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In Valea Carasu, drăgile lu
crează la adîncirea și cu
rățirea canalului prin care 
apele Dunării vor pătrunde a- 
diiic în inima Dobrogei. Este în
ceputul unor- lucrări de mare 
amploare pentru construcția 
unui sistem dc irigații care va 
cuprinde in final, circa 168 000 
hectare, din care pe aproape 
80 000 ' hectare lucrările de ame
najare vor fi terminate pînă la 
sfîrșitul altului 19701 Prin aceas
ta, 90 gospodării de stat și coope
rative agricole dobrogene vor 
avea posibilitatea să obțină, an 
dc an, in orice condiții clima
terice, recolte bogate de cerea
le, legume, plante tehnice, fu
raje. Elaborarea proiectului 
cestui sistem de irigații a 
probleme^ complexe legate 
configurația și de compoziția 
terenului. In mare parte ele au 
fost rezolvate.

Iată citeva date despre acest 
vast sistem de irigații. Un ca
nal de aducțiune ,va face 
apele Dunării să înainteze pe 
valea Carasu pe o distanță de 
40 km. Dc aici se va deschide 
o magistrală spre Mangalia, 
lungă de 60 de km. Sute de ki
lometri de canale principale și 
secundare vor înlesni irigarea 
ogoarelor unităților agricole din 
raioanele Negru Vodă și Med
gidia și din zona litoralului. 
Pentru preluarea apei din ca
nalele magistrale sint prevăzu
se baraje de reținere, lacuri de 
'acumulare, precum și 26 de sis
teme care vor transporta apa 
p^ suprafețele irigate prin sta
țiile de pomparp și repompare 
sau prin alimentare gravitațio
nală. Prin cele 100 stații de 
pompare și repompare — care 
vor fi instalate în" final — se 
va putea asigura un debit dc 
circa 650 000 mc de apă pe oră. 
Pentru a avea imaginea amplo- 
rii lucrărilor ce se execută, o 
comparație este elocventă : pu
terea instalată a stațiilor 
pompare și repompare va de
păși de aproape 3 ori 
terca termocentralei Ovidiu II.

Dintr-un calcul sumar al efi
cienței noilor lucrări rezultă 
că sporul producției obținute în 
fiecare an va fi de peste 200 000 
tone de cereale, iar cheltuielile 
făcute se vor putea amortiza în 
mai puțin de 10 ani.

Vasile MIHAI 
corespondentul „Scînteii"

CRAIOVA
La Craiova se află în con

strucție un important edificiu 
destinat ocrotirii sănătății popu
lației — noul spital regional. 
Clădirea este amplasată în 
partea de sud-vest a orașului, 
intr-o zonă care asigură din 
belșug aer proaspăt din pădu
rile și parcurile situate în ime
diata apropiere.

în clădirea principală, de 11 
nivele, va funcționa staționarul 
spitalului, care va avea 1 000 de 
paturi repartizate pe secții de 
oncologie, interne, chirurgie, 
obstetrică, ginecologie, pedia
trie, nou născuți, terapie inten
sivă și altele. Construcția este 
realizată pe schelet de beton 
armat și este compusă din ser
vicii distincte 
tatea lor cum sînt : spitalizare, 
serviciul diagnostic și tratament, 
centrala de oxigen și clorizarc 
etc. Alături va funcționa o po
liclinică care . va asigura 600 00(1 
consultații pe an.

Camerele de spitalizare vor 
avea 1, 2 sau cel mult patru pa
turi. Fiecare 1 cameră dc patru 
paturi este prevăzută cu grup' 
sanitar propriu. In acest fel, li
niștea bolnavilor este asigurată, 
iar circulația lor pe coridoare
le staționarului redusă. Pen
tru fiecare 25 de paturi re
vine un cabinet de consultații, 
tratament sau pansament, după 
specificul secției. O secție de 50 
de paturi va avea cameră de zi, 
sală de mese, grup sanitar.

La al 11-lea nivel al stațio
narului spitalului se va amena
ja o terasă închisă pentru he- 
lioterapia copiilor de Ia 2 la 7 
ani. Forma de Y a construc
ției ferește camerele dc. spita
lizare de efectele negai ve ale 
vînturilor care domină această 
zonă. 1 300 cadre medico-sanî- 
tare vor asigura buna funcțio
nare a acestui mare edificiu dc 
.crotire a sănătății.

Victor DELEANU 
corespondentul „Scînteii"
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ecarea tovarășului Luigi Longo

Metodologia
inteligenței

O idee clară și cu
ceritoare este aceea 
a valorii pe care o ! 
are inteligența înma
gazinată . intr-un o- 
bfect, într-o marfă. 
Cirid cumpărăm un 
utilaj, plătim nu' nu
mai metalul ,și ce
lelalte materiale din 
care e făcut, ci ‘și 
ingeniozitatea alcă
tuirii sale, precum și 
înalta . pricepere a 
executanților.

Cititorul mă va a- 
proba, fără îndoială, 
cînd voi spune că, în 
privința acestei pre
ocupări actuale — a 
mări cantitatea de 
inteligentă ’ cuprinsă 
în munca și produ
sele fiecăruia —- e- 
xistă un consens 
unanim. Intr-adevăr, 
cine nu vrea să fie 
inteligent ? Cui nu-i 
place să se spună că '■ 
în munca lui pune 
inteligență și cine nu 
se simte oare îmbiat 
să aducă pecetea 
contribuției sale la 
cauza inteligentei ?

In rîndurile de 
față ne propunem să 
trecem dincolo de 
acest punct categoric 
cîștlgat — al bune
lor intenții — și să

ne punem cîteva în
trebări de importan
ță practică. 1

Ce avem de făcut 
pentru a spori canti
tatea de inteligen
ță înmagazinată in 
munca fiecăruia, și 
mai ales în produsele 
industriale ?

Altfel spus, este 
inteligența numai un 
dar natural — pe 
cage.îl ai sau, nu, în 
funcție de zestrea 
ereditară a fiecăruia 
— sau există un 
CUM, o metodologie 
care ne poate ajuta 
în această privință ?

Care este raportul 
dintre inteligență, ca 
însușire generală, și 
cea-necesară intr-o 
meserie ?

în sfîrșit, dacă la 
materiale căutăm să 
facem economii, ar fi 
oare indicată și o 
economie în privința, 
inteligentei ?

★

La examenele
absolvire a liceului 
de acum cîțiva ani, 
elevii, care au avut 
la proba scrisă de 
matematici, țrși pro
bleme, le-au, rezolvat 
în majoritate exce-

de

lent pe primele două 
și s-au împotmolit la 
cea de-a treia. După 
cum mi-a spus un 
profesor de matema
tică, primele două fee 
refereau la materia 
învățată, erau deci 
un control al felului 
cum au memorizat și 
și-au însușit tinerii 
materia, pe cind a 
treia problemă era 
neprevăzută, apela la 
capacitățile lor crea
toare. Concluzia ma
tematicianului — 
profesor de facultate 
și nu de liceu — era 
că mulți profesori de 
liceu, punînd accent 
pe buchea cărții, nu 
urmăresc suficient 
dezvoltarea.. pute.rij 
de judecată a elevu
lui.

Un chimist, anii 
trecuți, mi se plingea 
că absolvenții școli
lor profesionale care 
lucrează la „Danu
biana" au învățat — 
cu mari cheltuieli 
din partea statului — 
tot felul de noțiuni 
teoretice cu privire

Sergiu FARCAȘAN

(Continuare 
în pag. a Il-a)

Cînd se va notări

ÎN PAGINA A III-A
H Un frumos bi
lanț al eforturi
lor colectivului 
de la Cisnădie 
pentru crește
rea beneficiilor 
la fiecare pro
dus

Joi dimineața a părăsit Bucu-' 
reștiuî, îndreptindu-se spre patrie, 
tovarășul Luigi Longo, secretar ge
neral al Partidului Comunist Ita
lian. care, la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar generai

al 'Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, a făcut o vi
zită de prietenie in țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, oaspetele a fost condus de 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, Emil

Bodnaraș, Paul Niculescu-Mizjl, 
Manea Mănescu, de șefi de secție 
la C.C. al P.C.R.

★
în aceeași zi, tovarășul Luigi 

Longo a sosit la Roma. (Agerpres)

Cercetarea științifică in

construcția de utilaj petrolier
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România se bucură de un: înalt 
prestigiu în construcția de utilaj 
petrolier instalațiile de iorăj pro
duse î’n' uzinele noastre sînt cu-.' 
noscute și apreciate într-un număr

Industriei Chimice să pună

ordine la Combinatul

•Joi
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, condusă de tova
rășul Alexandru Drăghici, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R., a plecat în Austria pen
tru o vizită de prietenie la invita
ția C.C. al P.C. din Austria.

Din delegație mai fac parte to
varășii Mihai Dalea. secretar al 
C.C. al P.C.R., Gheorghe Pană, 
prim-secretar al Comitetului re

gional Brașov al P.C.R., și Andrei 
Ștefan, prim-ad,junei de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R.

La plecare, delegația a fost sa
lutată de tovarășii Emil Bodnaraș,' 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R;, Manea Mănescu, membru 
supleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R;, Ghizeia. 
Vass, Andrei Păcuraru, Gheorghe- 
Roșu. Vasile Vlad, șefi de secție la 
C.C. al P.C.R., de activiști de partid.

★

Joi după-amiază, la sediul Comi
tetului Central, au început convor
birile între delegațiile celor două 
partide. Delegația P.C. din Austria 
este alcătuită din Franz Muhf.i,' 
președintele partidului, Friedl 
Fiirnberg. Alfred Ruschitzka, Ro
bert Dubovsky, membri ai Biroului' 
Politic, și Heinrich Fritz, membru 
al C.C. Convorbirile s-au desfășu-, 
rat într-o. atnioșferă prietenească.

Seara, Biroul Politic al C.C. al 
P.C din’Austria a'oferil o masă în 
cinstea delegației P.C.R. Din partea 
P.C. din. Austria au participat .Jo
hann Koplenig, președintele de o- 
noare, și alți conducători ai parti
dului.

de 15 țări, din patru continente. O 
contribuție la aceste realizări a a- 
dus și Institutul de proiectqti și cer
cetări, pentru utilaj petrolier.

Desigur, pentru a putea menține 
competitivitatea produselor româ
nești pe piața mondială 'se impu
ne' in continuare o activitate sus
ținută, atît în vederea îmbunătă
țirii tipurilor existente de utilaje, 
cît și a creării de noi tipuri cu per
formanțe superioare și cu un do
meniu de aplicare mai extins. Or, 
în actualul stadiu, o creștere ca
litativă substanțială a contribuției 
institutului în ceea ce privește pro
iectarea de utilaje depinde de a- 
dîncirea activității pe linie de cer
cetare, în special in 
minuțioase pregătiri 
lucrărilor.

Elaborarea noilor 
supune o edificare prealabilă 
complexă asupra mai multor ele
mente, intre care materialele — de 
pildă. în sensul utilizării de oțe
luri sau aliaje care la. greutate 
mai mică oferă o rezistență mult 
sporită, permițînd totodată obți
nerea unor performanțe supe
rioare ; ridicarea gradului de me
canizare, de acționare electrică și 
automatizare, odată cu reducerea 
corespunzătoare a costului insta
lațiilor și a lucrărilor, în raport 
performanțele realizate.

Ing. Viorel CRISTEA 
inginer proiectant 
consilier la I.P.C.U.P. 
Laureat al Premiului de Stat

t't

V1ENA 6 (Agerpres). — Joi a 
sosit'la Viena delegația Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro- 
riiân, condusă de tovarășul Ale
xandru Drăghici. Pe aeroportul 
Schwechat, ea a fost întimpinată 
de Friedl Fiirnberg. membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. al 
P.C. din Austria, Robert Dubov
sky, membrii al Biroului Politic, 
Franz Freihald, Heinrich Fritz, Ru
dolf Richter și Josef Tschofering, 
membri ai Comitetului Central al 
partidului. Au fost, de asemenea, 
prezenți ambasadorul țării noastre, 
Gheorghe Pele, și membri ai Am
basadei.

Dragă tovarășe Le Duan,
Cu prilejul ■ celei de-a 60-a aniversări a zilei dv. de naștere, Comi

tetul Central al Partidului Comunist Român vă trimite un călduros 
salut frățesc - și cele mai cordiale felicitări.

Vă adresăm sincere urări de succes în activitatea dv. consacrată 
victoriei cauzei nobile și drepte a poporului frate vietnamez — apă
rarea libertății și independenței sale naționale împotriva agresiunii ame
ricane.

(Continuare în pag. a V-a)
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cunosc o

reștiului".
In timp ce

Un colectiv de specialiști de la Institutul de Cercetări pentru Mecanizarea 
Agriculturii a realizat această instalație automată pentru recondijionarea 

pieselor uzate Foto : A. Cartojan

UN INSTITUT DE PROIECTARE CARE
A PIERDUT NOȚIUNEA CIFRELOR

și
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in 
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Pe parcursul celor 29 de luni de 
la intrarea în funcțiune (trimestrul 
IV 1964), Combinatul de celuloză 
și hîrtie-Călărași . — construit în 
baza proiectului .elaborat de Insti
tutul de studii, experimentări 
proiectări pentru stuf, celuloză 
hîrtie — a înregistrat pierderi 
sumă de 253,2 milioane de lei, 
venind peste.8,7 milioane de iei 
lună, adică, in medie, 12 000 de
pe ora de funcționare. In acest an, 
nu s-a produs nici un reviriment. 
Pe două luni; pierderile s-au ridi
cat la 16,6 milioane lei, ceea ce în
seamnă că economia națională con
tinuă să suporte consecințele unor 
proiecte și studii nefundamentate, 
întocmite superficial. Fondurile a- 
locate pentru realizarea » acestui o- 
biectiv industrial nu fructifică pe 
măsura cerințelor. Ceea-' ce: se re
proșează proiectantului și benefi
ciarului este faptul că ații la pro
iectare, cît și la execuția lucrărilor 
nu s-a ținut seama de influența 
unor factori hotărîtori : stabilirea

unui flux tehnologic optim, recru
tarea și pregătirea cadrelor, apro
vizionarea cu materie primă.

Acestea sțnt, pe scurt, cauzele și 
implicațiile situației de la combi
natul din Călărași. Era absolut ne
cesar ca cei care l-au proiectat și 
beneficiarul — Ministerul Indus
triei Chimice — să nu se resemne
ze. Dar, în loc să facă tot ceea ce 
era posibil pentru redresarea si
tuației, institutul amintit a recurs 
la următoarele : în cursul lunii fe
bruarie a. c. a încheiat o lucrare 
reactualizată privind devizul gene
ral și indicatorii tehnico-economici, 
lticrare semnată de 28 specialiști, 
inclusiv directorul și directorul teh
nic al institutului, care în urmă cu 
patru ani semnaseră și proiectul de 
ansamblu al combinatului. Din stu
diul' actualizat rezultă că mai tre
buie chelluiți suplimentar încă 
148,5 milioane de lei, ~ pentru ca, 
combinatul să devină rentabil.. în
fățișăm ultimii indicatori prezen
tați.în devizul amintit:

A G O
însemnări dm Cuba

i S

„La Santiago de 
d Cuba soarele răsare 
2 mai devreme. Poate 
•J chiar , cuj o oră mai 
■i devreme. înseamnă, 
J deci, că mă voi' ăila 
ț trial aproape de ca- 

să, mai aproape de
I.. meridianul ' ’ Bucu-

Proiectul 
inițial

Proiectul 
actualizat

Costul investiției (milioane lei)' 
Volumul producției de celuloză (tone) 
■Investiția specifică (lei/tonă) 
Productivitatea muncii (mii lei/om/an) 
Beneficiu anual (milioane lei)
Termen recuperare investiții (în ani)

865,5
50 000

6 573
408

68,5
12,4

1 014
36 000

9 180
251

10,2
99,7

eram 
preocupat de aceste 
gînduri, • avionul • cu 

plecasem în
Havana se 

lanțul
Mae- 
sigui 
ajuns . lectrician, se

Care este concluzia ? Scăderea 
substanțială a eficienței investiției 
de la Călărași. Investiția specifică 
crește cu peste 50 la sută, iar pro
ductivitatea muncii se reduce la 
aproape jumătate față de preve
derile inițiale. Beneficiul anual 
scade și el de aproape 7 ori. In 
schimb, termenul de recuperare a

investiției a fost mărit de la 12,4
ani la aproape... 100 de ani. Sem
natarii acestei lucrări vor să lase

Mihai POPIUC
Virgil ZAMFIRESCU 
controlori revizori 
în Ministerul Finanțelor

care 
zori din 
^apropia de 
munților 
stra, cel 
indiciu că am 
în provincia Oriente. 
Pînă la București 
mai. erau .doar vreo... 
9 100 km.

.Și totuși, 
tiago de 
veam să 
ambianță ce-mi evo
ca stăruitor amintiri 
de acasă, în 
mentul în care 
bărbat brunet, 
statură mijlocie, 
mi-a întins mina, re- 
comandîndu-se:

— Viorel Udoi.
Ne aflam pe șan

tierul fabricii de ci-

ciment 
în 

și maiștrii 
Aurel Po- 
Mihai Bă- 
din Bucu- 

Fa(ă' ’ de ei,

așteptate. La discu
ție participă, cu a- 
ceeași însuflețire, 
specialiștii cubanezi 
Juan Munoz și 
berto Pupo, care 
fost în România 
urmă cu cîțiva 
pentru documentația 
necesară contractu
lui, și păstrează cele 
mai frumoase amin
tiri despre țara noas
tră, despre fabricile 
metalurgice și de ci
ment vizitate, amin- 

acum

ment din Santiago 
de Cuba, întreprin
dere care își extinde 
capacitatea- de pro
ducție cu o nouă li
nie, de fabricație ro
mânească. împreună 
cu inginerul Viorel 
Udoi, mecapic-șef al 
fabricii de
Turda, sosiseră 
ianuarie 
montori 
pescu și 
jenaru 
rești.
crăioveanul tyicolae tiri reînviate 
Razga, maistru e-

consi- 
dera „veteran”, pen
tru că sosise 
de la începutul 
noiembrie 1966.

Nu mai pronunța
sem un cuvînt româ
nesc de 
colul de 
lerinilor 
Havana, 
cum discutăm 
pre patrie. 
București, și 
tăm că n-avem 
îndemînă o sticlă de 
Cotnar, care să con
fere o aromă festivă 
acestei întîlniri ne-

la specta- 
gală al ba- 

noștri la 
și iată, a- 

des- 
despre 
regre- 

la

XUXU v UVUIJU |||

de prezența tehnicie-' g 
niloi sosiți aici.

Dar, ca întoțdeau- tțțj 
na între specialiști, 
discuția se traaefor- ți; 
mă într-o 
ședință de 
ție, într-un 
de păreri 
stadiul I 
despre parametrii u- OS 
tilajelor etc. Aflu 
astfel că linia de ci- -țț] 
ment românească, S 
cu o producție anua- ® 
lă de 216 000 tone,

Paul DIACONESCU jțj
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O întrebare

Vrancei

Supliment

să-ți fi© cel mai apio- 
uitat luciul acesta.

Sperăm ca 
să-l înregts- 
suficient de

oare incompatibilă
cu creația originală?

Tema raportului între 
cerințele obiective ale 
construcției de masă și 
valoarea estetică a pro
ducției arhitecturale con
temporane nu este nouă 
nici în frămîntările iscodi
toare ale arhitecților mo
derni, nici în discuțiile 
teoretice. Redusă la o for
mulare extremă, ea este 
de fapt tema raportului 
cantitate—calitate, în ar
hitectură noțiunea de ca
litate fiind echivalentă cu 
o înmănunchiere de valori 
funcționale, tehnice și es
tetice. S-ar părea că, din 
toate aceste valori, 
care intră în conflict des
chis cu cantitatea 
cea estetică. Pentru că, în 
definitiv, putem accepta 
să reproducem în serie 
niște soluții funcționale și 
tehnice de bună calitate. 
Dar reproducerea în se
rie a unor viziuni artistice 
este un non sens, una din 
calitățile obiectului de 
artă fiind unicitatea aces
tuia. Evident că elementul 
motor al procesului de e- 
dificare arhitecturală este 
o cerință socială, de ordin 
material. Dar procesul 
creației arhitecturale este 
mai complex. In fața te
mei de incontestabilă uti
litate materială peptru so
cietate, creatorul de arhi
tectură nu se poate des
prinde de o anumită vi
ziune asupra spațiului și 
este preocupat de imagi
nile specifice pe care le 
aduce prin realizarea edi
ficiului, în orizontul artis
tic al omului.

Ce rol joacă în acest 
dublu proces tipizarea ? 
Problema în discuție are,., 
pe de o parte, o deosebi
tă importanță economică,

afectind Investiții de zeci 
și sute de milioane de lei 
— iar pe de altă parte o 
Importanță socială, în lu
mina indicațiilor conduce
rii de partid și de stat de 
a se evita monotonia, de 
a se asigura diversitatea 
și personalitatea orașelor 
și cartierelor. Revenind 
la întrebarea de mai sus, 
este de arătat că ea poate 
căpăta răspunsuri diferi
te, variabile în funcție de 
etapa istorică de dezvol
tare a arhitecturii.

zării. In fapt, o dată cu 
un proces general'de ma
turizare și adîncire profe
sională, tipizarea începe 
să se impună de pe ade
văratele sale poziții.

