metan pentru îndeplinirea planului 
pe anul 1966 și sarcinile ce le re
vin, pe baza hotărîrilor Plenarei 
C.C. al P.C.R. din 21-23 decembrie 
1966, în vederea realizării planului 
de stat pe anul 1967. Cu acest pri
lej, a fost adoptat un plan de mă
suri avînd ca scop îmbunătățirea 
activității organelor și organizații
lor sindicale din această ramură, 
în centrul atenției se află mobili
zarea în întrecerea socialistă a tu
turor lucrătorilor pentru realizarea 
și depășirea planului de producție, 
creșterea productivității muncii, 
îmbunătățirea calității produselor, 
realizarea de economii la prețul de 
cost și beneficii peste cele planifi
cate. Activitatea sindicatelor din 
ramură va fi axată în principal pe 
realizarea sarcinilor privind des
coperirea de noi rezerve de țiței și 
gaze, gospodărirea judicioasă a 
celor existente, valorificarea supe
rioară a țițeiului și gazelor în pro
cesul prelucrării, lărgirea gamei de 
produse chimice și îmbunătățirea 
calității acestora, prin perfecțio
narea proceselor tehnologice, atin
gerea parametrilor proiectați la 
unitățile intrate în funcțiune.

Pe șantierele noilor obiective a- 
flate în construcție, activitatea sin
dicatelor va urmări realizarea inte
grală a importantului volum de in-

(Urmare din pag. I)

— Pe plan mondial, direcțiile 
principale ale cercetărilor de sta
tistică matematică vizează mai 
ales raționalizarea organizării ac
tivității economice, fie pe ansam
blul țării, în vederea asigurării pe 
perioade cît mai întinse a unui 
ritm ridicat de dezvoltare, fie prin 
perfecționarea planificării și orga
nizării unor mari întreprinderi sau 
concerne ori chiar sectoare parția- 
e ale economiei — rezolvarea 

unor cerințe ale transportului, a- 
provizionării tehnico-materiale, 
întreținerii utilajului, stocaj, pla
nificarea internă a întreprinderi
lor etc. Desigur, se recurge tot 
mai frecvent la statistica matema
tică și în alte sectoare, dar aspec
tul practic, avantajul economic își 
spun și aici cuvîntul prioritar. 
Există țări unde în creșterea pro
ducției o mare parte a ponderii 
revine factorilor de raționalizare, 
în a căror cristalizare are un mare 
rol statistica matematică. Nu este 
exagerat să se spună că, împreună 
cu introducerea tehnicii și tehno
logiilor noi, statistica matematică 
acționează ca o puternică forță de 
progres.

— In ce stadiu se află cerceta
rea științifică proprie din acest 
sector?

— în țara noastră studiile de sta
tistică matematică au deja o anu
mită tradiție - datorită și contri
buției unor specialiști cunoscuți, 
așa cum sînt academicienii Octav 
Onicescu și Gheorghe Mihoc — și 
cunosc o extindere și dezvoltare 
continuă. Colective de matemati
cieni, economiști sau statisticieni, 
cum sînt cele de la Institutul de 
matematică din București, Institu
tul de calcul Cluj, Institutul de cer
cetări economice al Academiei, di
versele centre de calcul etc., au ini
țiat cercetări importante cu apli
cații dintre cele mai diverse. Con
siliul științific metodologic al Direc
ției Centrale de Statistică a dezbă
tut zeci de teme, foarte variate, 
strîns legate de problemele actuali
tății, iar Centrul de calcul econo
mic și cibernetică economică de pe 
lîngă I.S.E. se afirmă, în ultimul 
timp mai ales, prin unele rezultate 
promițătoare privind soluționarea 
unor probleme din domeniul trans
porturilor, al controlului calității 
producției, raționalizării unor pro
cese tehnologice. Cît privește apli
cațiile practice, avantajele acestora, 
aș menționa un singur exemplu. De 
pildă, aplicarea rezultatelor sta
tisticii matematice la determina
rea sortimentelor de materiale ne
cesare unei întreprinderi pentru în
deplinirea sarcinilor planificate pe 
o anumită perioadă, cu alte cu
vinte corelarea aprovizionării teh
nico-materiale cu planul de pro
ducție, a permis, în cazul _ Uzinei 
de mașini agricole „Semănătoa
rea", alegerea soluției optime din 
nu mai puțin de 2 300 de variante 
posibile. Ce a însemnat aceasta se 
poate vedea din faptul că față de 
consumul obișnuit de metal al uzi
nei pentru fabricarea a numai cinci 
repere, varianta optimă asigură o 
economie de 4 benzi de tablă la 
fiecare lot de 90 foi tablă, o redu
cere cu 23 la sută a volumului de 
deșeuri inutilizabile și o economie 
de 93 Ia sută la deșeurile utiliza
bile.

vestiții din industria petrolului 
chimiei. Alte măsuri se referă 
sarcinile ce revin organelor și or
ganizațiilor sindicale din institutele 
de proiectări, în ce privește asigu
rarea la timp a șantierelor cu do
cumentația necesară, precum și la 
contribuția pe care trebuie să o a- 
ducă sindicatele la rentabilizarea 
și creșterea rentabilității întreprin
derilor.

Din unitățile sanitare
1

la

plenară 
activiști 

la C.C.
Centra)

au 
cu 
al 
al

Sîmbătă a avut loc plenara Co
mitetului Uniunii sindicatelor din 
unitățile sanitare. La. 
participat ca invitați 
munci de răspundere 
P.C.R. și la Consiliul
U.G.S.R., acad. Aurel Moga, minis
trul sănătății și prevederilor sociale, 
adjuncți ai ministrului, lucrători 
din unitățile sanitare, ziariști.

Plenara a dezbătut raportul asu
pra activității desfășurate de sindi
catele din unitățile sanitare și de 
prevederi sociale pentru îndepli
nirea planului de măsuri tehnico- 
organizatorice ale Ministerului Să
nătății și Prevederilor Sociale pe 
anul 1966, precum și sarcinile ce 
le revin, pe baza Hotărîrii Plenarei 
C.C. al P.C.R. din decembrie anul 
trecut, în înfăptuirea planului pe 
anul 1967.

în încheierea lucrărilor a luat 
cuvîntul tovarășul Gheorghe Pe
trescu, secretar al Consiliului Cen
tral al U.G.S.R.

(Agerpres)

AZI ÎN

• DOUA CUPLAJE DE FOT
BAL: pe stadionul Giulești, în- 
cepînd de la ora 9,15, se întîl- 
nesc echipele Rapid C.F.R. 
(fostă Tehnometal) și „9 Mai", 
iar în continuare va avea loc 
meciul Rapid — Progresul; în- 
cepînd de la aceeași oră, sta
dionul Dinamo găzduiește par-

Statistica 
matematică
Și în cadrul Centrului de calcul 

al Universității București s-a 
acordat și se acordă o mare 
atenție abordării unor cercetări de 
mare eficiență științifică și econo
mică. Cu ajutorul calculatoarelor 
electronice, specialiștii au efectuat, 
de pildă, calculul încovoierilor 
tensiunilor de Ia barajul hidrocen
tralei de pe Argeș, iar Centrul de 
statistică matematică al Academiei 
a elaborat studii importante pri
vind controlul calității producției, 
teorii noi etc. Astfel, prin folosirea 
recentei teorii a firelor de aștep
tare, se asigură de la început în 
unele unități de producție reduce
rea la minimum a pierderilor și 
stagnărilor provocate de circularea 
nerațională sau defectuoasă a fa
bricatelor în cadrul proceselor de 
producție.

— Ce factori ar putea concura 
la extinderea aplicării statisticii 
matematice in țara noastră?

