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da la Uzina de mașini grele din București

In acțiunea de organizare științifică a producției și a 
muncii, întreprinderea etalon înseamnă o unitate model, 
capabilă să genereze concluzii realiste, cu o largă valabili
tate și în cazul altor unități economice similare, Răspund 
acestui deziderat major toate întreprinderile desemnate ca 
nuclee de organizare superioară a producției ? Acestei în
trebări am căutat să-i aflăm 
chetă întreprinsă în 
regiunea Bacău.

diată. 
resul 
materiale documentare și publicații 
de specialitate din țară și de peste 
hotare, în Vederea aprofundării pro
blemelor legate de perfecționarea 
organizării producției și a muncii. 
Deci, în cele două întreprinderi 
ale industriei chimice noțiunea de 
„etalon" tinde să devină un model 
demn de preluat.

La COMBINATUL CHIMIC BOR- 
ZEȘTI se desfășoară o puternică ac
țiune de cercetare și analiză econo
mică, de studiere a posibilităților e- 
xistente în vederea fructificării mai 
bune a potențialului tehnic și uman.

— Noi am considerat că suc
cesul acestei acțiuni depinde, în 
‘primul rînd, de temeinicia cu 
care ea este pregătită și în
treprinsă, de operativitatea cu care 
se desprind concluzii pentru perfec
ționarea activității economice — ne-a 
spus ing. Teodor Haș, director teh
nic al combinatului. Studiile elabo
rate au permis cristalizarea unor mă
suri, a căror aplicare contribuie di
rect la creșterea producției și produc
tivității muncii, la folosirea din 
a capacităților 
ței de muncă.

într-adevăr, 
fost îndreptate 
tuie realizarea, cu aceleași instalații 
și capacități, cu aceeași forță de 
muncă a unei producții mai mari. 
Pînă acum s-au finalizat studiile în 
două din cele trei sectoare princi
pale ale combinatului. în urma anali
zelor efectuate, la uzina de produse 
organice și fitofarmaceutice s-au 
precizat peste 50 de măsuri, dintre 
care 19 sînt în curs de aplicare. 
„Eficiența lor a fost antecalculată, și 
ea este deosebit de importantă — pre
cizează Alexandru Vieru, inginer șef 
al combinatului. Prin perfecționarea 
procesului de fabricație și înlăturarea 
unor „puncte strangulate" în fluxul 
tehnologic, instalația de clorură de 
metilen, de pildă, va produce cu 20 
la sută mai mult peste capacitatea 
actuală. Îmbunătățirile respective ne
cesită anumite cercetări, care vor fi 
întreprinse în perioada următoa/re în 
colaborare cu Institutul „Chimigaz"- 
Mediaș. Nivelul producției va fi spo
rit peste prevederile cincinalului și la 
alte instalații și sortimente : cu 3 000 
tone pe an la monoclorbenzen, cu 25 
tone la plastifianți, cu 325 tone la de- 
toxan și cu 130 000 mc. pe an la oxi
gen".

Valoarea economică a studiilor în
treprinse și măsurilor preconizate 
este mult mai mare întrucît ele vi
zează și alte laturi ale activității 

• productive a combinatului. Se are în 
vedere, de exemplu, recuperarea 
unor produse secundare — între care 
peste 4 600 tone pe an acid clorhidric 
rezidual și 4 000 tone acid sul
furic rezidual — reducerea consumu
rilor specifice de materie primă și 
chimicale.

Studiul științific, organizat, al pro
ceselor de producție și de muncă a 
permis formularea unor concluzii de 
mare valoare economică și la UZINA 
DE FIRE SI FIBRE SINTETICE SĂ- 
VINEȘTI. Din multiplele aspecte am 
reținut cîteva. La secția de lactamă, 
de pildă, s-au pus în evidență rezerve 
pentru sporirea producției cu circa 
500 kg pe zi, față de capacitatea pre
văzută în proiectul inițial. Lucrările 
necesare în acest scop vor putea să 
fie finanțate prin credite bancare, 
eficiența lor fiind importantă și ime-

de producție și a
plin 
for-

audirecția în care 
toate forțele o consti-

Revenim la uzina din Săvi- 
nești. Aceasta deoarece ing. Valeriu 
Momanu, directorul tehnic, a insistat 
să-i ascultăm punctul de vedere :

— Organizarea științifică a produc
ției și a muncii prezintă o mare com
plexitate și ne-a trebuit o perioadă 
pînă am definitivat direcțiile în care 
trebuia să ne îndreptăm eforturile. 
Intîrzierea se datorează și indica-

Ing. Nicolao PANTILIE

(Continuare în pag. a III-a)
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MICROSOCIETA TEA
Adolescența simte mai 

mult poate decît oricare 
altă vîrstă nevoia priete
niei. Cei de pe aceeași 
stradă, din același bloc, 
diD aceeași uzină sau școa
lă își descoperă nebănuite 
lucruri comune (respectul 
față de muncă, bucuria 
cunoașterii, frumusețea 
generozității, satisfacția 
integrării în efortul colec
tiv) și împreună se stră
duiesc pentru afirmarea 
pe mai departe a ceea ce 
i-a unit.

Născute pe baza vîrstei. 
„cercurile de tineri" sînt. 
într-un fel, o microsocie- 
tate, un microorganism 
social cu legile lui, cu o 
structură (o hartă de re
lații interpersonale), cu 
modele (vedetele grupu
lui), cu autorități (liderii), 
cu un sistem deci propriu 
de motivații, ceea ce în
seamnă, în cele din urmă, 
că aceste microsocietăți 
pot avea, la anii adoles
cenței, o influență deter
minantă asupra formării 
personalității.

A ști să-ți alegi prie
tenii înseamnă a face un 
prim pas, a trece un prim 
examen spre devenirea ca 
cetățean, ca om. Și acest 
„examen" îl trec, cu suc
ces deplin, cei mai mulți 
dintre tineri. Marea majo
ritate a prieteniilor sînt 
întemeiate pe idealuri și 
preocupări constructive, 
pe năzuințe comune de a- 
firmare sănătoasă a per
sonalității în cadrul socie
tății noastre ; pentru ma

ancheta socială

rea majoritate a tinerilor 
aceste cerințe se consti
tuie ca esențiale în ale
gerea prietenilor. Cu atît 
mai nefirești și intolera
bile sînt — într-un ase
menea cadru — „microso- 
cietățile", „cercurile de 
tineri" care generează in
fluențe nocive. „Merele 
putrede, strică pe cele 
bune" spune o înțeleaptă 
vorbă bătrînească.

★

București. Piața Ro
mană. După ora 16. în 
fața florăriei, lîngă unul 
dintre stîipii de beton îm- 
brăcați în marmură găl
buie se află un grup de 
tineri. Stau cu mîinile în 
buzunare, fumează negli
jent, rareori schimbă pu
ține cuvinte, și atunci 
pentru a comunica impre
sii despre trecătoare. Pes
te cîteva ore, păstrîndu-și 
indiferența, grupul se de
plasează la restaurantul 
„Poarta Albă". Aproape de 
miezul nopții, sau mult 
mai tîrziu, în funcție de 
banii disponibili, unul 
cite unul, se ridică și 
pleacă spre casă. A doua 
zi se regăsesc în fața ace
leiași florării. Invariabil.

Am fost în preajma lor 
cîteva zile, în care nu s-au 
petrecut fapte neobișnui

te, ci, dimpotrivă, viața 
restrînsei „comunități" din 
Piața Romană s-a consu
mat alunecînd în deplină 
liniște pe aceeași traiecto
rie (colțul străzii, masa 
joasă a barului, colțul 
străzii...), ca și cum acești 
adolescenți, aflîndu-se ju
mătate de zi împreună, nu 
se mai puteau sustrage 
unui stereotip existențial, 
iar gestul participării la 
comunitate adusese cu 
sine și eclipsarea persona
lității fiecăruia, sau — a- 
veam s-o aflu mai apoi — 
canalizarea ei spre fapte 
reprobabile.

Ceea ce-1 izbește pe ob
servatorul acestui „cerc" 
este apatia de grup a a- 
cestor tineri, o „impene
trabilitate" manifestată a- 
tîta vreme cit se află îm
preună, lipsa de comuni
care cu ceea ce se pe
trece în jur, o plutire în 
gol, o izolare voită, îneît, 
inevitabil, te întrebi cu- 
noscînd exuberanța carac
teristică vîrstei, ce se în- 
tîmplă, de fapt, cu ei.

Am discutat cu doi dintre 
acești băieți. Veniseră la 
restaurantul aeroportului 
Băneasa „să mănînce și să 
bea bere" (era spre 
prinzi). Doi tineri de loc 
intimidați : Dan Pîrvules-

cu (19 ani, a terminat în 
urmă cu un an liceul, a 
pierdut concursul de ad
mitere la regie-film, nu 
muncește nicăieri, vrea să 
încerce iarăși la regie
film) și Bogdan Niculescu 
(18 ani, elev în clasa a 
Xl-a, vrea să devină ingi
ner electronist). în cele 
din urmă, i-am întrebat:

— Faceți parte din 
„cercul" celor din Ro
mană ?

— Locuiesc în apropiere 
și s-ar părea că fac par
te, a răspuns Dan Pîrvu- 
lescu, dar mi se întîmplă 
acum mai rar să mă întîl- 
nesc cu ceilalți. De regu
lă, am început să refuz 
compania lor : sînt niște 
întîlniri fără nici un re
zultat, acolo se discută 
despre femei, se bea, a- 
colo nu e prietenie. Pe cu- 
vînt !

— în grupul acela — 
spune Bogdan Niculescu 
— fiecare poate face mă
gării celuilalt. Se întîm
plă de multe ori asta, deși 
luați în parte, nici unul 
nu e băiat rău. Cînd 
cu toții, se schimbă 
crurile...

Așadar, cînd sînt 
toții se schimbă lucrurile. 
„Comunitatea" își impune 
rezultanta psihologică a- 
supra fiecăruia, îl obligă 
să gîndească într-un anu
mit fel, îl obligă să parti-

s

sînt 
lu-

cu

a

Constantin STOICIU

(Continuare 
în pag. a II-a)

Au trecut cîteva zile de la meciul 
de fotbal România—Elveția, și în su
fletul iubitorilor de sport stăruie senti
mentul de amărăciune și indignare 
față de lamentabila comportare a echi
pei noastre naționale. Aceste senti
mente depășesc sfera mișcării spor
tive, sînt împărtășite și de mai puțin 
pasionații fotbalului; este o reacție 
socială, reacția cetățenească, firească 
și legitimă față de o manifestare deri
zorie și dezonorantă a unor așa-ziși 
„reprezentanți ai culorilor României".

Fotbalul are la noi milioane și mili
oane de susținători entuziaști. Ei —- 
și alte milioane de cetățeni — au ur
mărit în seara zilei de miercuri, pe 
ecranele televiziunii sau din transmisia 
posturilor de radio, jocul de la Ziirich, 
— așteptat cu atît mai mult interes cu 
cît era o întîlnire decisivă pentru cali
ficarea în campionatul european, avînd 
și caracterul jubiliar de al 200-lea meci 
al naționalei de fotbal. Spre nedume
rirea care, pe măsură ce se scurgeau 
minutele, se transforma în indignare și 
revoltă, am putut vedea o evoluție 
execrabilă. Am văzut „poarta" echipei 
noastre devenită hambar de goluri. 
Am văzut „indicațiile" antrenorilor, 
„schemele lor tactice" traduse printr-o 
bîjbîială la nimereală, bezmetică, prin 
haos și dezordine. Am văzut pe jucă
torii noștri — atleți tineri, viguroși — 
mișeîndu-se vlăguiți, somnolent, parcă 
legați la ochi și cu picioare de plumb, 
prezențe fantomatice și neputincioase, 
aidoma unor bătrîni reumatici rătăciți 
pe un teren de sport. I-am văzut pe 
acești jucători privind fără nici o zvîc- 
nire de mobilizare, de combativitate, 
fără nici o tresărire protestatară spor
tivă, cu pasivitate și spirit de luptă 
total stins, cum deasupra echipei na
ționale se acumulează rușinea. Nimic, 
absolut nimic nu a arătat înțelegerea 
de către vreunul din ei a onoarei și 
răspunderii înalte încredințate ca pur
tători ai culorilor patriei ; nici unul, în 
nici un moment, n-a manifestat ar
doarea de luptă, voința și hotărîrea 
de a apăra aceste culori cu dăruire 
de sine, cu cinste.

Desigur, în fotbal, în sport, nu este 
posibil să învingi întotdeauna. Nu 
există sportiv care să nu fi cunoscut 
vreodată înfrîngerea. Dar este o 
imensă și ireductibilă opoziție între 
înfrîngerea suferită cu demnitate, la 
capătul unei întreceri în care fiecare 
participant și-a mobilizat toate resur-

sele, toate posibilitățile fizice și morale, 
a luptat cu maximum de dîrzenie de 
care este capabil, a căutat ca, înainte 
de a-și întrece adversarul, să se în
treacă pe sine însuși — și comporta
rea detestabilă a celui ce se descalifică 
prin indolență și blazare, prin abdica
rea de la însăși lupta sportivă. Tocmai 
prin această comportare, lipsită de 
decență sportivă și civică echipa ce 
ne-a reprezentat la Ziirich, antrenorii și 
conducătorii ei s-au acoperit de 
oprobriu.

Am putut lua cunoștință de declara
țiile acestora Ia reîntoarcere — la fel 
de penibile și lamentabile ca și evolu
ția de pe teren a echipei. Jucătorii 
vorbesc despre „comportare inexplica
bilă" ; antrenorii I. Oană și Șt. Covaci 
se întrec în „justificări" ce frizează ri
dicolul („mingea nu i-a ascultat pe ju
cători, fiind din material plastic și 
complet albă", „terenul a fost prea 
iluminat"), conducătorul lotului, Gh. 
Popescu, președintele federației de 
fotbal, caută explicații în manuale de

Nicolao CORBU

Bucovina e un ținut al inimii 
și mintii, profund rezonant, și-n 
oricare anotimp te-ai afla aici, îi 
vel simți răsuflarea specifică. 
Mari ierni, cu zăpezi puternice, 
vîntuite către păduri, primăveri 
delicate, în care, pe urma omă
tului, verdeața parcurge un 
drum din altitudini în altitudini, 
pînă la obcina Feredeului, pînă 
la Rarău, pînă la Giumalău, pînă 
la Prislop, pînă la Călimani. Se 
așterne vara apoi, vara domoală 
și înmiresmată, ca să descindă 
în toamna nebună de galbenul 
mestecenilor și roșul fremătător 
al cireșilor sălbatici.