O asemenea creștere, 
însoțită de o cristalizare a 
obiectivelor și metodelor 
tipizării, nu este însă un 
proces simplu de perfec
ționare, pe baza experien
țelor acumulate. Este mai 
mult rodul unor confrun
tări critice permanente în
tre cei care „tipizează" și

cea

este puncte de vedere

pozitive 
acestei 
căpătat 
de suport

a experien- 
și de înnoi- 
experiențe. 

tot mai mult 
teoretic- 

arhi-

PIESE DE MOBILIER 
PENTRU
CAMERELE DE ZI

In completarea ansamblului camerelor de zi, 
întreprinderea orășenească „Chimica" din Cluj 
produce cîteva piese separate ce se -pot procura 
în magazinele de specialitate. Diiitre acestea ..a-, 
mințim : comoda tip „Sighet", pentru televizor, 
biblioteci tip „Făgăraș", fotolii tip „Sibiu" și al- 
tele. Prin linie și colorit • ele se încadrează în 
orice interior modern.'

Spre deosebire de tre
cut, tipizarea a încetat de 
a fi o formă spontană de 
qeneralizare 
țelor 
re a 
Ea a 
rolul
științific al creației 
tecturale, tinzînd să con
stituie scheletul riguros al 
unei orientări capabile să 
realizeze cerințele obiec
tive ale dezvoltării econo
mice și sociale. Pe acest 
schelet teoretic, rezultat 
al unor studii amănunțite 
si bine documentate, ar fi 
urmat să se grefeze viziu
nea individualizată, con
cretă, elementele de. par
ticularizare, așa cum, 
de exemplu, fiecare casă 
țărănească are farme
cul său propriu, deși 
toate casele unei regiuni 
sau unui sat seamănă în- 

, tre ele. 'Acest lucru; însă 
nu a avut o suficient de 
largă xăspîndire. Lipsa de 
cadre suficiente — ca nu
măr și capacitate crea
toare originală — cerin
țele ritmului edificării 
noastre urbane, centrali
zarea, pînă nu de mult 
excesivă, a îndrumării și 
avizării,' au dus la pre
luarea , sărăcăcioasă a 
rezultatelor tipizării sub 
forma 
schelet, 
pe ele decît prea 
ține idei inovatoare. Mai 
grav este că această 
metodă — să-i zicem 
de campanie — s-a ex
tins de la obiect la an
samblu Mi se pare însă 
că, recunoscînd azi ase
menea deficiențe, avem 
și dovada că sîntem 
pe o altă treaptă, în 
care există condițiile pen
tru o înțelegere mai judi
cioasă și pentru o utili
tare mai rațională a tipi-

lor brută, de 
fără a grefa 

pu-

cei care ar urma să be
neficieze de proiectele și 
studiile primilor Unii din
tre proiectanți argumen
tează adesea că proiectul 
tip este o frînă în calea 
varietății și Imprimării u- 
nei viziuni personale, re- 
petînd fără încetare că 
tipizarea trebuie desfiin
țată. Alții, dimpotrivă, lasă 
să se înțeleagă că situa
ția ideală ar fi să se gă
sească în rafturile unei bi
blioteci proiecte tip gata 
făcute pentru orice situa
ție concretă. îmi amintesc 
de exemplu, că în propu
nerile de tipizare pentru 
1967, un D.S.A.P.C. solicita 
să' i se elibereze proiecte 
tip. pentru nurrțeroase clă
diri de locuit, cu și fără în
călzire... centrală, cu 2 și 3 
etaje, cu 20, 24, 28, 32 și 
mai multe apartamente, 
în fine, mai persistă 
părerea că proiectanții 
investițiilor au nevoie 
să- fie- în permanență, 
îndrumați, cu tot felul de 
detalii și de modele , de. 
proiectare, chiar și atunci 
cînd nu este vorba de 
proiectanți lipsiți de ex
periență.

Aceste 
cu unele 
ță, s-au 
dul celor care lucrează la 
tipizare Din opoziția lor, 
ca și din studierea tot 
mai atentă a cerințelor 
reale, au rezultat în ulti
mul timp obiectivele și 
metodele pe care trebuie 
să le urmărim pentru a 
face din această așa-zisă 
„frînă" a talentului și per
sonalității creatoare un in
strument util și un auxiliar 
nelipsit al proiectării arhi
tecturale și de construcții. 
Ne referim la o serie de 
principii cum ar fi creș
terea competenței pioieo-

fanților, lărgirea atribuții
lor organelor locale, fun
damentarea științifică a 
proiectării, rolul de avan
gardă al cercetării științi
fice, necesitatea experi
mentului pentru progresul 
în perspectivă etc. In a- 
cest sens au fost luate; de 
altfel, în ultimul timp o se
rie de măsuri Dar, din 
păcate, nu facem întot
deauna o legătură coeren
tă între aceste principii, 
o legătură din care să re
iasă mai clar acel mod 
de organizare care să 
contureze sarcinile proiec
tării științifice Din toate 
cele de mai sus, mi se 
pare esențial ca tipizarea 
să devină, mai clar și mai ■ 
ferm, o activitate diferen
țiată pe mai multe pla
nuri. Pentru a fi mai lim
pede, mă voi referi la do
meniul locuințelor — și am 
convingerea că multe 
concluzii se pot generali
za și la alte domenii ale 
arhitecturii, mai ales 
cea industrială.

Corelînd necesitățile de 
accentuare a specificului 
și personalității ansamblu
rilor cu dorința de afirma
re personală a proiectan- 
ților și cu creșterea efecti
vă a capacităților profe
sionale, aș vedea tipiza
rea 
plan 
1U1 
și de perspectivă 
pe

la

In acest cadru, rolul unui 
colectiv central ar rămîne 
de a elabora studii și 
proiecte-dlrective pe baza 
cercetării științifice a ne
cesităților, a exemplelor 
valoroase din producția 
curentă și a documenta
ției pe plan mondial, de 
a ajuta la circulația și ge
neralizarea celor mai 
bune rezolvări. în același 
timp, ar fi necesar ca a- 
ceste studii să fie con
cretizate în prototipuri pe 
care-să se experimenteze 
atît. noi' formule spațiale, 
cit și materiale, structuri, 
tehnologii etc.

Practica a dovedit ma
rea utilitate a unor studii 
științifice pe plan sociolo- 
qic-economic pentru fun
damentarea temelor de 
perspectivă în corelare cu 
sarcinile dezvoltării 
nomiei naționale și 
creșterea cerințelor 
domeniul locuirii.

Din păcate însă, 
țele alocate acestor 
tivități sînt mult 
reduse, iar activitatea 
este încă fărîmițată în
tre proiecte, studii, pro
totipuri, elaborări de nor
mative și altele. Pe un co
lectiv redus se spriji
nă... elaborarea de proiec
te tip .pentru locuințe de 
toate felurile și înălțimile 

. — de, la clădiri parter 
pentru . mediul rural, la 
clădiri cu zece etaje 
pentru mediul urban — 
studii de perspectivă 
și proiecte pentru pro
totipuri, ca 
rea unor șantiere experi
mentale, activitatea de 
documentare științifică și 
elaborarea de detalii de 
execuție, precum și alte 
numeroase activități ce 
apar ca urmare a faptu
lui că acest colectiv este 
și organul operativ al 
C.S.C.A.S în rezolvarea 
concretă a diferitelor sar
cini de stat ale acestuia. 
De altfel, situația nu e 

...'„mai bună gtei.în domeniul 
□roiectărif,;;rș.tm.ct»ril0X și

măruntelor

(Urmare din pag. I)

la structura atomului ți aleMtulrea 
universului, dar cîțiva, insuficient 
pregătiți din punct de vedere prac
tic, au făcut greșeli periculoase în 
manipularea unui utilaj de mare 
preț.

— Nici chiar dacă ar învăța în «- 
mănunt utilajul, trecerea de la școală 
la practică nu s-ar face lin, spunea 
chimistul. De ce ? Pentru că indus
tria înaintează rapid : pîriă ai apucat 
să înveți în anii școlii ceva, utilajul 
s-a și schimbat, condițiile sînt altele.

— Și atunci ?
— Atunci, fără a neglija cunoștin

țele de amănunt trebuie dezvoltată 
puterea de a judeca, talentul tehnic, 
o anumită abilitate generală caracte
ristică omului din industria modernă. 
Mai ales azi, cînd profilul ramurilor 
și al specialităților evoluează rapid și 
sînt uneori necesare recalificări fă
cute pu suplețe și operativitate, este 
necesară o anumită cultură indus
trială generală —> nu atît generalități, 
cît dezvoltarea-capacităților specifice 
muncitorului și maistrului, acurate
țea, precizia, mîndria profesională, o 
auțodisciplină a meșterului care nu 
poate suferi cîrpăceala.

Prin cultură generală omul modern 
nu înțelege cultura celui dornic de 
a duce conversații de salon pe cele 
mai diverse teme, ci — chiar și îna
inte de numărul cunoștințelor de 
amănunt — puterea de a judeca, de 
a asimila, de a învăța.

La Hunedoara, nu cu mulți ani în 
urmă, am rămas surprins să constat 
că tabloul luminos care dă rezulta
tele analizelor de laborator este, de 
cite ori trec pe acolo, defect. Pînă 
la țirmă un otelar mi-a spus sincer 
că tabloul nu funcționează niciodată : 
i se părea mai „practic" să-.l trimeată 
pe tOpitorul cincj cu lingura pînă la 
laborator, să-l lase să aștepte acolo 
și să aducă apoi în fugă rezultatul. 
Iar asta — precizez — nu ca să i se 
dea și lui o treabă oarecare de făcut, 
ci în momente cînd otelăria se mă
rise și avea sete mare de oameni. 
Se manifesta aici credința greșită că 
stilul rutinier e „mai practic", pe 
cînd stilul mai înalt, mai nou și mai 
inteligent ar fi mai puțin potrivit 
pentru praful, țipetele și eforturile 
fizice cu care se obișnuiseră unii în 
vechile oțelării.

Inteligenta industrială presupune

tm simț al exactității parfacte ta 
funcționarea unui utilaj. Am rămas 
impresionat, pe un mare șantier, cînd 
un inginer care stătea de vorbă cu 
mine a luat-o brusc la fugă ; am aler
gat după el, să văd ce s-a întimplat, 
și am constatat că la nu mai puțin 
de o sută de metri, prin zgomotele 
mari și multiple ale șantierului, au
zise o macara cu o bătaie care arăta 
că motorul e în suferință. Stătuse de 
vorbă cu mine, dar în subconștient 
urechea lui prindea toate zgomotele 
motoarelor din jur. Indignarea față 
de manipulant și-a manifestat-o cu 
furie, dar în această furie răzbea

eco- 
cu 

din

tor- 
ac- 

prea

perspectiva

și urmări

desfășurîndu-se pe
central la nive-

studiilor științifice
îăr~;

plan local (îh .. în»...
stitute și organizatn^o.;..?.^iu) ^ocummdtiilo'i e- 
proiectare departamente- xpaomi.ae.LDeraifci rezultă 
le sau regionale) ltt -0 supîpîncăIK«|» aȚ&ro-
velul proiectam finite țt;;.■ jecțărtete ' ' ' 
tipurilor necesitat^. d^sM. ^trtidW

poziții externe, 
variații de nuccn- 
întîlnit și în rîn-

Din exemplele date mai sus, nu • 
greu să observi o serie de nepotri
viri între zone masive de realizări și 
„cioturi", a căror neglijare provoa
că pagube. Veriga cea mai buclucașă 
e adesea hîrtia, informația, adminis
trația, formalitățile : „înțeleg să în- 
tîrzii livrarea unei mărfi — îmi spu
nea odată un inginer — din cauză 
că-mi lipsește nu știu ce materie pri
mă extrem de rară, dar nu înțeleg să 
am marfa gata și să n-o pot scoate 
pe poartă din cauză că la București 
nu s-au tipărit la timp formularele 
tip fără de care nu se poate efectua 
livrarea".

ithjl^x.ce^. ce 
gradul lor de rejîetabi- £ tfceaS' 
litate. qermțele de funcțiu- .prdtefl®b.r, și, mai' ales, 
ne și de economicitate au ?^tîn ;. n^ezoiya^a 8aioi.

.. .devenit astazr'.pentru .A''â}ter''dW5'b»ăa'*'-' ■ • ' 
toți proiectanții de locuin- n - , . . . Hr>,
te. ag. o..oațecare . „expe-Ț*

■ ' riehță date'. elețnejntare.', 2Cffepcentrala de ăarcini- 
ale pregătirii lor. Ti
pizarea locală ax ' a- 
vea marele avantaj al competenta, .organizatiilo.ț

* elaborării unor tipuri mail 
apropiate de modul . ■
viață șî tradițiile locale fe.rm, ®ple rea’
sau regionale și al utili
zării optime 
concrete de 
altfel, chiar 
în curs s-a 
planul D.S.A.P.C.-urilor
Brașov și Banat elabora
rea unor proiecte proprii 
în panouri, potrivit atît 
cerințelor specifice, cît 
și tehnoloqiei de tabrica- 
jie a panourilor. Un ase
menea mod de lucru con
duce la diversificarea ti
purilor de apartamente, a 
formelor de clădiri șl chiar 
a arhitecturii exterioare.

a-
le elaborării unor proiec
te ce ar putea trece în

de proiectare locale, sau 
orien-de - departamentale,

a condițiilor 
execuție. De 
pentru anul 
introdus în

lizarea de studii și pro
totipuri, spre progresul 
tehnic și funcțional, spre 
ridicarea calității expre
siei artistice-arhitecturale, 
urmărind o încadrare 
specialiști în număr sufi
cient și de calificare co
respunzătoare, s-ar reali
za dezideratul organizării 
științifice a •» proiectării, 
care, pe drept cuvînt, este 
subliniată de conducerea 
partidului nostru ca o sar
cină de bază a economiei 
naționale în etapa ac
tuală.

cu

Arh. dr. Mihai CAFFfi

go-ului, telefoane și cîteva seci de 
alte amănunte, aceste miei prescur
tări vor reduce nenumărate ore-om. 
Dacă însă nu dispune sau nu vrea să 
dispună de această inteligență și, o- 
dată ajuns înăuntru, te plîngi cuiva 
de timpul pierdut, răspunsul este ine
vitabil același ;

— Ce să-i faci. Dacă ar fi avut pre
gătire mai mare, ar fi lucrat în altă 
parte.

întrebarea pe care ml-o pun este 
următoarea :

De ce trebuie lăsată însă chestiunea 
pe seama inteligenței persoanei care 
face bonul ? în această privință, cred

METODOLOGIA 
INTELIGENȚEI

atîta dragoste legitimă față de igiena 
motorului, incit macaragiul a avut o 
sinceră izbucnire de supărare împo
triva lui însuși și i-a dat dreptate 
fără să crîcnească.

La o fabrică de plăci aglomerate 
din Brăila — cu un înalt grad de au
tomatizare. cu hale în care munca 
brută și transpirația sînt reduse Ia 
extrem — după toată această excelentă 
organizare, la urmă, cînd plăcile erau 
gata, trebuiau să se strîngă peste 
zece oameni ca să împingă un vagon 
de cale ferată pe șine, pînă la linie. 
Inginerul mi-a explicat că nu e prac
tic și nici n-are loc pentru o locomo
tivă — dar i se părea mai comod să 
desfășoare acest efort sudorific. în 
loc să-și bată capul pentru a instala 
un troliu cu cablu.

Inteligența, în cele de mai sus, nu 
ne apare numai ca un dat personal, 
ci este un factor social, nu e numai 
o chestiune de talent, ci un rezultat 
al unei anumite discipline, unei edu
cații și rezultatul unei metodologii.

★
Majoritatea celor ce citesc acum a- 

ceste rînduri știu ce înseamnă să ai 
treabă într-un loc și să aștepți pînă 
ce-ți vine rîndul Ia portarul care 
completează bonul de intrare. Am 
ales anume exemplul unui om aflat 
pe această treaptă de salarizare. Dacă 
portarul are ceea ce se numește in
teligentă și inițiativă, el va ajunge să 
scrie pe bon Buc. în loc de București 
și 30 D în loc de raionul 30 Decem
brie ; la o viteză restrînsă de scris, 
punînd la socoteală potrivirea indi

că ar trebui să pornim, dimpotrivă, 
de la premisa economiei de inteligen
ță : cu alte cuvinte, să nu cerem fie
cărui portar în parte să inventeze 
scrierea prescurtată — invenție care 
poate dura săptămîni sau ani, după 
puterile și curajul fiecăruia — ci să-l. 
supunem la un instructaj de cîteva 
are, un COD precis șî simplu șl în
datoririi de a prescurta, a nu pune 
ambele numere ale buletinului etc.. 
Nu mai vorbesc de simplificarea a- 
cestor bonuri sau completarea lor de 
către vizitator, portarul numai con- 
trolînd exactitatea și punînd ștam
pila.

Exemplul de mai sus poate părea 
prea mărunt, dar se pot da și altele 
din care rezultă cel puțin două idei 
elementare :

Se poate spune că tehnica vine tot 
mai mult în sprijinul gospodinelor. 
Treburi mărunte, dar de mare im
portanță într-o casă care, în mod 

'obișnuit, cer multă cheltuială de 
timp-și. energie din partea gospodi
nei, se pot face mult mai bine și în- 
tr-un timp mult mai scurt cu aju
torul aparatelor electrocasnice 
care industria de specialitate 
creat.

Dintre aceste adevărate ajutoare 
ale gospodinei fac parte și aspira
toarele de praf. Printre aparatele de 
acest fel pe care magazinele cu ar
ticole electrotehnice le oferă se nu
mără și aspiratorul „Record", care 
în ultima vreme a fost supus unor 
importante îmbunătățiri și perfecțio
nări. Datorită diferitelor accesorii cu 
care este înzestrat, el poate servi la 
curățarea de praf a covoarelor, a ta
piseriei, a hainelor, precum și la 
pulverizarea lichidelor.

De remarcat că aspiratorul de praf 
„Record" se vinde și cu plata în rate 
(prețul unui aparat fiind de 890 lei). 
Se bucură de un termen de garan
ție, perioadă în care reparațiile sînt 
efectuate gratuit.

Scnsoarea 
unui copil

Ne vorbește o fetiță de 
ani:

„Mă numesc Cornelia Bala- 
ban, domiciliată în str. Liber
tății 10, Craiova. Mă adresez 
cu rugămintea de a mă ajuta 
să-l găsesc pe tatăl meu, in
ginerul Nicolae Balaban, năs
cut la 11 iunie 1921 în Bîrla- 
Teleorman, domiciliat în anii 
trecuți în București, str. Intra
rea Coșarului, adresă la care 
nu-1 mai găsim în prezent. Iși 
schimbă domiciliul și serviciul 
pentru a scăpa de obligațiile 
de părinte; Această situație 
durează din 1955 de cînd m-am 
născut. Rog să fie publicată 
scrisoarea mea sperînd că to
varășii de muncă ai tatălui 
meu să mă anunțe unde lu
crează în prezent. Aștept cu 
nerăbdare ajutorul dvs."

Ii vei primi. Cornelia, doar 
trărești între oameni! Deși toc
mai unul din cei care ar fi 
trebuit 
piat a

pentru 
O. S. T. A

CONCURS
PENTRU

Comitetul de Stat pentru Con
strucții, Arhitectură și Sistematizare 
organizează un concurs pentru cel 
mai bun proiect pe tema „Magazin 
universal eu bufet și eofetărie, gru
pat eu complex de deservire în' me
diu rural". Vor fi acordate următoa
rele premii și mențiuni ; .Premiul I — 
15 000 lei; Premiul II — 11 000; Pre
miul III — 9 000 lei; 5 mențiuni, fie
care a 5 000 lei.

Proiectele vor fi depuse pînă la 31 
iulie a.e., orele 14,00, la sediul 
C.S.C.A.S., str. Calomfirescu, nr. 8, ra
ionul Tudor Vladimirescu.

Tema-program poate fi ridicată în 
București -— de la C.S.C.A.S. și Uniu
nea Arhiteaților — îneepțnd de la 
data de 7 aprilie. în celelalte orașe, 
se poate proeura de la D.S.A.P.G 
•ti începere de la 10 aprilie.

•) SAnu Its Am pe seama inteligen
ței și eforturilor creatoare personale 
chestiuni care pot fi rezolvate auto
mat printr-o codificare simplă și pre
cisă a muncii?

b) Chiar presupunînd că în rezol
varea unei probleme avem de-a face 
numai cu oameni plini de Inteligen
tă — ceea ce, conform regulilor sta
tistice, e greu să se întîmple — este 
totuși necesară o codificare.