— Ca urmare a cțeșterii intere
sului general față de aplicațiile ma
tematicii și, implicit, față de rezul
tatele statisticii matematice, se re
marcă o preocupare mai intensă 
față de aceste probleme și din 
partea ministerelor, a institutelor 
de cercetări departamentale. Fără 
a minimaliza progresele făcute în 
acest domeniu, trebuie spus totuși 
că ele sînt departe de a putea fi 
considerate ca răspunzînd multi
plelor cerințe ale vieții social-eco- 
nomice moderne — în bună măsură 
datorită faptului că o îndelungată 
perioadă de timp nu li s-a acordat 
o atenție suficientă. Așa cum sub
linia tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
la recenta plenară a C.C. al P.C.R. 
din 21—23 decembrie 1966, obține
rea unor rezultate superioare în 
producție este condiționată hotărî- 
tor de folosirea mijloacelor moder
ne de calcul și automatizare, a 
instrumentelor de analiză extrem 
de eficiente puse la dispoziție de 
cele mai noi domenii ale matema
ticii.

în ultima vreme au fost organi
zate o serie de manifestări consa
crate aplicării metodelor matemati
ce în producție (așa cum a fost re
centul seminar „Metode matematice 
în organizarea științifică a produc
ției", inițiat de' Consiliul național 
al inginerilor și tehnicienilor și de 
Societatea de științe matematice, la 
București, în noiembrie 1966) — cu 
scopul de a populariza aceste re
zultate în rîndurile celor mai di
verse categorii de specialiști. Desi
gur că învățămintele prilejuite par- 
ticipanților de aceste manifestări 
nu trebuie să rămînă simple con
vingeri teoretice, ci trebuie să con
ducă Ia folosirea efectivă a meto
delor statistico-matematice acolo 
unde cerințele economiei și produc
ției o impun.

în privința gradului de aplicare 
a statisticii matematice am convin
gerea că un rol nu puțin important 
îl joacă factorul subiectiv. Obișnu-

ința, rutina, tradiția își spun 
puține ori cuvîntul cînd este 
de a alege între aprecierea 
rică — „după ochi" — și o metodă 
nouă. Este cunoscut că în mai toate 
domeniile de activitate se întoc
mesc statistici felurite, pentru care 
se cheltuiesc multe eforturi, timp 
și bani, fără însă ca rezultatele lor 
să fie prelucrate cu ajutorul me
todelor moderne ale statisticii ma
tematice. în același timp, o serie de 
metode statistico-matematice defi
nitivate de centrul nostru continuă 
să rămînă nefolosite de întreprin
derile care le-ar putea aplica. Este, 
printre altele, situația metodei de 
control a calității tranzistoarelor, 
care, după ce a fost experipientată 
la uzina „Electronica" cu bune re
zultate, nu s-a manifestat un prea 
mare interes pentru utilizarea ei. 
De asemenea, o altă metodă de 
control a calității pieselor de 
motoare auto, experimentată mai 
mulți ani la Uzina „Steagul Roșu“- 
Brașov, a avut aceeași soartă ; după 
ce a fost folosită un timp a fost 
dată uitării, în același mod nejusti
ficat.

Dezvoltarea statisticii matematice 
presupune o mai susținută preocu
pare pentru formarea cadrelor de 
specialiști, în stare să folosească 
în producție metodele și soluțiile 
acesteia. Din acest punct de vedere, 
ar fi de un real folos dacă în pla
nurile institutelor noastre de învă- 
țămînt superior — mai ales cele 
tehnice — ar fi introduse cursuri 
de teoria probabilităților și statisti
că matematică, în funcție de profi
lul fiecărui institut. în același timp, 
n-ar fi lipsit de interes să se ana
lizeze conținutul unor cursuri de 
statistică care se predau în momen
tul de față la institutele de învă- 
țămînt superior cu profil economic 
și agronomic, în vederea funda
mentării lor mai temeinice pe baza 
rezultatelor și orientărilor mai re
cente, în cadrul cărora statistica 
matematică ocupă un loc de prim 
ordin.

După părerea mea, cred că ar fi 
binevenită profilarea unuia dintre 
colectivele de statistică matemati
că, eventual cel de la Institutul de 
științe economice (Centrul de cal
cul economic și cibernetică econo
mică) ca centru metodologic. Ro
lul acestuia ar consta în elabora
rea, cu sprijinul specialiștilor din 
producție, a unor metodologii con
crete, practice, de aplicare a rezul
tatelor obținute, precum și în gene
ralizarea acelor metode ce și-au 
dovedit eficiența. Dată fiind larga 
aplicabilitate a rezultatelor statis
ticii matematice, creșterea neînce
tată a numărului de soluții și me
tode pe care aceasta le pune la 
dispoziția diferitelor sectoare de 
activitate, s-ar putea înființa chiar 
unele școli medii de statistică.

Vorbeam, mai înainte, despre ele
mentul subiectiv, dar trebuie, tot
odată, arătat că îmbunătățirea acti
vității din acest domeniu depinde 
și de probleme de ordin tehnico- 
material, respectiv de dotarea co
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Campionatele 

europene de bob
VIENA 28 (Agerpres). — Pe 

pîrtia de la Igls, în apropiere de 
Innsbruck, au început sîmbătă 
campionatele europene de bob 
pentru echipajele de 4 persoane. 
După desfășurarea a două manșe, 
în fruntea clasamentului se află 
echipajul Româniși, alcătuit din 
Panțuru, Hristovici, Maftei și Nea- 
goe, cu timpul de 2T5"21/100. Ur
mează în clasament echipajele 
Austriei — 2T5"61/100 și R. F. a 
Germaniei — 2T7"57/100. 
au loc ultimele două manșe, 
sfîrșitul cărora va fi cunoscut 
chipajul campion al Europei.

Astăzi 
la 
e-

Europenele 

de patinaj viteză
LAHTI 28 (Agerpres). — 

șui finlandez 
campionatele 
viteză. Proba 
patinatorului 
lan, cronometrat în 41 
Matusevici (U.R.S.S.) s- 
locul doi cu 42”, urmat de Herbert 
Hoefl (R.F.G.) — 42”2/10. Olande
zul Verkerk a ocupat locul 4 cu 
42”4/10.

In ora- 
început 
patinaj 
revenit

Lahti au 
europene de 
de 500 m a 

sovietic Valeri Kap-
>»<

Turneul zonal de șah
Turneul 

jacka Banja 
rea partidelor întrerupte. 
Gheorghiu, care a întrerupt în deza
vantaj material la Haman, nu a mai 
putut salva partida, suferind astfel 
prima înfringere de la începutul tur
neului. Matanovici a cîștigat la Wac- 
ka, iar partidele Jansa—Boboțov și 
Morlock—Barczay s-au încheiat la 
egalitate. Clasamentul, după 12 run
de : 1. Matanovici 8,5 puncte ; 2.
Ivkov — 7,5 (1) puncte ; 3—4. Gheor
ghiu, Fuchs — 7,5 puncte ; 5—7. Bar
czay, Kostro, Haman — 7 puncte .

zonal de șah de la Vrn- 
a continuat cu disputa- 

Florin

CAPITALĂ

— Di- 
Bucu- 

aceste 
carac-

,fidele Dinamo Victoria 
namo Obor și Dinamo 
rești — Steaua. Toate 
meciuri sînt amicale, cu 
tex de pregătire.

• CONCURSUL REPUBLICAN 
DE ATLETISM ÎN SALA RE
ZERVAT JUNIORILOR MICI se 
desfășoară cu începere de la 
ora 9 în sala clubului Steaua.