în tot acest timp, cerul, dea
supra. rămînș dens și albastru, 
cupolă imensă.

Bucovina e munți șl păduri, 
obcini și poiene, izvoare iuți și 
ape zdruncinate din stîncă în 
stîncă.

O superbă fortăreață de piscuri 
și măguri triunghiulare leagă o- 
rizontul dinspre apus. Aici, foș
nitorii munți ai Rodnei se pre
lungesc, înmuindu-se puțin în 
contururi, dar rămînînd la fel de 
fabuloși. Intrînd în Bucovina 
peste pasul Prislopului, locul pe 
unde au umblat călăreții lui 
Dragoș Vodă, după ce ai absol
vit meandrele drumului din tre
cătoare șl ai lăsat în urmă ca
bana de la Borșa, ți se deschid 
ochiului, către răsărit, vaste pri
veliști de albastru necurmat, din 
care, precum petele de pe o har
tă incomplet știută, răzbate ro
tundul golurilor alpine.

Ceea ce vezi și cît vezi e cale 
de multe zile, și ai putea umbla 
numai și numai pe munți, pe jos 
sau călare, de la un pisc la altul, 
în dreapta, undeva, e Ineul, cu 
iezerele sale ca niște trepte li
chide în căldarea glaciară, și o 
dungă de cărări fuge la răsărit 
peste șeaua Rotundei, trece Su- 
hardul, Oușorul, Domele și poate 
ajunge, pe lîngă pîraie, pînă în 
Călimani.

în stînga, pe alte măguri, a- 
jungi la Mestecăniș, trecătoare 
cu pieptul lat și golit de pădure, 
dar traversat de o splendidă șo
sea, ca să parcurgi, după aceea, 
tot peste coame de deal, Arșița, 
Obcina Mare, Giumalăul, Rarăul 
cioplit fantastic în calcaruri. A- 

• ceastă ramură de munți descrie 
‘ mișcări concentrice înăuntru, șir 
după șir, rezultînd din capriciile 
geologice și tăieturile apelor. Pe 
cărări și pe plaiuri treci, după 
semne, și la drumul de o zi afli 
cabanele de pe Giumalău sau 
Rarău, ori cîte o stînă răsare la 
locuri nu prea 
lene...’

între aceste 
munți, stăpînă

într-un anume fel, îi poți sub
ordona tot ceea ce întîlnești pe 
zeci și zeci de kilometri, de aici, 
de pe Prislop, de unde începe, și 
pînă în tihna întunecată a Bica- 
zului.

IBzuînțe

Canada este o țară 
modernă, cu o vie 
activitate industrială. 
Canadienii pot fi min
ări că, în acest secol, 
țara lor a ajuns să se 
înscrie printre prime
le opt state industria
le din lume. Dar a- 
ceste realități sînt 
umbrite de „vastele 
probleme" („New 
York Times') care

T el eg ramă
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 

secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român

Tovarășului CHIVU STOICA 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Stimați tovarăși,
Primiți mulțumirile noastre pentru felicitările prie

tenești adresate cu ocazia sărbătorii noastre naționale 
— a 22-a aniversare a eliberării Cehoslovaciei de către 
Armata Sovietică.

Folosindu-ne de acest prilej, vă exprimăm sincere 
urări pentru adîncirea pe mai departe a prieteniei și 
colaborării noastre reciproce în interesul construcției 
socialismului în ambele noastre țări, al sistemului 
mondial al socialismului, al păcii în întreaga lume.

ANTONIN NOVOTNY 
prim-secretar al C.C. al P.C. 

din Cehoslovacia 
președintele 

Republicii Socialiste Cehoslovace

JOZEF LENART 
președintele guvernului 

Republicii Socialiste Cehoslovace

confruntă în prezent 
țara învăluită în par
fumul rășinilor. Prin
tre aceste probleme 
comentatorii mențio
nează îndeosebi : ra
porturile dintre gu
vernul federal și cele 
10 provincii, destul 
de diferite din punc
tul de vedere al a- 
șezării și dezvoltării 
industriale, penuria 
acută de populație 
(Canada, cu o supra
față apropiată de cea 
a Europei, nu are de
cît 20 de milioane 
de locuitori) atît de 
necesară pentru pu
nerea în valoare a 
vastelor sale resurse 
naturale, legăturile 
dintre cele două co
munități lingvistice — 
engleză și franceză 

mai ales, re- 
țării cu insis- 
său vecin din

— Și, 
lațiile 
tentul 
sud.

Pentru acestea din 
urmă este suficientă 
o singură exemplifi
care : episodul „Mer
kantile Bank of Ca
nada" — această in
stituție care reprezin
tă penetrația econo
mică americană în 
Canada cu amenin
țarea ei directă pen
tru independența a- 
cestei țări. Motiv se
rios pentru ca o nouă 
legislație bancară să 
fie luată în discu
ție în Parlamentul 
canadian. Scopul ei : 
limitarea controlului 
străin asupra bănci
lor canadiene. Potri
vit prevederilor sale, 
nici o firmă străină 
nu poate deține mai

mult de 20 la sută 
din capitalul unei 
bănci canadiene ; în 
ce privește persoane
le particulare, parti
ciparea lor este limi
tată la 10 la sută.

Hotărîrea Ottawei 
nu a rămas fără e- 
couri la Washington. 
S-au făcut presiuni 
serioase pentru a nu 
da curs acestei le
gislații, apreciată ca 
„retrogradă" și „ne
amicală" față de 
S.U.A. Dar guvernul 
canadian a răspuns 
negativ la toate ape
lurile americane, in
clusiv la două note 
ale Departamentului 
de Stat și „în ciuda 
măsurilor de discri
minare și a amenin
țărilor de represalii 
din partea Washing
tonului" („New York 
Times"), a continuat 
să traducă în fapt 
limitarea controlului 
străin asupra bănci
lor și, în special, a- 
supra lui „Merkantile 
Bank of Canada". La 
sfîrșitul lunii martie, 
Camera Comunelor a 
votat în a treia lec
tură noua lege a 
băncilor. „Controlul 
străin asupra bănci
lor canadiene — a 
declarat premierul 
Pearson — poate pe
riclita îndeplinirea 
planurilor de per
spectivă ale econo
miei noastre. Tocmai 
de aceea am consi
derat că este necesar

Radu BOGDAN

(Continuare 
in pag. a Vl-a)
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I 
| Dicționar.

Litera B
Baterie. Instrument de acom- 

1 paniament în muzica ușoara 
I și de jaz. Se bate în ea cu 
’ betele : „tam-tam", „o-le* și 
!„Ye-ye". A nu se coniunda cu 

cealaltă baterie, de tranzistor 
(titulara termenului), care, deși 

I prezentă în dicționar, lipsește 
cu desăvîrșire din rețeaua co
mercială a Capitalei. Pentru 

ică nu se găsesc, ne resemnăm 
cu bateria-instrument de acom
paniament. Și batem toba în 

I piața publică. Se aude ?

| Rubedeniile
Nepotul și unchiul. Nepotul, 

Gheorghe Partenie, a furat de la 
întreprinderea minieră Orșova o 
pompă in valoare de 4 200 lei. 
Unchiul, Aurelian Jianu, a început 
să-i poarte de grifă. S-a dus la 
miliție și a propus ofițerului care 
se ocupa de acest caz ca, în 
schimbul unei sume de bani, să 
arunce dovezile pe foc și să stin
gă cercetările. Lucrătorul de mi
liție nu s-a lăsat ademenit. Și-a 
făcut datoria pînă la capăt: l-a 
trimis în judecată pe A. Jianu 
pentru încercare de mită. După 
cum se vede, cum e unchiul — și 
nepotul. Așchia nu sare departe 
de trunchi. Și amîndouă în baltă.

Sultanul
La căminul cultural din satul 

Mera (Cluj) s-a judecat, în pre
zența a 500 de localnici, procesul 
intentat consăteanului lor, Ște
fan Magyaroși, pentru vătăma
rea gravă a integrității corporale 
a soției, mamă a doi copii. Din- 
tr-o gelozie falsă, bărbatul cu 
minte puțină o bătea crunt. De 
cîteva ori au salvat-o vecinii. Tri
bunalul l-a condamnat la doi ani 
închisoare corecțională. Sentința 
s-a bucurat de aprobarea tuturor 
consătenilor. Și astfel, sultanul 
din Mera, din stăpîn a ajuns 
ostatic.

Din lac în puț
în 1962, la Stațiunea experi

mentală agricolă Sighetul Marma- 
jiei s-a adus din import instalația 
„centru tip de colectare a lapte
lui". Lucrările de construcții și 
montaje, inclusiv instalația, au 
costat o jumătate de milion. Intre 
timp, stațiunea s-a transformai în 
G.A.S. Abia atunci s-a văzui că 
instalației îi lipsesc piese auxiliare 
(omise la contractare I) și că nu 
putea funcționa aici întrucît capa
citatea ei (15 000 I în 24 de ore) 
depășea cu mult producția de 
lapte a gospodăriei : circa 3 000 I 
lapfe/zi. Și lucrarea s-a sistat. A- 
cum, după atîția ani, s-a hofărît 
transferarea instalației la G.A.S. 
Seini (care are o producție de 
numai 2 000 I lapte/zi), după care 
se va constata că... nu-i rentabilă 
nici aici. Vorba aceea : „măi 
femeie, bărbaf-tău, avea cap sau 
n-avea „Vai de mine, nășicule, 
dacă n-avea, pe ce se mai spriji
nea căciula ?“

La 
scărmănat

La uzinele textile „Clsnă- 
die" (Sibiu), se lucrează cu 
lînă. Gestionar la depozitul 
uzinei era Gheorghe Lixandra. 
împreună cu șoferul Constan
tin Crăciun a sustras, de aici, 
2 000 kg lînă, pe care au vîn- 
dut-o alți complici. Transfor
mată în lei, lîna furată valo
rează 400 000. Delapidatorii au 
fost trimiși în judecată. Acum 
se deapănă „firul" evenimen
telor. După care, vinovății vor 
fi separați multă vreme de de
pozitul cu lînă. Ca niște 
scame.

Neîncredere
Viorel Baltag, din comuna 

Vama (Cîmpulung Moldovenesc), 
a prins o vulpe. Cîțiva cetățeni, 
martori, i-au atras atenția că 

1 vulpea era turbată. El însă, ten
tat de blana ei, nu i-a luat în 
seamă. Aflînd, organele locale 
i-au pus în vedere să predea 
blana vulpii medicului veteri
nar pentru a fi distrusă. Pentru 

I orice eventualitate, vînătorul a 
fost internat la spital, la trata
ment. V. Baltag însă a fugit din 
spital înainte de terminarea tra
tamentului. Peste cîtva timp a 
decedat. în această întîmplare 
nu este vorba de vreo ultimă și
retenie a vulpii, ci de o nemai
pomenită lipsă de încredere în 
oamenii care-ți vo> binele. Neîn
credere care, din păcate, a avut 
urmări tragice.

Rubrică redactata de;
Ștefan ZIDARIȚA 
Ștefan DINICA 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

ACURATEȚEA
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PERIFERIEI
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(Urmare din pag. I)
îl

un examen
de urbanism
si civilizație

9 9

Preocupări de ordin urbanistic 
privind amenajarea străzilor și zo
nelor verzi, preocupări edilitare 
propriu-zise legate de toaleta ora
șului, o perspectivă clară asupra 
dezvoltării în viitor trebuie să se 
asocieze cu priceperea de a orga
niza activitatea întreprinderilor co
munale, de a crea printre cetățeni 
dorința și emulația de a lua parte 
la eforturile edilitare. E vorba deci 
de o atitudine stăruitoare, îndrep
tată spre o continuă perfecționare 
și care nu se poate rezuma, în nici 
un caz. așa cum din păcate se mai 
înțelege în unele locuri, „la cam
panii" ( de primăvară mai ales) sau 
la manifestarea grijii pentru anu
mite zone privilegiate.

Nu e vorba numai de faptul că 
pretențiile unei gospodăriri civili
zate presupun atenție exigentă, 
pedantă chiar, pentru fiecare amă
nunt. Neglijențe sau abateri în apa
rență mărunte impresionează ne
plăcut, creînd o notă discordantă 
de neorînduială. Dar e vorba de 
respectarea unor cerințe elemen
tare.

Și totuși, așa cum ni se semna
lează, se mai găsesc cadre de 
răspundere în domeniul treburilor 
orășenești, care — din pricina co
modității, a delăsării — se preocu
pă doar de străzile aflate „la ve
dere" în centru, pe trasee de circu
lație principale, lăsînd ca peisa
jul urban să se degradeze în pro
porție directă cu depărtarea de a- 
ceste zone. Iată și consecințele 
imediate ale acestui stil „de para
dă", pe care vizitatorul le constată 
cu stupefacție, străbătînd orașe ca 
Turda, Cîmpulung Muscel sau Ro
man. Cine trece de perimetrul cen
trului poate întîlni, de pildă, o stra
dă cu nume poetic, cum ar fi Rap
sodia, la capătul căreia evoluează 
o muzică dezarmonică, provocată 
de mulțimea de broaște sau rațe 
care au pus stăpînire pe locul vi
ran, întretăiat de șiruri de gropi 
pline cu apă. Rapsodia e la Turda. 
La Cîmpulung Muscel, imaginea ti
pică a neglijenței edilitare e pre
zentă pe strada Brîncoveanu. Aici, 
traseul arată ca după o recentă e- 
rupție a unui vulcan noroios. Gră
mezi de pietre, tuburi, gropi. Aceas
tă ispravă se datorește întreprinde
rii care a introdus un cablu tele
fonic subteran. în cartierul Carpați 
din Petroșeni, multe blocuri au fa
țadele înnegrite, arată părăsite. Nu 
există spații verzi, ronduri de flori, 
în schimb, hreanul a crescut sub 
ferestre pînă la brîu.