De pildă, zece șoferi se întîlnesc la 
o răscruce : admitted că toți zece 
sînt deosebit de dibaci, ei nu vor 
putea totuși să se descurce fără un 
stop sau o regulă a priorităților ; și 
mai limpede se vede această necesi
tate în cazul unui strungar care are 
de făcut o serie de piese ; ia prima 
piesă el face un marș, efort creator 
de studiere a desenului, a unghiuri
lor din care va ataca metalul, dar a- 
ceastă risipă de Inteligentă el o face 
tocmai pentru ca la piesele următoare 
să economisească la maximum efor
tul.. Dacă ar sta la fiecare piesă de 
serie să o judece ca și cînd ar ve
dea-o pentru prima oară te viață, 
treaba ar merge și încet și prost.

Economia de inteligență e Ia pri
ma vedere o noțiune antipatică bu
nului simț. Dar să ne gîndim la un 
inginer de mare calificare ale cărui 
daruri se irosesc într-o muncă de dis
pecerat mărunt.

Deși știm că sînt destule cazuri de 
paralelism si scriptologie inutilă, e 
un fapt că evidenta este o necesitate 
de neînlăturat, că industria nu poate 
funcționa fără aprovizionare, dispe
cerat, planificare la toate nivelurile. 
Economia de efort, te acest caz. stă 
în atacarea pieptișă a problemelor de 
evidentă, nu în ocolirea lor. ci în gă
sirea unei metodologii pentru o evi
dentă și administrație operativă. în 
general pentru latura de organizare 
intelectuală a muncii.

In discuțiile cu unii economiști, mi 
s-a amintii des de calculatoare și 
mecanizarea muncii intelectuale. De
sigur. automatizarea este o necesita
te modernă, indiscutabilă te adminis
trație. Dar mașina face ce ne price
pem noi să facem cu ea. iar această 
pricepere începe de la elementul cel 
mai simplu numit creion. Imense 
economii de efort se pot realiza și 
fără vreo fabuloasă mașină. Să luăm, 
de pildă, cazul unui raport. Cerînd 
unui subaltern să ne facă un raport, 
putem lăsa modul de întocmire la

latitudinea lui. Dacă • priceput, ai I 
va ști că nu trebuie să-l încarce eu ■ 
documente lungi,.greu de străbătut, I 
că trebuie să țină gata pregătite o | 
serie de date suplimentare, să nu le 
descarce ca un sac în capul lectoru- I 
lui, dar șă 1 le poată furniza ime- I 
diat cînd 1 le cere, că e de preferat * 
să aibă pe prima pagină un sumar | 
care să ajute la cuprinderea dintr-o I 
privire a problematicii, că un refe- I 
rat articulat nu poate curge ca o . 
apă, ci se cere împărțit pe capitole I 
precise, fiecare consacrat unei pro- I 
bleme și avind fiecare în frunte un 
titlu lămuritor etc.

Toate acestea par de la sine în- I 
țelese, dar practica arată că avem I 
de cîștigat aridecîteori nu lăsăm i 
aceste chestiuni pe seama eforturilor I 
creatoare ale fiecăruia, ci le înea- 
drărri într-o metodologie, o sumă de 
reguli precise. Subaprecierea aces- I 
tei tehnici intelectuale se poate ve- I 
dea pînă și te unele ascensoare, care • 
poartă cîte două sau chiar trei liste I 
de reguli de funcționare și sfaturi : I 
tocmai mulțimea lor le face să se | 
anuleze reciproc și să treacă nebă- . 
gate în seamă ; la fel. să zicem în I 
cazul unui regulament de ordine in- | 
terioară al unei întreprinderi, știi că ' 
cu cît vei avea mai puține articole. I 
cu atît ele vor fi mai bine cunos- I 
cute, pe cînd un regulament de pro- I 
porții impresionante, cu multe amă- ■ 
nunte. inutile. întunecă esențialul.

_ Creînd zone de maximă economi- | 
sire a efortului, cîștigăm forță pen
tru zone de maximă cheltuire a in- I 
teligentei și calificării fiecăruia. In- I 
ginerul eliberat de migala unei scrip- • 
tologii manuale și mereu schimbate, i 
va avea putere și imbold pentru a I 
se concentra din plin asupra proble- | 
melor inginerești.

*Inteligența înmagazinată într-un I 
obiect de înaltă tehnicitate nu este ■ 
numai inteligenta unor tehnicieni I 
pricepuț.i. dar și cea a unor organi- | 
zatori, administratori, dispeceri de 
aprovizionare, un număr de inteli- I 
gențe specifice.

Știința, te fond, nu este decît me- * 
moria inteligentei. A-ti însuși o știin- | 
ță și o metodologie înseamnă a pro
fita de inteligenta generațiilor care | 
au lucrat înaintea ta și. cu economia . 
de inteligență pe care ai realizat-o I 
astfel, să creezi la rîndul tău ceva I 
nou. '

Să te superi pe un om, mai 
merge; pe zece, mai treacă- 
meargă. Dar să te superi pe 
un raion întreg) Vă rugăm, 
păstrați proporția. Dreptul de 
a se supăra pe un raion întreg 
îl are numai O.S.T.A. Și ale
gerea a căzut pe raionul Vînju 
Mare. De cîțiva ani, O.S.T.A. 
refuză categoric să programeze 
la Vinju Mare vreun specta
col- artistic. De orice fel. llo- 
tafîrea de refuz este, pe cit 
se- pare,- fermă și iremediabilă. 
Toate-' adresele șt rugăminții 
Comitetului raiorial 'de cultură 
"si arfa -rămin l-ă soclul ăăAiiar-

țara. Ce aveți, oameni -yuw, 
cu Vinju Mare? - .

In vara trecută a început as- 
faltarea șoselei Vidra — Foc
șani, care leagă. Galațiul de 
Țara Vrancei. Dai ceea ce s-a 
asfaltat (2 km de la Vidra spre 
Focșani și 3—4 km în comuna 
Jariștea) rămîne de pomină 
Constructorii merg înainte cu 
asfaltarea și din urmă îi a- 
funge dezasfaltarea. In proas
pătul asfalt s-au făcut niște 
gropi în care hurducăie mași
na de zici că iar au intrat în 
funcțiune craterele Vrancei. 
Oare cutremurul n-ajunge pînă 
la întreprinderea constructoa
re de drumuri? 
„seismografele" 
treze; dar sînt 
sensibile?

meritat
în urmă ou patru ani, Eugen 

Stanciu din Crevedia (Răcari) 
a fost condamnat la 15 ani 
muncă silnică pentru falsifica
rea unor livrete C.E.C. (preju
diciu 58 125 lei). Anul trecut 1 
»-a aprobat suspendarea •- 
xecutării pedepsei pe timp de 
6 luni, pentru un tratament me
dical Dar, în loc să se inter
neze într-un spital, în acest in
terval, Eugen Stanciu și-a în
cercat din nou... „îndemîna- 
rea" Reluîndu-și „activitatea* 
a reușit să-și însușească în 
același mod alte 34 000 lei. 
Acum se va întoarce „acolo" 
cu „dpbîndă" suplimentară. 
Unde a fost mia, merge și suta. 
De săptămîni, firește...

Nu-i ocaua 
cît daraua!

Mare lucru și șoprganele! 
Recent, s-a hotărît construirea 
unor magazii-șoproane la mo
rile sătești din regiunea Iași, 
Dar costul proiectelor întoa- 
mite de D.S.A.P.C. Iași repre
zintă, în multe cazuri, mai 
mult de jumătate din valoa
rea totală a construcției. Con
cret: pentru șopronul morii 
din satul Cuci (Negrești) în va
loare de 50 000, D.S.A.P.C. pre
tinde, pentru proiectare, 21 367 
lei ; pentru șopronul morii 
din Muntenii de Sus — tot atît. 
Se pare că proiectanții ieșeni 
nu lucrează ca toți proiectan
ții cu obișnuitul tuș negru, si 
cu fire de aur Fac proiecte 
pentru muzee. Sînt. mari meș
teri în proiectarea celor mai 
scumpe șoproane de oăpușoi I

Rubrică redactată de
Stefan ZIDÂRITA 
Ștefan DINICA

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"



SCÎNTEIA vineri 1 aprilie 1967 , PAGINA 3
<! '• ■ A' ' * :• ’ . : ’’

al eforturilor colectivului

De curînd, la uzina 
noastră s-a întocmit un 
bilanț. Ei arată că în ul
timii 10 ani, planul a fost 
îndeplinit cu regularitate 
la toți indicatorii, iar 
beneficiile remise la bu
getul statului însumează 
circa 1,4 miliarde Iei. 
Aceste date .sini o expre
sie vie a eficienței econo
mice ridicate ce caracte
rizează activitatea colec
tivului, îndreptată con
secvent spre creșterea 
gradului de. rentabilizare 
a producției. Dacă intr-o 

perioadă nu prea înde
părtată obiectivul central 
l-a constituit numai rea
lizarea unui sortiment 
larg și variat de țesături, 
in ultima vreme, efortu
rile au fost concentrate 
armonios spre ridicarea 
eficienței economice, di- 
minuindu-sc continuu vo
lumul cheltuielilor de fa
bricație. Azi, nu ne 
mai mulțumim să produ
cem mult, ci mai intîi de 
calitate superioară, mai 
ieftin, pentru ca toate 
articolele să fie rentabile. 

Așa, bunăoară, dacă în 
1964 in întreprindei e mai 
existau un număr de 65 
articole pe care le fabri
cam cu pierderi. în pre
zent. în această situație 
se află un singur articol, 
dar și el va fi rentabili
zat în cîteva luni.

Nu a fost deloc ușor să 
ajungem la aceste rezul
tate. în industria textilă 
— ramură din care face 
parte și uzina noastră -- 
materiile prime și mate
riile auxiliare au o pon
dere de peste 85 la sută 

în structura prețului de 
cost.. Se ințelege, în ase
menea condiții noi am în
tărit spiritul de gospodă
rire a materiilor prime și 
materiilor auxiliare. A mai 
intervenit apoi faptul că 
uzina este foarLe dispersa
tă, unitățile ei înlinzîndu- 
se pe câțiva kilometri pă- 
trați. De aceea, s-au luat 
măsuri de îmbunătățire 
a transportului materiei 
prime, lichidîndu-se ori
ce sursă de risipă. Cum e 
și firesc, „grosul" efortu
rilor a fost dirijat însă 

spre procesul de fabrica
ție, micșorindu-se conti
nuu volumul deșeurilor, 
forma principală a irosi
rii valorilor materiale în 
cazul nostru. Prin urmă
rirea acestora pe faze 
tehnologice, prin înlătu
rarea operativă a cauze
lor care le dădeau naștere 
am reușit să asigurăm un 
indice ridicat de folosire a 
materiei prime și mate
rialelor. Anul trecut, noi 
am realizat pe această 
cale la producția marfă 
comparabilă o economie 
de 8 600 kg fire cuprama, 
7 000 kg fire cardate 
peste 2 700 kg fire in și 
cînepă, în valoare totală 
de 1 333 000 lei. Este ma
terializată în acest, rezul
tat și activitatea serviciu
lui tehnic și de analiză 
tehnică-economică. care 
au cercelat bilunar evo
luția consumurilor speci
fice, indicînd fiecărei 
secții și conducerii uzinei 
nu numai nivelurile în 
sine, ci și măsurile ope-

■ rative pentru eliminarea 
deficiențelor în fiecare 
caz în parle. Ca urmare, 
numărul produselor la 
care s-au depășit consu
murile specifice a scăzut 
de la 9 în 1965, la 5 în 
1966 — din cele 85 arti
cole fabricate.

Cheia de plecare pri
vind rentabilizarea fie
cărui produs a consti
tuit-o, în cazul nostru, 
pregătirea amestecului 
pentru filatură, în așa fel 
încît fiecare partidă să se 
încadreze în normele pla
nificate. Procedînd așa, 
noi am vizat, concomi
tent. și o altă chestiune 
esențială : îmbunătățirea 
calității produselor și re
ducerea numărului de 
cupoane și a rebutu

rilor. S-a întărit re
cepția, pe toate fazele de 
fabricație, precum și spi-' 
ritul de răspundere, exi
gența muncitorilor, teh
nicienilor și inginerilor, 
pentru a nu se mai trece 
cu vederea anumite de
fecte calitative. în acest 
fel, an de an a scăzut 
ponderea defectelor și a 
rebuturilor. • Fără îndo
ială, o influență po
zitivă a avut și realizarea 
ritmică a sarcinilor de 
plan. Anul trecut, pre
cum și în acest an. media

Ing. ANDREI VURPĂREANLJ, directorul uzinei,

relatează despre experiența valoroasă 
a întreprinderii

realizării planului de 
producție a fost de 33,3 
la sulă în decada 1, 33,8 
la sută în a Il-a și 32,9 
la sută în a lll-a — uzi
na noastră avind cea mai 
bună ■ ritmicitate pe sec
tor. Totuși, nu am valori
ficat în, întregime largile 
posibilități in privința .ca
lității. De aceea, una din 
problemele care ne fră- 
mîniă acum conslă toc
mai în micșorarea și în
lăturarea cupoanelor re
zultate la pături, în pre- 
întîmpinarea ruperii bu
căților de țesături la ca
pete. S-a stabilit, de ase
menea. ca toate cheltuie
lile legate de defecte și 
provocate de muncitori 
sau cadre tehnice să fie 

suportate de aceștia, ne
condiționat.

Un capitol important, 
cu care am avut de luptat 
și cu care ’mai' luptăm ’ 
este nivelul cheltuielilor 
neproductive. Aici am 1 
obținut succese demne de 
i-elevat. Sumele piătite 
de uzina noastră în anul 
trecut pentru locații au 
însumat de-abia 1 341 lei. 
S-a introdus un control . 
riguros și permanent asu
pra respectării de către 
furnizori a prevederilor 
referitoare la mijloacele 

de transport, a rutei ce
lei mai scurte și econo
micoase. Pentru preîn- 
tîmpi narea cheltuielilor 
neproductive acordăm a- 
t.enție manipulării și de
pozitării cu grijă tpaxim.ă 
a materiilor prime și ma
terialelor. Controlăm cu 
regularitate condițiile de 
depozitare ; datorită aces
tui procedeu atît in 1966 
cit și în acest an nu am 
înregistrat pierderi. Tn 
scopul reducerii cheltuie
lilor de transport inler- 
uzinal am comasat 3 ate
liere dispersate pe aproa
pe 2 km, într-o singură 
hală, a cărei construcție 
■se apropie de sfîrșit. Dar. 
volumul cheltuielilor în- 
registnate de uzină cu de

pozitarea linurilor este 
încă njare. Cauza : lipsa 
magaziilor pentru depozi
tare. De ani de zile noi 
păstrăm materia primă 
în plin cîmp, sub cerul 
liber. Numai în 1966 am 
achiziționat prelate pen
tru adăpostirea ei în va
loare de peste 1 200 000 
lei. Tn ciuda măsurilor 
luate, totuși depozitarea 
linei sub cerul' liber are 
o influență negativă asu
pra calității și mai ales 
asupra randamentelor și, 
în consecință, asupra re

ducerii consumurilor spe
cifice. lată de ce este im-' 
perios necesar ca Minis
terul Industriei Ușoare . 
să ne ajute mai mult și 
mai operativ in privința 
construirii unor magazii. 
Uzina noastră ar fi putut 
rezolva singură această 
problemă, dar actualele 
instrucțiuni privind cre
ditarea obiectivelor de. 
mică mecanizare, elabo
rate de Comitetul de Stat 
al Planificării. Ministerul 
Finanțelor și Banca Na
țională nu permit utili
zarea fondurilor în scopul 
arătat, deși lucrările res
pective ar asigura o efi
ciență economică ridicată 
și imediată.

O diminuare substan

țială a cheltuielilor de 
producție am obținut și 
prin corelarea secțiunilor 
planului tehnico-indus- 
trial și financiar, de călite 
serviciile funcționale ale 
uzinei. In ultimă instan
ță s-a asigurat o bună 
echilibrare1 a: necesități
lor producției', eu aprovi
zionarea și desfacerea. 
Corelarea se , conturează 
clar prin planul financiar 
anual și trimestriale și. se 

. urmărește. ' cu ajutorul 
graficelor -lunare de înca
sare și plăți. Aceasta dă 
posibilitatea . serviciului 
financiar să poată anti
cipa pe o perioadă de 
3—5; zile situația disponi
bilului în contul de de
contare al întreprinderii 
și .'să poată lua, măsuri o- 
perative. pentru evitarea 
blocării lui. din lipsă de 
fonduri. Ca urmare, in 
ultimii 3 ani, uzina noas
tră a avut împrumuturi 
restante numai în mod cu 
totul incidental pe o pe
rioadă de cel mult 2—3 
zile. In acest fel, dobîn- 
zile penalizatoare pentru 
credite restante s-au men- 
țintlt la uni. nivel neîn
semnat — în 1966. 17 571 
lei, iar în 1967 nici up 
leu. Ar fi bine ca or
ganele competente.. să 
revizuiască normele in
terne la cea mai marc 
parte din producția uzi
nei, ținind. seama de fap
tul că în prezent ele s-au 
învechit și nu' măi coț- 
respund bazei de1materi'l 
prime. Aceasta, pentru a 
nu mai obliga colectivul 
să recurgă la o serie- de 
compromisuri, care-i ră
pește din timpul destinat 
activității productive.

Foto s R. CostlnUzina de mecanică fină din Sinaia. Secția de prelucrări mecanice — montaj general
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celor ce vor trăi in anul 2066 e- 
fectele operei lor. După părerea 
noastră, nu există și nici nu poate 
exista vreun argument care să dea 
dreptul cuiva de a lăsa o aseme
nea „moștenire" cîtorva generații. 
O asemenea prevedere nu numai 
că nu ține seama de specificul. in
dustriei chimice — unde fondurile 
investite trebuie recuperate în ter
men scurt — dar contravine celor 
mai elementare cerințe referitoare 
la creșterea rapidă a eficienței acti
vității economice. Mai trebuie pre
cizat un alt fapt. Asupra nivelului 
beneficiilor, prevăzute de proiec
tant in ultimul srudiu, planează o 
incertitudine. Sfatul tehnic al Com
binatului de celuloză și hîrtie-Călâ- 
rași, la care au participat 13 cadre 
tehnice și de specialitate, prin pro
cesul verbal de avizare din 21 fe
bruarie a. c., contestă Chiar și posi
bilitățile de realizare a beneficiului 
de 10,2 milioane de lei anual. După 
cum rezultă din acest proces ver- ' 
bal, chiar cu suplimentarea inves
tițiilor propuse de proiectant, com
binatul va continua să desfășoare 
o activitate nerentabilă.

Nu știm dacă conducerea institu
tului amintit își dă seama de gra
vitatea celor prevăzute în noua do
cumentație definitivată în februa
rie a. c. Indiscutabil, ea nu poate 
servi ca o bază de discuții pentru 
rentabilizarea combinatului. întru- 
cît conține grave erori și vicii de 
fond, care lezează, în continuare, 
interesele economiei naționale. Pa
gubele aduse pînă acum, de aproa
pe 300 milioane lei, nu sînt sufi
ciente pentru a trezi la realitate 
conducerea institutului, conducerea 
Direcției generale a celulozei și hir- 
tiei din Ministerul Industriei Chi
mice? Răspunzătoare pentru aceste 
pierderi inadmisibile se face și con
ducerea combinatului. In acti
vitatea acestui obiectiv al industriei 
chimice se înlănțuie o serie de ca
rențe tehnico-organizatorice, înce- 
pind de la modul în care s-au a- 
chiziționat și recepționat unele uti
laje, pînă la deficiențele de natură 
administrativă, privind cheltuirea 
și gospodărirea mijloacelor mate
riale și bănești. Așa se explică 
coeficientul nesatisfăcător de utili
zare extensivă a utilajelor condu
cătoare. în raport, cu perioada de 
funcționare planificată, care la a- 
cest. combinat, cu o activitate con
tinuă. atinge numai 75 la sută, res
tul timpului fiind irosit cu întreru
perile. Se înregistrează, de aseme
nea. importante depășiri Ia consu
murile specifice : numai la săruri 
sodice, material fibres și clor ele 
s-au ridicat. în anul 1966 la peste 34 
milioane lei. Aceste depășiri enor
me ale consumurilor specifice sînt, 

în fapt, pierderi de substanță utilă, 
care se deversează la canal datorită 
neetanșeității ventilelor, unor de
fecțiuni in funcționarea filtrelor și 
altor cauze de natură tehnică, ne
rezolvate pînă in prezent.