I

lectivelor de statisticieni cu o apa
ratură corespunzătoare. Cuprinzînd 
în aria de investigație un mare nu
măr de fenomene, soluția optimă 
fiind la rîndul ei rezultatul alegerii 
dintr-un mare număr de variante, 
statistica matematică se bazează în 
activitatea sa pe aparatura mo
dernă de calcul. Fără îndoială, va 
avea efecte pozitive, pe multiple 
planuri, orientarea conducerii su
perioare de partid către dotarea cu 
calculatoare electronice. Totodată, 
trebuie menționat că în nu puține 
întreprinderi există aparatură de 
calcul care, chiar dacă nu repre
zintă „ultimul strigăt" în materie, 
poate sluji cu destul succes cerce
tărilor de statistică matematică.

Răspunzînd unor actuale și im
portante cerințe, statistica matema
tică se afirmă ca un important 
instrument de modernizare, de ac- „ 
celerare a progresului științific și | 
economic.

I

(Urmare din pag. I)

Proiectul

,,imperiului alb//

Sute de ani tot solul de aventu
rieri s-au năpustit aidoma lăcus
telor asupra Africii, pentru a-1 
jefui aurul, fildeșul, ori oamenii. 
Numai vînătoarea de sclavi a du
rat patru secole încheiate, timp în 
care 100 000 000 de africani au 
fost uciși sau răpiți și puși în lan
țuri, pentru a fi duși în Lumea 
Nouă. Sfîrșitul celui de-al 
război mondial, victoriile 
ale revoluțiilor socialiste 
ropa răsăriteană și Asia au slă-

doilea 
Istorice 
în Eu-

TÎRNOVO
monumente vechi și noi

Călătorul care vine la 
Veliko Tîrnovo cu trenul 
și coboară la gara Trape- 
zița trebuie să urce vreo 
trei sute de trepte pentru 
a ajunge în inima orașu
lui; iar de aci și piuă 
în parcul de pe dealul 
numit „Sfintul munte" 
are de suit un număr si
milar de scări.

Orașul, în care am po
posit de curînd, unul din 
cele mai vechi din Bulga
ria, este un vast amfitea
tru construit pe un șir de 
stînci ce mărginesc albia 
riului Iantra, ale cărui 
ape se încolăcesc în for
mă de opt în topografia 
complicată a locului. Ca
sele îndesate, agățate una 
de alta, privite „pe verti
cală" sînt parcă gata să 
se prăvale peste luciul 
apei.

Tîrnovo și Iantra sînt 
create unul pentru, altul 
șl nedespărțite ca și isto
ria localității de aceea a 
țării întregi — mi-a spus 
un bătrîn localnic.

Am discutat despre oraș 
și cu cîțiva arhitecți și ei 
afirmau că puține așezări 
în lume oferă asemenea 
priveliști șl decoruri. In 
unele cronici vechi ale 
Bulgariei, el este supra
numit „regina orașelor", 
iar marele poet Ivan Va- 
zov. descriindu-i frumu
sețile, spunea: „Cînd 
privesc acest imposibil și 
de necrezut oraș, cred că 
am în fața mea o vede
nie, un vis, o înșelăciune 
a ochilor".

Numele orașului Tîrno
vo — străveche capitală 
a țării — este strîns le
gat de lupta seculară a 
poporului bulgar pentru 
idealurile libertății, inde
pendenței naționale și 
pro'gresului social. Pe un 
deal ce mărginește ora
șul se văd ruinele vechii 
cetăți Țareveț, înconjura
te de ziduri înalte și chib
zuit fortificate. Hrisoave 
amintesc că turcilor le-au 
trebuit trei luni pentru a 
cuceri această fortăreață. 
De cîțiva ani cetatea se 
reconstituie pentru a de
veni muzeu. De numele 
orașului sînt legate și alte 
evenimente, mai apropia
te de zilele noastre. în 
clădirea actuală a sfatu
lui popular, în 1878 s-a 
elaborat prima constituție 
bulgară. Ceva mai tîrziu, 
eminentul revoluționar 
Dimităr Blagoev a elabo
rat aci importante lucrări 
de răspîndire a marxis
mului în Bulgaria și a e- 
ditat primul ziar de 
partid, „Rabotnik", a că
rui tipografie se păstrea
ză într-o casă-muzeu. La 
Tîrnovo a avut loc prima 
întîlnire a delegaților so
cialiști, care au dezbătut 
problema creării partidu
lui social-democrat, de la 
a cărui înființare s-au 
împlinit anul trecut 75 de 
ani.

Dar bogăția trecutului, 
reflectată în atîtea inte
resante relicve și prive-

liști, prinsă în cronici ți 
documente colbuite de 
vreme, este întregită în 
mod strălucit de noile 
transformări petrecute la 
Tîrnovo in anii puterii 
populare.

Arhitecturii vechi, mina 
harnicilor constructori îi 
adaugă un oraș nou, ridi
cat pe un platou aproape 
neted, cu blocuri cu mai 
multe etaje, magazine 
moderne, așezăminte so
cial-culturale. Pentru cei 
aproape 40 000 locuitori 
ai celor „două, orașe" s-au 
construit parcuri, cine
matografe, teatre, muzee, 
școli de toate gradele și.

spune 
direc- 
ținînd 
și de 

ne-am

te aici au și făcut bine 
cunoscută marca fabricii. 
Am avut la început și re
clamați! din partea cum
părătorilor — ne 
ing. Rusan Țonev, 
torul fabricii; dar 
seama de criticile 
propunerile făcute,
îmbunătățit activitatea și 
continuăm să facem acest 
lucru și în prezent. în 
acest scop a fost creat 
un grup tehnico-științific 
alcătuit din oameni cu 
înaltă calificare, care se 
preocupă de introducerea 
noii tehnologii și de alte 
aspecte legate direct de 
procesul de producție.

corespondență 
din R. P. Bulgaria

de cîțiva ani, un institut 
pedagogic. Unitățile in
dustriale din acest centru 
realizează acum în numai 
22 zile o producție echi
valentă cu acea obținută 
în micile ateliere exis
tente în oraș în întreg a- 
nul 1944.

Am vizitat două între
prinderi locale: Combina
tul textil „Vasil Mavri- 
kov" și o fabrică de apa
rate de radio. Pe locul 
unde este situat combina
tul, în care lucrează peste 
2 000 de muncitori, au 
funcționat cîndva un ate
lier de covoare și unul de 
pielărie. Noua unitate in
dustrială, distinsă de cîte- 
va ori ca fruntașă pe ra
mură, dispune de o fila
tură cu 26 mii de fuse și 
o țesătorie cu 600 de răz
boaie.

Zilnic, de aici iau dru
mul spre magazine peste 
35 000 metri țesături din
tre cele mai variate.

în prezent, mai mult ca 
oricînd, conducerea și 
colectivul combinatului 
sînt antrenați în eforturi 
pentru ridicarea continuă 
a calității produselor. La 
locuri vizibile, în secțiile 
întreprinderii pot fi văzu
te lozinci care cheamă la 
o mai bună folosire a ma
șinilor, la economii de 
materii prime, la crește
rea producției și produc
tivității muncii. Pe tema 
acestor indicatori de 
bază au loc consfătuiri 
periodice în care se ana
lizează rezultatele obținu
te, punîndu-se accentul 
pe măsurile ce se impun 
în perioada următoare. 
Conducătorii întreprinde
rii, ținînd seama de expe
riența dobîndită, relatau 
că acum se acordă o mare 
însemnătate rolului mais
trului ca organizator al 
producției.