Exemple similare s-ar mal putea 
da și din alte orașe, în perimetrul 
cărora s-ar putea găsi, de aseme
nea, „o stradă a Rapsodiei". în 
multe orașe, atitudinea edililor 
are o 
anume : 
rlferice și, 
lor care le locuiesc, 
stări reprobabile sînt 
zate oare de condiții 
cum pretind unii ? Nicidecum. La 
Rădăuți, de pildă, ni se scrie la re
dacție, străzile lăturalnice, ca și 
cele din centru poartă amprenta 
unei griji atente, gospodărești. Sfa
tul popular orășenesc s-a străduit 
să 
ța ca orașul să arate cît mai 
frumos, susținînd bineînțeles aces
te îndemnuri prin acțiuni organiza
torice concrete, în fiecare cartier 
și pe fiecare stradă. Acolo însă 
unde asemenea deziderate rămîn 
la stadiul platonic, ca la Plo
iești, bunăoară, sistemul edilitar 
suferă dereglări nepermise. Astfel, 
în cartierul Nord lipsesc platforme
le de gunoi, iar salubritatea nu-și 
îndeplinește cu regularitate servi
ciul. De ce ? Ce fac „gospodarii" 
din cadrul secției de resort a sfa
tului popular orășenesc ? “
justifică 
comunală 
de pomi 
fierul sudic al orașului s-a sol
dat cu un eșec și o risipă nejus
tificată de fonduri întrucît, depă- 
șindu-se timpul propice, mulți ar
bori nu s-au mai prins ? Zeci de 
gropi săpate inutil au trebuit să 
fie astupate. Deci, alți bani cheltu- 
iți fără nici o noimă. N-ar fi oare 
cazul ca membri ai comitetului exe
cutiv, conducătorii sfatului popular 
să se deplaseze mai des în aceste 
zone, care, din pricinile arătate 
pînă acum, au o mai mare nevoie 
de prezența, atenția perseverentă 
și de îndrumarea edililor orașului î 

Fără îndoială însă că o însemna
tă cîtime din răspunderea pentru 
înfățișarea îngrijită și civilizată a 
orașului revine cetățenilor, întrucît 
aspectul curților, al imobilelor con
stituie o altă notă dominantă a pei
sajului urban. Un gard culcat pe 
o rînă, o casă cu pereții coșcoviți, 
care denotă nepăsarea sau pur și 
simplu lenea de a pune mîna pe 
ciocan sau pe bidineaua cu var, 
constituie apariții dezagreabile în 
ansamblul urbanistic al orașului. 
Mai înainte de a asculta argumen
tele celor din coada obștii, vrem 
să relevăm sîrguința acelor buni 
gospodari, nu puțini la număr, care 
reușesc să aducă o notă de frumos 
în viața concetățenilor și a străzii, 
prin hărnicia și gustul estetic cu 
care își îngrijesc și împodobesc

„o stradă a Rapsodiei", 
orașe,

trăsătură comună și 
neglijarea zonelor pe- 

implicit, a cetățeni- 
Asemenea 
caraoteii- 
obiective,

imprime cetățenilor dorin-

Cum
gospodăriesecția de 

faptul că plantarea
și arbuști din car-

Casa cetățeanului
Vicol din Botoșani, avînd 

ițiși,

locuințele. 
Gheorghe 
în față o grădină cu lalele, 
bujori, dalii, e o astfel de „bijute
rie", care strălucește pe frontispi
ciul străzii — o stradă oarecare, 
la marginea orașului.

Dar există case care sînt departe 
de a semăna cu imaginea zugră
vită mai sus, situîndu-se la polul 
estetic opus — al neglijenței, al 
urîtului. Pe aceeași stradă din Bo
toșani locuiește și cetățeanul Au
rel Mocanu, de profesie construc
tor. Casa lui, ca și gardul care o. 
înconjoară s-au păxăginit. Răspun
sul : „aștept de pe o zi pe alta să 
plec din localitate". Pe o altă stra
dă (Mărculescu nr. 2), tot în Boto
șani, locuiesc în casa unei bătrîne 
văduve, patru chiriași, care exer
cită profesiile de croitor, șofer, teh
nician etc. Casa, deși solid alcă
tuită, arată deplorabil. Nici unul 
din aceștia însă nu se sinchiseș
te de această stare de lucruri deși 
li s-a atras atenția, de nenumărate 
ori, din partea comitetului de stra
dă. Răspunsul fiecăruia sună cam 
la fel : „nu mă privește, nu sînt eu 
proprietarul".

Ascultînd un asemenea „argu
ment" nu poți să nu încerci un legi
tim sentiment de indignare. Cum 
poate dovedi cineva atîta nepăsa
re, cinică de-a dreptul, pentru casa 
în care locuiește și care consti
tuie cadrul intim al vieții sale de 
fiecare zi ? Nu rezultă din aseme
nea răspunsuri lenea acestor ce
tățeni, pe care nici nu se sfiesc mă
car să o afișeze în văzul tuturor ? 
Iată de ce asemenea manifestări 
trebuie să constituie obiectul unei 
intense acțiuni din partea organe
lor obștești.

Semnalăm, în concluzie, că ală
turi de aspectele privitoare la gos
podărirea civilizată a orașelor, 
dezbătute nu o dată în ziarul nos
tru, organele locale trebuie să 
acorde, așa cum reiese și din in
vestigația de față — realizată îm
preună cu corespondenții noștri 
regionali — mult mai hotărî! 
decît pînă acum, întreaga lor 
stăruință zonelor urbane de peri
ferie, să lupte cu perseverență ca 
să le ridice standardul urbanistic 
și edilitar.

Vasile NICOROVICI

cipe la acțiuni comune, 
sancționează cînd refuză, 
anatemizindu-1. Justificîn- 
du-se cîteodată ca „expre
sie a libertății lor de voin
ță", grupul constituit astfel 
apare în fond tocmai ca o 
formă de înăbușire a liber
tății tînărului.
între „prieteni", unii tineri 
trăiesc o senzație elibera
toare dar fără să-și dea 
seama se lasă duși, alunecă. 
Lipsa 
este, 
cauza 
cîțiva 
jează 
manifestată 
fizic. Nu o dată ne-a fost 
dat să auzim tineri fălin- 
du-se cu apartenența la 
grupul condus de Cutare 
sau Cutare, cunoscut cel 
puțin prin năzbîtiile lui, 
dacă nu și prin fapte de-a 
dreptul urîte. Așadar, do- 
rindu-și să fie el însuși, tî- 
nărul se desprinde de . „do
minația" familiei, sau școlii, 
sau uzinei și intră în domi
nația grupului, se supune 
unor reguli și conduite im
primate de această convie
țuire în grup cîteva ore pe 
zi. Inevitabil, caracterul în

Aparent,

minimei personalități 
în asemenea cazuri, 
evidentă. Unul sau 
dintre tineri se eri- 

printr-o personalitate 
uneori numai

integrați în viața „grupu
lui", de care acum se de
tașează, față de care au 
calificări critice pînă la 
desolidarizare. își aminti
seră desigur, în timpul dis
cuției noastre, care trebuie 
să fie atitudinea firească, 
normală a unui tînăr.

— îl știți pe Eugen Pe
trescu ? — am întrebat.

— Cum să nu ? 1 mi s-a 
răspuns. E din gașcă.

— Și ce părere aveți 
despre el ?

— Cum, ce părere ?... Nu 
v-am spus ? în parte 
sînt băieți buni...

— Cu alte cuvinte și Eu
gen Petrescu (elev în ulti
mul an la o școală profe
sională) ?

— Adevărat, deși parcă 
a făcut niște prostii...

A făcut, într-adevăr, și 
n-a trecut multă vreme de 
atunci. Am reușit să intru 
în posesia unei scrisori a 
lui Eugen Petrescu, 
prietenul său Șerbu 
armată. Scrisoarea e 
tată 7 ianuarie 1967. 
timp, Eugen Petrescu, 
cărui tată a murit, s-a mu
tat la un unchi. Dar iată 
scrisoarea transcrisă întoc
mai :

„Dragă Șerbule, 
în primul rînd, să-ți fie

toți

către 
din 
da- 

între 
al

Microso
cietatea

formare al tînărului este 
supus acestei nefaste influ
ențe, deformîndu-se.

— Adevărat, confirmă cei 
doi tineri. Dacă ești cu ei, 
nu poți să zici nu ; intrat 
în horă trebuie să joci...

— Văd că aveți bani, 
spun mai apoi. De unde ?

— Nu i-am furat, mi se 
răspunde pe un ton cate
goric. Avem părinți.

— Părinții voștri știu 
unde vă aflați la această 
oră ?

— Ce-1 interesează pe ei 
unde sîntem ? Dacă nu fa
cem prostii, și ei știu că nu 
facem, pentru ce ne-ar mai 
ține din scurt ? Sîntem de 
acum mari...

Da, firește, la 18 ani poți 
spune „sînt de acum mare" 
și poți face pe „domnul", 
purtînd cravată de la Fon
dul plastic cînd te bizui 
pe „rentă" părintească. Din 
fericire nu multi tineri de 
18 ani își permit ziua, în 
amiaza mare, să piardă 
timpul pur și simplu, în 
restaurantul aeroportului. 
Cei doi tineri afirmă că 
„nu fac prostii", dar ..cer
cul" lor se află în Piața 
Romană, și o parte dintre 
„prietenii" lor „fac prostii" 
despre care cei doi știu și 
— aflîndu-se împreună — 
le aprobă, sau, în cel mai 
bun caz, se prefac că nu le 
văd. Pe cei doi i-am vă
zut nu o dată împreună cu 
„prietenii armonios

că nu 
acum, 
că am 
școala.

mi-al scris 
Află despre 

dat-o dracu- 
Acum, cînd

rușine 
pînă 
mine 
lui cu 
îți scriu, sînt (urmează o 
expresie intranscriptîbilă). 
Aștept să vină unchiul și 
bătrîna (mama n.a.) să-mi 
ia dosarul. Nu cred că de 
data asta se mai poate face 
ceva, dar m-am împăcat cu 
soarta. Dacă mă dă afară, 
bat pe cîțiva profesori pe 
care am oftică, vînd ce se 
poate vinde mai repede din 
casă si mă ușchesc pînă se 
potolesc lucrurile. Prin Ro
mană nimic nou. Au înce
put să se strîngă 
Se simte lipsa ta, 
preună cu Nicu și 
ciomege, pe care 
și nu umblăm fără ele, o 
să-i potolim pe toți. M-am 
bătut cu Secăluș: în Ro
mană. N-am avut nici un 
motiv. El mi-a dat o pal
mă, și eu i-am-.dat.un pumn 
— și a început bătaia. Nu 
mă pîrlea,
Nelu si ne-a despărțit 
m-a tinut pe mine, 
m-a pocnit Secăluș 
nunchiul în ochi și 
făcut cît sarmaua.
m-am împăcat cu Nelu. A- 
seară ne-ăm întîlnit cu 
Gabi și cu Anca. Am fost 
și am băut o țuică Ia Poar
ta Albă și am discutat des
pre tine. Sîmbătă e ziua 
lui Gabi. Am vorbit să-ți 
facem o vizită mai tîrziu,

găștile. 
dar îm- 
cu două 
le avem

dar s-a băgat... ș.
Atunci 
cu ge
mi l-a 
Acum

eam peste o lună și jumă
tate ; dacă poți să ieși a- 
fară din unitate, scr'e-mi. 
Chiar acum mi-am luat 
angajamentul că nu mai 
lipsesc fată de bătrîna 
(mama) și de diriginte, 
care a spus că nu mai spe
ră să-mi aranjeze prea 
mult. Dar nu cred c-o să 
o mai duc mult cu școala. 
De necaz, baba (adică ma
ma — n.n.) nici n-a fost 
la uzină. Așa că, dacă mă 
dă definitiv afară din 
școală, iau lucruri din casă 
în valoare de vreo cinci 
mii de lei și mă topesc. 
Dacă îți dă voie să ieși 
din unitate, scrie-mi ca să 
vin. S-a întors și Caml- 
loiu, dar nu prea se bagă, 
l-a potolit armata, sper să 
nu te potolească și pe tine. 
I-am spus lui Gabi aseară 
că o să te îngrași în ar
mată și s-a supărat. Acum 
e pauză la școală. Cred că 
mă roiesc și eu după ora 
asta, că vine unchiul meu 
la școală".

„Scrisoarea" nu mai are 
nevoie de comentarii, fiind 
expresia clară a punctului 
pînă la care poate fi alte
rată personalitatea unui tî
năr în cadrul unui astfel 
de anturaj. E o imagine 
deprimantă, tristă despre 
lipsa de cultură, ignorantă, 
„cultul ciomagului", dis
preț pentru muncă și școa
lă, dispreț pentru părinți.

Seară de seară împreună, 
sprijinind stîlpii de beton 
sau lenevind pe scaunele 
restaurantelor, fără preo
cupări superioare, degra- 
dîndu-și personalitatea în 
poze teribile, sub tirania 
elementului de grup, tine
rii din Romană și-au creat 
o lume a lor urîtă. Lipsiți 
de supravegherea familiei 
și a școlii, mai corect spus, 
ignorați de familie și de 
scoală, tolerați sau priviți 
cu indiferentă de locatarii 
blocurilor din apropiere, 
de trecătorul grăbit, 
cîțiva tineri din Piața Ro
mană au înțeles că-și pot 
trăi viața așa cum îi 
canul. Si au făcut-o.