Datorită unei gospodăriri neco- 
respunzâtoare in depozit, depășiri la 
consumuri specifice s-au. produs și 
la paie, introducerea, acestei mate
rii prime în fluxul tehnologic, fă- 
cîndu-se nerațional. Se folosesc, pa-.

alta, în timp ce stocurile aprovi
zionate de mai multă vreme se de
gradează. Anul trecut s-au evacuat 
și aruncat, pentru distrugere peste 
10 000 tone de paie degradate (ume
de și putrezite) din perioada 1963— 
1966. Este de menționat că valoarea 
acestor paie se ridică la cîteva mi
lioane de lei. Potrivit normelor din 
documentația tehnică, combinatul 
avea dreptul la o pierdere, în, de
pozit, de numai 540 000 lei. Tre
buie menționat că rațiunea de a se 
amplasa acest combinat la Că
lărași a fost, aceea de a se folosi 
paiele din zona Bărăganului, folo- 
sindu-se, ca mijloc de transport ief
tin, Dunărea. Or, în prezent apro
vizionarea cu paie se face din mul
te regiuni ale țării, chiar din Su
ceava, folosindu-se mașini IRTA 
sau calea ferată.

Pierderi mari sint cauzate și de 
rebuturi. Ce e drept, ele sînt ca
muflate sub denumirea de „brac" 
sau „pierderi tehnologice". pro
cedeu necinstit la care și-a dat con
simțământul și direcția generală tu
telară Aceste rebuturi, chiar dacă 
au denumiri ce induc în eroare, se 
materializează în grămezi de caiete, 

gata confecționate sau coală tipă
rită, care sint. aruncate la retopire 
datorită neimprimării corecte a 
unor linii sau litere, îndoirii neco- 
respunzătoare a coperțilof, unor 
pete de coloranți. Oare conducerea 
combinatului nu știe că drept pier
deri tehnologice la aceste articole 
sînt admise numai fîșiile de hîrtie 
care rezultă ca deșeu din finisaj și 
nu tone de caiete și coli ? Ignorîn- 
du-se cele mai elementare norme de 
economicitate. în secția confecții.

s-au rebulat anul trecut 422 tone 
de confecții din hîrtie, in valoare 
de 2,6 milioane de lei. In loc ea di
recția generală amintită să ia mă
suri pentru eliminarea, risipei, a le
galizat, în parle, aceste rebuturi, 
majorînd consumurile specifice 
pentru anul 1967, de la 1 080 kg de 
hîrtie pe tona de caiete, Ia 1 150 kg.

Dar, deficiențele nu se opreso 
aici. Neglijind soluționarea proble
melor activității combinatului, 
uncie servicii s-au transformat în... 
negustori păgubași, pe banii statu
lui. Este vorba de aprovizionarea 
nerațională cu materii prime și ma
teriale. La amidon, de la punerea în 
funcție a combinatului și pînă în 
prezent, s-au achiziționat 471,5 tone, 
s-au consumat numai 25,1 tone și 
s-au... revîndut 330,1 tone. Accen
tuăm : în 1964 și în acest an, pînă 
acum, nu s-a utilizat nici un gram 
de amidon. Combinatul cumpără a- 
midonul din Miercurea Ciuc și 
Brăila, îl depozitează și apoi îl re
vinde la diverse unități din Bucu
rești. Iași, Botoșani, Suceava, Orăș- 
tie, Brașov. Nimeni nu suportă chel
tuielile cu transportul, manipularea
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și revînzarea amidonului, pier
derile. Un caz asemănător îl 
prezintă și modul de aprovi
zionare cu coloranți. La 18 sor
turi, luate prin sondaj, s-a con
statat că deși la 1 ianuarie 1966 e- 
xista un stoc de 3 262 kg, s-au făcut 
achiziționări în cursul anului de 
10 341 kg, s-au consumat în produc
ție numai 211 kg șt s-au revîndut 
3 642 kg, rămînînd în stoc, la finele 
anului, cantitatea de 9 750 kg. Este 
de remarcat că în afară de cheltu
ielile inutile suportate pentru trans
porturile încrucișate, pentru ma
nipulare și conservare, în anul 
1966 s-au plătit dobînzi penaliza
toare in valoare de 5,9 milioane de 
lei.

Risipa la acest combinat este în
lesnită și de faptul că nu s-a asi
gurat un sistem de evidență, care să 
permită localizarea deficiențelor, 
limitarea și eliminarea acestora. 
Din lipsa aparatelor de măsură și 
control sau din nefuncționarea ce
lor existente un volum important 
de valori materiale se predau sec
țiilor de producție „după ochi". în
scrierea consumurilor în fișele-li- 
mită sa.u pe bonurile de materiale 
se face după introducerea acestora 
în fluxul tehnologic, sau chiar la 
finele lunii, în funcție de cantita
tea produsului obținut și nu îna
inte, cum ar trebui. Superficial este 
și controlul din partea Ministeru
lui Industriei Chimice. Este revela
tor că în actul de control, întocmit 
de organele C.F.I. din Ministerul 
Industriei Chimice. în luna octom
brie 1966, nu se arată nici măcar 
faptul că acest combinat, depășește 
în mod sistematic pierderile plani
ficate, adică prima mare deficiență 
din activitatea- de producție a lui. 
Un asemenea control formal expli
că, în mare parte, de ce nu s-a luat 
atitudine împotriva celor vinova’i 
de provocarea unor.pagube avutului 
obștesc.

Părerea noastră este că la Com
binatul. de celuloză șj hîrtie-Călă- 
rași și-au făcut, loc grave manifes
tări de indisciplină economică. Ele 
sînt alimentate, pe de o parte, de 
conducerea Institutului de studii, 
experimentări și proiectări pentru 
stuf, celuloză și hîrtie, care menține 
o stare de provizorat în definitiva
rea soluțiilor de rentabilizare a 
combinatului și care a propus, după 
cum s-a văzut, o variantă inaccep
tabilă pentru economia națională. 
Pe de altă parte, răspunderea re
vine și conducerii Direcției gene
rale a celulozei și hîrtiei, a combi
natului, care au tolerat neajunsu
rile semnalate, unenri dezinfor- 
mind și acoperind cu acte aceste 
neajunsuri. O intervenție energică 
și eficientă din . partea Ministeru
lui Industriei Chimice nu mai 
poate să întîrzie sub nici un motiv.

DE CE
AU RĂMAS

FARA
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Peștele a fost și continuă să fie 

solicitat de numeroși consumatori. 
In ultimul timp, în magazine se 
găsesc pește oceanic și nume
roase conserve din diferite specii. 
Totuși, peștele proaspăt din rîuri 
și bălți e o raritate pe piață. Or, 
tocmai acesta este cel mai căutat. 
Pe bună dreptate consumatorii se 
întreabă de ce nu se găsește pe 
piață mai mult pește proaspăt de 
apă dulce : crap, caras și alte spe
cii ? Pentru a da un răspuns citi
torilor, am făcut cîteva investigații 
în regiunea București.

Este cunoscut ' că o parte din 
bălți, îndeosebi cele de pe malul 
Dunării cu eficiență economică 
mică, au fost secate, iar pe tere
nurile respective se cultivă plante 
agricole. Totuși, în regiune, conti
nuă să existe numeroase lacuri și 
bălți unde se prinde ceva pește. O 
parte din el ajunge în magazine, 
alta se repartizează restaurantelor. 
Sint însă cantități mici. Discuțiile 
avute cu unii specialiști din ca
drul regiunii au dus la concluzia 
că există posibilitatea ca producția 
de pește să sporească. In această 
direcție au început să se întocmeas
că și unele proiecte la diferite de
partamente care au bunuri pisci
cole. proiecte care rămîn însă în
cuiate în sertare.

Pe teritoriul regiunii sînt peste 
500 de bălți, iazuri și eleștee cu o 
suprafață de circa 14 000 hectare 
de apă, fără rîurile interioare și 
Dunăre. Un calcuj sumar arată că 
dacă în bălțile regiunii București 
s-ar obține în medie cîte 1 000 kg 
pește la hectar, ar reveni fiecărui 
locuitor al Capitalei cîte 10 kg pe 
an. Dar nu de apă ducem dorul, ci 
de peșle. In condițiile restrîngerii 
suprafețelor de lacuri și bălți se 
impunea ea cineva să se ocupe de 
popularea lor cu pește. Se ocupă 
cineva de această problemă 7 Toc
mai acesta este marele neajuns, că 
se ocupă prea mulți și nimeni nu 
are o linie clară privind dezvolta
rea acestei ramuri de producție 
care este, de altfel, foarte renta
bilă. In regiune dețin bunuri pis
cicole Ministerul Industriei. Ali
mentare, Sfatul popular regional, 
gospodăriile de stat, cooperativele 
agricole, A.G.V.P.S. și alți benefi
ciari. Fiecare din acești „producă

tori" se descurcă cum poate, nu 
există o viziune de ansamblu în 
dezvoltarea pisciculturii, în con
cordanță cu extinderea suprafețe
lor pentru irigat.-

Intreprinderea regională pisci
colă București a obținut unele 
succese în amenajarea și popularea 
iazurilor. Dacă pînă în 1959 erau 
doar 4 100 hectare de iazuri ame
najate cu o producție medie de 
peste 40 kg la . hectar, în 1966 s-au 
obținut cîte 834 kg pește La hec
tar de pe o suprafață de 1 156 hec
tare cu iazuri amenajate.. Dar sînt 
încă rezerve mari în sporirea pro
ducției de pește. în unele iazuri 
cu o suprafață de apă de 297 hec
tare neamenajate s-a obținut, în 
1966. cîte 80 kg pește la hectar. Că 
se poate realiza o producție bună 
o dovedesc faptele. Din iazul Gro
șu s-au realizat, de pe 7 hectare, 
cîte 2 000 kg la hectar; la Gurbă- 
nești cîte 1 400 kg la hectar.' A- 
ceasta arată cu prisosință rezer
vele mari ce există în sporirea pro
ducției de pește.

Unele iazuri au fost lăsate 
în părăsire. Cînd auzi de balta Co- 
mana a sfatului popular regional, 
care se întinde pe circa 1 000. hec
tare. te și gîndești la o ciorbă pes
cărească, un pește, prăjit cu muj
dei de usturoi, sau . o saramură 
de crap cu mămăliguță. Dar balta 
a rămas de mult în părăsire. Nu 
are nici pește, nu se cultivă nici 
porumb ca în unele bălți seca
te, ci numai trestie, papură și ro
goz. Balta Mostiștea ce aparține 
M.I.A. .este socotită ca una dintre 
cele mai productive. Are o supra
față de 2 200 hectare de apă și în 
anul trecut M.I.A. a recoltat în me
die 180 kg la hectar. Dar aici sînt 
posibilități mari. Din unele calcule 
făcute de specialiști rezultă că prin 
efectuarea unor lucrări de amena
jare se pot iriga 50 000 hectare te
ren și se pot asigura 4 000 hectare 
pentru piscicultura. Dacă se ține 
seama ca. suprafața bălții s-ar' pu
tea dubla, iar producția, prin popu
lare și furajare, ar putea să fie de 
două și trei ori mai mare decît în 
prezent, rezultă că . numai de aici 
s-ar obține peste 2 000 tone de peș
te față de 400 tone.realizat în 1966. 
Deci de 5 ori mai mult. De la 
M.I.A. am aflat că de șase ani, șe 

tărăgănează întocmirea proiectului 
de amenajare a bălții Mostiștea și 
nu se știe cit timp vor mai dura 
discuțiile.

Balta Strachina, cu o suprafață 
de 860 hectare, a dat în 1966 doar 
circa 130 kg de pește la hectar, 
ceea ce .este foarte puțin ținind 
seama că aici'au fost executate-lu
crări de amenajare. Tov. ing. Boris 
Sumuleanu de la Inspectoratul pis
cicol București a precizat că după 
terminarea lucrărilor de amenaja
re, care vor fi încheiate în 1968, 
această baltă va produce de cinci 
ori mai mult pește decît. în 1966. 
Posibilități mari de sporire a pro
ducției de pește sînt și în bazinele 
piscicole de pe Valea Argovei și 
Gălățui ale M.I.A., care au o su
prafață de circa 800 hectare cu 
apă. Și aici producția poate să 
sporească de 2 și 3 ori, prin efec
tuarea unor lucrări de amenajare, 
populare și furajare.

Rezerve mari în sporirea pro
ducției de pește sînt și la gospo
dăriile de stat. In timp ce la G.A.S. 
Butimanu s-a realizat în 1966 o 
producție de 2 200 kg la hectar, la 
G.A.S. Periș s-au obținut în ace
lași an, în medie, doar 280 kg. Pro
ducție mult sub posibilități se rea
lizează în cooperativele agricole. 
Deși în ultimii ani prin măsurile 
luate de- extindere a suprafețelor 
irigate numărul iazurilor a sporit 
mult, ajungînd în prezent la peste 
4 000 hectare de apă, unele din a- 
cestea dau o producție mică de 
pește, iar altele nu sînt populate 
deloc. Din datele centralizate la 
Inspectoratul piscicol București re
zultă.. că s-au obținut, în medie, 
cîte 100 kg la hectar. Dintr-un cal
cul sumar rezultă că prin popu
larea și furajarea celor 4 000 hec
tare de iazuri din cooperativele a- 
gricole s-ăr putea obține o produc
ție de 2 100 tone pește, adică de 4 
ori mai mult decît în 1966, ceea ce 
ar. aduce venituri înseninate pent- 
tru cooperatori și o cantitate mult 
mai mare de pește proaspăt pe 
piață. Din păcate însă din cele 200 
tone de puiet de peșle necesar pen
tru cooperativele agricole sînt asi
gurate în acest an doar 7,5 tone. 
Tov. Nicolae Vasilescu, director 
general în M.I.A., a precizat că dacă 
hrana pentru furajarea peștelui nu 
constituie o problemă, puietul de 
peșle. nu se asigură în. cantitățile 
necesare. Există posibilități de asi
gurare a puietului de pește? Fără 
îndoială că da. Este știut doar că 
peștele se înmulțește . foarte ușor. 
Dar acest lucru nu se poate face 
la întîmplare. în prezent fiecare 
departament, .care deține bunuri 
piscicole, lucrează independent, se 
descurcă cum poate. Cu cîțiva ani 
în urmă s-a amenajat o pepinieră 
piscicolă în incinta îndiguită Bo- 
ianu, pe o suprafață de 230 hec
tare care poate asigura puiet de 
pește' și pentru, bălțile Mostiștea, 
Gălățui și altele. Dar fiindcă băl
țile amintite sint ale M,I.A„ iar pe
piniera aparține de Departamen
tul Gostat nu s-a putut ajunge la 
o.înțelegere.. Unii au apă. iar alții 
piiiet de pește, dar n-au Unde, să-l 
crească. In felul acesta o parte din 
pepinieră a fost transformată în 
cre'scătorie, iar bălțile ' din apro
piere. stau nepopulate.

Este necesară o concepție uni
tară în amenajarea și exploatarea 
apelor din regiune, care să aibă o 
eficiență economică atît. pentru 
dezvoltarea pisciculturii cit si pen
tru . extinderea irigațiilor. In felul 
acesta se va asigura sporirea pro
ducției de pește, satisfacerea cerin
țelor de consum.

Floreo CEAUȘESCU
. corespondentul „Șcînlșii"
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fost mai puțin solicitați 
să-și dea contribuția în 
această activitate. Poate, 
specialitatea lor iiind so
cotită mai aridă, mai pu
țin interesantă pentru pu
blicul larg. E aici o vizi
une oarecum îngustă des
pre munca culturală.

Avînd în vedere tocmai 
ponderea pe care o au 
problemele economice, 
trebuie să se complete
ze, credem, această lacu
nă, prin antrenarea mai 
multor Specialiști din do- 

. meniul economiei în acti
vitatea de răspîndire și a 
acestor cunoștințe. Ar tre
bui programate mai mul
te conferințe, expuneri, 
mese rotunde, seri de în
trebări și răspunsuri etc. 
etc. pentru dezbaterea și 
lămurirea problemelor e- 
conomice interne și mon- 

zflnic 
des la 
în via- 
cu no-

DE MASA
diale. Ne întîlnim 
în presă, și foarte 
radio, televiziune, 
ța de toate zilele, 
țiuni ca rentabilitatea 
întreprinderilor, producti
vitate, investiții, probleme 
de conducere a econo
miei, ale piețelor, ale re-

lațiilor economice interna
ționale, precum și cu 
chestiuni ale publicității și 
reclamei comerciale care 
ating probleme de educa
ție estetică a maselor, de 
urbanistică, de înfrumu
sețarea orașelor etc. etc. 
Toate acestea sînt ches
tiuni care pot deveni pa
sionante și deosebit de 
folositoare pentru toți oa
menii muncii (care în mod 
direct sau indirect sînt 
implicați în activitatea so- 
cial-economică), dacă ex
punerea lor este făcută de 
economiști bine documen
tați și într-o formă frumoa
să, accesibilă.

Sălile căminelor cultu
rale, casele de cultură, 
cluburile ticsite de oa
meni setoși de cultură și 
de frumos, importanța și 
prețuirea pe care o acor
dă partidul muncii intelec
tualilor, cerințele vremi- 
lor socialiste pe care le 
trăim constituie un pu
ternic stimulent pentru 
activiștii culturali și tot
odată obligă.

Ludovic BRUCKSTEIN

• Teatrul de operă și balet : GISELLE — 19,30, (la Sala Pala
tului) : LUCIA DI LAMERMOOR — 19,30.
• Teatrul de stat de operetă : ȚARA SURÂSULUI — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : VEDERE 
DE PE POD — 19,30, (sala Studio) : TARTUFFE — 19,30.
• Teatrul de Comedie : CAPUL DE RĂȚOI —. 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) : MOARTEA LUI DANTON — 19,30, (sala din 
str. Al. Sahia nr. 76 A) : NU SÎNT TURNUL EIFFEL — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : AU FOST ODATĂ 
DOUĂ ORFELINE — 19,30, (sala " ‘ 
VIOLONCEL — 20.
• Teatrul „Barbu Delavrancea" :
— 20.
• Teatrul Mic : INCIDENT LA
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
CUL PITICULUI CLIP — 17.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tânase" (sala Savoy) : PARADA 
REVISTEI — 19,30, (sala Victoria) : COLIBRI MUSIC-HALL 
— 19,30.
• Ansamblul artistic al Uniunii Generale a Sindicatelor: AȘA 
SE JOACĂ PE LA NOI — 20.
• Circul de stat : CAVALCADA CURAJULUI — 19,30.

Studio) :
IDOLUL

AU FOST ODATĂ 
ABSENȚA UNUI

ȘI ION ANAPODA

VICHY — 19,30.
Calea Victoriei) : IARMARO-

tv
18,00 — Pentru cei mici : — A.B.C.D. — De
18.15 — Pentru tineretul școlar : — Albatros

rară pentru pionieri și școlari.
18.50 — Publicitate.
19,00 — Telejurnalul de seară.
19,25 — Buletinul circulației rutiere.
19,30 — Studioul muzical : — în armonii de 
20,00 — Săptăniîna.
20,45 — Avanpremiera.
21,00 — Reflector.
21.15 — Film artistic : „Castelul pălărieruIuJ.’.
22.50 — Telejurnalul de noapte.

ce ?
— revistă lite-

madrigal.

Bazată pe seculare tra
diții culturale, pe un ne
prețuit folclor literar, mu
zical, coregrafic și plastic 
maramureșan, o vie acti
vitate cultural-artistică se 
desfășoară astăzi în ora
șul Sighetul Marmației și 
în raionul Sighet. 
ne-am imagina o 
culturală a acestui 
de țară, ea ne-ar releva 
un impresionant potențial 
artistic. Sînt bine cunos
cute orchestra semi-simfo- 
nică și corul orașului nos
tru, teatrul popular, cel de 
păpuși, fanfara, orchestra 
populară și de estradă. 
In raion activează echipe 
artistice cu activitate sus
ținută, precum corurile din 
Vad, Giulești, Rouă de 
Sus, formațiile coregrafice 
din Berbești, Remeți etc. 
Toate aceste realizări pre
supun o participare sub
stanțială din partea inte
lectualilor raionului (ca
dre didactice, medici, in
gineri), oameni entuziaști 
care contribuie cu pregă
tirea, cu aptitudinile și ta
lentul lor la opera de cul
turalizare a maselor.

Aplicarea criteriului o- 
mului potrivit la locul po
trivit, al repartizării inte
lectualilor in activitatea 
cultural-artistică, după 
pregătire, după cunoștințe 
în primul rînd și apoi, dar 
nu în ultimul rînd, după 
aptitudini, după talentul 
lor — explică, într-o bună 
măsură, rezultatele obți
nute. Medici care mani
festă o deosebită „slăbi
ciune" pentru teatru sînt 
membri prestigioși, pe 
merit aplaudați, ai teatru
lui popular — pe cînd alți 
intelectuali — medici, 
profesori, ingineri agro
nomi etc. denotă talent de 
conferențiari, membri in 
brigăzile științifice, știind 
nu numai să răspundă 
strălucit, documentat și 
cu spontaneitate întrebă
rilor puse de masele de 
participant, dar pricepîn- 
du-se și să stimuleze, să 
provoace unele întrebări 
de stringent interes, care 
atrag după ele răspun
suri edificatoare.