Mîndria tîrnovenilor 
este însă fabrica de apa
rate mici de radio, aflată 
acum în al șaptelea an de 
producție. Cele peste 15 
tipuri de aparate realiza-

Din discuțiile avute la 
această întreprindere cu 
reprezentanți ai conduce
rii am aflat că în oraș a 
început construcția unei 
noi fabrici pentru pro
ducția de televizoare și a- 
parate de radio cu tran- 
zistori. Pentru această lu
crare s-au prevăzut in
vestiții în valoare de 17 
milioane leva, din care 
peste 2 milioane sînt des
tinate ridicării de blocuri 
pentru locuințe, clădiri 
administrative și alte uni
tăți social-culturale. In 
cadrul noii întreprinderi 
vor lucra aproape cinci 
mii de muncitori, iar pro
ducția anuală, în faza fi
nală, va fi de 250 000 te
levizoare și 380 000 apara
te de radio. La o aseme
nea producție — sînt de 
părere economiștii — in
vestițiile capitale ar pu-

tea fi recuperate în nu
mai trei ani și jumătate.

în cadrul preocupărilor 
de fiecare zi, autoritățile 
locale acordă un loc im
portant îngrijirii și res
taurării părții vechi a o- 
rașului. Cu aproape un 
an în urmă Consiliul de 
Miniștri a elaborat o ho- 
tărîre privind dezvoltarea 
orașului Veliko Tîrnovo 
ca oraș istoric, cultural 
și turistic. Fondurile nece
sare, subliniază hotărîrea, 
se realizează prin contri
buția voluntară a cetățe
nilor țării, întreprinderi
lor, instituțiilor și diferi
telor organizații. Se pre
vede, totodată, ca jumă
tate din valoarea mărcilor 
poștale special dedicate 
orașului, care se emit in
tre anii 1966—1968, să fie 
transferată la fondul deja 
creat sub denumirea 
„Dezvoltarea lui Veliko 
Tîrnovo ca oraș istoric, 
cultural și turistic". A 
fost creat și un „Comitet 
al întregului popor" pen
tru dezvoltarea acestui o- 
raș. Toată această acți
une a fost întîmpinată cu 
însuflețire în întreaga 
Bulgarie. Am aflat că 
pînă în prezent s-au co
lectat și repartizat la fon
dul special peste 1,5 mi
lioane leva.

...Seara, de pe înălțimile 
ce domină orașul, i-am 
admirat încă o dată fru
musețea și luminile re
flectate pe luciul Iantrei, 
al cărei nume îl poartă 
multe fete din partea lo
cului. Si mi-am reamintit 
spusele bătrînului: Tîr
novo și Iantra sînt create 
unul pentru altul și ne
despărțite ca și istoria lo
calității de aceea a între
gii țări.

C. LINTE

VARȘOVIA

Plan de raionare
economică

VARȘOVIA 28 (Agerpres). — La Varșovia a 
avut loc o ședință a Comitetului Academiei de 
Științe a R. P. Polone pentru studierea regiuni
lor în curs de industrializare.

La lucrări a participat Eugeniusz Szyr, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, care a vorbit 
despre sarcinile științei și despre condițiile și 
metodele cele mai bune ale construcției indus
triale care asigură o dezvoltare 
feritelor regiuni ale țării.

Raportorul a arătat că pînă în 
struite aproximativ 1 000 de noi
deri industriale. în prezent, Comitetul de Stat al 
Planificării pregătește un plan de raionare eco
nomică prevăzînd concentrarea noilor întreprin
deri în aproximativ 63 de noi regiuni industriale 
(cite 4—5 regiuni în fiecare voievodat). Planul de 
perspectivă prevede investiții capitale, de 5 600 
miliarde zloți.

judicioasă a di-

1985 vor fi con- 
mari întreprin-

■

lorași cercuri reacționare. După 
cum se știe, la sud de Ecuator, în 
una din cele mai bogate regiuni 
ale Airicii, aproape 30 de milioa
ne de airicani se află încă în lan
țurile colonialismului și rasismu
lui. Pentru perpetuarea acestei si
tuații, cu doi ani în urrră. în Afri
ca australă se vîntura :ceaa creă
rii unui „imperiu alb", a cărui axă 
urma s-o constituie Republica Sud- 
Africană, Rhodesia și Portugalia. 
Acest „triumvirat al regresului", 
cum a fost denumit de presa afri
cană, avea la bază sprijinirea de 
către autoritățile sud-africane a 
dominației portugheze în Angola 
și Mozambic, R.S.A. furnlzînd în 
acest scop ajutor militar și econo
mic regimului salazarist. In schimb, 
Portugalia urma să furnizeze Pre
toriei mînă de lucru angoleză

ze împotriva Zambiei independen
te. Decedatul prim-ministru sud- 
afrlcan, Verwoerd, preconiza în
făptuirea „imperiului alb" prin 
crearea unei piețe comune, în 
care locul principal să-l dețină 
R.S.A., ca cea mai dezvoltată (ară 
a „axei". Această piață urma 
să atragă în orbita sa si statele 
Botswana, Lesotho șl Swazilandul.

Varianta

fără Portugalia

în ultimele zile presa africană 
a dezvăluit existența unui alt plan, 
elaborat, de data aceasta, de că
tre autoritățile rasiste de la Salis
bury. Noua variantă a „imperiu-

„Triumviratul** regresului
bit considerabil forțele imperialis
mului, creînd condiții favorabile 
pentru recucerirea Africii de către 
africani. Valul mișcării de eli
berare, care a cuprins Africa 
de la Mediterană la Capul Bu
nei Speranțe și de la Marea 
Roșie la Insulele Capului Ver
de, a însemnat prăbușirea ru
șinosului sistem colonial pe con
tinentul african. Dacă în 1955 pe 
continent existau doar cinci drape
le naționale, astăzi deasupra 
Africii flutură aproape 40 de stea
guri. Dar procesul de lichidare 
definitivă a colonialismului și neo- 
colonialismului pe continent nu s-a 
încheiat. Cercurile imperialiste și 
monopoliste nu se pot împăca cu 
pierderea fabuloaselor bogății 
Africii.

Un loc deosebit în planurile 
perialiste îl ocupă menținerea 
orice preț a ultimelor rămășițe 
colonialismului, ca și a regimuri
lor rasiste instaurate în sudul con
tinentului african prin voința ace-

ale

im- 
cu 

ale

ieftină pentru minele sud-africa- 
ne și să permită tranzitul măr
furilor rhodesiene prin cele două 
colonii. La acea dată se defi
nitivau detaliile planului de pro
clamare unilaterală a indepen
denței Rhodesiei. Acest act, pre
gătit cu minuțiozitate, a avut loc, 
după cum se știe, la 13 noiembrie 
1965. El însuși constituie o dovadă 
a uneltirilor imperialiste cu scopul 
perpetuării dominației minorității 
albe asupra poporului Zimbabwe. 
Angola, Mozambicul și Rhodesia 
trebuiau, conform planului, să cree
ze un tampon între țara apartheidu
lui și statele africane independen
te. Rolul „tamponului" : încercarea 
de stăvilire a mișcării de eliberare 
din Republica Sud-Africană și te
ren de imixtiune în treburile interne 
ale unor țări africane independente. 
S-a dovedit, de altfel, că Angola 
constituie un centru al mercenari
lor aflați în slujba intereselor mo
nopolurilor ce acționează în Congo. 
Tot de aici se pun la cale provo
cările trupelor coloniale portughe-

lui alb" exclude Portugalia. A- 
ceasta nu pentru că cercurilor colo
nialiste portugheze nu le-ar fi pe 
plac combinația. Cauza este cu 
totul alta. Potrivit celorlalți doi 
parteneri, Portugalia s-a dovedit 
incapabilă să stăvilească mișca
rea de eliberare din colonii, și a- 
ceasta în ciuda masivului ajutor 
militar și economic acordat atît 
de R.S.A., cît și de unele țări din 
N.A.T.O. Zilnic, trupele coloniale 
înregistrează pierderi importante, 
în Mozambic, forțele patriotice, 
care acționează pe întreg terito
riul țării, controlează trei cincimi 
din suprafața ei. în regiunile eli
berate se înfiripă germenii unei 
noi vieți. Deschiderea celui de al 
doilea front în sudul Angolei a 
însemnat o grea lovitură pentru 
colonialiști. Succesul deplin al 
forțelor patriotice, inevitabil pînă 
la urmă, va avea urmări dintre 
cele mai nefavorabile pentru ra
siști. Situată în mijlocul Africii 
australe, Rhodesia s-ar vedea 
dintr-odată lipsită de două im

portante rețele de comunicații și, 
pe deasupra, încercuită din trei 
părți de state independente. Cît 
despre Africa de sud, ea ar ră- 
mîne fără „tamponul" protector și, 
în condițiile creșterii neîntrerupte 
a împotrivirii populației față de 
regimul inuman al apartheidului, 
soarta rasiștilor ar fi pecetluită.