Spre deosebire de adult 
(posesor al unei experien
țe de viată și de aceea ca
pabil 
după 
zate. 
ție 
comune în fata vieții), 
nărui apare handicapat în 
alegerea pe care trebuie 
s-o facă. Cei mai multi de
pășesc relativ ușor acest 
handicap și se orientează 
excelent găsind cheia de 
aur a adevăratei prietenii.

Sînt însă și alții care 
pînă în clipa cînd n-au de
venit membri ai unui 
oarecare n-au ridicat 
bleme nici părinților, 
școlii. Pentru aceștia, 
trati, sau mai bine zis 
meniți într-un „cerc" 
bios, scăpati de suprave
gherea necesară, poate e- 
xista o gravă amenințare 
morală. Un asemenea grup 
îi poate răsuci, le poate da 
„curajul" de a jigni, de a 
lovi necunoscuti, îi poate 
sustrage de la preocupările 
pînă atunci serioase, îi 
poate constrînge la o falsă 
înțelegere a vieții, a dato
riei fată de cei din jur, 
fată de societate. Anihila
rea unei asemenea influen
te nefaste impune cu ne
cesitate, din partea princi
palilor factori educativi 
familia, școala, uzina, or
ganizația U.T.C. care tre
buie să colaboreze strîns 
între ei, asigurarea a ceea 
ce este hotărîtor la vîrsta 
marilor întrebări : supra
vegherea, dublată de încre
dere, și multă, foarte multă 
solicitudine. Pentru că unui 
tînăr nu trebuie să i se ia 
totul și nici să i se dea to
tul ; dar în orice caz să 1 

, se răspundă la întrebări și 
frămîntări, să fie sprijinit 
în dorințele și aspirațiile 
specifice care îl împing 
spre cercul de prieteni, 
uneori prost ales. Numai 
astfel se va putea evita 
situația în care părinții "își 
cunosc copilul în familie, 
profesorul pe elev la școa
lă, maistrul pe muncitor 
la uzină, dar nici unul 
nu-1 cunoaște pe tînăr în 
ansamblul personalității 
sale în devenire, iar des
coperirea golurilor se face 
prea tîrziu, cînd tînărul a 
început 
cerc de 
mai sus
te, prin 
rile sale, de viața și idea
lurile tinerei generații.

Propun
ca scrumiera
să devină cuțit!
foileton de Nicută TĂNASE

cei

taie

a-și alege prietenii 
criterii bine preci- 
apelînd la o motiva- 
serioasă. la atitudini 

tî-

grup 
pro
niei 
in- 

ade- 
du-

De ziua mea am primit un tort. Un tort ciudat. îl 
numesc astfel pentru că în el am găsit următoarele 
(notați, vă rog): o mătură cu coadă, o mașină de gătit- 
„aragaz" (fără butelie), un abajur, o dulie, un ghiozdan, 
o scrumieră, un fier de călcat tip „elegant", un cuțit 
de masă, o vază (fără flori), un actor 6/9, o cutie cu 
ace de gămălie și multe altele, toate în mărime na
turală.

Printre ele și o felicitare. Eram gratulat, cum se 
spune în Ardeal, de I.C.R.M. (întreprinderea Comer
țului cu Ridicata pentru Produse Metalo-chimice și Ma
teriale de Construcții) București, pentru faptul că am 
reușit să trăiesc atîția ani fără reparații capitale. Iar, 
sub „la mulți ani" un P.S.: „După ce vă trece ziua 
nașterii, aduceți-ne, vă rugăm, tortul înapoi".

M-am dus cu el:
— Ați fost foarte drăguți. Nu știu cum să vă mulțw 

mese. Nu trebuia să vă deranjați chiar în
— Ați fost foarte drăguț dv., că ne-ați < 

înapoi.
— L-am adus. Dar de ce mi l-ați trimis ?
— De „exemplu".
După această explicație am fost invitat 

festivități a I.C.R.M.-ului București. Sala < 
ornamentată. Ghirlande de flori, lozinci : 
rupeți flori, copiii", „Nu vă aplecați în afară!", 
vă mai jucați cu inima noastră, nu se găsesc picături 
de Davila!"... Pe pereți, aninate, ghiozdane, mașini-a- 
ragaz, scrumiere, fiare electrice de călcat tip „elegant", 
actori 6/9... Exact ca în tortul ciudat al „zilei mele", 
între tortul primit de mine și această sală era o sin
gură deosebire : sala avea aerul unui tribunal, iar la 
masa prezidiului patrona comisia de recepție a I.C.R.M.- 
ului. ~ 
a zis :

— Să intre delegatul cooperativei meșteșugărești 
„Dezrobirea" din Turda.

A intrat. Am auzit.
— Tovarășe delegat, ești obosit ? Poți răspunde la 

întrebările noastre ?
— Nu sînt obosit. Am venit în vagonul de dormit. 

Ascult.
— Ne-ați trimis, din Turda, 1 500 de mături cu coadă...
— Am văzut că le-ați primit. Una din ele este aninată 

chiar deasupra capului meu. Pentru ce am fost invitat 
aici ?

— Ca să luați măturile înapoi. Sînt defecte. N-au 
aspect comercial.

— Le iau înapoi. Mai aveți ceva cu mine ?
— Da. Să-mi dai delegația s-o semnez. Pleci astăzi 

sau vrei să vezi cuplajul de pe „23 August" ?
După semnarea delegației a intrat delegatul Fabricii 

de sticlă din Turda. Președintele comisiei de recepție a 
tunat:

— D-voastră, prea scumpi tovarăși, ne-ați trimis un 
număr de vaze de flori pe care noi sîntem nevoiți să 
le respingem. Au defecte, sînt neșlefuite. V-am invitat 
aici ca să le luați înapoi. Ai ceva de spus ?

— Nu.
Au intrat alți doi delegați. Unul de la I.U.I.U. (între

prinderea de Utilaje a Industriei Ușoare) Tg. Mureș și 
altul de la I.I.S. (întreprinderea Industrială de Stat) 
„Tehnoimport"-București. A zis primul:

— Eu sînt cu cuțitele de masă tip A. Sînt de lit 
Tg. Mureș.

— V-am respins 4 800 cuțite. Au crăpături accentuate 
la locul îmbinării cu minerul, iar lama nu taie.

— Eu sînt din București, cu scrumierele. De ce le-ați 
respins ?

— Au defecte. Părțile exterioare ale scrumierelor, 
nu sînt șlefuite. Sînt foarte tăioase.

M-am ridicat și am spus :
— Onorat „tribunal", vă rog să mă iertați, dar d-voas

tră sînteți schematici. Iertați-mi expresia. Lucrați biro
cratic. Respingeți cuțitele, care au crăpături și nu taie, 
respingeți apoi scrumierele, care n-au crăpături, dar 
în schimb taie. De ce nu vă orientați ? Vindeți cu
țitele drept scrumiere (au crăpături) șl scrumierele 
drept instrumente de tăiat.

— Să intre alt delegat, a zis președintele comisiei de 
recepție, neluînd în seamă intervenția mea.

A intrat alt delegat, care a zis :
— Mă bucur că vă văd.
— D-ta de unde ești ?
— De la Satu Mare. Eu sînt cu mașinile-aragaz. Cîte 

ați respins luna asta ?
— 72 de bucăți. Au emailul desprins, grătarele sparte, 

plitele și capacele îndoite.
— Fain I
— Cum adică, fain ? Vă respingem marfă in valoare 

de 114 000 lei și d-ta zici că e...
— E fain, că am putut face, cu această ocazie, rost 

de o delegație la București să-mi văd sora. E sănătoasă, 
o duce bine cu bărbatu-său, copiii au note bune... Pe 
lîngă bucuria pe care mi-ați făcut-o, cu vizitarea suro
rii mele, mai contează marfa respinsă de dv. ?

S-au perindat prin fața „instanței" delegați de la „E- 
lectrometal“-Cluj, care au trimis I.C.R.M.-ului abaju
ruri defecte, cei de la „Viitorul"-Oradea, care au vrut 
să bage în comerț cîteva mii de dulii necorespunză
toare, delegatul „Stăruinței"-București, cu ghiozdanele 
respinse, cooperativa „Fotografia", care a trimis 16 000 
fotografii de actori 6/9 cu defecte.

S-au perindat prin fața „instanței" toți delegații unități
lor din țară care, într-o singură lună a trimestrului în 

trimis măr

așa hal. 
adus tortul

în sala de 
era frumos 

: „Nu mai 
,Nu

Președintele comisiei, după ce se făcu liniște,

respinse în-
patruzecl $i

să frecventeze un 
genul celui descris 
și care este depar- 
structura și scopu-

supra-

vigoare (adică trimestrul II anul 1967), au 
furi necorespunzătoare I.C.R.M.-ului.

Știți la cît se ridică valoarea mărfurilor 
tr-o singură lună ?

3 146 500 lei. Adică trei milioane o sută 
șase de mii cinci sute lei.

Astă seară, în aceeași sală de festivități, se sărbă
torește această mare performanță în materie de ne
păsare față de calitatea produselor.

Le-am dus tortul. Să-l consume delegații sănătoși.

(Urmare din pag. I)
Pe lîngă șoseaua națională, Bistri

ța aleargă cu plute, cu nume de 
sate și oameni, cu datini și obi
ceiuri, cu întîmplări și povești. Sate 
frumoase, sate de oameni gospodari, 
sate cu case bogat înflorite. Cîrli- 
baba, Ciocănești, Iacobeni, apoi sta
țiunea plină de farmec Vatra Dor- 
nei, după care, cu toponimie tulbu- 

' rătoare, locurile sînt Arini, Ortoaia, 
Crucea, Holda, Broșteni...

Și alături, mereu Bistrița, Bistrița 
care devine tot mai puternică, Bistri
ța amintind de povestea Vitoriei 
Lipan, Bistrița cu faimoasele Toance, 
Bistrița pe ale cărei maluri copilul 
de geniu Ion Creangă săvîrșit-a una 
din nemuritoarele lui șotii.

în derularea aceasta, fiece popas 
e irepetabil, e cumva altfel, în infi
nite modalități. Te poți opri în orice 
sat, unde ceea ce obișnuit numim 
„culoare locală" are un sens foarte 
concret, de la ospitalitatea oameni
lor, pînă Ia cromatica straielor ori 
tăietura măiestrită în porți și fe
restre. Te poți opri în Vatra Dor- 
nei, să străbați parcul imens, cu 
veverițe aproape domesticite, să cu
noști orașul adunat într-o vale lungă 
și pitorească. Poți trece mai departe, 
pe firul Bistriței, spre miazăzi, pe la 
vestitul cot al Zugrenilor. unde apa 
descrie un cerc printr-o năvală de 
stînci. De-aici, de unde cerul se vede 
îngust, ca o lagună răsturnată, poți 
aborda, pe drumuri de un ceas cu 
mașina, din nou, Rarăul, ori să rămîi 
la cabana Zugrenilor de pe insula 
iscată din ape.

Căci, negreșit. Bucovina e în pri
mul rînd munți și obcine. și astfel 
timpul i-a durat o puternică 
prin care, pătrunzînd, intri 
ținut plin de frumusețe.

Din ansamblul cromatic 
turii vor fi răsărit în Bucovina

splendidele mînăstiri pictate, despre 
care cineva spunea că întruchipează 
o mare genialitate în mici dimen
siuni. între două războaie pentru 
neatîrnarea neamului, schimbînd pa
loșul cu mistria sau penelul, lancea 
cu dalta de tăiat piatra, oamenii 
și-au ridicat aceste lăcașe precum 
niște nepieritoare documente ale per
manenței și bogăției simțirii lor.

mă din taina pădurilor numele celui 
mai mare domn al Moldovei.

într-un triunghi alungit, cu vîrful 
la Vatra Moldoviței, sînt aceste trei 
monumente în văile Cîmpulungului și 
Humorului. Trei puncte de culoare 
pe care călătorul le pipăie cu sufletul 
în aceeași singură zi. Dar mai cu 
seamă oamenii, venlți din locuri 
felurite simt că trebuie să zăboveaș-

văzute ulițe vechi parcă scobite în 
piatră, unde ușile, cu obloane de fier 
forjat, amintesc meserii de demult.

Din timpurile trecute, orașul a ie
șit în contemporaneitate prin mulți
me de construcții elegante, străzi 
largi, într-un peisaj în care mîna 
arhitectului, a constructorului au 
căutat să-i intuiască personalitatea. 
Dar Suceava are și alte rezonante.

Paste! kuco'wlnean
n

poartă. 
într-un

al na-

Totul e atît de minuțios chibzuit, 
detaliul este atît de bine încadrat în 
ansamblu, iar ansamblul se alcătu
iește într-atît din detaliile lui, în- 
cît, privindu-le, ai senzația certă a 
perfecțiunii și irepetabilității. A- 
ceste fapte omenești se numesc Vo
roneț, Humor, Moldovița, Arborea, 
Sucevița, ctitorii ale lui Ștefan cel 
Mare și Petru Rareș, Luca Arbore 
și Movilești. De pe păduri, de pe 
dealuri, de pe cămășile fetelor și ne
vestelor, de pe flori, culorile au tre
cut pe pereți și ne vorbesc viu. 
uluitor de proaspăt, de peste 400 
de ani.

Voronețul, neuitatul Voroneț, e si
tuat la capătul unor păduri, cu toate 
culorile aprinse, ca o navă pornită 
să parcurgă; imbatabilă, timpul. E 
aici acel chip bălan și simplu al 
domnului Ștefan cel Mare ; se află la 
Voroneț mormîntul lui Daniil Sihas
tru ; se aude, bătînd către seară, un 
clopot bătrin, ale cărui sunete chea-

că o zi, o noapte în preajma fiecăreia 
din aceste sclipiri ale geniului na
țional.
Voroneț, Humor, Moldovița...
Iar dincolo de munți, peste Ciumîrna: 
Arborea, Sucevița...