Au fost însă și cazuri, 
cînd la repartizarea sar
cinilor în cadrul vreunui 
cămin cultural s-a proce
dat in mod îngust admi
nistrativ. Un intelectual 
cu dragoste și aptitudini 
pentru teatru — uneori 
dună ce a absolvit chiar 
clasa de regie sau acto
rie a unei școli populare 
de artă — rămîne la con
ducerea bibliotecii, pe 
cînd unui cititor pasionat, 
unui iubitor de cărți 
i se încredințează condu
cerea echipei de teatru 
sau a brigăzii artistice. 
Și aceasta din pricina co
modității și inerției: „Con
duce biblioteca de mult, 
Să ne apucăm acuma să 
facem inventarul cărți
lor?"... Sau, după ce noul 
director de cămin a repar
tizat toate sarcinile : „Ei, 
ce a mai rămas ? Ia tu 
brigada artistică 1" fără 
să se întrebe sau să-l 
întrebe pe respectivul ca» 
dru didactic dacă are 
vreo tragere de inimă și 
pricepere pentru treaba 
asta.

Astfel, nerespectarea 
cerinței de a pune omul 
potrivit la locul potrivit 
explică în parte, dar nu 
motivează și nu scuză de
loc, unele lipsuri și insuc
cese.

Intr-un timp s-a criticat 
faptul că nu sînt trimiși 
destui intelectuali din o- 
raș în comunele și satele 
din raion. Firește, s-au 
luat măsuri. Insă ușor, pe 
nesimțite, s-a căzut în 
cealaltă extremă. Au fost 
trimiși mai mulți intelec-

Dacâ 
hartă 

colț

tuali din oraș, dar rezul
tatele nu au fost întot
deauna cele scontate. 
Astfel, un învățător din 
Vad mi-a spus odată : 
„Doctorul care a venit du
minică din Sighetul Mar
mației la noi in sat e un 
medic foarte bun, îl cu
nosc, îl stimez. Dar confe
rința pe care ne-a citit-o 
despre „Luna cărții la 
sate" aș fi putut s-o citesc 
și eu la fel de bine..."

Și din această mică re
marcă, spusă în treacăt, 
și oarecum pe un ton ușor 
jignit, se pot trage unele 
învățăminte. Faptul că ci
neva stă la țară uu în
seamnă neapărat că ar :i 
un intelectual mai puțm 
bine pregătit. în adevăr, 
avem astăzi în comunele 
și satele noastre, ba chiar 
și în cele mai depărtate 
cătune, o intelectualitate 
valoroasă, învățători și 
profesori, medici, ingineri, 
agronomi, zootehnicieni 
bine pregătiți, cărora Ii se 
poate și trebuie să li se 
acorde toată încrederea 
și în ceea ce privește 
munca de culturalizare; 
prestigiul lor va crește 
dacă li se va încredința 
o parte a sarcinilor și râs-' 
punderilor 
răspîndirii 
turii.

Este aici 
chibzuită 
forțelor, 
timpului intelectualilor. Și 
dacă se trimit intelectuali 
de la oraș la țară, specia
liști din diferite domenii 
ale științei și culturii — 
și e bine să se trimită cit 
mai mulți și cît mai des — 
ei trebuie să vină cu 
ceva interesant, cu ceva 
nou atît în. conținut, cît și 
în forma de expunere, de 
prezentare, să aducă as
pecte noi, inedite cel pu
țin pentru cei din sat, în 
clarificarea problemei res
pective. Dar această ce
rință se poate extinde și 
Ia i 
de 
Ia ; 
Iă 1 
ș.a.: 
gîndim bine, fiecare con
ferențiar, trimis din altă 
localitate, prin însăși per
sonalitatea Iui, aduce 
ceva nou în felul de a 
vorbi, de a expune, care 
poate să trezească intere
sul, dar pentru aceasta e 
nevoie să vină cu expu
nerea lui și nu să citească 
pur și simplu o conferin
ță prefabricată, fără vreo 
contribuție personală.

Partea cea mai impor
tantă în activitățile cultu
rale și artistice de masă 
revine cadrelor didactice. 
Și, să adăugăm imediat, 
ele le îndeplinesc cu cins
te și abnegație. Este și fi
resc, deoarece munca lor 
de instruire și educare a 
tineretului se extinde ast
fel și asupra generațiilor 
mal vîrsfnice. întîlnim 
și mulți medici și alți lu
crători din domeniul să
nătății în activitățile de 
culturalizare. Șl ingineri, 
tehnicieni — unii 
activînd însă mai 
cum s-ar zice „în 
închis", adică în 
cercurilor, lectoratelor din 
întreprinderile lor. Ceea 
ce. în ultimă anali
ză, tot e bine. Mi se 
pare însă, că prea puțini 
economiști iau parte la 
noi, în orașul și raionul 
Sighet, în activitatea mai 
largă de culturalizare, 
prea puțin aduc ei în fața 
maselor probleme econo
mice de interes general. 
Și nu din vina lor. Spe
cialiștii în economie po
litică, statisticieni, experți 
în probleme de finanțe, 
comerț etc. se pare că au

în domeniul 
științei și cul-

o chestiune de 
gospodărire a 

cunoștințelor și

conferențiarii care vin 
la centrul de regiune 
raion, sau din capita
la centrul de regiune, 
.m.d. De fapt, daca ne

din el 
mult 

circuit 
cadrul

• RĂZBOI ȘI PACE — film pentru e- 
cran panoramic (seria a Il-a): PATRIA 
(completare Nicolae Labiș) — 9; 11,15; 
13,45; 16,15; 18.45; 21,15.
• SĂRMANII FLĂCĂI : REPUBLICA — 
9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21.
• RIO CONCHOS — cinemascop : BUCU
REȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 21, 
LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21, EXCELSIOR — 10,15; 12,30; 15; 17,30;
20, FEROVIAR — 9; 11.15; 13,30; 16; 18,30;
21, MODERN — 9,30; 11,45; 14; 16,30;
18,45; 21.
• DRAGĂ BRIGITTE — cinemascop :
AURORA (completare Orașul interzis) — 
8,30; 11; 13,30; TOMIS (completare Des
pre noi) — 9; 11,15; 13,30; FLOREASCA 
(completare Imprudent») — 9; 11,30;
13,45; 16.
• ZORBA GRECUL : CAPITOL — 9,13: 
12; 14,45; 17.45; 20.30.
9 NUME STRĂIN : FESTIVAL (comple
tare „1907") — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
21. MELODIA (comDletare Orizont știin
țific nr. 1/1967) — 13,30; 16;
18,30;

cinema
HH

• CĂSĂTORIE 1N STIL ITALIAN : VIC
TORIA (completare Nicolae Labiș) — 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21, BUCEGI (comple
tare Comoara din Panagjurist) — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20.30, GLORIA (com
pletare „1907“) — 9,15; 11,30; 13,45; “
18,15; 20,30. FLAMURA 
roglilele pămîntului) — 
18,15; 20,30.
• INAMICUL 
TECA — 10 ;
• UNCHIUL 
11,45; 14.45.
• OMUL DIN RIO : UNION (completa
re Orizont științific nr. 1/1967) — 15;
17,45; 20,30.
• ÎMPĂRATUL CIOC DE STURZ : DOI-

16; 
(completare Hie- 

9; 11,15; 13,30; 16;
NR. 1 : CINEMA-PUBLIC

12 : 14.
MEU: CENTRAL 9;
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• JUANA GALLO: DOINA
13,45; 16; 18,30; 20,45.
• OMUL CARE L-A UCIS PE LIBERTY 
VALANCE și EVADARE IN TĂCERE : 
LUMINA — 9,30; 15; 19,30.
• LEAC CONTRA DRAGOSTEI : AU
RORA (completare Orașul interzis) — 16; 
18,30; 21, TOMIS (completare Despre noi)
— 16,15; 18,30; 20,45.
• ZILE RECI : FLOREASCA (completa
re Imprudenții) — 18,30; 20,45.
• OMUL CARE L-A UCIS PE LIBERTY 
VALANCE : GIULEȘTI — 15,30; 18: 20,30, 
MIORIȚA — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, 
LIRA — 15,30; 18; 20,30.
• PALLADY — PETROL — PROIECTE
— LEGENDA CIOCÂRLIEI — ORIZONT 
ȘTIINȚIFIC NR. 3/1967 : TIMPURI NOI
— 9—21 în continuare.
• NU SÎNT DEMN DE TINE : DACIA
— 8,45—13,30 în continuare; 16; 18.30; 21, 
PROGRESUL — 15.30; 18; 2Q,30.
• BĂTĂLIE PENTRU ȘANHAI : BU- 
ZEȘTI- — 15,30; 18,15; 20,45.
• JANDARMUL DIN SAINT-TROPEZ ,~ 
cinemascop : GR1VIȚA - (completare Zece 
minute în lumea fluturilor),, — 9; 11,15; 
13.30: 16: 18,30 ; 21.
«TREIZECI ȘI TREI: UNIREA (com- 
oletard Ritmuri și fhiâgfriV-’-— 15,30; 48* 
20,30.
• EL GRECO — cinemascop : FEREN
TARI (completare Umbra) — 15,30; 18; 
20,30.
• MOSIII, MOSHI — ALO. JAPONIA ! : 
COTROCENI (completare Cinci săptămîni 
în balon) — 15,15; 18; 20,45.
• ÎNAINTE DE RĂZBOI : VITAN (com
pletare Prezintă pisica) — 15,30; 18; 20,30. 
PACEA (completare Romanțe aspre) — 
15,45; 18; 20,15.
• SCARA CURAJULUI : 
pletare Campionii Europei) — 9;
13,30; 16; 18,15; 20,30, VOLGA
pletere Bomboane muzicale) — 9,30; 11,45; 
16; 18,15; 20,30.
• UN FILM CU 
TOARE : MOȘILOR
• A FOST CÎNDVA HOȚ — 
scop : MUNCA — 16; 18,15; 20,30.
• DACII — cinemascop : POPULAR — 
10.30; 15,30; 18; 20,30. DRUMUL SĂRII — 
11; 15,30; 18; 20,30. VIITORUL — 10; 15,30; 
18; 20,30.
• OGLINDA CU DOUA FEȚE : FLACĂ
RA (completare Surîsul sfinxului) — 
15,30; 18; 20,30. COSMOS (completare 
Muntele) — 15,30; 18; 20,30.

ARTA (corn
ii,15; 
(corn-

O FATĂ FERMECĂ- 
— 15,30; 18; 20,30. 

cinema-

La începutul acestui veac, mu
zicieni români patrioți, ca Tudor 
Flondor, Dumitru Kiriac, fonda
torul Societății corale „Carmen", 
fon Vidu, 
al „Anei 
să-și aducă contribui,ța Ia organi
zarea unor serbări pe care Nico
lae Iorga le numea : „fapte adevă- 
răt istorice". Fie că sărbătoreau 
ani de activitate sau o inaugu
rare, scopului cultural mărturisit 
i se alia apriga dorință de , a 
cultiva conștiința solidarității în 
întreg neamul românesc". O ast
fel de manifestare la Sibiu în 
1905 anunța printre concerte 
„Poemul muzical-etnografic Tran
silvania, Banatul, Cri.șana și 
Maramureșul în port, joc și cîn
tec", al cărui autor era un tînăr 
compozitor 
Brediceanu. 
de cîntece 
poemul pleda pentru unitatea de 
simțire și cuget a românilor; 
autorul aflat la începutul drumu
lui său desprinsese ritmica 
sprințară a jocurilor, glasul de jar 
al doinei, geniul colorist ce era 
țesut în straie.

Tiberiu Brediceanu ascultase 
corurile lui Vidu în interpretarea 
Reuniunii române de cîntare și 
muzică din Lugoj, îl văzuse pe 
Gavriil Musicescu dirijînd corul 
Metropolitan din Iași în timpul 
unui turneu întreprins de moldo
veni în Ardeal și Banat. De fapt, 
acesta este drumul pe care avea 
să meargă cu consecvență noul 
compozitor, vrednic continuator 
al artei lui Vidu, Kiriac, exemplu 
pentru un Gheorghe Cucu, Dinii- 
trie Cuclin, ca și pentru alți ma
eștri ai muzicii noastre.

Nu avea decît 17 ani cînd re
vista „Musa Română". îi. publica 
primele cîntece culese, „punți de 
legătură între inimile românești, 
de dincolo și dincoace de Car- 
pați". Autorul lor nu urmărea 
numai noțșțiajngfe&gj,jug 
cificul execuției, autenticitatea, 
abilitatea mișcărilor de joc.

Materialul său documentar et
nografic, literar, muzical s-a îm
bogățit an de an. Peste 800 de 
cîntece și jocuri culese : aceasta 
este taina prin care prelucrările 
de muzică autentică românească, 
adaptate pentru voce și pian, de
parte de a fi armonizări banale, 
rupte de izvor, constituie în ori
care colț al lumii o vibrantă și 
mereu proaspătă carte de vizită.

Fiecare nouă lucrare închinată 
teatrului muzical era precedată 
de minuțioase transcrieri, cerce
tări. „La șezătoare", „Seară măre", 
„La seceriș" se pot defini ca scene 
lirice de amplă respirație emoțio
nală și, fără îndoială, reluarea u- 
nora dintre ele în repertoriu] tea
trelor noastre muzicale ar con
stitui un act de cultură. De multe

popularul compozitor 
Lugojana", obișnuiau

bănățean: Tiberiu 
Suită de prelucrări 
și jocuri populare,

ori compozitorul părăsea caietul 
de culegeri, ducînd firul melodic 
în același stil. Dar toate aceste 
pagini sînt într-atît șlefuite în- 
cît nu se pot vedea cu ușurință 
limite între creație și citat. Pre
lucrările, reelaborările se caracte
rizează prin măiestria tălmăcirii 
înaltei expresii sufletești ; dintre 
ele, îndeosebi îneîntă „Miorița", 
splendidă suită, devenită curînd 
după apariție de circulație mon
dială.

Arta simplă, sinceră, caldă, cu 
adînci rădăcini în viața poporului, 
își are întotdeauna ecou în ini
mile oamenilor. Au trecut decenii 
și cîntările lui Tiberiu Bredicea- 
nu n-au rămas numai în cataloa
gele vremii, nu au numai o va
loare istorică. Ele continuă și azi 
să dezvăluie cele mai alese sim
țăminte omenești.

Activitate de muzicolog: con
ferințe publice, dezbateri în pro
bleme de etnografie, istoriogra
fie, muzicologie întregesc profi
lul unei vieți neobosite puse în 
slujba muzicii românești. Pe tă- 
rîm obștesc, animator al unor 
inițiative de artă și cultură con
cretizate în : înființarea Teatru
lui Național, a Operei române 
și a Conservatorului de muzică și 
artă dramatică din Cluj, a Con
servatorului „Astra" din Brașov, 
a orchestrei Operei din Bucu
rești, în fondarea primei arhive 
fonogramice. Cei 90 de ani pe 
care compozitorul îi împlinește 
în aceste zile cuprind șapte de
cenii de activitate, de integrare 
în frămîntările vieții muzicale 
românești, dă contopire cu arta. 
Drumul neobosit al culegătorului 
de 
cu 
Și 
cu
pie de „invenție", ducea — după 
cum. scria Lucian Blagarin 

.reștre colorate" (1926). — „criid 
prin Mâramurăș (...) cînd prin 

tnt in atitudinea eroică de la 
’48, cînd pe Valea Oltului cu doi
ne ce-și ascultă ecoul frînt de 
stîncile Negbiului, cînd prin pei
sajul Tîrnavelor cu ape moi, cu 
coline moi, cu cînțece moi, cînd 
pe la Sarmisegetuza prelungiri
lor dace (...), cînd pe șesul con
tinuat în cer al Banatului. In- 
tr-un loc e tristețea mai mare, 
în altul e jocul mai apăsat („.). 
Și iarăși urmează o doină, și iarăși 
urmează un cîntec...".

Acesta a fost sensul vieții lui 
Tiberiu Brediceanu, personalita-r, 
te proeminentă a muzicii româ
nești, care, la cei nouăzeci de ani 
de viață, culege laurii unei munci 
fără odihnă în slujba 
celui mai desăvîrșit 
frumuseți: poporul.

cî niece ce cutreiera satele 
un fonograf cu tuburi de ceară 
pîlnie enormă și convingea 
greutate oamenii să se apro-

artei și a 
meșter de
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Singurul spectacol care 
sincronizează atenția 
citorva sute de mii de 
spectatori este cel oferit 
de micul ecran. Dumini
ca probabil că numărul 
celor care-1 așteaptă este 
și mai mare și, recunoaș
tem, misiunea organiza
torilor băii de spirit du
minicale e și mai difici
lă. Am asistat cu toții, ca 
telespectatori sîrguincioși 
și fideli, la diferite încer
cări de a da programului 
celei de-a șaptea zi cînd 
o fizionomie sportivo-mu- 
zicalo-estradistă, cînd una 
științific-instructivă (dar 
și nelipsit-sportivă), cînd. 
cu dialoguri la distanțe 
variabile, cînd cu con
vorbiri etc.

Spectatorul nostru — un 
spectator ideal de altfel, 
generos și receptiv — 
devine, nu arareori, foar
te exigent. Și atunci încep 
întrebările. Ne-am luat 
încuviințarea să dăm și 
noi glas unor asemenea 
întrebări și chiar să adu
cem unele precizări pe 
care le socotim utile.

Ce se întîmplă cu Tro
ienele ? Filozoful și scrii
torul francez Jean Paul 
Sartre a preluat capodo
pera celui mai lucid, ce
lui mai uman și mai pu
țin dogmatic într-ale sce
nei dintre poeții dramei 
anfice, Euripide, spre a 
traduce — mai mult din 
punct de vedere al lim
bajului — o operă de va
lori umane eterne într-o 
pledoarie legată de pre
zent. A făcut aceasta în 
dorința de a susține fot 
ce exprimă poziție anti
războinică, pentru a de
scrie o dată mai mult 
ororile războiului, dintot- 
deauna cumplite, indife
rent de perfecțiunea mași
nilor ucigașe. Arta lui Eu
ripide transcede și epoca 
și lumea la care se refe-

ră, vizînd omenirea și ca
lamitățile ce-au încer
cat-o întotdeauna. A a- 
vut această valoare și un 
necontenit ecou timp de 
două milenii și jumătate. 
Le are și astăzi. Pentru 
spectatorul din zilele 
noastre Sartre a simțit ne
voia unei transferări a 
ideilor în limbajul coti
dian. în „Troienele" acți
unea este minimă — un 
simbol de acțiune, mai

geul dezvoltării ei pentru 
că a cultivat pacea și 
înțelegerea cu toți) și He
cuba, fosta regină (care 
nu-și pierde demnitatea 
nici în decădere pentru 
că ea crede în dreptatea 
și în adevărurile etern 
umane). Plasînd acțiunea 
astăzi, Jean Paul Sartre a 
intenționat, desigur, să se 
refere și el — ca filozof 
atașat ideilor umaniste și 
găsind că teatrul exprimă

peste un text simbolic o 
seamă de alte simboluri 
plastice, ducînd astfel, 
după părerea noastră — 
cum era și normal să se 
întîmple — la neidentifi- 
carea și deci la netălmă- 
cirea semnificațiilor, 
ce poate înțelege 
spectator cînd vede
soldat grec înveșmîntat 
în blănuri de fiară (țintind 
evident trogloditismul său)

Căci 
un 
un

ce se vede nu și pe ceea 
ce se aude, adică nu pe 
text, pe implicații, pe ra
porturile clare între perso
naje, pe reliefarea mizei 
dramatice, pe conflict în 
ultimă instănță (spre a 
se înțelege ce idei se con
fruntă, cine le apără și 
cine le încalcă). Prea în
semnate sînt pozițiile pe 
care le apără cei doi 
autori separați doar de 
cele două milenii și jumă-

1
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TROIENELE"
la televiziune

mulf un pretext pentru na
rarea unor scene cu sena 
simbolic. Tragedia lui Eu- 
ripide realizează o sinteză, 
cuprinde constatările unui 
spirit lucid pentru care 
soarta unui popor atîrnă 
de etica lui. A cofropf 
alte popoare este, de a- 
tunci și pînă astăzi, un 
semn de slăbiciune pro
prie care, mai devreme 
sau mai tîrziu, se va 
dezvălui cu efecte dintre 
cele mai grele pentru 
făptaș. Totul este sim
bol pur și plin de învă
țăminte în opera lui Eu- 
ripide : și Troia (expresie 
a cetății ajunsă la apo-

mai plastic și mai spon
tan chiar și atitudinea u- 
nui filozof — la orice act 
de agresiune militară. 
Textul se dovedește, ast
fel, mereu viu și mereu ac
tual, în timp ce transpune
rile au viața localizărilor, 
o viață pe care precizări
le vestimentare și poate 
chiar și cele de ordin ar
hitectural vizînd îngust o 
anume epocă o scurtează.