„Planul Salisbury", adică va
rianta „imperiului alb" fără Portu
galia, urmărește să preîntîmpine 
deocamdată, sau cel puțin să în- 
tîrzie, un asemenea dezncdămînt. 
El prevede, în prima etapă, pro
clamarea unilaterală a indepen
denței Angolei șl Mozambicului 
după rețeta rhodesiană, adică a- 
capararea puterii în aceste țări 
de către grupuri de rasiști.

După cum semnala ziarul elve
țian „Neue Ziircher Zeitung", la 
numai o lună de la proclamarea 
„independenței” Rhodesiei, în cele 
două colonii s-a manifestat o re
crudescență a „tendințelor sepa
ratiste" față de metropolă. Ziarul 
nota că „separatiștii se gîndesc 
că o ruptură cu metropola ar pu
tea oferi colonilor europeni cele 
mai bune șanse pentru viitorul lor 
în Africa, dacă această ruptură 
va fi însoțită de o colaborare mili
tară și economică cu Republica 
Sud-Africană și Rhodesia, precum 
și de o politică de favorizare a 
capitalului străin". Etapa a doua 
a planului preconizează crearea 
unei confederații Angola-Rhode- 
sia-Mozambic, care s-ar întinde 
de la Atlantic pînă la Oceanul In
dian, avînd centrul la Salisbury, 
în etapa a treia se are în vedere 
alăturarea Republicii Sud-Afrioane 
și a Africii de sud-vest, teritoriu 
acaparat ilegal de către autori
tățile de la Pretoria. Ultima etapă 
ar însemna lichidarea, prin sufo
care economică, a statelor Bots
wana, Lesotho și a protectoratului 
englez Swaziland, fiecare din ele 
fiind încercuit în perimetrul „con
federației".

Nimic de zis, proiectul este în
drăzneț. Dar fantezist. Popoarele 
din coloniile portugheze luptă uu 
pentru a înlocui un tip de colonia
lism cu altul, ci pentru o libertate 
reală, pentru dreptul de a-și orîn- 
dui destinul în conformitate cu 
voința și interesele lor.



viața internațională
Conflict TEHERAN

intre Anglia Azi alegeri
Președintele Tito

și Malta in Japonia
Dineu în cinstea tovarășului->

a sosit la Moscova
Tunisia dorește

LONDRA 28 (Agerpres). — Re
lațiile dintre Anglia și Malta se 
află într-o stare de criză. Primul 
ministru maltez a informat Lon
dra că „guvernul Maltei consideră 
că Marea Britanie violează în mod 
fundamental acordul de apărare 
între cele două țări și, în conse
cință, a pierdut orice drepturi, pri
vilegii și facilități ce i-au fost re
cunoscute în insulă prin acest a- 
cord“. Conflictul a izbucnit în le
gătură cu hotărîrea Londrei de a 
proceda la reducerea la jumătate 
a cheltuielilor ei militare în Malta, 
în virtutea politicii ei de economii 
bugetare. Această hotărîre afectea
ză veniturile statului maltez, în 
care se află o importantă bâză na
vală britanică și alte instalații mi
litare. Acordul la care se 
guvernul maltez, încheiat 
proclamarea independenței 
în 1964, prevede acordarea 
tre Marea Britanie a unui 
financiar de 51 milioane lire 
schimbul facilităților militare. Un 
comunicat al Ministerului Com
monwealth ului a negat că reduce
rea cheltuielilor militare în Malta 
ar viola acordul încheiat cu gu
vernul acestei țări.

Sîmbătă a plecat spre Malta o de
legație de cinci deputați reprezen- 
tînd partidele laburist, conserva
tor și liberal. Delegația, trimisă la 
inițiativa Asociației parlamentare 
a Commonwealthului, va duce con
vorbiri cu premierul Maltei, George 
Borg Olivier și cu liderul opozi
ției, Dom Mintoff, în încercarea de 
a aplana criza.

Astăzi au loc alegerile legisla- ; 
tive pentru Camera Inferioară 
a parlamentului japonez. La 
competiția electorală participă 
partidele liberal-democrat (de 
guvernămînt), socialist, comu
nist, social-democrat și Komeito 
(reprezentant politic al sectei 
budiste „Soka Gakkai"). Foto
grafia înfățișează un miting e- 

lectoral la Tokio

Gheorghe Rădulescu

referă 
după 

insulei 
de că- 
ajutor 

în

VIETNAMUL DE SUD

Avioane doborite
de patrioți

SAIGON 28 (Agerpres). — După 
ce în cursul zilei de vineri patru 
elicoptere militare americane ău 
fost doborîte de elemente ale for
țelor patriotice, în cursul unor lup
te desfășurate la sud de zona de- 
militarizată, sîmbătă dimineață a- 
genția Associated Press a anunțat 
că în primele ore ale zilei de sîm
bătă alte două elicoptere și un a- 
vion de observație american au fost 
doborîte de patrioți. Aceasta s-a 
petrecut în timpul ciocnirilor pro
duse între (trupele americano-sai- 
goneze și trupe ale Frontului Na
țional de Eliberare, la sud de ora
șul Hue. Comunicatul comanda
mentului american menționează că 
în timpul luptelor desfășurate în 
noaptea și dimineața de sîmbătă, 
în partea nordică a Vietnamului de 
aud s-au înregistrat pierderi în oa
meni și arme de ambele părți.

TEHERAN 28 (Agerpres). — în 
seara zilei de 27 ianuarie, primul 
ministru al Iranului, Amir Abbas 
Hoveyda, a oferit un dineu în 
cinstea tovarășului Gheorghe Ra
dulescu, vicepreședinte al Consi-

je de felicitare adresate de U Thant 
la semnarea Tratatului

pentru folosirea spațiului cosmic
NEW YORK 28 (Agerpres). — Cu 

prilejul semnării Tratatului privind 
„Principiile care guvernează activi
tatea statelor în explorarea și folo
sirea spațiului cosmic, inclusiv a 
Lunii și a celorlalte corpuri cerești", 
secretarul general al O.N.U., U 
Thant, a adresat mesaje de felici
tare identice președintelui S.U.A., 
Lyndon Johnson, președintelui Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., Ale
xei Kosîghin, și primului ministru 
al Angliei, Harold Wilson.

U Thant își exprimă „satisfacția 
profundă în legătură cu acest eve
niment istoric în relațiile interna
ționale" și bucuria că „O.N.U. a pu
tut contribui considerabil la acest 
rezultat remarcabil". (Rezoluția * 
prezentată de un grup de 38 de 
state, printre care și România, care 
aprobă tratatul, a fost adoptată de 
Adunarea Generală a O.N.U. la 19 
decembrie 1966).

Arătînd că „cucerirea spațiului 
suscită numeroase probleme noi, 
deoarece deschide, pe plan militar, 
perspective înspăimîntătoare și 
deoarece tehnica spațială are re
percusiuni asupra mediului în care 
trăim", U Thant subliniază necesi
tatea ca „omul să stăpînească for
țele considerabile pe care inteli
gența sa le-a descoperit și ca aceste 

. forțe să fie folosite în interesul o- 
menirii și întăririi păcii".