în chip firesc asociezi Suceava 
Putnei și Putna — Sucevei. Cumva, și 
dintr-un capriciu geografic, aceste 
două puncte de adînc ecou sînt uni
te, Pe lîngă Putna trece, abia ieșită 
din izvor, apa care, la 60—70 km mai 
la vale, devine fastuoasa Suceavă. Pe 
arcul de cerc al unor dealuri, flan
cat la apus de cetatea Scheii, iar la 
răsărit de impunătoarea cetate a Su
cevei, orașul e acum, la începutul 
verii, o desfătare de verde și floare 
o așezare cu un farmec aparte, ivit 
din alăturarea epocilor, din conti
nuarea unui timp în alt timp. Pot fi 
văzute la Suceava case moldovenești 
cu cerdac înflorit năpădite de ver
deață, case cu chenarele ferestrelor 
migălite din lemn, cu grinzi sculptate 
meșteșugit și beciuri mari ; pot fi

Și-au purtat pașii pe aici Eminescu, 
Ciprian Porumbescu, George Enescu. 
Nicolae Iorga, Simeon Florea Marian, 
oameni de seamă ai neamului.

Pe fir de legendă, drumul către 
Putna e scurt. Se spune că pe aici, 
pe apa Sucevei în sus, l-a dus no
rodul pe Ștefan cel Mare către ulti
mul lăcaș. La capătul drumului, 
Putna, printre dealuri fantastice, e un 
simbol de .albă liniște și meditație. 
Aici doarme marele domn, și nu e o 
simplă necropolă Putna. ci simbolul 
unei temeinicii puternic înfipte în 
pămînturile acestea. Măiestria arhi
tecturală. tezaure de broderii și țe
sături, creații ale vestitei arte a 
miniaturiștilor. dovezi ale dragostei 
poporului față de „părintele Moldo
vei" se întîlnesc la Putna și alcă
tuiesc o atmosferă de nobilă interiori
zare, de elevație și omagiu. Și, stînd 
aici, auzi parcă de departe, bătînd 
neodihnite, ecourile Sucevei, pe care 
Putna le captează ca un imens 
timpan.

Precum cîntecele, jocurile, țesătu
rile, cusăturile, ceramica, obiceiurile, 
felul de a-și găti bucatele al oameni
lor de aici ține de același fabulos 
folclor. E, pe de o parte, o artă 
culinară sub aripa pădurilor și ape
lor de munte. Se află pe aici cîte o 
grozavă pastramă de mistreț ori de 
cerb, după cum localnicii știu pre
para în multe chipuri, care de care 
mai apetisante, păstrăvul și lipanul, 
mreana și cleanul. Dar bucătăria 
folclorică în Bucovina e respectabil 
reprezentată prin sarmalele zemoase 
cu afumătură, cîrnații trandafirii de 
purcel, slănina „la țiglă", ca să nu 
mai vorbim despre multele mîncăruri 
tradiționale de pe la stîni, între care 
balmușul e un fel de voievod.

Plăcut și salutar e faptul că prin 
restaurantele și cabanele Bucovinei 
au început să se ivească tot mai 
mult asemenea bucate. Deci, o atră
gătoare invitație de bună poftă, 
care justifică propunerea noastră de 
a se tipări lista bucatelor bucovi- 
nene.

încheind rîndurile de față despre 
dulcea Bucovină, autorul își împăr
tășește nemulțumirea de a nu fi 
putut spune tot ce se poate spune 
despre aceste meleaguri. Regretul de 
a nu fi apropiat cititorului și codrul 
secular al Slătioarei, rezervație natu
rală de mare 
cu flori de 
zervațiile 
la Lucina. 
de munte,
aflătoare în partea locurilor. Dar 
cum rîndurile de față se vor și o 
invitație la drumeție. Bucovina e 
un ținut care, patru anotimpuri pe 
an, cu sunete și culori, cu monu
mente ale naturii și ale omului, își 
primește călătorii.

întindere, cîmpurile 
la Bosanci și Moara, re
de mesteacăn pitic de 
cerbii și ciutele, cocoșii 

alte multe monumente



Pornind de la cerința raționali
zării, măririi eficacității și opera
tivității muncii de conducere în 
întreprinderi, Ministerul Industriei 
Ușoare a inițiat în acest sens o 
largă acțiune de cercetare la în
treprinderea textilă „Dacia" din 
București. în cadrul acestei acțiuni, 
un obiectiv deosebit de important 
l-a constituit perfecționarea siste
mului informațional. La ce conclu
zii s-a ajuns ?

Sistemul de informare, folosit pe 
diferite trepte de conducere, se 
baza pe cifre medii ale realizări
lor obținute în cadrul unei bri
găzi, unui schimb, zi, decadă, lună, 
trimestru, astfel că aprecierea ac
tivității se făcea pe baza procen
tului sau diferenței realizărilor 
față de plan, la nivelul respectiv, 
în secția țesătorie, de exemplu, 
pentru informarea șefului de bri
gadă, șefului de schimb și a șefu
lui de secție, se întocmeau situații 
centralizatoare cu realizările zilni-

ce și 
toate 
aveau 
ținerea cifrelor medii, realizate pe 
diferite trepte, se prelucrau zilnic, 
în diverse situații, circa 15 000 
cifre.

Prelucrarea aceasta greoaie 
trerupea circulația informației, 
tîrziind luarea deciziilor cu una și 
chiar două zile. Personalul folosit 
pentru 
mide" 
tribuia 
ției, ci 
tuații. 
seau eficacitate în aprecierea în
deplinirii sau neîndeplinirii sarcinii 
de plan la totalitatea utilajelor. în 
aceste condiții, întreaga muncă de 
conducere era determinată de a- 
ceste rezultate medii, iar sensul și 
conținutul deciziilor luate erau în
dreptate, în special, spre rezolvarea 
cazului mediu.

Ca să ne dăm seama de caren

realizările cumulate pentru 
utilajele pe care aceștia le 
în supraveghere. Pentru ob-

de

în- 
în-

construirea acestei „pira- 
zilnice a cifrelor nu con- 
cu nimic la activizarea sec- 
numai la întocmirea de si- 
Aceste cifre medii își gă-

țele acestui sistem informațional, 
ne vom folosi de un exemplu. în 
secția țesătorie, pînă în ziua de 23 
ale lunii trecute, realizarea medie- 
totală a planului arăta o depășire 
de 10 293 ml, adică o îndeplinire 
de 102,4 la sută. Examinînd situa
ția în lumina cifrelor medii, se 
pare că secția a mers bine, că re
zervele interne au fost valorifica
te, că forțele au fost bine folosite, 
în spatele acestor cifre se ascund, 
însă, importante rezerve interne în 
folosirea utilajelor și a forței de 
muncă. Deși planul zilnic era în
deplinit la nivel de brigadă, schimb 
și secție, totuși exista un număr 
însemnat de utilaje 
cărei brigăzi la care 
îndeplinit și asupra 
concentrată în mod 
ția cadrelor de conducere.

Acest mod de informare, care nu 
oferea posibilitatea de 
veni prompt pentru

în cadrul fie- 
planul nu era 
cărora trebuia 
operativ aten-

a se inter- 
înlăturarea

C.I.L. Reghin : Se execută finisarea 
unui nou lot de ambarcațiuni

Foto : S. Cristian

rezultă că, în ziua de 23 martie, 
în fiecare zonă au existat mașini 
la care nu s-a îndeplinit planul. Cu 
alte cuvinte, chiar dacă planul pe 
ansamblul secției țesătorie a fost 
depășit, noul sistem informațional 
atrage atenția că mari rezerve au 
rămas nefolosite. Se desprinde clar 
și care anume: la 117 războaie 
s-au înregistrat 233 ore staționări 
și nu s-au realizat 2 239 000 bătăi/ 
război. Analiza activității la fieca
re dintre aceste războaie arată că 
sînt multe cu nerealizări impor
tante, unele fiind sub 50 Ia sută 
din plan. în secția de finisaj, în 
ziua de 28 martie a. c., nerealizarea 
în medie, pe total, era de 90 396 ml. 
Dar noul sistem informațional arată 
că atenția colectivului secției tre
buie îndreptată și spre 58 de loturi 
care însumează 127 156 ml de la 
atelierul albit, aflate în întîrziere. 
în același timp, se trage semnalul 
asupra faptului că lipsesc 256 037 
ml de țesătură crudă. Deci, preocu
pările concrete nu trebuie să se re
zume la 90 396 ml, ci la 386 193 ml 
care au influențe deosebite în re
lațiile cu beneficiarii și cu furnizo
rii întreprinderii.

Deosebit de important în noul 
sistem este că informația începe 
să circule chiar din momentul în
registrării (pontării) fenomenului 
și constatării abaterii. La fel de 
important este că toată munca pen
tru centralizarea zilnică, în „pira
midă", a cifrelor medii a fost eli
minată. Noul sistem informațional 
dă posibilitatea conducătorilor 
producției, la toate nivelele, să cu
noască imediat stadiul realizării 
sarcinilor de plan la fiecare ma
șină sau loc de muncă, furnizîn- 
du-le elementele necesare pentru 
luarea de decizii la momentul o- 
portun.

Constantin CRISTESCU 
șef de serviciu
în AAinisterul Industriei Ușoare

poate referi informația pot fi di
feriți și anume: nerealizarea pla
nului de producție, indici de uti
lizare, numărul orelor de întreru
peri pe cauze, nerespectarea gra
ficului de reparații sau de încăr
care a mașinilor. Informația poate 
fi dată pentru unul sau mai mulți 
parametri nerealizați, după impor
tanța lor și felul de manifestare 
în anumite perioade.

Criteriul după care sînt infor
mate diferitele trepte ierarhice este 
TIMPUL, respectiv numărul de 
zile în care obiectul informării nu 
și-a îndeplinit parametrii progra 
mâți. La secția țesătorie, de exem
plu, s-a stabilit ca pentru un uti
laj care nu a. îndeplinit progra
mul stabilit timp de o zi să fie in
format ajutorul de maistru ; dacă 
același utilaj prezintă nerealizări 
timp de două zile consecutive, să 
fie informat șeful secției ; pentru 
nerealizările pe timp de trei zile 
consecutiv, să fie informat ingine
rul șef, iar pentru nerealizările pe 
timp de patru zile consecutiv, să 
fie informat directorul întreprin
derii. Acest mod de a stabili cir 
culația informației a fost determi
nat de responsabilitatea pe care o 
are fiecare treaptă de conducere.

Important este că acest sistem de 
informare urmărește ca activitatea 
zilnică de conducere la toate nive
lele să fie îndreptată spre fenome
nele care constituie o excepție, res 
pectiv spre acele utilaje, acele locuri 
de muncă unde se îndeplinește 
programul stabilit. Dacă ne refe
rim la exemplele date mai sus, 
putem arăta că noul sistem infor
mațional a scos în evidență numai 
acele războaie la care nu s-a rea
lizat programul, loturile aflate în 
întîrziere și care zac prin diferite 
locuri, fără să se înlăture opera
tiv cauzele ce generează 
tuații.

Din fișele războaielor

neajunsurilor, era generalizat pe 
întreaga întreprindere.

Studierea atentă a sistemului in
formațional, bazat pe cifre medii, 
a dus la concluzia că el nu asi
gură descoperirea „punctelor sla
be" în desfășurarea procesului de 
producție și nici operativitatea ne
cesară pentru înlăturarea lor. De 
asemenea, el nu dă o orientare 
concretă cadrelor de conducere a- 
supra locurilor de muncă și utila
jelor spre care trebuie să-și în
drepte imediat atenția. Acest sis
tem a dus, totodată, la folosirea 
unui măre număr de formulare și 
situații pentru care se consumă un 
volum important din timpul de lu
cru al funcționarilor și al cadre
lor de tehnicieni și ingineri.

Ca să se asigure un control o- 
perativ și cuprinzător asupra mer
sului realizării planului și să se 
înlăture deficiențele amintite, a 
fost elaborat și introdus, de la în
ceputul acestui an, în mod experi
mental, un nou sistem de infor
mare internă zilincă, care eviden
țiază numai abaterea pentru cazul 
individual negativ și cazul indivi
dual cu realizări pozitive deosebi
te. Aplicarea practică a acestui 
sistem de informare se bazează pe 
pontarea zilnică, în documentul de 
evidență tehnico-operativă, a re
zultatelor obținute la fiecare uti
laj (mașină). în acesa scop, au fost 
adaptate și formularele de eviden
ță. A fost elaborată o fișă a ma
șinii în care se înscriu atît datele 
referitoare la planul mașinii, cît 
și la realizările zilnice sub toate 
aspectele. Datele înscrise în fișă 
dau posibilitatea comparării ime
diate — chiar în momentul pon
tării— a realizărilor cu sarcina de 
plan, constituind baza informării. 
Pentru secția finisaj a fost elabo
rată o fișă de lot care, de aseme
nea, creează aceeași posibilitate.

Salariatul însărcinat cu pontajul 
compară realizările cu planul și, 
în același timp, înscrie în formu
larul de informare, conceput în a- 
cest scop, utilajul și indicatorul 
care apare cu abatere negativă față 
de plan sau cu realizări pozitive 
deosebite. Parametrii la care se

aceste si

de țesut

(Urmare din pag. I)
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Depoziful de prefabricate al I.C.M. 1 din cartierul Titan din Capitală, lată cum arată un rastel cu cca. 300 
panouri prefabricate, care s-au dărîmat în ziua de 20 mai a.c. Deocamdată nu se cunosc pagubele. Ar trebui 

să fie calculate și imputate celor vinovaji de „buna" depozitare a panourilor respective.
Foto : A. Cartotan

Pe șantierul uzinei „Electroputere"-Craiova

țiilor forului nostru tutelar, care 
au fost de la început clare.

— Despre ce e vorba 7 Vreți 
exemplificați...