Spectacolul televiziunii 
(regia — Petre Sava Bă- 
leanu; scenografia — 
Virgil Miloia), lăudabil 
poate în intenții, a comis 
greșeala de a fi aglomerat

ou cască de oțel nazistă 
pe cap, ou o încălțămin
te neutră (ca epocă), du- 
cînd de lesă un oîine po
lițist printr-o mare (amor
fă) de oameni (de figu- 
ranțl, de fapt) — unii în 
costume de stradă, alții 
amintind costumul de 
scenă elin șl încă multe 
alte intenții de costumație 
neancorate în realitatea 
piesei ? Suprapunerea de 
simboluri, după cum prea 
bine se știe, duce la ani
hilarea lor.

Regia spectacolului a 
comis a doua greșeală 
cînd a pus accentul a- 
proape exclusiv pe ceea

II

tate și apropiațl pesto 
timp de o pledoarie co
mună; umanitatea și uma
nismul sînt mai presus de 
orice, războiul de cotro
pire, mai prejos de orice. 
Aglomerările din cadru, 
dezordinea sonoră și vo
cală au camuflat ideile, 
adică exact ceea ce tre
buia să treacă strălucitor 
pe micul ecran.

Și apoi încă un alt as
pect, datorat tot unei de
ficiențe de regie : unii, 
dintre actori simt nevoia 
să joace în stilul unui 
teatru al marelui fior tra
gic, și atunci invocă toa
te mijloacele vocale și de

transpunere actoricească 
învățate în școală și în 
carieră; alții consideră 
că prezența camerei de 
televiziune pe platou obli
gă la adaptarea mijloa
celor actoricești, la stilul 
unui spectacol care ar fi 
mai aproape de film de- 
cit de declamație ; în 
sfîrșit, alții cred că ar 
fi măi bine să facă ab
stracție de marea desfă
șurare de prezențe pe 
piatou, spre a adopta to
nul intimist al unor dra
me imediate și cotidiene 
(ca și cînd Troienele erau 
doar un pretext de recita
luri actoricești). Aceste 
constatări, pe lîngă al
tele, ne obligă să spu
nem că simpla aglo
merare de stiluri nu în- ■ 
seamnă descoperirea unui 
stil suprem și că desfă
șurarea de forțe (plastice, 
interpretative, muzicale, 
alături de posibilități de 
adîncire a imaginii prin 
purtarea camerei de luat 
vederi în lungul și-n latul 
platoului) nu scutește de 
aflarea ideilor călăuzitoa
re, a sensurilor și gîndu- 
rilor limpezi, nu Bcutește 
de aflarea unei unități de 
expresie, punctul de la 
care pornește însăși arta. 
Interpretarea a fost, din 
cauza celor de mai sus, 
neconcludentă pentru vir
tuțile distribuției care a 
înmănuncheat actori ta- 
lentați.

încercarea de duminică 
seară, departe de a fi, 
după părerea noastră, o 
reușită, este in cel mai 
bun caz o experiență din 
care se pot învăța — în- 
tr-un spirit critic, exigent 
— foarte multe lucruri, atît 
din punct de vedere regi
zoral, cît și actoricesc, și 
mai ales din punctul de 
vedere al televiziunii.

Mircea ALEXANDRESCU

I
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O DELEGAȚIE DE ACTIVIȘTI
Al P. M. S. U. A SOSIT IN CAPITALĂ
La invitația Comitetului. Central 

al Partidului Comunist Român, joi 
a sosit in Capitală, în schimb de 
experiență, o delegație de activiști 
ai Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar, condusă de Istvăn Csăki, 
membru al C.C. al P.M.S.U., prim- 
secretar al Comitetului județean 
Szolnok al P.M.S.U.

La sosire) în Gara de Nord, de
legația a fost întâmpinată de

Gheorghe-Necula, membru al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Comi
tetului regional București al P.C.R., 
Vasile Vlad, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. 
al P.C.R.

Au fost de față Jozsef Vince, 
ambasadorul R. P. Ungare la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

ÎNTOARCEREA DELEGAȚIEI 
GRUPULUI ROMÂN

AL UNIUNII 
INTERPARLAMENTARE 

CARE A PARTICIPAT
LA SESIUNEA

DE LA PALMA DE MAJORCA

Joi seara s-a înapoiat în Capi
tală, venind din Spania, delegația 
Grupului român al Uniunii inter
parlamentare, care a luat parte la 
sesiunea de primăvară a Uniunii 
interparlamentare desfășurată la 
Palma de Majorca. Din delegație 
au făcut parte deputății prof. dr. 
Tudor Drăganu, vicepreședinte al 
Grupului român al Uniunii inter
parlamentare, ing. Ion Iliescu, se
cretarul grupului, și conf. univ. 
Constantin Stănescu, membru.

★
Cu prilejul parafării acordului ro- 

mâno-elvețian privind transportu
rile aeriene civile, precum și a 
inaugurării primei curse aeriene 
între Zurich și București, deservită 
în comun de companiile SWISSAIR 
și TAROM, ambasadorul Elveției 
la București, Charles Albert Dubois, 
a oferit joi seara un cocteil.

Cu același prilej, conducerea Mi
nisterului Transporturilor Auto, 
Navale și Aeriene a oferit un di
neu.

★
Joi la amiază a plecat, spre Cairo 

acad. Horia Hulubei, președintele 
Comitetului pentru energia nu
cleară, care va face, o vizită în Re
publica Arabă Unită, la invitația 
Comisiei pentru energia atomică 
din această țară.

★
’■ Joi a părăsit Capitala, plecînd în 
Turcia, dr. docent M. Popescu-Bu-

sh thliOT* «er: lbl.lt I IK Hi

zeu, secretar general internațional 
al Uniunii Medicale Balcanice, și 
conf. dr. V. Prodescu, trezorierul 
Uniunii.

Scopul acestei călătorii, a decla
rat înainte de plecare dr. docent M. 
Popescu-Buzeu, îl constituie sesiu
nea de lucru a Biroului central al 
Uniunii, ce se va desfășura la Is
tanbul, în cadrul căreia se vor lua 
ultimele măsuri organizatorice le
gate de concursul internațional de 
perfecționare intitulat „Actualități 
în medicină", ce va avea loc între 
18 și 25 iunie în Iugoslavia, și cel 
privind „Toxiinfecțiile alimentare" 
ce se va desfășura la București în
tre 3 și 14 septembrie. De asemenea, 
se va stabili ordinea de zi a reu
niunii Consiliului general al Uniu
nii, care se va întruni tot la Bucu
rești între 22 și 24 octombrie. Vor fi 
luate, totodată, în discuție proble
me organizatorice privind desfășu
rarea Săptămînii medicale balca
nice la Istanbul și Ankara, între 
1 și 8 septembrie 1968.

★
Delegația Consiliului Superior al 

Agriculturii condusă de prof. dr. 
David Davidescu, vicepreședinte, 
care la invitația secretarului de stat 
al Departamentului pentru forma
rea cadrelor din Maroc, Moha
med Imani, a făcut o vizită în a-

Plecarea în Iran a unei delegații 
conduse de tovarășul Nicolae Giosan

Joi la /amiază a plecat spre Te
heran o delegație condusă de Nico
lae Giosan, președintele Consiliu
lui Superior al Agriculturii, care, 
la invitația generalului Ismail 
Hiyahi, ministrul agriculturii al 
Iranului, va face o vizită oficială 
în această țară.

La plecare, pe aeroportul Bănea-

sa, au fost prezenți Mihai Suder, ) 
ministrul economiei forestiere, Pe- ■ 
tre Moldovan și Barbu Popescu, 
prim-vicepreședinti ai Consiliului 
Superior al Agriculturii, și alte per
soane oficiale. A fost de față Sol- 
tan H. V. Sanandaji, ambasadorul 
Iranului la București.

(Agerpres)

viața internațională

ANUL JUBILIAR

ceastă țară, s-a înapoiat joi la a- 
miază în Capitală. în timpul șederii 
sale în Maroc, delegația a vizitat 
institute de cercetări, stațiuni ex
perimentale, școli de pregătire a 
cadrelor de specialitate și a avut 
convorbiri cu autorități marocane 
privind colaborarea în domeniul 
agriculturii între cele două țări.

In drum spre patrie, la Paris, de
legația a discutat cu membri ai 
conducerii Oficiului internațional 
al viei și vinului probleme organi
zatorice în legătură cu cel de-al 
XII-lea Congres al O.I.V., care va 
avea loc în anul viitor în țara 
noastră.

★
începînd de joi, sala Kalinderu 

din str. dr. Sion nr. 2 găzduiește o ex
poziție de grafică publicitară din 
Republica Federală a Germaniei. 
Aproape 100 de panouri prezintă 
publicului afișe, prospecte, mărci 
de fabrică, etichete, anunțuri și alte 
genuri ale propagandei publicitare 
moderne. Majoritatea lucrărilor ex
puse sînt realizate de artiștii reu
niți în „grupul 56" — asociație de 
graficieni specialiști în publicitate 
din Baden-Wurtemberg.

La vernisajul expoziției, care a a- 
vut loc sub auspiciile Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă, au 
luat cuvîntul Marcel Chirnoagă, se
cretarul secției de grafică a Uniu
nii Artiștilor Plastici, și Michael 
Rehs, secretar general al Institutu
lui de relații cu străinătatea din 
Stuttgart.

(Agerpres)

SPORT
Azi la Cluj, duminică la 

București 
ÎNTÎLNIRI DE POLO 

INTRE ECHIPELE ITALIEI 
ȘI ROMÂNIEI

Reprezentativa de polo pe apă 
a Italiei, care se află de cîteva 
zile în țara noastră, susține astăzi 
după-amiază, în bazinul acoperit 
de la Cluj, un meci amical cu se
lecționata României. Evenimentul 
este așteptat cu interes de publicul 
sportiv clujean, întrucît „naționa
la" de polo a Italiei evoluează pen
tru prima dată în România.

Cele două reprezentative se vor 
întîlni din nou duminică, de astă 
dată la bazinul Floreasca din Ca
pitală.

PRONOSTICURI ÎN PREAJMA 
„MONDIALELOR" DE TENIS 

DE MASĂ

Timpul probabil pentru zilele de 8, 9 
și 10 aprilie. în țară : Vremea va fi 
instabilă, cu cerul temporar noros. Vor 
cădea ploi locale și sub formă de averse, 
mai frecvente la începutul intervalului. 
Vint potrivit din sectorul nord-vestic. 
Temperatura se' menține coborîtă. Mini
mele vor fi cuprinse între minus 3 și 7 

grade, iar maximele între 5 și 15 grade. în București': Vremea va fi instabilă, 
cu cerul .temporar noros. Vor cădea pldi' sub formă de averse. Vînt potrivit 
din sectorul nord-vestic. Temperatura în scădere ușoară.

vremea
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Necesități noi și puncte sensibile
(Urmare din pag. I)

STOCKHOLM 6 (Agerpres). — 
Săptămîna viitoare vor începe în ca
pitala Suediei campionatele mondiale 
de tenis de masă la care vor parti
cipa cîteva sute de jucători și jucă
toare din 54 de țări. întrecerile se 
vor desfășura în sala Johanpeshov, 
cu o capacitate de 10 000 de locuri. Se 
așteaptă ca în decurs de 11 zile, peste 
60 000 de spectatori să urmărească 
circa 4 000 de partide, care vor dura 
150 de ore și vor necesita utilizarea 
unui număr de 3 000 de mingi.

Amatorii de sport suedezi așteaptă 
cu viu interes această competiție, nu- 

■ trind și speranța că titlul mondial ar 
putea fi cucerit de compatriotul lor 
Kjell Johansson. Unii dintre specia
liști acordă mari șanse japonezului 

"’Notjuhiko Hasegawa, dar se pare că 
elevul lui Ogimura nu are clasa, pro
fesorului său. In finala Jocurilor de 
la Bangkok și recent în mecițjl cu ju
cătorii sovietici, Hasegawa ăgftsst în
vins. în ce privește proba de* simplu 
femei, după opinia comentatorului a- 
genției Reuter, ordinea favoritelor ar 
fi următoarea : Fukazu și Yamanaka 
(Japonia), Luzova (Cehoslovacia), Ma
ria Alexandru (România), Eva Koc- 
zian (Ungaria). România este consi
derată a doua favorită la echipe., fe
mei și în proba de dublu femei.

ln Uniunea Sovietică ia 
amploare întrecerea în cinstea 
celei de-a 50-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie. Ziarele au publi
cat de curînd noile anga
jamente luate de oamenii 
muncii din întreprinderi și 
colhozuri, orașe și regiuni. A- 
nul acesta, în U.R.S.S. ur
mează să intre în funcțiune 
1 100 de obiective industria
le mari : furnale la combi
natele siderurgice din Lipețk, 
Krivoi-Rog și Siberia apusea
nă, un convertizor la Nijnii- 
Taghil, laminoare în Kara
ganda și Zaporojie, uzine de 
alumină și aluminiu în Sibe
ria etc. Furnalul de la Kri
voi-Rog va fi cel mai mare 
din Uniunea Sovietică, Viteza 
de laminare a tablei la la
minorul din Karaganda va 
întrece viteza, unui expres, 
iar conducerea lui va fi în 
întregime automatizată. Vor 
începe să producă noi uzi
ne de îngrășăminte chimice, 
de fire sintetice, fabrici de 
tricotaje, combinate textile și 
de încălțăminte, fabrici de 
zahăr, de conserve, de pre
lucrare a cărnii etc.

Zilele trecute, ziarele au 
anunțat că la uzina siderur
gică din Novolipejk a intrat 
în funcțiune cel de-al patru
lea furnal de 2 000 de metri 
cubi. Furnalul face parte din 
conveierul metalurgic con
struit pentru prima oară la 
această întreprindere. Fonta 
produsă de furnal este trans
portată direct în convertizoa- 
re, care, la rîndul lor, sînt 
legate printr-o linie tehnolo
gică continuă cu instalațiile 
de turnare a oțelului. Insta
lația terminus a conveierului 
va fi laminorul de „2 000"

tlul de „cel mai bun 'm pro
fesie".

Moscova întîmpină marea 

avînt în muncă. In prima 
lună a anului, întreprinderile 
industriale moscovite 
o producție cu 8,5 
mai mare decît în 
perioadă a anului 
Moscoviții vor primi 
jubiliar 120 000 de 
mente noi, 32 școli 
care vor putea învăța 32 500 
de elevi, grădinițe și creșe

— în prezent în construcție
— care va produce tablă
groasă pentru industria de 
automobile și alte sectoare sărbătoare cu însuflețire
industriale.

Constructorii hidrocentra
lei de la Nurek pe rîul Vahș, 
în Tadjikistan, au hotărît ca 
în cinstea aniversării să pună 
în funcțiune, înainte de ter
men, cîteva din obiectivele 
principale aie construcției. A- 
ceastă hidrocentrală cu o 
putere de 2,7 milioane kW 
va furniza o mare cantitate

au dat 
la suta 
aceeași 
trecut, 

în anul 
aparta- 

în

CORESPONDENȚĂ DIN MOSCOVA 
DE LA A. MUNTEANU

cu 28 000 locuri, spitale și 
policlinici, care vor putea 
deservi zilnic 17 000 pa-

de energie electrică și tot
odată va permite irigarea u- 
nei suprafețe de circa 1,5 
milioane hectare de pămînt’ cienți, cinematografe etc. Va 
arabil. In apropierea ei, în 
locul unui sat, se înalță a- 
cum un orășel cu o popu
lație de 20 000 locuitori.

De pe șantierul canalului 
Kara-Kum, care se întinde în 
prezent pe o lungime de 800 
km, de la fluviul Amu-Daria 
pînă la Așhabad, se anunță 
că a început săparea celei 
de-a treia și ultime porțiuni. 
In cinstea jubileului, construc
torii s-au angajat să termi
ne canalul pînă la kilometrul 
837, pentru a reda agricul
turii sute de mii de hectare 
de pămînt roditor.

In numeroase întreprinderi 
din țară sînt brigăzi care 
luptă pentru titlul de „A 50-a 
aniversare a puterii sovieti
ce”. Sindicatele organizează 
o largă întrecere pentru ti-

fi dată în folosință clădirea 
școlii de coregrafie, va con
tinua construcția noilor clă
diri ale Teatrului acadermc 
de arfă și Teatrului central 
de păpuși. De asemenea, se 
vor deschide un număr de 
375 magazine, cantine, pati
serii și restaurante. Se va 
încheia construcția turnului și 
complexului de studiouri 
Centrului de televiziune, 
re va transmite simultan 
tru programe diferite.

Arhitecții sovietici au 
borat un vast plan de înfru
musețare și pavoazare a 
Moscovei, la care își dau 
concursul un mare număr de 
sculptori și decoratori. Ince- 
pînd cu anul de față și pînă 
în 1970, cînd se va sărbă
tori centenarul nașterii lui 
V. I. Lenin, la Moscova se

aie 
ca- 
pa-

ela-

vor ridica un monument fit 
cinstea Marii Revoluții' Socia
liste din Octombrie, statui 
ale lui Lenin, Engels, Kalinin, 
Sverdlov, Nadejda Krupskaia. 
Una din statuile lui Lenin 
va fi așezată în Kremlin. 
Sculptorii lucrează, de ase
menea, la un impunător mo
nument înfățișînd proletaria
tul luptînd pe baricade, ce 
va fi așezat în raionul Kras- 
naia Presnia, cunoscut 
glorioasele pagini de luptă 
ale anului revoluționar 1905,

In scopul de a face cu
noscută, în special tineretu
lui, istoria sfatului sovietic, 
la cluburile întreprinderi
lor, în instituții și școli se 
organizează așa-numitele 
„seri ale lui Octombrie", cu 
prilejul cărora iau cuvîntul 
veterani bolșevici, eroi ai 
Marelui Război pentru Apăra
rea Patriei și ai muncii, sa- 
vanți și inovatori în produc
ție, activiști pe tărîmul life-, 
raturii și artei.

Anul jubiliar Va fi un pri
lej de trecere în revistă a 
realizărilor puterii sovietice și 
în domeniul literaturii. In în
treaga Uniune Sovietică se 
vor tipări în cursul anului 
peste 11 000 titluri de cărți 
cu un tiraj total de 23 milioa
ne de 
volum 
ale lui 
și alte 
relui Octombrie vor fi tipăriL 
te în tiraje suplimentare. Ex
poziția de cărți care se vai 
deschide în cursul verii îr» 
parcul Sokolniki din Mos
cova este așteptată ca un 
eveniment cultural de seamă 
al anului jubiliar.

din

exemplare. Al 55-lea 
din operele complete 

V. I. Lenin, precum 
lucrări închinate Ma«

Delegația de partid și guvernamentală 
a R. P. Polone și-a încheiat vizita 

în R. P. Bulgaria
Semnarea tratatului de prietenie și colaborare 
bulgaro-polon

In dezvoltarea activității de cer
cetare și soluționarea unor aseme
nea probleme, a căror însemnăta
te economică nu mai trebuie de
monstrată, capătă o tot mai mare 
importanță crearea unei baze ma
teriale proprii. Desigur, standurile 
de probă uzinale sînt un auxiliar 
prețios, dai ele nu pot acoperi în 
toate cazurile necesitățile cerce
tării. In primul rînd, ele au un 
caracter industrial, fiind utilizate 
în cadrul unui program de fabri
cație curentă, ceea ce nu permite 
urmărirea în bune condiții a unor 
teme de cercetare mai complexe, 
care necesită un timp mai înde
lungat decit oferă „pauzele de 
producție". Chiar și standurile de 
probă pentru transmisii hidiodi- 
namice ale Uzinei Hidromecanica 
— Brașov, unde am obținut unele 
rezultate importante, nu oferă 
toate condițiile necesare rezolvă
rii unor teme de cercetare științi
fică.

Datorită acestei cauze tn con
dițiile actuale, ori de cite ori în 
cursul experimentării prototipului 
apar necesare perfecționări sau 
noi variante constructive, introdu
cerea lor operativă este încă di
ficil de realizat. Astfel, aplicarea 
unor îmbunătățiri și execuția a 
două noi variante constructive 
(pompa pentru noroi 4 VPN-700 
și cuplajul de mers liber pentru 
cuplarea frînelor hidromatice) au 
necesitat prelungirea experimen
tărilor cu peste un an.

Aprofundarea problemelor în 
curs de cercetare și abordarea 
unor probleme noi, de perspectivă, 
ar fi mult favorizată prin crearea 
unei baze materiale proprii, în
deosebi a unor standuri de probă 
pentru machete de turle, pompe 
pentru noroi, aparataj pneumatic, 
sape cu role etc. Experimentările

de acest gen sînt cu atit mai ne
cesare, cu cit orice concepție con
structivă, avînd caracter de nou
tate sau de perfecționare, urmea
ză să se materializeze intr-un pro
totip sau model experimental. Ve
rificarea ideilor care au stat la 
baza lor poate avea loc numai 
prin încercare în condiții cît mai 
apropiate de cele reale de pe te
ren, întîi pe standuri de probă, 
iar apoi în schele petroliere. Rea
lizarea unor astfel de prototipuri 
și modele experimentale consti
tuie în prezent o latură impor
tantă a activității de cercetare a 
I.P.C.U.P. Sonda tubată de adînci- 
me medie, care urmează să tie 
pusă la dispoziția institutului, va 
permite efectuarea unor experi
mentări „pe viu' de utilaje și in
stalații.