U Thant își exprimă încrederea 
că „tratatul nu numai că va re
duce considerabil riscul unui con
flict în spațiul cosmic, dar va con
tribui și la îmbunătățirea colabo
rării internaționale și a perspecti
velor păcii pe planeta noastră". Se
cretarul general al O.N.U. își ex
primă apoi speranța că tratatul va 
fi urmat de alte măsuri vizînd dez
armarea generală și totală.

liului de Miniștri al Republicii So
cialiste România, care se află în 
vizită în această țară. Au partici
pat Aii Naghi Alikhani, ministru] 
economiei, Valentin Vlad, însărci
natul cu afaceri ad-interim al Re
publicii Socialiste România la Te
heran, și alte persoane oficiale.

MOSCOVA 28 (Agerpres). — Sîm- 
bătă dimineața a sosit la Moscova, 
într-o scurtă vizită neoficială, la 
invitația C.C. al P.C.U.S., Iosip 
Broz Tito, președintele Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia și preșe
dintele R.S.F.I. La gara Kiev, el a 
fost întîmpinat de Leonid Brejnev, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
Alexei Kosîghin, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., Ki
rill Mazurov, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S., Andrei 
Gromîko, ministrul afacerilor ex
terne al U.R.S.S., și de alte per
soane oficiale.

Vizita lui N. Podgornîi
la Taranto

TARANȚO 28 (Agerpres). — în 
cadrul vizitei pe care o întreprinde 
în Italia, Nikolai Podgornîi, preșe
dintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., a fost sîmbătă 
oaspetele uzinei metalurgice „Ital- 
sider" clin orașul Taranto. Giorgio 
Bo, ministrul pentru problemele 
participării statului în întreprin
deri, salutîndu-1 pe oaspetele so
vietic, a spus, printre altele: „Sîn- 
tem bucuroși că contactele dum
neavoastră. cu Italia muncitoare se 
încheie prin vizitarea acestei mari 
întreprinderi din sectorul riațidna-

lizat al economiei noastre"..Nikolai 
Podgornîi a declarat: „Noi ne pro
nunțăm pentru .o largă . și multila
terală dezvoltare, a relațiilor eco
nomice cu Italia, și credem că în 
acest domeniu există perspective 
bune". Referindu-se apoi, în mod 
concret, la ramura industriei me
talurgice, vorbitorul a arătat că un 
exemplu în acest sens îl fconștituie 
acordul' încheiat recent cu „îtalsi- 
def", pe baza căruia marea juzțnă 
italiănă va primi minereu de fier 
sovietic.

Amănunte asupra catastrofei 
de la Cape Kennedy

CAPE KENNEDY 28 (Agerpres). 
— Cei trei cosmonauți americani 
care urmau să efectueze la 21 fe
bruarie primul zbor din cadrul pro
gramului „Apollo" au murit vineri 
la Cape Kennedy, în urma unei 
explozii care s-a produs pe rampa 
de lansare, în timp ce se proceda 
la o „repetiție generală" a cabi
nei spațiale. *) Cei trei cosmonauți 
sînt Virgil Grissom, considerat 
drept un veteran al spațiului cos
mic, deoarece a participat la două 
zboruri pe bordul cabinelor 
„Mercury" și „Gemini", Edward 
White, primul american care a 
efectuat o „plimbare" în spațiul 
cosmic, și Roger Chaffee.

Un comunicat dat publicității de 
N.A.S.A. (Administrația națională pen
tru problemele aeronauticii și cerce
tarea spațiului cosmic) arată că incen
diul s-a produs în momentul cînd cos

•) Cei trei cosmonaut! urmau să 
efectueze un zbor între 10 și 14 zile în 
spațiu.

monauții se găseau în cabină. Explo
zia a avut loc în partea principală a 
cabinei, care se găsea la 66,44 metri 
de la sol, în vîriul rachetei „Saturn 
1—B“. Această parte conținea moto
rul și aparatura de climatizare și de 
distribuire a oxigenului. Cabina a fost 
înconjurată imediat de fum, cei trei 
cosmonauți fiind probabil asfixiați și 
arși de vii.

Știrea morții tragice a celor trei cos
monauți americani a provocat o vie 
emoție în Statele Unite.

Sîmbătă dimineața, într-o confe
rință de presă, directorul 
mului „Apollo" a anunțat 
dintre cei trei cosmonauți 
nalat 
unui 
arată 
decît 
oxigenul din cabină și provocînd 
moartea instantanee a cosmonau- 
ților. Cabina a fost deschisă la 
5 minute după primirea 
semnal, 
liștii 
încă

progra- 
că unul 
a sem- 
apariția 
indicații

de la bordul cabinei 
incendiu. Primele
că acest incendiu n-a durat 
cîteva secunde, consumînd

de 
în

acestui 
Pînă în prezent, specia
la Cape Kennedy nu sînt 
măsură să indice cauzele 
provocat accidentul.

MERS IN GOL

„optimism

„Runda Kennedy" se 
află din nou într-un mo
ment critic. Faza finală a 
negocierilor, care urma să 
înceapă la 16 ianuarie, a 
fost amînată sine die. „în 
actuala situație — declara 
zilele trecute Eric White, 
directorul general al 
G.A.T.T. (Acordul general 
asupra tarifelor și comer
țului) — tratativele între 
tehnicieni nu mai pot fi 
eficiente. Se impun im
portante hotărîri de ordin 
politic". De altfel, s-a pro
iectat o reuniune a miniș
trilor țărilor participante, 
care ar putea să aibă loc 
în luna aprilie.

Tratativele 
sub numele 
Kennedy" au 
mai 1964, la 
au ca obiect . 
americană privind redu
cerea liniară cu 50 la 
sută a tarifelor vamale în 
comerțul dintre membrii 
G.A.T.T., precum și în
cheierea unor acorduri in
ternaționale asupra mai 
multor produse agricole. 
Pînă acum nu s-a ajuns 
la nici un rezultat con
cret. Datorită diferențelor 
însemnate între nivelurile 
tarifelor vamale ale țări
lor participante a început 
o luptă îndîrjită în ve
derea -sustragerii de 'a 
negbcieri a unui număr 
însemnat de produse in
dustriale. Totuși, s-a sta
bilit că țările industriali
zate sînt dispuse să re
ducă cu 50 la sută taxele 
vamale la trei pătrimi din 
volumul total al schim
burilor lor. Dar dacă ' Geneva 
partenerii s-au declarat 
de acord în principiu, a- 
tunci cînd a fost vorba de 
transpunerea în fapt a a- 
cestei înțelegeri, ei au a- 
mînat tratativele.

Referindu-se la impa
sul „rundei Kennedy", di
rectorul general 
G.A.T.T., White, a

cunoscute 
de „runda 
debutat în 
Geneva, și 
propunerea

al 
ținut

să precizeze că există o 
perfectă 
între negocierile 
tarifelor la 
dustriale și 
problemele 
se știe că 
portatoare 
în primul
Canada și Argentina, se a- 
flă pe poziții diametral 
opuse țărilor membre ale 
Pieței comune. Dacă 
S.U.A. vor să impună o 
formulă care să le asigu
re debușeul pe piețele ex
terne, „cei șase" se de
clară în favoarea unor 
măsuri protecționiste. De
legația C.E.E. la „runda 
Kennedy'1 a opus cererii 
S.U.A. de a se reduce la 
jumătate tarifele vamale 
și celelalte taxe la impor
turile agrare, pretenția de 
a se discuta în acest caz 
și despre diversele sub
venții acordate la produ
sele agrare, care, precum 
se știe, pot apăra 
concurența străină 
propriii agricultori tot a- 
tît de bine ca și tarifele 
vamale.