— Metodologia trimisă inițial 
Ministerul Industriei Chimice preve
dea ca în calculul capacităților de 
producție să se pornească de la pro
ducția medie realizată de fiecare sec
ție și instalație. Recent, după ce u- 
nele studii erau gata, ministerul ne-a 
trimis alte instrucțiuni, indicîndu-ne 
să luăm în calcul producția obținută 
în decada cea mai bună din luna 
cea mai bună a ultimelor două
sprezece luni". Se. înțelege, refa
cerea studiilor ne-a obligat să reana- 
lizăm situația existentă, să facem noi 
calcule. Pe lîngă timpul pierdut, noi 
considerăm că nici calculele întocmite 
după această ultimă metodologie nu 
corespund realității, concluziile nu 
sînt cele mai bune. Si iată de ce. Noi 
avem multe procese catalitice. In pe
rioadele după revizii și schimbarea 
catalizatorului, instalațiile au o pro
ducție mult mai mare, ca apoi aceasta 
să scadă treptat. Dacă în studii 
avem în vedere numai perioada de 
vîrf, este clar că am neglijat timpul 
în care instalațiile lucrează cu 
randament mai scăzut, ceea ce 
este corect.

Desigur, nu putem să trecem 
vederea cele relatate .de directorul 
tehnic al Uzinei de fire și fibre sinte
tice Săvinești. Este clar, Ministerul 
Industriei Chimice nu a ținut cont de 
condițiile reale ale uzinei. De fapt, 
atît la Săvinești, cît și la Combinatul 
chimic Borzești ni s-a relatat că 
sprijinul forului tutelar nu s-a făcut 
suficient simțit în această ac
țiune. Nici un specialist din mi
nister nu a ajutat concret cadrele 
din întreprinderi în analizarea feno
menelor economice, în elaborarea de 
măsuri. „Cînd asemenea specialiști 
au fost în regiune — ne-a spus tov. 
Emil Donici, șeful secției economice 
a Comitetului regional Bacău al 
P.C.R. — aceștia au trecut „în fuga 
mașinii" prin unități, s-au „informat” 
asupra stadiului acțiunii și cu aceasta 
și-au. socotit misiunea încheiată".

...La FABRICA DE CIMENT BI
CAZ, unitate etalon a Ministerului 
Industriei Construcțiilor, am re
marcat aici temeinicia cu care s-a 
căutat să se determine rezervele de 
capacitate, necesarul de personal la 
fiecare agregat și loc de muncă și 
posibilitățile de îmbunătățire a ra
portului dintre muncitorii de bază și 
auxiliari.

— Unele din măsurile preconizate 
cu acest prilej au fost experimentate 
și aplicate în practică — ne spune tov. 
Aurel Bordeianu, inginer șef adjunct 
al fabricii. De exemplu, s-a mărit 
încărcătura pe garnitură la transpor
tul materiei prime, s-a organizat lu
crul în două schimburi la cariera de 
marnă. Ne străduim să elaborăm teh
nologii îmbunătățite, mai economice, 
la cuptoarele de clincher și morile de 
ciment.

Menționînd aceste realizări eviden
te, nu putem trece cu vederea că șl 
aici puține din studiile prevăzute în 
planul de acțiune pentru perfecțio-

un 
nu

cu

narea organizării producției au fost 
duse la capăt, finalizate. Ba, mai 
mult, o bună parte dintre ele nici nu 
au fost măcar abordate pînă acum. 
Inginerul șef adjunct al fabricii în
cearcă să justifice : „Elaborarea așa- 
numitelor nomenclatoare generale — 
lucrări ample, efectuate in fiecare• 
secție, pentru precizarea amănunțită 
a schemelor tehnologice, amplasării 
agregatelor și utilajului, posturilor de 
muncitori și tehnicieni, a timpului a- 
fectat diferitelor operații și faze de 
lucru — a mobilizat numeroase cadre 
tehnice și economice din secțiile și 
serviciile întreprinderii". Dar, a fost 
atît de stringent să se alcătuiască 
aceste nomenclatoare 7 Fără ele nu 
se putea face o analiză critică serioa
să a situației existente, nu se putea 
preciza ce trebuie întreprins în viitor 
pentru îmbunătățirea conducerii și 
organizării producției 7 Iată între
bări la care cadrele din conducerea 
fabricii ne-au răspuns invariabil : 
„o dată întocmite, nomenclatoarele 
sînt necesare. Puteam însă renunța 
la ele, dar... forul tutelar a cerut 
insistență să se pornească tocmai 
la elaborarea lor”.

Este cazul să notăm că inovația 
„nomenclatoarele generale" nu
materializează decît în scheme teh
nologice, pe care trebuia să le aibă 
orice întreprindere nouă, încă de la 
proiectarea sa, completate cu foto
grafieri și calcule pentru determina
rea gradului de ocupare a personalu
lui. Deci, Ministerul Industriei Con
strucțiilor a realizat acum ceea 
trebuia să se facă cu mult timp 
inte. Pentru un asemenea scop 
necesar să se irosească forțele a 
și zeci de cadre din unități 7

cu 
de

cu
se

ce 
îna- 
era 

zeci

Nu trebuie, totuși, să se înțeleagă 
că aceasta a fost singura cauză care a 
dus Ia tărăgănarea aprofundării unor 
studii la Fabrica de ciment din Bicaz. 
Faptul este și o consecință a modului 
în care conducerea tehnico-adminis- 
trativă a privit acțiunea de organi
zare științifică a producției și a mun-

cli. Aceasta a socotit oportun ca nu
mai anumite laturi ale organizării 
producției să fie analizate, celelalte 
fiind socotite ca auxiliare, neesențiale 
pentru specificul fabricii. Considerăm 
că asemenea obiective, cum sînt : a- 
naliza gradului de ocupare și folosire 
a personalului tehnic și administrativ, 
studiile privind programarea și urmă
rirea operativă a producției, organi
zarea controlului tehnic de calitate, 
variația productivității muncii în ca
drul schimbului, între schimburi și în 
cursul lunii prezintă o importanță 
majoră pentru întreprindere și nu 
trebuiau complet neglijate.

După cum aminteam, în unitățile 
vizitate s-au cristalizat încă de pe 
acum anumite măsuri în vederea 
perfecționării activității productive. 
Dar, o asemenea tendință este încă 
firavă și, mai ales, nu este deloc 
generală. La Uzina de fire șl fibre 
sintetice Săvinești ni s-a vorbit, de 
pildă, că analiza sistemului informa
țional economic a scos la iveală ano
malii grave în organizarea evidenței 
primare, contabile și statistice din în
treprindere. S-au găsit aici peste 300 
de formulare de evidentă tehnico-o
perativă netipizate, precum și un nu
măr exagerat de mare de situații sta
tistice pentru forul tutelar și pentru 
alte organe economice. Am întrebat : 
concluziile vă vor ajuta cu ceva la 
îmbunătățirea, în viitor, a organizării 
sistemului informațional economic 
din uzină 7

— Sîntem încă în faza inițială ; ur
mează să selectăm documentele și să 
trecem la tipizarea lor — ne spune 
economistul Alexandru Neamțu, șe
ful serviciului planificare.

— Ați observat în discuție că sîn- 
teți obligați să faceți prea multe ra
poarte către forul tutelar.

— E adevărat. Noi nu înțelegem, 
de exemplu, ce nevoie are Ministerul 
Industriei Chimice de raportul tele
fonic zilnic privind „mișcarea cister
nelor", sau de o serie de situații lu
nare și trimestriale foarte detaliate — 
cearșafuri întregi de hârtie — a că
ror întocmire răpește din timpul 
cadrelor noastre.

La întrebarea dacă conducerea uzi
nei a intervenit pentru micșorarea 
numărului și volumului rapoartelor 
de tot soiul, tov. Neamțu ne-a răs
puns : „Pînă acum nu. Credem 
ministerul va analiza el însuși 
ceastă situație și va lua măsurile

problemă : în 
cîștigată în 
din regiunea 
cum se tran-

venite . Iată cum concluzii valoroase 
ale analizelor din unități nu sînt 
duse pînă la capăt, finalizate. Este 
aici un mod deformat de a privi 
problemele : se constată anumite nea
junsuri, dar nu se merge mai de
parte, „pe fir", pentru a depista cau
zele și a se preconiza măsuri pentru 
înlăturarea lor. Si este sigur, în 
cazul de față, că dacă conducerea u- 
zinei nu va cere cu hotărîre și nu va 
propune ce trebuie făcut pentru a se 
înlătura definitiv tot ceea ce e de pri
sos, birocratic în sistemul evidenței 
economice, birocrația va continua „să 
trăiască" mai departe. Considerăm că
este nevoie de o informare econo
mică operativă, sintetică, nu de sute 
și mii de date și cifre nesemnifica
tive, care nu folosesc nimănui.

Se mai ridică încă o 
ce măsură experiența 
întreprinderile etalon 
Bacău este fructificată,
smite ea unităților din aceeași ra- 

. mură 7 Cu puține excepții, răspunsul 
nu poate fl satisfăcător. Ni s-a părut 
interesantă consfătuirea organizată 
de Ministerul Industriei Construc
țiilor la fabrica de cărămizi „Zorile 
noi“-Piatra Neamț — unitate etalon 
în acțiunea de organizare științifică 
a producției și a muncii pentru în
treprinderile din direcția generală a 
produselor ceramice. Cu acest prilej, 
cadrele din întreprinderea gazdă au 
prezentat informări în fața specia
liștilor din unitățile similare despre 
stadiul acțiunii, modul în care s-au 
abordat problemele, concluziile la 
care s-a ajuns. O asemenea inițiativă 
nu s-a repetat nicăieri. După părerea 
a numeroși ingineri și economiști, po
trivit ar fi ca anumite studii elabo
rate în întreprinderile etalon să fie 
multiplicate și trimise în unitățile din 
aceeași ramură, să se organizeze vi
zite, schimburi de material documen
tar și de planuri de măsuri. 
Asemenea forme — desigur, se pot 
găsi multe altele — ar fi de un real 
folos în adîncirea studiilor și anali
zelor în toate întreprinderile, în des
prinderea de concluzii și măsuri efi
cace pentru perfecționarea operativă 
a organizării și conducerii producției.

La marea uzină craio- 
veană, „Electroputere", se 
execută, în lumina Direc
tivelor Congresului al 
IX-lea al partidului pri
vind dezvoltarea indus
triei electrotehnice, impor
tante lucrări de investiții, 
în acest an urmează să 
fie puse în funcțiune o 
secție de aparataj electric 
de înaltă tensiune și alta 
de ansamble sudate, o 
hală pentru montajul lo
comotivelor. Totodată, va 
începe construcția unor 
noi obiective : turnătoria 
de neferoase, secția de 
transformatoare de mare 
putere, laboratorul de 
înaltă tensiune. Valoric, 
investițiile planificate în 
1967 se ridică la aproape 
100 milioane lei, parte din 
ele trebuind să fructifice 
încă din trimestrul III. E- 
xecuția lor a fost încre
dințată unui șantier al în
treprinderii de construcții 
speciale, industriale și 
montaj (I.C.S.I.M.) Bucu
rești.

Uzina a dobîndit în 
decursul anilor, prin pro
dusele pe care le fabrică, 
un bun 
țară 
Dar 
cută 
cum 
cinile de plan 7 In 
samblu, planul valoric de 
investiții a fost depășit pe 
perioada care s-a scurs 
din acest an. Judecind 
după cifrele raportate de 
constructor și beneficiar 
s-ar putea spune că ei 
și-au făcut pe deplin da
toria. Dar, în spatele de
pășirilor globale se as
cund serioase rămîneri în 
urmă la lucrările de con- 
strucții-montaj. Stadiile lor 
fizice nu corespund pre
vederilor din grafice. Din 
volumul de lucrări stabilit 
pe semestrul I la secția 
de aparataj, în patru luni, 
s-a realizat doar ceva 
mai mult de jumătate, iar

de pu- 
trimes-

necon-

că
a-

cu-

renume atît în 
cît și peste hotare, 
șantierul care exe- 

noile obiective, 
își îndeplinește sar- 

an-

la cea de ansamble su
date, sub 50 la sută. Tre
buie precizat că ambele 
secții au termen 
nere în funcțiune 
trul II.

Cum se explică
cordanța între „valoric" și 
„fizic" în îndeplinirea pla
nului de investiții 7 Mai 
întîi, este vorba de modul 
defectuos în care factorii 
care concură la realiza
rea investițiilor de aici 
s-au ocupat de asigura
rea unor condiții hotărî- 
toare pentru desfășurarea 
în ritm susținut a lucrări
lor. Să exemplificăm. Pen
tru instalația de galvani
zare de la secția de apa
rataj, soluția de montare 
a redresorilor a fost pre
dată... la 3 aprilie. Mult 
timp au lipsit și cîteva 
tone de tablă striată, pe 
care constructorul a în
ceput s-o primească abia 
la sfîrșitul lui aprilie. La 
standul de probe A.E.G., 
documentația de execuție 
a fost predată cu mare 
întîrziere, ceea ce a creat 
greutăți în aprovizionarea 
șantierului cu cabluri. 
Montajul a început la 28 
martie, în loc de 10 ia
nuarie. -Pentru secția de 
ansamble sudate docu
mentația a fost definitiva
tă abia la 17 martie. Ca 
urmare, au apărut mari 
rămîneri în urmă. La 22 
aprilie hala nu era închi
să complet, pardoselile 
erau executate doar în 
proporție de 75 la sută, 
iar din cei 7 760 mp de 
tencuieli interioare s-au 
realizat doar 500 mp.

Predarea cu întîrziere a 
documentației tehnice, în 
multe cazuri incompletă, a 
creat și alte inconvenien
te. Montarea instalațiilor 
complexe la Araldit II nu 
s-a terminat la 28 februa
rie din lipsă de aparataje 
electrice, deși scadența li
vrării lor a expirat în no
iembrie 1966. Mai grav

șantier 
reale 

un 
lu
de 
o-

ÎN CONSTRUCȚIE LA ORADEA

în zona industrială din vestul orașului Oradea au început să prindă contur 
viitoarele construcții ale noii fabrici de mobilă al cărei fundament s-a pus 
de curînd. Constructorii montează acum stilpii pereților halei de fabricație, 
cea mai importantă parte a viitorului obiectiv. Aici se va desfășura în
tregul proces tehnologic pe o suprafață de 10 000 metri pătrați, fără ca între 
sectoarele de lucru să existe pereți despărțitori. Structura construcției este 
prefabricată integral. De altfel, și la celelalte obiective, între care magazia 
de materiale inflamabile, grupul de uscare, pavilionul administrativ, se re
marcă utilizarea aproape în exclusivitate a prefabricatelor (Agerpres)
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de livrare 
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obiective- 
întîr-

este faptul că chiar be
neficiarul, uzina „Electro- 
putere", n-a asigurat une
le materiale și utilaje pe 
care trebuia să le produ
că, nesocotind obligațiile 
asumate. Din această cau
ză montorii nu au putut 
folosi timpul din plin.