Pentru a obține într-un timp mal 
scurt prototipurile sau modelele 
experimentale necesare rezolvării 
temelor de cercetare, s-ar putea 
recurge la execuția acestora în a- 
teliere de prototipuri specializate 
și cu mare experiență, cum este 
cel al Institutului de cercetări teh
nologice pentru construcții de ma
șini. Cred însă că în vederea evi
tării întîrzierilor și ținînd seama de 
gradul de maturitate al construcției 
de utilaj petrolier în România, de 
ponderea acestuia în export și de 
competitivitatea de pe piața ex
ternă, ar fi cazul să se rezerve aici 
o capacitate de producție mai mare 
pentru lucrările necesare institu
tului nostru.

întîrzierea lucrărilor se datorea
ză adeseori și aprovizionării de
fectuoase cu anumite piese sau 
subansamble, Acestea nu pot fi 
procurate cu repeziciune imediat 
ce se ivește, în cursul cercetării, 
necesitatea lor, opunîndu-se o se
rie de forme, de multe ori de na
tură birocratică, care impun pre
lungirea termenelor de realizare a

ÎN TURNEU LA BUCUREȘTI

Teatrul Tineretului 
din Piatra Neamț

Apropiatul turneu 
al Teatrului Tinere
tului din Piatra 
Neamț va constitui 
un bun prilej pen
tru spectatorii Capi
talei să facă cunoș
tință cu acest colectiv 
artistic care a repur
tat recent un presti
gios succes peste ho
tare, la Nurnberg șt 
Miinchen. în cadrul 
acestui turneu, artiștii 
din Piatra Neamț vor 
prezenta luni. 10 a-

prilie, ora 20, in sala 
„Comedia" a Teatru
lui Național „l. L. 
Caragiale", precum și 
marți 11 aprilie și 
miercuri, 12 aprilie, 
ora 20, in sala Tea
trului „Lucia Sturdza 
Bulandra" din Bd. 
Schitu Măgureami nr. 
1 — piesa „Tristan 
și Isolda" de Jean 
de Beer, in regia lui 
Dinu Cernescu, în 
distribuție: Adriana
Marina Popovici, Tra

ian Pirlog, Olga Bu
cătarii, Ion Bog, Radu 
Voicescu, Sandu La
zar. Decorurile au 
fost realizate de arh 
Vladimir Popov, iar 
costumele de Mihai 
Mădescu.

Biletele pentru spec
tacolele Teatrului Ti
neretului din Piatra 
Neamț s-au pus în 
vinzare la casele tea
trelor respective din 
București.

temelor de cercetare cu cel puțin 
un an, Or, este știut că eficiența e- 
conomică a cercetării este cu atit 
mai mare cu cit timpul afectat — 
de la prima idee a cercetătorului 
pînă la materializarea și verifica
rea ei, consemnate în actul fina) 
de omologare — va fi mai scurt. 
Cînd, așa cum se mai întîmplă, din 
păcate, el este însă exagerat, chiar 
de ordinul anilor, ideile noi pe 
care încearcă să le promoveze 
cercetarea își pierd caracterul de 
originalitate, devenind, în anumite 
privințe, depășite. Consider că o- 
mologarea unei noi instalații sau a 
unui nou utilaj trebuie efectuată 
cît mai repede cu putință, atenția 
fiind îndreptată îndeosebi asupra 
elementelor cu caracter de nou
tate.

In cazul Institutului nostru este 
de o importanță esențială legă
tura strînsă dintre activitatea de 
cercetare și proiectare — ceea ce 
ar impune ca aceasta să-și gă
sească reflectare și tn forma de 
organizare a I.P.C.U.P.-ului, mer- 
gînd pînă la structura atelierelor 
de proiectare. Aceste ateliere, fie
care cu profilul său bine definit, 
cum sînt, de pildă, cele de insta
lații de foraj grele, construcții me
talice etc., ar trebui să cuprindă 
atît proiectanți, cît și cercetători, 
între care să existe o strînsă co
laborare. Abordarea temelor de 
cercetare face necesară și înfiin
țarea unor colective cu o specia
lizare bine conturată (măsurători 
mecanice tensometrice sau electro
nice) chemate, să deservească nu 
un singur, ci mai multe ateliere. 
Cred că ai fi rațională și înfiin
țarea unui atelier care să studieze 
și să rezolve probleme de perspec
tivă, ca „noi metode de foraj" sau 
„noi metode de extracție a țițeiului 
și gazelor" O asemenea îmbunătă
țire a structurii organizatorice a in
stitutului ar conduce, desigur, spre 
o creștere a ponderii activității de 
cercetare în cadrul institutului, în 
prezent relativ modestă în raport 
cu cea de proiectare.

Activitatea noastră de cercetare, 
în formele ei actuale, se încadrea
ză în planul unitar de cercetări al 
Consiliului Național al Cercetării 
Științifice. Realizarea lui depinde 
și de organizarea judicioasă a co
laborării cu uzinele constructoare 
de mașini și institutele de specia
litate. Astfel, în problema realiză
rii unor cabluri metalice cu per
formanțe superioare celor standar
dizate, care urmează să facă posi
bilă construirea unor noi instalații 
de foraj, se colaborează cu Insti
tutul de cercetări metalurgice ; iai 
introducerea la nivelul tehnicii ac
tuale a acționărilor electrice (în 
curent alternativ și în curent con
tinuu) la instalații de foraj, im
pune o mai strînsă colaborare cu 
Institutul de cercetare și proiec
tare pentru industria electrotehnică, 
Uzinele „1 Mai"-Ploiești și Electro- 
putere-Craiova. In studiul instala
țiilor de foraj în diferite regimuri 
de lucru se colaborează cu Insti
tutul de petrol, gaze și geologie.

în cîteva rînduri
ÎN PROBA DE DUBLU BĂRBAȚI 

a turneului internațional de tenis de 
la San Juan (Porto Rico), cuplul 
Ion Țiriac (România), Istvan Gulyas 
(Ungaria) a învins cu 6—2, 6—4 pe
rechea americană Donald Dell, Mike 
Green. (în turul doi al probei de sim
plu, Țiriac a pierdut cu 4—6, 6—4,
8—6 la Ron Holmberg (S.U.A.)

VICTOR CIOCÎLTEA a pierdut se 
pare orice șansă de calificare, în ca
drul turneului zonal de șah de la 
Halle. în runda a 16-a, el a cedat în 
fața norvegianului Zwaig. Cu trei 
runde înainte de terminarea con
cursului, în fruntea clasamentului se 
află jucătorul maghiar Portisch cu 
13,5 puncte, urmat de Hort (Cehoslo
vacia) 12 puncte (1), Matulovici (Iugo
slavia) 10,5 puncte (1) etc. Ciocîltea 
are 7,5 puncte.

Cel de-al 3-lea turneu DE ȘAH 
AL ORAȘULUI TUNIS s-a încheiat 
cu victoria maestrului iugoslav Da- 
mlanovicl, care a totalizat 10,5 punc
te. Dr. Octav Troianescu s-a clasat 
pe locul 3, cu 9 puncte.

SOFIA 6 (Agerpres). — La 6 apri
lie s-a încheiat vizita oficială în 
R. P, Bulgaria a delegației de partid 
și guvernamentale a R. P. Polone.

în aceeași zi, Todor Jivkov, prim- 
secretar al C.C. al .P.C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Bulgaria, Wladyslaw Gomul
ka, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P.,. și Jozef .’ Cyrankiewicz, 
președintele Consiliului de Miniș
tri al R. Pi Polone, au semnat un 
Tratat' de prieteriie, colaborare și 
asistență mutuală între cele două 
țări pe o perioadă de 20 de ani. în 
tratat se arată că cele două părți 
vor dezvolta în continuare legătu
rile lor prietenești tradiționale în 
domeniul politic, economic, tehni- 
co-științific și cultural pe baza prin
cipiilor internaționalismului socia
list.

Joi a fost, de asemenea, dat pu
blicității un comunicat în legătură 
cu desfășurarea vizitei delegației 
de partid și guvernamentale polo
neze în Bulgaria. în aomuniaat se 
arată că tn eursul «onvorbirilor 
care s-au desfășurat într-o atmosfe
ră de înțelegere deplină și prietenie 
frățească s-a discutat despre dez
voltarea relațiilor de colaborare bi

laterale, despre situația internațio 
nală și probleme ale mișcării comu
niste și muncitorești mondiale.

*

Delegația poloneză a părăsit pe 
calea aerului Sofia. Ea a fost con
dusă la plecare de Todor Jivkov 
și de alți conducători de partid și 
de stat bulgari.

Companiile străine frînează 
producția de petrol 
a irakului
Declarațiile președintelui Aref

BAGDAD 6 (Agerpres). — Cu 
prilejul unei conferințe de presă, 
referindu-se la companiile petro
liere, președintele Irakului Aref 
le-a acuzat că frînează producția 
de petrol a țării,. împiedicînd-o să 
atingă nivelul dinainte de criza din 
decembrie. „Guvernul irakian, a 
precizat el, a cerut încă o dată 
companiilor să ridice producția a- 
nul acesta pînă la 70 milioane de 
tone". în ceea ce privește primul 
trimestru al anului 1967, el a subli
niat că Irakul ține să primeaăcă 
totalul redevențelor ce i se cuvin.

cairo Conferința la nivel Înalt 
a celor cinci țâri africane

CAIRO 6 (Agerpres). — Partici- 
panții la Conferința la nivel înalt 
a celor ainci țări africane — Alge
ria, Mauritania, Tanzania, Guineea 
și R.A.U. — s-au întîlnit joi în mai 
multe rînduri în ședințe desfășu
rate tot au ușile închise. Din surse 
apropiate aonferinței se relatează 
că după ae dimineață au fost exa
minate probleme în legătură cu Or
ganizația Unității Africane și situa
ția din Rhodesia, joi seara partici- 
panții au disautat aspecte legate de

eventualitate* reluării relațiilor «ft» 
plomatice cu Anglia. Se știe că un 
grup de state africane, printre care 
și actualii participanți la reuniunea 
de la Cairo, au rupt relațiile diplo
matice au Anglia în 1965, cînd gu
vernul englez nu a reușit să împie
dice actul declarării independenței 
unilaterale a Rhodesiei de către gu
vernul rasist al lui Ian Smith. în 
cursul zilei de vineri ar urma să fie 
dat publicității eomunicatul final 
al reuniunii de la Cairo.

(Urmare din pag. I)

va permite să se sporească simți
tor capacitatea actuală a fabricii. 
Roberto Pupo, care lucrează aici de 
11 ani, apreciază soliditatea cup
torului românesc.

O vizită în secțiile fabricii e con
cludentă, Utilajele românești sînt 
de pe acum montate, inclusiv cup
torul rotativ de 150 m lungime. Ur
mează să se realizeze ultimele 
amănunte, centrările fine, instala
țiile tehnico-industriale, printre care 
alimentarea cu apă, alimentarea 
cu pastă, instalația de ungere etc.

— Extinderea fabricii impune și 
o creștere corespunzătoare a nu
mărului de muncitori calificați, de 
tehnicieni și specialiști, remarcă 
ing. Roberto Pupo. Pentru noi e o 
sarcină destul de dificilă, avînd în 
vedere că se construiește o nouă 
fabrică de ciment și în provincia 
Las Villas,

— Bineînțeles că vom da și noi 
o mînă de ajutor în această pri
vință, răspunde Viorel Udoi. Avem 
tot interesul să pregătim oameni 
care să poată exploata utilajele 
noastre la parametrii prevăzuți în 
contract. De altfel, nici nu plecăm 
de aici pînă cînd noua linie nu va 
funcționa la întreaga capacitate, 
sub conducerea și supravegherea 
muncitorilor și tehnicienilor cuba
nezi.

Bănățean energic și ambițios, in
ginerul Udoi învață singur cîte 
două ore pe zi limba spaniolă și a 
început de pe acum să se înțelea
gă cu tovarășii săi de breaslă. La 
despărțire, specialiștii români și 
cubanezi m-au rugat să tac o fo
tografie, prima lor fotografie îm

preună, în peisajul metalic al fa
bricii, sub semnul muncii și cola
borării prietenești.

...O șosea turistică în construc
ție șerpuiește pe malul golfului — 
„Bahia de Santiago" — conducîn- 
du-ne spre o altă întreprindere, ia- 
brica de panouri prefabricate.

— E o fabrică tînără care a in
trat în probele de rodaj în 1965, 
ne spune Nilo Alberto Ramos, șeful 
secției producție. Din acest motiv,

tele adinei ale mizeriei de altă 
dată, case mărunte și sărăcăcioa
se, improvizații din lemn, unele 
părăsite, altele în care mai trăiesc 
încă oameni.

— Am ținut să vezi această 
„boală a capitalismului", cum a 
numit poporul asemenea cartiere, 
îmi spune Alejandro Cumberbatch, 
activist al comitetului regional de 
partid. E un cartier hărăzit dispa
riției, va fi demolat în curînd.

SANTIAGO
cît și prin faptul că e o întreprin
dere cu specific nou în Cuba, nu 
s-a putut realiza pînă acum o pro
ducție Ia capacitatea totală a fa
bricii, dar planurile tehnice și de 
ridicare a calificării prevăd atin
gerea acestui obiectiv în decem
brie 1967 Capacitatea totală în
seamnă 1 728 apartamente pe an, 
sau 60 edificii cu patru etaje. Edi
ficiile construite pînă acum sînt 
confortabile și solide, au rezistat 
ciclonului „Ines".

De la fabrica de panouri prefa
bricate însoțitorii mă conduc prin- 
tr-un vechi cartier al orașului, nu
mit „San Pedrito" — Sfîntul Petri- 
că. Diminutivul celebrului sfînt de 
la porțile raiului ascunde în el un 
umor trist, San Pedrito fiind odini
oară periferia dezmoșteniților 
soartei. Și azi se mai văd ampren

Mașina iese apoi în cîmp des
chis, pe un drum încă provizoriu, 
un drum de șantier. în față apar 
fațadele luminoase ale unor 
blocuri-tip, de trei etaje, noul car
tier „Josă Marti", construit din pa
nourile produse de fabrica pe care 
abia o vizitasem. Blocurile mi se 
par puțin cam monotone, dar în
soțitorii îmi arată tulpinile încă 
plăpînde ale unor copaci, palmieri, 
portocali etc., care vor da culoare 
și ritm întregului cartier, încadrîn- 
du-1 într-un peisaj vegetal bogat, 
prevăzut în planul de sistemati
zare urbanistică. Noul cartier în
sumează 15 blocuri terminate, 19 
în construcție, urmînd ca la sfîrși- 
tul lucrărilor să găzduiască 50 000 
locuitori.

Am vizitat un apartament de pa
tru camere, care-și aștepta locata

rii gata mobilat, au toate amena
jările finisate. Ambianța plăcută, 
creată de mobilierul simplu și mo
dern, se completa fericit prin ta
blourile de pe pereți, reproduceri 
după vestite pînze semnate de 
Goya, Bonnard, Degas, Picasso, 
prin bibelourile și obiectele de ar
tizanat așezate cu gust. Dar cel 
mai splendid tabiou mi s-a părut a 
fi cel ce se desfășura în fața pri
virilor de la înălțimea balcoanelor.

în Cuba asemenea locuri de 
contemplare a priveliștilor natura
le, locuri amenajate special pe tra
seele turistice, se numesc „mira
dor", ceea ce ar însemna „prive
liște de aur", sau, ca un termen 
cunoscut în românește, „belvede
re". într-adevăr, din balcoanele — 
„mirador" ale noului cartier „Josă 
Marti" se dezvăluie întreaga pa
noramă a golfului — „Bahia de 
Santiago" — cu apele azurii, cu 
malurile deluroase și înverzite, cu 
orizontul ce se deschide spre Ma
rea Caraibilor. Ca un sihastru, 1- 
zolat pe o mică insulă în mijlocul 
golfului, fortul „El Morro", una din 
cele mai vechi construcții ale spa
niolilor în Cuba, privește cenușiu 
spre replica de beton a prezen
tului.

A doua zi, în vreme ce avionul 
lua înălțime deasupra Mării Carai
bilor, priveam încă o dată contu
rurile fabricii de ciment rostind 
în gînd: „La revederel — Hasta la 
vistal", un dublu rămas bun adre
sat constructorilor români și cuba
nezi, împrieteniți în toiul muncii, 
însuflețiți de dorința comună de a 
realiza cit mai repede acest nou 
obiectiv industrial al Cubei, de a 
da prima șarjă de ciment, un ci
ment al prieteniei.
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In norvegia
ȘI-A PREZENTAT

SCRISORILEuvern
DE ACREDITARE DECLĂRĂȚIĂ MINISTRULUI DE EXTERNE, CHĂGLĂLista viitoarei echipe va fi prezentată miine

■Georges Pompidou 
însărcinat cu formarea

. Lista guvernului va fi dată' pu
blicității sîmbătă 8 aprilie, după ce 
primul ministru o va prezenta.ge
neralului de Gaulle. Potrivit con

PARIS 6 — Corespondentul A- 
gerpres, Georges Dascal, iran,smite: 
Joi, președintele de Gaulle l-a pri
mit pe Georges . Pompidou, pe care ■ 
l-a însărcinat în mod oficial 
formarea,noului guvern.

CU

stituției franceze, primul ministru 
răspunde numai în fața, președin
telui Republicii și de aceea nu are 
nevoie de obținerea unui vot de 
încredere din partea Adunării Na
ționale. Guvernul poate fi răstur
nat de Adunare numai în urma 
unei moțiuni de cenzură care a 'în
trunit majoritatea absolută de vo
turi. .

IN BERLINUL OCCIDENTAL

BERLINUL OCCIDENTAL 6 (A- 
gerpres). ■— .Vicepreședintele 
S.U.A.,'Huberț Humphrey, însoțit 

ministrul afacerilor 'externe;, al 
R. F. a Germaniei, Willy Brandt, 
a sosit la 6 aprilie in Berlinul oc
cidental. Pe aeroport, vicepreședin
tele S.U.A. a fost întimpinat de 
primarul Berlinului occidental, 
Heinrich Alberts, și de aJți membri 
al Senatului vest-berlinez.

. După cum anunță agenția United

Press International, autoritățile o- 
rașului au luat o- serie de măsuri 
speciale de securitate pentru a îm
piedica demonstrații de protest 
împotriva politicii Statelor Unite 
în Asia de sud-est. Astfel poliția 
a arestat un „grup de 11 studenți, 
după ce cîleva organizații studen
țești din Berlinul occidental au a- 
nunțat hotărîrea lor de a organiza 
o demonstrație în timpul vizitei 
lui Humphrey.

OSLO 6 (Agerpres). — La 6 a- 
prilie, Eduard Mezincescu a pre
zentat regelui Olav al . V-lea scri
sorile de acreditare în calitate de 
ambasador extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Socialiste 
România în Norvegia.

Cu această ocazie, regele Norve
giei a avut o convorbire cordială cu. 
ambasadorul român.

DELHI 6 (Agerpres). — Ministrul 
de externe al Indiei, Mohammed 
Chagla, a anunțat joi că guvernul 
țării sale se pronunță împotriva 
stabilirii de baze anglo-americane 
în regiunea Oceanului Indian. Luînd 
cuvîntul în parlament, Chagla a 
spus că „crearea de bazo militare 
riscă să sporească tensiunea în a- 
ceastă regiune". El a anunțat, tot
odată, că guvernul indian se va 
adresa O.N.U. pentru a încerca să

preîntimpine intenția Angliei și Sta
telor Unite de a stabili baze in 
Oceanul Indian. Se știe că săpiă- 
mîna trecută guvernul britanic a 
anunțat cumpărarea a cinci insule 
situate între Madagascar și India. 
Guvernul indian intenționează, de 
asemenea, să ceară și altor țări, 
cum ar fi Birmania, Ceylonul și In
donezia să îl sprijine pentru a pre
veni transformarea celor 5 insule 
în baze militare.

COREEA

j

unui nou an
Proiectul de buget pe 

anul 
1968 
mar|i 
nelor. 
Presse" 
perspectiva acestui eve
niment, trezoreria brita
nică a publicat joi mai 
multe rapoarte asupra 
evoluției ulterioare a e- 
cenomiei engleze. Ex- 
perfii trezoreriei relevau 
cil : ,,Presiunile inflațio
niste au lost localizate, 
lira sterlină și-a menținu) 
cursul normal in ultimele 
luni, exporturile au spo
rit rapid, iar balanfa de 
plăți a înregistrat la sfir- 
șilul anului 1966 progre
se- în restabilirea soldu
lui ei creditor”. Totoda-

financiar 1967—
va fi prezentai 

in Camera Comu- 
Agenfia „France 
relatează că, în

tă, în rapoarte se vor
bește despre o înviora
re a cererii în ramurile 
industriale cele mai a- 
fectale de politica de 
austeritate adoptată de 
cabinetul laburist în vara 
anului trecui, cum ar fi 
industria de automobile 
și anumite sectoare ale 
industriei de construcții.