S-ar putea înțelege din 
cele arătate mai sus că 
imobilismul „rundei Ken
nedy" se datorește unor 
„defecțiuni" tehnice, unor 
neînțelegeri în probleme 
de strictă specialitate. Pe 

culoarele sediului G.A.T.T., 
ca și în presa vest-euro- 
peană, se vorbește însă 
mai mult de cauze de or
din politic. Privite prin 
optica comentatorului zia
rului „Le Monde", tra
tativele tarifare de la 

reprezintă una 
din principalele piese 
ale „marelui plan" po
litic, inițiat de fostul 
președinte Kennedy, pri
vind formarea unei așa- 
numite comunități a- 
■tlantiee, în care S.U.A. 
să-și mențină rolul do
minant. Dar, așa curii

interdependență 
asupra 

produsele in- 
trăiativele în 
agricole. Or, 

statele ex- 
de cereale, 
rîrid S.U.A.,

se știe, președintele de 
Gaulle, a opus „marelui 
plan" ideea unei „Europe 
a patriilor". „Perspectiva 
unei noi dezvoltări a 
schimburilor între cele 
două țărmuri ale Atlan
ticului, scrie ziarul „Le 
Monde", ar apărea de 
fapt ca o victorie a SiU.A. 
asupra voinței unor euro
peni de a clădi pentru 
Europa un viitor separat 
de cel al noului conti
nent".

Dacă motivele sînt de 
natură politică, e greu, de 
întrevăzut o relansare a 
„rundei Kennedy". însuși 
directorul general al 
G.A.T.T. — se pare că din 
același motiv — a decla
rat ziariștilor că păstrea
ză doar un 
moderat" față de rezulta
tele proiectatei conferințe 
ministeriale din - aprilie.

Gh. CERCELESCU Cosmonauții Grissom, White și Chaffee înainte de intrarea in cabina spațială

de 
pe

înfruntarea dintre compania 
„Iraq Petroleum" și guvernul irakian 
pare să ii intrat în faza acțiunilor 
decisive. La 20 ianuarie, Irakul a 
adresat companiei un ultimatum 
prin care îi cerea ca în decurs de 
o săptămînă să reglementeze di
ferendul său cu Siria și să încea
pă pomparea petrolului irakian 
în conductele ce-1 duc spre Medi- 
terana. Ultimatumul a expirat în 
cursul zilei de vineri, fără însă ca 
I.P.C. să fi îndeplinit condițiile ce 
i-au fost puse. Postul de radio 
Bagdad a anunțat ieri că dată fiind 
situația creată, Irakul va lua ime
diat o hotărîre în această proble
mă. Radioul n-a dat nici o preci
zare cu privire la măsurile ce vor 
fi adoptate, dar presa irakiană, 
diferiți reprezentanți ai opiniei pu
blice din Bagdad, care în ultimele 
zile și-au afirmat protestul față 
de manevrele companiei, sînt de 
părere că riposta ar trebui să fie 
categorică, mergînd pînă la na
ționalizarea bunurilor companiei. 
Recent, în Irak au avut loc 
festații populare în 
tui deziderat.

Cum s-a ajuns la 
ție ? După cum se 
troleum Company", 
duete străbat teritoriul Siriei și Li
banului, atingind porturile medite
raneene Banias și Tripoli, a intrat 
într-un conflict acut cu statul si
rian. Anul trecut, Siria a cerut spo
rirea redevențelor ce i se cuvin și 
achitarea tuturor sumelor de care 
a fost frustrată datorită unor „cal-

sprijinul
mani- 
aces-

situa-această 
știe, „Iraq Pe- 
ale cărei con-

o dezvoltare fructuoasă
a relațiilor

Interviul ministrului de

cu România
externe H. Bourghiba - jr.

cule eronate". Ea a procedat la 
confiscarea bunurilor companiei a- 
tunci cînd aceasta a respins pro
punerile și și-a exprimat intenția 
de a continua „bătălia petrolului' 
pînă la satisfacerea cererilor sale 
legitime. Drept răspuns, I.P.C. a 
sistat pomparea petrolului irakian.

luat mișcarea de protest împotriva 
companiei la Bagdad și în alte re
giuni irakiene. Indignarea opiniei 
publice este determinată de faptul 
că refuzul companiei de a con
tinua pomparea petrolului irakian 
amenință să afecteze grav econo
mia țării, a cărei principală sursă

Confruntarea
dintre Irak șiI.P.C.
Această măsură a avut drept scop 
exercitarea de presiuni asupra 
Damascului pentru ,a-l obliga să 
dea înapoi; dar rezultatele n-au 
fost cele scontate. Guvernul Siriei 
a rămas ferm pe poziție. Irakul și 
Libanul i s-au alăturat, cerînd, la 
țîndul lor, respectarea drepturilor 
ce le au de pe urma exploatării 
petrolului. O deosebită amploare a

de venituri o constituie vînzarea 
petrolului. Nemulțumirea a crescut 
și mai mult după 10 ianuarie — 
data reluării tratativelor dintre 
I.P.C. și guvernul irakian, cînd a 
devenit și mai clar că compania 
refuză să satisfacă cerințele Iraku
lui, prezentînd propuneri lipsite 
de seriozitate. „I.P.C. — scria zilele 
trecute ziarul irakian „Saout al

TUNIS 28 (Agerpres). — Sîmbă
tă, ministrul afacerilor externe, 
Habib Bourghiba-junior, a primit 
pe ziariștii români care vizitează 
în prezent Tunisia și a răspuns în
trebărilor puse de Nicolae Puicea, 
redactor-șef la Agenția română de 
presă, și de Cristian Popișteanu, 

. șef de secție la revista „Lumea".
Apreciind ca pozitive relațiile 

dintre Tunisia și România, Habib 
Bourghiba-junior a spus : „Rela
țiile dintre țările noastre, călăuzite 
de o concepție politică realistă și 
de respect reciproc, cunosc o dez
voltare atît cantitativă cît și cali
tativă. Domeniile de • colaborare 
sînt treptat extinse și totodată cu
noașterea- reciprocă devine' mai 
profundă. Aceasta contribuie la o 
mai bună înțelegere între noi. Cu
noaștem România de mai multă 
vreme. Dar îndeosebi după cuce
rirea independenței politice de că
tre Tunisia s-au creat posibilitățile 
unei cunoașteri mai aprofundate,, 
mâi ales în acele domenii în care 
putem dezvolta colaborarea noas
tră. Țara dv„, care se bucură de, o 
independență reală, aduce o con
tribuție prețioasă la dezvoltarea 
cooperării între țările lumii. Pacea 
merită chiar.și cel mai scump preț, 
bineînțeles, în deplin acord cu res
pectarea demnității naționale. Dez- 
voltînd colaborarea noastră, nu o 
facem ca un scop în sine, ci în mod 
deliberat, pentru a fi folositoare și 
reciproc avantajoasă țărilor și po
poarelor noastre".

Răspunzînd unei întrebări, mi
nistrul de externe a vorbit despre 
rolul țărilor mici și mijlocii în dez
voltarea cooperării și înțelegerii 
internaționale, în stabilirea unui 
climat de pace în lume. în conti
nuare, s-a referit la rolul O.N.U. și 
la sprijinul pe care aceasta îl poate 
acorda țărilor mici în lupta lor 
anticolonialistă și pentru apărarea 
independenței naționale.

Ministrul tunisian a relevat apoi 
importanța pe care colaborarea in
ternațională o are pentru țările în 
curs de dezvoltare, subliniind ne-

cesitatea respectării caracteristici
lor fiecărei națiuni în procesul. de 
colaborare, al cărui țel suprem tre
buie să fie asigurarea condițiilor de 
pace pentru jntțeaga lume.