Insuficient s-au ocupat 
de acest șantier conduce
rea I.C.S.I.M.-București și 
forul său tutelar — Minis
terul Industriei Construc
țiilor de Mașini. Solicită
rile șantierului privind a- 
provizionarea cu unele 
materiale nu au fost 
prompt onorate. Ministerul 
nu a emis repartiții pen
tru unele utilaje — an e- 
lectro-compresor. 3 elec
tromotoare și altele. în 
consecință, nu s-au putut 
efectua, nici pînă la sfîr- 
șitul lunii aprilie, probele 
de funcționare a instala
țiilor de compresoare. 
Pentru alte utilaje a ad
mis termene 
posterioare 
funcțiune a
lor, eșalonîndu-le 
ziat pînă la sfîrșitul anu
lui. Așa este cazul etuve
lor Aerochim de uscat 
transformatori, al unor ma
carale, grinzilor pentru 
mașini rotative și altele. 
Oare ministerul amintit nu 
simte răspunderea și nu 
este interesat în darea în 
producție la termen a noi
lor obiective 7

Firește, de stadiul neco
respunzător al lucrărilor 
se face vinovat și con
structorul. Conducerea 
șantierului n-a acționat e- 
nergic pentru rezolvarea 
problemelor ce s-au ivit 
în execuția lucrărilor, 
complăcîndu-se adeseori 
în postura de a aștepta 
totul de la întreprinderea 
tutelară și minister. „Am 
sesizat, am cerut, ni s-a 
promis..." — așa se jus
tifică tovarășii din condu
cerea șantierului. Iar cînd 
au fost puși să explice 
cauzele rămînerilor în 
urmă, au apelat la ace
leași motivări : lipsa de 
materiale și de anumite 
categorii de meseriași, că 
întreprinderea nu a re
zolvat, nu a făcut... S-au 
omis însă propriile ne
ajunsuri în organizarea 
muncii, în urmărirea mer
sului lucrărilor, care cîn- 
tăresc mult în balanța ac
tivității șantierului. în- 
tr-una din zile, pe șan
tier nu am întîlnit decît 
doi maiștri, iar în hale și 
alte puncte de lucru exis
ta un număr redus de 
muncitori. Ulterior cm

aflat explicația : șeful 
șantierului, adjunctul său 
și alte cadre tehnice de 
conducere și îndrumare a 
lucrărilor erau plecați la 
Tr. Severin, sau la diferite 
ședințe și consfătuiri la 
Craiova.

Din discuțiile avute s-a 
desprins că pe 
există posibilități
pentru a se asigura 
ritm alert în execuția 
crărilor. „Termenele 
punere în funcțiune a
biectivelor — ne-a spus 
ing. Nicolae Roșea, șeful 
serviciului investiții al u- 
zinei — pot fi respectate. 
Este necesară însă o mo
bilizare activă a construc
torului, trecerea la lucrul 
în două schimburi. Măsuri 
energice se impun și din 
partea I.C.S.I.M.-ului și 
ministerului, îndeosebi în 
urgentarea livrărilor de 
materiale și utilaje și asi
gurarea numărului nece
sar de instalatori".

Asemenea măsuri tre
buie luate de urgență 
pentru ca noile obiective 
să fie puse în funcțiune la 
termenele planificate. De 
fapt, în ultimul timp au 
fost inițiate unele măsuri : 
a fost schimbat șeful șan
tierului, s-a întocmit un 
plan minuțios de acțiune 
pentru urgentarea lucră
rilor. s-a întărit controlul 
asupra punctelor de lucru. 
Este însă necesar ca a- 
plicarea măsurilor preco
nizate să fie urmărită pas 
cu pas, ob.ținîndu-se recu
perarea rămînerilor în 
urmă și respectarea rigu
roasă a graficelor „fizice* 
de execuție.

Este absolut necesar ca 
Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini să in
tervină de urgență pentru 
a se asigura o desfășura
re normală a execuției la 
obiectivele care trebuie 
să realizeze producție în 
acest an. Totodată ,se 
impune ca proiectantul, 
beneficiarul și constructo
rul, cu sprijinul ministe
rului, să ia toate măsurile 
fără întîrziere, pentru în
ceperea la timp a noilor 
capacități de producție 
prevăzute în planul pe a- 
cest an. Iar, ca titular de 
investiții, Ministerul In
dustriei Construcțiilor de 
Mașini trebuie să 
feste 
față de 
tițiilor 
putere" 
reia în 
sarcini deosebit de impor
tante.

Nicolae CUCU] j

mani-
maximă exigență 

realizarea inves- 
de la „Electro- 

— uzină că- 
cincinal îi revin
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In discuția aceasta — a 
spus în deschiderea dezba
terii criticul VLADIMIR 
STREINU — poate ar fi 
util întîi să vedem ce este 
aceea „diversitatea modali
tăților artistice", să înțele
gem termenul exact. Dacă 
luăm procesul culturii ro
mâne de la început, el se 
constituie dintr-o direcție 
fundamentală și din foarte 
multe direcții efemere care 
reprezintă intervenții ne
semnificative în procesul 
de cultură ; așa că, dînd la 
o parte tot ceea ce este 
arbitrar și efemer în pro
cesul culturii române, mie 
personal mi se descoperă o 
realitate fundamentală ex
primabilă prin doi termeni: 
dacism și romanitate. Toate 
sensurile culturii române, 
de cînd există ea și pînă 
astăzi, pot fi extrase din îm
binarea ordinei romane cu 
frenezia dacică ; din împle
tirea spiritualității dace și 
romane crește întreaga cul
tură română. Aceasta se 
poate urmări în definirile 
și ipostazele culturale din 
secolul al XVI-lea și pînă în 
veacul nostru. Atît în crea
ție — înțelegînd pentru se
colele mai vechi creația 
populară — cît și în teoria 
creației. Teoria creației 
noastre culturale este fă
cută de la cronicari și pînă 
azi și dacă putem s-o pri
vim, cum se spune, radio
grafie, înlăturînd ceea ce a 
fost efemer, accidental, dăm 
totdeauna peste acest sche
let intern de dacism și de 
romanitate. Pe el se în
cheagă formele cele mai 
diverse artistice ; pe el in
dividul creator pune forma 
personală.

Dar direcția aceasta, deși 
este un datum, n-a fost 
impusă. Ea este, ideologic 
vorbind, organică și con
simțită. Deci, cînd zicem 
„diversitatea modalităților 
artistice", înțelegem liber
tatea de compunere a artis
tului, nu cu direcții întîm- 
plătoare, efemere, ci com
punerea lui liberă, cu a- 
ceastă direcție a istoriei 
noastre. Numai astfel „di
versitatea modalităților ar
tistice" nu mai este un for
malism gol, ci dimpotrivă 
este o creație vie, o crea
ție plină, o creație fecundă, 
în privința vieții pe oare o 
ducem noi astăzi — viață 
socialistă — credința mea 
nezdruncinată este că ea 
poate fi exprimată de 
artiști în care viața socia
listă trăiește în chipul cel 
mai spontan, cel mai au
tentic.

Dar aș întreba : nu cumva 
diversitatea de modalități 
artistice, care se face în 
afara orientării de bază a 
culturii noastre, nu cumva 
e concepută cîte o dată 
doar ca un simplu exerci
țiu sportiv ? Fiindcă am 
văzut și eu bienala plastică 
de anul acesta și am văzut 
și cîteva expoziții personale 
de pictură. Căutîndu-și fie
care pictor modalitatea pro
prie, se ajunge uneori la 
erori cărora este bine să le 
spunem pe nume : se a- 
junge la sterilizarea chiar 
a talentelor reale și la mare 
pierdere de vreme. Cineva, 
unul dintre informi, mi-a 
spus : — Bine, eu admit că 
toate căutările noastre nu 
vor duce numaidecît la un 
rezultat! Dar dacă unul 
dintre noi va fi mîine un 
geniu ce ziceți ? I-am răs
puns : — Da, știu ce vrei să 
spui; adică să admitem o 
stare de dezordine totală, 
ca premisă a unui geniu 
posibil ?

Chiar dacă n-aș concepe 
arta în relație cu dezvolta
rea societății, nu mi se pare 
întemeiat acest punct de ve
dere, fiindcă peste orice ge
niu personal există geniul 
colectiv ; și, credeți-mă, că 
în compunerea geniului 
unui popor, oînd o viziune 
nu se exprimă printr-un 
anume om, aceasta nu în
seamnă că ea va rămîne 
neexprimată. Nu. Va găsi 
pe altcineva s-o exprime, la 
alt moment, dar de expri
mat tot se va exprima. 
Geniul colectiv al poporu
lui este mai cuprinzător 
decît geniul individual al 
orișicui.

Sînt un partizan al „di
versității modalităților ar
tistice". Am fost întotdeau
na orientat spre aportul de 
unicitate al operei deșartă. 
Mi se pare însă că astăzi se 
face uneori nu numai în li
teratură, dar și în artele 
plastice, un abuz de expe- 
rimentalism. Abuzul începe 
chiar de la ouvîntul „expe
riment". Stăruința în in
form este cel mai paradoxal 
formalism. Se face uneori 
din „diversitatea modalită
ților artistice" un fanion 
de luptă formalistă ! Un fa
nion care neînfipt în 
ceea ce este fundamental în 
cultura noastră este al 
dexterității și nu al crea
ției. Artiștii noștri ar fi mai 
cîștigați dacă ar fi făcuți 
atenți asupra sensului fun
damental al culturii țării 
lor. Ei trebuie să știe să 
împace vitalismul dacic cu 
ordinea romană și nu să ia 
aceste valori, care scapără 
voltaic din antinomia lor 
toată cultura românească, 
nu să le ia ca abstracțiuni 
pedagogice, ci să le trăiască 
în transformările lor, în 
forme proprii și actuale de 
cultură, fără să repete for
mele de mai înainte. 
Aceasta este adevărata uni
citate, aceasta este modali
tatea plină de consecințe a 
creatorilor de cultură ro
mână.

Toată chestiunea este că 
noi care medităm asupra 
fenomenului de cultură ro
mânească și fenomenului de 
cultură în general să putem 
impune ceea ce se numește 
„măsura creatoare”. Numai 
astfel cred că se poate atin
ge problematica noastră 
profundă, căreia i se spune 
cu un termen de mare cir
culație „specific național”, 
văzut ca percepție estetică 
a acestui spațiu în care s-a 
născut neamul nostru, ca 
o caracteristică a lui în, ra
port cu lumea externă, a 
felului nostru dtț a gîndi 

asupra vieții. Pompiliu 
Constantinescu, în tinerețea 
noastră, scriind ceva despre 
mine, a spus că aș fi un fel 
de „clasic al modernismu
lui". Nu vedea injust, 
fiindcă eu sînt pornit cu 
toate aspirațiile mele către 
cele mai îndrăznețe înnoiri, 
dar îmi iau voia să le cîn- 
tăresc și valoarea. îndrăz
neala cuiva, care echivalea
ză cu voința de a-și sări 
umbra, nu-mi spune nimic. 
Mă interesează îndrăzneala 
care este ipostază modernă 
a acelei substanțe funda
mentale din care se naște 
cultura țării mele, care îi 
dă o formă personală, uni
că. Și cred că în sensul a- 
cesta modalitățile artistice 
au dreptul să fie cît mai 
diverse. Din clipa în care 
artistul creator — artistul 
creator nu se desprinde 
niciodată de această ma
trice generativă — din clipa 
în care artistul vizează la 
alte esențe, care sînt carac
teristice poate pentru alte 
popoare, în clipa aceea, ca 
om care am urmărit for
mele istorice ale culturii 
românești și poate și a altor 
țări, îmi dau seama că nu 
este vorba de o valoare 
fundamentală.

Tradiția impresionismu
lui și post-impresionismu- 
lui — a subliniat ION 
FRUNZETTI — care în
seamnă filonul mare al ar
tei moderne românești din 
secolul XIX și începutul se
colului XX — determina o 
artă de un mare lirism, de 
o mare efuziune sentimen
tală, pe linia poeziei româ
nești. Acest impresionism a 
fost păstrat ca stil dincolo 
de limitele existenței isto
rice a curentului, și între 
cele două războaie mirosea 
puțin a provincialism. După 
ce am văzut expozițiile 
străine organizate la noi 
sau pe cele internaționale 
la care am participat, 
mi-am dat seama că ceea ce 
se face astăzi în plastica 
românească tinde pe bună 
dreptate să se sincronizeze 
cu actualitatea restului 
lumii. Pe de altă parte, arta 
noastră din secolul XIX, 
cît și din secolul XX a fost 
aspirată de către mulți ti
neri, ceea ce îi împiedică 
să sară dincolo de cal; sînt 
rari aceia care se anexează 
efectiv la un curent de 
modă străină. Există însă, 
evident, și din aceștia.

Există și la noi, cum 
scriam nu de mult, turistul 
prin dicționarele de forme, 
omul curios de noutăți, care 
se delectează cu o revistă — 
ceea ce nu e reprobabil de 
fel — și vine apoi cu nou
tăți, ca fiind invenții perso
nale, (ceea ce e nepermis) 
și trece drept inovator ! 
Dar majoritatea artiștilor 
sînt oameni cu căutări per
sonale. Nenorocirea este că 
unii, fiind lipsiți de sufi
cient spirit de discernă- 
mînt, se închină total unor 
curente și se întreabă prea 
puțin cum ar putea adapta 
unele mijloace la o formulă 
de artă apropiată de ceea 
ce avem noi de spus. Unii 
artiști copiază adesea nu
mai litera modei respective, 
fără a pătrunde pînă în in
tențiile ei filozofice.