In pasivul bilanțului 
făcut de trezoreria brita- 

■ nicăr se arată că evolufia 
imporiurilor 1 rămine in
certă, iar cheltuielile or
dinare și .extraordinare 
ale stalului vor crește în 
noul an financiar cu 765 
milioane de lire sterline. 
Se apreciază că în a- 
ceastă conjunctură linan-

ciară deficitul bugetar
previzibil va fi de un 
miliard de lire sterline,
ceea ce va împiedica a- 
tenuarea, fără repercu
siuni asupra monedei, a 
măsurilor de austeritate 
fiscală și de altă natură. 
Agenția U.P.I.; citind sur
se diplomatice din Lon
dra, arată că Anglia va 
retrage 5 000 de militari 
din forțele sale staționa
te pe teritoriul R.F.G. A- 
ceeași agenție consideră, 
însă, 
este 
tind 
mai
chilibrului bugetar 
văzul pentru anul 
ciar 1966

că această reducere 
simbolică, ea nepu- 
aduce o ameliorare 
substanțială a deze-

pre- 
finan-

MOSCOVA 6 (Agerpres). — La 
Moscova a fost, dat publicității me
morandumul guvernului U.R.S.S. 
în legătură cu „operațiunile O.N.U. 
pentru menținerea păcii și secu
rității internaționale".

Expunînd pe larg poziția guver
nului sovietic în această problemă, 
memorandumul subliniază necesi
tatea menținerii în competența 
Consiliului de Securitate a funcții
lor de organizare a operațiunilor 
O.N.U pentru menținerea păcii, 
precum și finanțarea acestor ope
rațiuni, conform prevederilor Car
tei O.N.U. Guvernul sovietic se 
pronunță împotriva transferării 
acestor funcțiuni către Adunarea 
Generală.

Referindu-se la propunerile gu
vernului U.R.S.S. din 10 iulie 1964, 
memorandumul arată că guvernul 
sovietic este gata să colaboreze qu 
statele membre ale O.N.U., în pri
vința înfăptuirii prevederilor Car
tei și așteaptă ca propunerile sale 
în această ordine de idei să fie 
examinate în modul cuvenit de că
tre statele membre ale O.N U.

Totodată se subliniază că orice 
încercări de a revizui prevederile 
Cariei referitoare la folosirea for
ței armate în numele O.N.U. sau 
a criteriilor de finanțare a acestor 
operațiuni vor întâmpina o atitu
dine negativă din partea Uniunii 
Sovietice. O asemenea modificare 
a Cartei O.N.U. ar da posibilitatea

unor puteri occidentale de a im
pună Adunării Generale hotărîri 
în dauna intereselor fundamentale 
ale statelor membre ale O.N.U. Tn 
căzui în care statele membre ale 
O.N.U. s-ar situa pe această cale, 
s-ar crea situația în .care. Uniunea 
Sovietică ar fi nevoită să-și. revi
zuiască poziția față- de aclivitatea 
Organizației ' Națiunilor Unite.

. PHENIAN .6 (Agerpres). — A- 
genția Centrală Telegrafică Co
reeană anunță că :1a 5 aprilie, per
sonalul părții americane a deschis 
focul prin surprindere asupra unei 
patrule a R. P. D. Coreene, care se 
afla în exercițiul funcțiunii la 2 km 
depărtare de Panmunjon, în zona 
liniei de demarcație militară pro
vizorie. Cinci soldați au fost omo- 
rîți și unul rănit. Ziarul „Nodom 
Șinmun" subliniază în legătură cu 
aceasta că provocările militare ale 

■‘trupelor americane '• împotriva 
R. P. D. Coreene au devenit ex
trem de primejdioase.

O demonstrație la Tokio în cadrul ofensivei de primăvară a oamenilor 
muncii

O

construi tancuri petroliere de

S3

Puternice acțiuni de protest în Uruguay înaintea conferinței de la Punta del Este

I

Luînd cuvîntul la recenta confe
rință monetară anuală a Asociației 
băncilor americane, ministrul de fi
nanțe al S.U.A., Henry Fowler, a re
înnoit țărilor industrializate din Oc
cident, propunerea de a se crea noi 
mijloace de plăți și: rezerve moneta
re fără acoperire în aur, sau cum 
se mai spune — emiterea de „aur- 
hîrtie". Comentatorii vest-europeni 
apreciază discursul ministrului ame
rican drept unul dintre cele mai ur
gente apeluri pe care Washingtonul 
le-a făcut în încercarea de a găsi o 
modalitate de sprijinire a dolarului, 
— care, alături de aur, constituie 
baza actualului sistem de plăți între 
țările occidentale.

Disputa interoccidentală pe această 
temă, care va fi reluată peste citeva 
zile în cadrul unei reuniuni a mi
niștrilor de finanțe ai țărilor din Piața 
comună, își are dosarul ei destul de 
voluminos. în cei aproape 4 ani de 
dispute monetare a reieșit că esența 
problemei constă în alternativa dacă 
actualul sistem de plăți interocci- 
dentale așa-numitul „etalon aur și 
devize" — formulat la conferința mo
netară internațională de la Geneva 
din 1922 și' aplicat de toate țările 
occidentale în baza acordurilor în
cheiate la Bretton Woods in 1945, — 
trebuie înlocuit sau numai readap
tat la noile cerințe. S.U.A., sprijinite 
îndeosebi de Anglia, consideră că ne
ajunsurile’care s-au ivit în functiona
rea sistemului pot fi înlăturate prin 
măsuri parțiale, prințr-un soi de „re
parații curente". adică prin supli
mentarea lui cu noi mijloace de 
plăti. Potrivit concepției americane, 
mijloacele de plăti internaționale — 
azi formate din aur, dolari și într-o 
anumită măsură lire sterline, pre
cum și din diferitele mijloace de 
credit — nu ar mai fi suficiente, dat 
fiind că schimburile de mărfuri spo
resc într-un ritm mai rapid decît 
rezervele valutare. In consecință, 
S.U.A. propun crearea de instrumen
te de plăti ajutătoare nelegate de 
aur. Țările vest-europene, Îndeosebi 
Franța, nu sînt însă de acord Cu 
principiu] „reparațiilor", cerînd în
locuirea actualului sistem. Disputa 
de amploare din domeniul monetar 
constituie o secvență a puternicelor 
contradicții interoccidcntalc, in spe
cial intre Statele Unite și țările vest- 
europene.

Oare comerțul international re
clamă crearea de noi instrumente 
monetare ? Statisticile O.N.U. arată 
că in perioada 1Ș50—1965 valoarea 
globală a comerțului mondial a cres
cut de Ia 113,3 la 378,3 miliarde de 
dolari, în timp ce rezervele în aur 
și devize ale țărilor occidentale au 
sporit de la 49.3 la 70,2 miliarde de 
dolari. Se remarcă, .de asemenea, 
un fapt fără precedent : în 1966 nici 
un gram din producția de aur a 
lumii occidentale (care a fost de 1,5 
miliarde de dolari) nu a intrat în 
depozitele băncilor centrale. O treime 
din aurul nou extras a fost folosit 
în industrie, iar restul a intrat în 
posesia persoanelor particulare.

Faptele de mai sus arată că. chiar 
într-o perioadă relativ îndelungată 
în care rezervele în aur și devize nu 
au tinut pasul cu expansiunea co
merțului internațional, crescînd nu
mai cu 40 la sută, schimburile eco
nomice dintre state au sporit de circa 
3,3 ori. Aceasta dendtă că în prac-

In aprilie anul trecut, unei ti
nere canadiene din Montreal i 
s-a transplantat un rinichi de la 
un cadavru. Operația a reușit, 
iar duminica trecută, tinăra a 
născut un copil.

1 000 000 tone m N. A. T. O. IN FAȚA UNOR DIFICILE

DELEGAȚIEI ROMANE CONDUSE DEVIZITA ÎN R. P. BULGARIA A
MINISTRUL INDUSTRIEI ALIMENTARE. Delegația de specialiști români, 
condusă de Bucur Șchiopu, ministrul industriei alimentare al Republi
cii Socialiste România, a fost primită joi de A. Dimitrov, ministrul in
dustriei alimentare al. R- P. Bulgaria. Membrii delegației au fost in
formați asupra principalelor probleme ale industriei alimentare bul
gare. Intîlnirea s-a desfășurat intr-o atmosferă cordială, prietenească.

tica comerțului exterior diferitele 
mijloace de credite sînt tot mai mult 
solicitate, ele dovedindu-se un bun 
înlocuitor al aurului și, al. devizelor. 
Din anul 1934, cind ■ președintele 
Roosvelt a ridicat prețul metalului 
galben de la 20 la 35 de dolari uncia 
de, aur, acesta nu a mai fost schim
bat. Menținerea forțată a unui preț 
ridicat al aurului, în timp ce pre
țurile altor materii prime sînt in 
continuă scădere, a încurajat tendin
țele de tezaurizare, ceea ce a făcut 
ca in 1966 întreaga cantitate de aur 
nou extrasă să ia drumul safeurilor 
particulare,- băncilor centrale din 
Occident nemairevenindu-le nici un 
gram.

In cercuri largi vest-europene se 
consideră că viciul principal al „eta- 
lonului-aur și devize" constă, totuși, 
în aceea că elimină principalul fac
tor de echilibru al plăților externe, 
— adică stingerea obligațiilor dintre 
state direct în aur. Printr-un curios 
paradox, două țări cu monede de 
rezervă (S.U.A. și Anglia) care con
tează printre cele mai dezvoltate 
din lume, se află, în privința ba
lanței plăților externe, într-o situa
ție analogă cu aceea a statelor în 
curs de dezvoltare, cu deosebirea câ 
deficitele balanțelor de plăți externe 
ale primelor sînt cauzate in bună 
parte de investițiile lor în străină
tate. O cauză a puternicei penetrații 
americane în economia altor state 
occidentale este legată tocmai de 
mecanismul de funcționare a siste
mului monetar interoccidental, mai 
ales de faptul că dolarul este admis 
în rezervele tuturor băncilor cen
trale din Occident.. Cu alte cuvinte, 
monedele celorlalte state capitaliste 
sînt garantate 
prin dolari și 
neda britanică

■ un apendice al 
tie sistemului.' 
vize", băncile centrale de emisie din 
țările capitaliste , remit în S.U.A. o 
bună parte din dolarii primiți sau îi 
schimbă la Banca federală de re
zerve pe bonuri de tezaur, care sint 
considerate ca rezerve valutare. Prin 
jocul acestui sistem, S.U.A. împru
mută din străinătate fără să dea a- 
proape nimic în schimb.

Sistemul „etalon-aur și devize" d 
fost fundamentat pe postulatul că <s 
lacul este „tot atît de bun ca auruc*. 
Or, în prezent această este o eroare. 
Stocul de aur âl ti-ezorerifei S.U.A. 
valorează acum numai circa 13 mi
liarde de dolari, în timp ce țările 
vest-europene posedă în băncile a- 
mericane averi în valoare de 26 mi
liarde dolari. Deci, dacă toate aceste 
state ar reclama rambursarea dolari
lor lor în aur, așa cum sint îndreptă
țite să o facă, S.U.A. s-ar afla în si
tuația de a nu putea onora creanțele 
în dolari, sau de a impune un em
bargo asupra aurului.

Deteriorarea raportului aur-dolar 
sporește presiunile inflaționiste nu 
numai în țările creditoare, dar și în 
cele debitoare, și totodată slăbește 
încrederea celorlalte state occidentale 
în moneda americană. De la o vre
me, Franța a trecut la convertire?, 
dolarilor săi în aur, iar gestul Parii 
sului este urmat și de alte capitale 
vest-europene.

Scurgerea aurului din S.U.A., ca 
urmare a schimbării raportului de 
forte pe plan economic între statele 
occidentale, produce o redistribuire a 
rezervelor valutare în lumea capita
listă.

In baza acestui proces, autoritățile 
franceze au propus reîntoarcerea la 
un sistem în care stingerea datoriilor 
externe să se facă numai în aur. 
Considerînd că esența problemei pri
vește redistribuirea rezervelor mone
tare, „cei șase" din Piața comună au 
pus Statelor Unite două condiții prea
labile creării de noi mijloace de plăți 
și de rezervă : dispariția deficitului 
balanței de plăți americane, precum 
și condiția ca nu numai S.U.A., 
toate țările 
acord că ar 
mijloace de plăti. Este însă 
pede că după 
condiții prealabile, 
strumente adiționale de plăti nu ar 
mai avea sens. în plus, achitarea îm
prumuturilor S.U.A. ar implica nu 
numai o anumită frînare a penetra
ției americane în economia celorlalte 
țări capitaliste, ci și revizuirea ac
tualei politici externe și militare a 
Washingtonului. Căci deficitele înre
gistrate de balanța de plăti externe 
a S.U.A. — care sînt de fapt cauza 
scurgerii aurului american peste gra
niță — se datorase nu numai inves
tițiilor de capital american în alte 
țări, ci și însemnatelor cheltuieli mi
litare și așa-numitului ..ajutor" al 
Statelor Unite pentru străinătate. Cu 
alte cuvinte. în dispută este hege
monia S.U.A. — pe care Washingto
nul dorește să o mențină chiar și în 
urma schimbării raportului de forte 
— atît in domeniul economic, cit și 
în cel politic.

atît prin aur, cît și 
lire sterline — mo- 
fiind, însă, mai mult 
celei americane. Gra- 
„etalonul-aur și de-

MINISTRUL
TERNE AL
NILSON, A
PESTA. Agenția M.T.I.
că este pentru prima 
un ministru de externe 
zitează R. P. Ungară.

un număr de 
olandezi au 
holul gării

Gh. CERCELESCU

PROBLEME

AFACERILOR EX- 
SUEDIEI, TORSTEN 
SOSIT LA BUDA- 

precizează 
oară cînd 
suedez vi-

ci 
occidentale să fie de 
exista o penurie de 

lim- 
realizarea acestor 

crearea de in-
O LECȚIE DATA BEATNI

CILOR OLANDEZI. Miercuri 
noaptea, 
marinari 
cu asalt 
trale din Amsterdam, aplicinrl 
o lecfie bine 1 meritată zecilor 
de beatnici olandezi, așa-nu- 
ntiți „nozem". Ei au încercuit 
holul gării și, înarmați cu foar
fece au tuns pe fiecare beatnic 
aflat aici, cu toată rezistenta 
disperată a acestora. Gara din 
Amsterdam era plină în ulti
mele luni cu acești „nozem" 
dare acostau și molestau fe
meile.

CONVORBIRI ÎNTRE DELEGAȚIILE P.C.F. 
ȘI U.C.I. Agenția Taniug anunță că o delegație 
a Partidului Comunist Francez, în frunte cu 
Raymond Guyot și Gaston Plissonnier, membri ai 
Biroului Politic al C.C al P C F., a avut convorbiri 
cu o delegație a Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia. condusă de Krste Țrvenkovski, membru al 
Prezidiului C.C al UC1 Au fost abordate probleme 
privind colaborarea dintre cele două partide, pre
cum și unele probleme internaționale.

SOSIREA LUI EDWARD OCHAB LA ROMA. 
La 6 aprilie, a sosit într-o vizită oficială în Italia 
Edward Ochab, președintele Consiliului de Stat al 
R. P Polone La aeroport; oaspetele a lost întîmpi- 
nat de președintele Italiei, Giuseppe Saragat, și de 
alte personalități în cuvîntările rostite la sosire, 
cei doi oameni de Stat și-au exprimat speranța că 
în cursul convorbirilor care vor avea loc 
făcuți noi pași spre întărirea 
cele două țări.

0 nouă pauză la

vor fi
colaborării dintre

Fotografia redă un aspect de la salonul de automobile 
care s-a deschis sîmbătă la New York

MĂCOVESCU-TONCIC

OPOZIȚIE FAȚĂ DE CONFERINȚA O.S.A. 
In capitala Uruguayului continuă manifestațiile de protest împotriva 
conlgnn|ei șefilor de state și guverne membre ale O.S.A., care 
urmează să se deschidă la 12 aprilie la Punta del Este (Uruguay). 
Pichete de demonstranți au manifestat marji noaptea in fața filia
lelor companiilor americane „General Electric" și „Pan American 
World Airways", scandînd lozinci antiamericane. Poliția a intervenit 
□perind numeroase arestări. Federația studenților. în colaborare 
cu Convenția națională a muncitorilor din Uruguay au hoiărît să 
organizeze un marș de protest spre Punta del Este. Ministrul de 
interne a autorizat organizarea acestuia dar numai .pînă în loca
litatea Maldonado, situată la cîfiva kilometri de Punta del Este.

TANCURI PETROLIERE 
GIGANT. Japonia va construi 
în anul 1968 tancuri petrolieră 
cu o capacitate de cite 1 UDO 000 
de tone, se arată intr-o comuni 
care a Asociației japoneze a 
armatorilor, prezentată la cel 
de-al 7-lea Congres mondial al 
petrolului Tendința generală 
de a se construi asemenea su
per-tancuri în mare parte 
automatizate este motivată de 
posibilitatea reducerii conside 
rabile a prețului transportului

CEA DE-A 15-A SESIUNE 
A CONSILIULUI NORDIC 
S-A ÎNCHEIAT. Pârticipanții 
la sesiune, membri ai guver
nelor și parlamentelor țărilor 
care fac parte din acest orga
nism consultativ — Suedia, 
Norvegia, Danemarca, Islanda 
șp Finlanda — au adoptat o 
serie de recomandări pentru 
guvernele celor cinci țări, re
feritoare la diverse aspecte ale 
colaborării dintre ele.

GRUPUL DE PLANIFICARE 
NUCLEARA AL N.A.T.O. ȘI-A 
ÎNCEPUT LUCRĂRILE LA WA
SHINGTON. Acest grup din 
care iac parte miniștrii’ apă
rării ai S.U.A., Canadei, Ma
rii Britanii, R. F. a Germaniei, 
Italiei, Turciei și Olandei a 
fost creat la sesiunea Consi
liului N.A.T.O. din decembrie 
anul trecut. Pe ordinea de zi 
figurează probleme caracteri
zate de ministrul apărării al 
S.U.A., McNamara, drept „cele 
mai importante și greu de re
zolvat din ultima decadă a e- 
voluției Alianței Atlantice".

ÎNTREVEDERE
George Macove'scu, prim-adjunct âl ministrului afa
cerilor externe al Republicii Socialiste .România, a 
fost primit joi de Lujo Toncic-Sorinj, ministrul 
federal al afacerilor externe al Austriei. Au fost 
de față Cari Bobleter,. secretar de stat în Ministerul 
Afacerilor Externe, Schlumberger, șef de departa
ment în M.A.E., precum și ambasadorul țării noas
tre Gheorghe Pele. A avut loc o convorbire care 
s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.

GREVA LUCRATORILOR DE LA COMPA
NIILE DE RADIO-TELEVIZIUNE AMERICANE. 
Miercuri, 15 uniuni sindicale, cuprinzînd personalul 
auxiliar de scenă a trei mari companii de radio și 

ÎNTREVEDERILE LUI FRITZ televiziune americane, s-au alăturat reporterilor, 'crai- 
BOCK LA BELGRAD. La Bel
grad s-au încheiat joi convor
birile dintre Iqkov Blajevici, 
vicepreședinte al Vecei Exe
cutive Federale, a R.S.F. Iugo
slavia și dr. Fritz Bock, vice
cancelar al Austriei, ministrul 
comerțului și industriei.

nicilor și redactorilor acestor companii, aflați în grevă 
de o săptămînă. Se așteaptă ca în zilele următoare 

,să intre, de > asemenea, -în grevă operatorii cinemato- 
■ grafici, făcînd astfel imposibilă prezentarea în conti- 
nuare-'a vreunor programe în rețelele celor trei com
panii. In momentul de față^ ele sînt alcătuite în exclu
sivitate din filme.

La numai citeva ore de la reluarea 
ei, „mica reuniune la nivel înalt" din 
cadrul negocierilor tarifare de la Ge
neva, cunoscute sub numele de „run
da Kennedy", a fost din nou între
ruptă — relatează agenția „France 
Presse" Pauza va dura pină la 17 a- 
prilie. între timp. Consiliul Ministe
rial al Pieței comune se va intruni la 
Bruxelles in vederea alinierii poziții
lor „celor șase“ fată de aceste nego
cieri.

Joi, participant» la „mica reuniune 
la nivel înalt" au examinat dosarul 
agricol, dar discuțiile pe marginea 
eventualei creări a unei piețe inter
naționale a cerealelor au fost — po
trivit A.F.P - lot atît de infruc
tuoase ca și acelea purtate cu o zi 
înainte în problema reducerii tarife
lor vamale la otel și alte produse si
derurgice.

REDACȚIA ȘJ ADMINISTRAȚIA : București Piața „ScîntelT’. Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale, factorii poștali șl dlfuzorll voluntar) din întreprinderi șl Instituții. Tiparul Combinatul Pollgiafic Casa Sclntell