în actualele condiții deosebit de 
complexe ale relațiilor internațio
nale — a spus ;Habib Bourghiba-ju- 
nior — se relevă mai mult ca ori
când însemnătatea pai j toacelor paș
nice de reglementare a litigiilor, de 
abordare cu. simț de răspundere, 
calm și bunăvoință, a cauzelor care 
dau naștere la tensiune. Trebuie 
acționat cu toate forțele pentru ca 
rațiunea să triumfe în relațiile din
tre state. Legea junglei, ă subju
gării celor slabi, nu mai poate 
domni.

Abordind probleme africane ac
tuale, ministru] de externe a in
sistat asupra necesității eliberării 
definitive a continentului.’ negru 
de orice dominație colonială. Acesta 
este sensul, a menționat el, al lup
tei teritoriilor care se mai afla încă 
sub statut colonial și. care nu pot 
aștepta ziua independenței cu mîi- 
nile încrucișate, cît și al eforturilor 
pe care majoritatea țărilor elibera
te le. consacră extirpării sechelelor 
dontinației străine. îu orientarea 
sa externă, a spus el, Tunisia 
promovează o politică corespun
zătoare intereselor poporului său, 
străduindu-se să-și aducă con
tribuția la soluționarea probleme
lor specifice țărilor în curs de dez
voltare. în acest context el a men
ționat unele aspecte ale problemelor 
ce se pun astăzi țărilor de pe con
tinentul african, lumii arabe și 
Maghrebului. Tunisia este angajați/ 
în momentul de față într-un pro-.- 
ces de dezvoltare internă — eco4 
dornic, social și politic — care se 
poate desfășura numai într-o at
mosferă de pace și colaborare re
ciproc avantajoasă.

, în încheierea interviului, minis- 
truh afacerilor externe al Tunisiei 
a exprimat încă o dată dorința 
pentru dezvoltarea fructuoasă a 
relațiilor cu România, pentru lărgi
rea domeniilor de contacte.

despre
reformele
din Iran

TEHERAN (A- 
gerpres). Cu pri
lejul celei de-a 
5-a aniversări a 
lansării, de către 
șahul Mohammad 
Reza Pahlavi A- 
ryamehr, a unui 
amplu program de 
reforme,, la 26 ia
nuarie a fost pusă 
în vînzare în ca
pitala iraniană, în 
tiraj de masă, 
cartea „Revoluția 
Albă", scrisă de 
șahinșah, care 
cuprinde explica
rea acestor refor
me. Programul 
prevede, între al
tele, o largă re
formă agrară și o 
importantă cam
panie de alfabeti
zare.

Arab". — dovedește astfel că inten
ționează să amîne rezolvarea con
flictului, sperînd să forțeze guver
nul irakian să adopte o atitudine 
care ar fi defavorabilă acestuia".

Intenția companiei de a nu satis
face cererile țărilor arabe direct 
interesate reiese din faptul că 
■multe dintre propunerile făcute în
cercau să creeze disensiuni între 
Siria și (rak. Guvernul irakian a 
respins însă aceste manevre. La 
20 ianuarie el a întrerupt tratati
vele cu conducătorii I.P.C., denun- 
țînd compania că „vrea să facă 
Irakul o parte în cauză în conflic
tul cu privire la redevențele ceru
te de către Siria". Pe de altă par
te, din declarațiile conducătorilor 
irakieni se desprinde dorința de a 
ajunge la o reglementare a conflic
tului petrolului potrivit intereselor 
tuturor țărilor interesate. Intr-un 
interviu acordat corespondentului 
agenției Reuter, președintele Ira
kului, Aref, a respins ideea de a 
se construi o nouă conductă pen
tru exploatarea petrolului irakian 
prin portul Basra din Golful Per
sic, ocolind astfel teritoriul sirian. 
Construirea unei asemenea con
ducte, a declarat el, nu ar fi ren
tabilă și n-ar constitui o soluție 
adecvată pentru restabilirea expor
tului de petrol irakian, blocat în 
prezent ca 
dintre „Iraq 
și Siria.

urmare a 
Petroleum

conflictului 
Company"

Nicola* N. LUPU

Delegația sfaturilor 
populare in R.F.G.

BONN 28 (Agerpres). — în cadrul vizitei în Re
publica Federală a Germaniei, delegația președin
ților sfaturilor populare ale orașelor București, Bra- ■, 
șov, Ploiești și Timișoara, condusă de Ion Cosma., . 
președintele Comitetului executiv al Sfatului popu
lar al orașului București, s-a întîlnit cu primarii 
orașelor Frankfurt pe Main, Bonn, Kronberg, Koln 
și Essen. Delegația a vizitat numeroase întreprin
deri industriale și instituții de interes comunal, 
cartiere de locuințe și șantiere de construcții. La 
Bonn, delegația a purtat discuții la Ministerul Afa
cerilor Interne, Secția de politică comunală. Presa, 
radioul și televiziunea din R.F.G., în special presa 
locală din orașele vizitate, au relatat zilnic despre 
desfășurarea vizitei delegației române. în continua
re, aceasta vizitează Hanovra și Gottingen.

■ ATENA. Ambasada României a donat Bibliotecii 
™ municipale din Patras 120 de volume de literatură 
tehnică, arhitectură și albume cu reproduceri după lu
crările pictorilor români clasici și contemporani. Ofi
cialitățile locale au mulțumit pentru darul făcut și 
pentru participarea țării noastre la prima expoziție 
internațională a cărții din Patras. La cinematograful 
„Asti” din Atena a avut loc săptămînă filmelor reali
zate de Ion Popescu-Gopo. Au fost prezentate șapte 
scurt-metraje, reluate și de cinemateca Grecișl, în 
sala cinematografului „Ambasador". Filmele au fost 
deosebit de apreciate de public.
■■ PRAGA. 53 din cei 400 de participanți la întilnirea 
" pe țară a reprezentanților tineretului din agricul
tura R. S. Cehoslovace au lost primiți de președintele 
R. S. Cehoslovace, Antonin Novotny, care a arătat, 
printre altele, că este necesar ca agricultura să fie 
ridicată la nivelul industriei — ceea ce înseamnă, înain
te de toate, ridicarea nivelului tehnic al întregii agricul
turi, pregătirea cadrelor de specialitate și sporirea con
tribuției științei la dezvoltarea producției agricole.

MOSCOVA. Ambasadorului Japoniei i-a fost înmî- 
" nată o declarație a guvernului sovietic, care amin
tește unele fapte ce dovedesc „o lărgire a participării, 
de un fel deosebit, a Japoniei la acțiunile agresive ale 
Statelor Unite în Vietnam". Declarația exprimă spe
ranța că guvernul japonez va lua măsuri pentru în
cetarea acestor acțiuni.

|H BUDAPESTA. Sîmbătă s-a încheiat sesiunea Adu- 
nării de Stat a R. P. Ungare. A fost adoptat în 

unanimitate bugetul de stat pe acest an, care prevede o 
creștere a venitului național de 3,5—4 la sută, față de 
anul trecut. Producția industrială va crește cu 4—6 la 
sută, producția agricolă cu 2—3 la sută. A luat cu- 
vjntul. *n afara ordinii de zi, Jânos Kădăr, prim-secretar 

a vorbit despre însemnătatea 
Adunarea de Stat și organele

al C.C. al P.M.S.U., care 
alegerilor de tlepi-tați in 
locale ale puterii de stal.

«ț :ți

La apelul consiliilor muncitorești si asociațiilor sindi
cale din centura industrială a Madridului, vineri după- 
amiază cîteva mii de muncitori au organizat pe stră
zile capitalei Spaniei un mars pașnic în sprijinul re
vendicărilor lor. Circa 1 500 de studenți s-au alăturat 
demonstranților, care au fost împrăștiați. de impor

tante forțe polițienești ' . ‘
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