Este adevărat că el au 
tot experimentat! Dacă îmi 
permiteți să fiu cu totul 
sincer, m-aș încumeta să 
spun că aceste experimen
tări puteau fi evitate dacă 
se făceau filogenetic ; dar 
ele se făceau de obicei on
togenetic, și atunci fiecare 
trecea prin toate stadiile de 
dezvoltare prin care au tre
cut curentele europene 
pînă să ajună la nivelul de 
astăzi. Se reface cîteodată 
experiența cubistă (1907— 
1910), se reface experiența 
constructivismului și fu
turismului cu care s-a aso
ciat cubismul după 1911, se 
reface experiența supra
realistă din jurul primului 
război mondial, se reface 
chiar, pe ici pe colo, expe
riența dadaismului.

Este foarte adevărat că 
de multe ori încercările de 
reînnoire .neîntemeiate pe 
autentice necesități, ci pe 
mode, nu dau rezultate și 
rămîn la stadiul adaptării 
superficiale. Bineînțeles că 
critica are rostul să tragă 
clopotul de alarmă de cîte 
ori se ivește o asemenea 
grindină de interpretare su
perficială. Există un dialog 
activ între critic și artistul 
care crede în cuvîntul cin
stit al oamenilor de cultură 
și de gust, dialog ce ajunge 
pînă în cele din urmă să 
stabilească la artiști un cu
rent de opinie în favoarea 
sensurilor comunicării uma
ne, a mesajului ce trebuie 
încorporat într-o anumită 
experiență de artă sau de 
critică, a transgresiunii sta
diului de simplă experi
mentare. Fiindcă, în fond, 
experimentezi în vederea 
unei viitoare activități ex
presive ! Dacă însă această 
activitate expresivă se ami
nă de fiecare dată, începi să 
uiți pentru ce ai început să 
experimentezi.

Artiștii după cel de-al 
doilea război mondial în
cearcă să extindă conceptul 
de tradiție românească din
colo de pragul secolului al 
XIX-lea, la inovatorii seco
lului al XVIII-lea, cei care 
laicizau arta bisericească, 
introducînd în contextul 
sintactic al artei religioase 
elemente morfologice și do 
observație, valabile pentru 
arta laică. Narativii de azi 
nu sînt mai puțin moderni 
cînd se reîntorc la naivita
tea stilului popular din se
colul al XVIII-lea, la acei 
zugravi țărani care, pe mar
ginea anecdoticii religioase, 
își formulau etica lor, ex- 
tinzînd narația la viața de 
toate zilele a țăranilor în 
mijlocul cărora trăiau și 
dintre care se selecționau, 
tinzînd să-i exprime. Vasă- 
zică, există această tendință 
spre narativismul stilului 
popular. Există încă o în
cercare de a adîncl spiri
tul unei arte populare mai
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vechi decît cea din secolul 
al XVIII-lea feudal, de a 
merge la tradiția populară, 
despre care etnografii afir
mă adeseori că ar fi moște
nitoarea artei străvechi a 
populațiilor de pe aceste 
pămînturi, încă din neoli
tic, și că acea artă este 
foarte asemănătoare cu a- 
ceea ce este arta vie a țăra
nului român și astăzi. Ce
ramica ce se practică la noi 
are uneori meandrele cul
turii neolitice Cucuteni. 
Alteori o geometrizare da
torată tipului de transport : 
oalele erau îmbrăcate în 
plasă de funie. Ea vădește 
în același timp și intruziu
nile bizantine tîrzii, și are 
și aspecte baroce, venite 
o dată cu secolele al 
XVII-lea și al XVIII-lea 
(Brîncoveanu etc).

Toate aceste straturi tre
buie cercetate și studiate. 
Din păcate artistul trebuie 
să-și facă singur opera de 
cercetare, deși există în 
momentul de față un cor
pus de documente, studiate 
și publicate, care indică 
originile artei noastre culte 
în evul mediu și încearcă 
să stabilească legătura cu 
filonul popular. Cu toate că 
există un Institut de folclor 
și etnografie și o secție de 
artă populară la Institutul 
de istorie a artei al Acade
miei, avem lucrări mult 
prea parțiale și mono
grafice de acest fel care 
nu dau încă artistului, di
rect, soluțiile necesare. Fie
care artist pornește de la o 
experiență a artei populare 
de obicei regională, de la 
el din sat sau£din regiunile 
pe care le cunoaște turistic 
și are mai puține posibili
tăți de a descifra spiritul 
general al artei noastre 
populare. El caută deseori 
rădăcinile artei moderne 
într-o formulă de artă 
populară foarte circumscri
să geografic. Unii încearcă 
să îmbine în plastică tipul 
de gîndire a țăranului ro
mân, cu formele de gene
ralizare și abstracțiune ale 
artei moderne. Este o între
prindere deloc ușoară, 
fiindcă arta modernă s-a 
născut în circumstanțe isto
rice date; lumea uită că ea 
a luat drept model folclo
rul negru, într-o expoziție, 
cea din 1906, de la Bru
xelles — în timp ce arta 
noastră populară își păs
trează o simbolică a ei, o 
ornamentică expresivă din 
care nu poți extrage forme 
pure fără să aduci o dată 
cu ele contextul simbolic 
respectiv din arta vie a po
porului.

Marea problemă a artis
tului de astăzi este să înțe
leagă arta poporului lui. 
Peste tot unde există o tra
diție îndelungată, multi
seculară sau chiar milena
ră, cum este la noi — ar
tistul are datoria de a o ur
mări. Tipul de abstracti
zare a formelor ornamente
lor țărănești nu este mai 
puțin intelectual decît cel la 
care ajung artiștii culți ai 
altor popoare. Pe de altă 
parte el are de urmărit 
funcțiunea acestui ornament 

în contexte sintactice pre
cise. Deci, e obligat să știe 
a face și morfologie și sin
taxă. E clar că unii dintre 
artiști și fac aceasta. Aș 
cita, de pildă, inspirația din 
covoarele populare a lui 
Ion Pacea, tablourile inspi
rate din icoanele pe sticlă 
ale lui Ion Gheorghiu, sau 
tablourile lui Brăduț Cova- 
liu, care conțin o anumită 
semnificativă colisiune în
tre arta lui Braque și pic
tura ceramicii noastre. La 
alții, mai tineri, ca de pildă 
la Toma Roată, se vede o 
legătură între secolul al 
XVIII-lea și secolul al 
XX-lea ; și încă multe 
exemple s-ar putea da.

Există nenumărați artiști 
care promit că la un anu
mit moment vor putea a- 
junge la o articulare vala
bilă a limbajului, îneît prin 
el să extragă și să eviden
țieze din realitate semnifi
cația majoră, teze pe care să 
le proiecteze după aceea, 
sub formă de metafore 
plastice, într-o transcripție 
modernă, legată, în același 
timp, de formulele schemei 
de organizare a ornamentu
lui popular.

Acesta este artisticește 
idealul nostru, în țara a- 
ceasta în care există de 
milenii o mare tradiție, și 
unde gustul marilor mase 
pentru artă nu numai că nu 
trebuie educat de noi din
tru început, ci, dimpotrivă, 
trebuie luptat ca el să nu 
se piardă. Adică : nu sîn- 
tem în fața unui popor care 
trebuie s-o ia de la început 
în materie estetică ; dimpo
trivă, există înalte predis
poziții estetice, foarte pre
cise, și acestea pot fi foarte 
bine duse mai departe în 
măsura în care semnifica
ția lor este pătrunsă.

Educația datorată artei 
populare este cea mai 
frumoasă școală și îm
bucurător este că noua 
generație, în mișcarea plas
tică românească, învață 
la ea. Există o conștiință 
certă a vechimii simțului 
nostru estetic la artiștii care 
caută astăzi să descifreze 
trunchiul tradiției și să-și 
ducă studiul și mai departe, 
către formulele arheologice 
ale artei românești ; aceas
tă tendință, care face ca 
arta nouă românească să se 
unească cu tradițiile ei 
străvechi, ml se pare solu
ția cea mai valabilă a ino
vațiilor care se caută astăzi 
în sensuri și în limbaj.

Din acest punct de vedere 
salutăm diversitatea forme
lor de stil, ale stilului ro
mânesc.

îngăduiți-mi — a arătat 
GEORGE MUNTEANU — 
ca în scurta mea interven
ție să formulez doar cîteva 

observații asupra naturii, 
modalităților și rezultate
lor experimentului în viata 
literară.

Nu-i de fel rău că se vor
bește azi atît de mult des
pre experiment. Ba e întru 
totul firesc, ține de stilul 
unei epoci care-i prin ex
celență a celor mai cuteză
toare revoluții sociale și a 
unei revoluții tehnico-știin- 
țifice fără precedent. Re
gretabil e numai că despre 
experiment se vorbește une
ori nepermis de superficial 
și că se așteaptă de la el 
ceva în genul miracolelor. 
Mai mult : unii dintre cei 
ce-1 exaltă cu un fel de su
perstițioasă admirație par a 
considera că totul începe 
de la ei, inclusiv monopolul 
științei de a experimenta.

In fapt, cei ce gîndesc 
astfel, iluzionîndu-se, adop
tă o poziție — iertată fie-mi 
comparația — asemănătoare 
cu a domnului Jourdain, 
bravul erou al lui Moliăre. 
Creație fiind desigur, însă 
creație conștientă, nu 
„parthenogeneză" biologi
că — așa cum se mai con
sideră pe alocuri, după pre
ceptele unei estetici de mult 
depășite — literatura e prin 
natura lucrurilor un expe
riment continuu. Și cum 
n-ar fi astfel, cînd — pre
cum s-a observat mereu, 
îndeosebi de la romantism 
încoace — scriitor adevărat 
e acela care-și creează de 
fiecare dată propriile-i re
guli ?! Incepînd prin a ob
serva cum fac maeștrii, „fu- 
rînd“ cîte ceva din secretele 
îndeletnicirii de scriitor de 
la mulți dintre aceștia, ve
ritabilul scriitor se dove
dește a fi acela care într-un 
răstimp nu prea lung înțe
lege că trebuie să se întoar- 
ne cu hotărîre spre sine. 
Unica „metodă1' e de a-ți 
face mesajul comunicabil 
— dacă ai într-adevăr un 
mesaj de împărtășit — adi
că de a-i găsi o structură 
coerentă în planul artistic, 
aptă să vorbească unui ci
titor mai întîi ipotetic, apoi 
real. Fiindcă nu e scriitor 
adevărat nici acela care gă
sește cititori formați de-a 
gata, ci numai cel care-și 
formează pînă la urmă pro
priii săi cititori. Iar toate 
acestea ce altceva repre
zintă dacă nu un experi
ment neîntrerupt, proteic, 
neînchipuit de dificil, fiind
că reprezintă expresia con
știentă a unui efort de a 
repera noul ?

Astfel stînd lucrurile, aș 
adăuga imediat că și criti
cul este un experimentator 
neobosit. Tar prin aceasta e 
un creator. Un creator de 
opinie literară, cu condiția 
de a fi în prealabil un crea
tor de sine. In acest sens, 
cred că unii critici alunecă 
pe _ panta unui experimen- 
talism steril cînd supra
licitează reacțiile subiectu
lui în cadrul lecturii, cînd 
postulează „inventarea" o- 
perei. Ar fi un bovarism la 
îndemîna oricui, o lene a 
spiritului, să ne mulțumim 
a-1 aduce pe scriitor la nu
mitorul nostru, cînd proble
ma e aceea de a orea fiecă

rui scriitor, realmente nou, 
cititorii pe care-i merită.

Cele cîteva observații de 
pînă acum asupra experi
mentului rămîn, desigur, 
încă prea la nivelul unor 
propoziții generale. Se cu
vine. de aceea, să adaug că 
în ultimele două decenii 
am fost. între altele, mar
torii a două ipostaze deo
potrivă de nefecunde ale 
experimentului. judeeîn- 
du-le prin implicațiile și re
zultatele lor. S-a încercai 
să se supună creația unoi 
canoane generale, care nu 
puteau favoriza apariția a- 
celui răspuns unic, de- 
curgînd din premise unice, 
care e opera de veritabilă 
creație. Acum asistăm la 
tendința de a experimenta 
din extrema cealaltă, a ne
supunerii la nici un fel de 
norme, nici chiar la acelea 
care ar decurge funcțional 
din particularitățile unice 
ale unui mesaj. Reconfir- 
mînd în felul său vechiul 
adevăr că extremele se a- 
trag „experimentalismul" 
se supune și el la un canon 
nivelator : acela al modei 
de a părea inedit, original 
cu orice preț. însă în vesti
mentație, nu și în mesajul 
lor. Iată — alegînd la în- 
tîmplare din lecturile recen
te — un „profil" publicat 
în revista „Orizont" (nr. 1. 
1967) al cărui prozaism — 
poate voit, nu izbutește de
cît să stîrnească ilaritate : 
„Căci vă spun : sînt un bă
iat de treabă ! Nu / vă fac 
de rîs ; înțelegător, munci
tor ; / Muncesc mult, foarte 
mult, neașteptat de mult /. 
Cu degetele optimiste, cu 
brațele toate, cu / Perechea 
de creieri". Iată și în ce fel 
se face educația celor mai 
tineri poeți, a debutanților. 
la rubrica de „Corespon
dență literară" a revistei' 
„Cronica" (nr. 12/1967) unde 
sînt reproduse aprobativ a- 
semenea versuri : „Iarba 
cîntă în sus și în jos și co
coșii / întind dimineața, gu
șile rămîn / să-ncălzească 
gîndacii /. Bărbații, nu 
fiindcă au palme-n care-n- 
cape pădurea, / se bărbie
resc atît de rar, / ei trebuie 
să semene cu brazii". Sau : 
„Soarele sapă-n fiecare os / 
și-n basm s-a-mbolnăvit 
pădurea / de cînd mă vrei 
arbore al muntelui /. Zbur
dă arborii-n pămînt ca o 
moștenire a sîngelui / ora
șul împinge în parcuri și 
aerul înflorește ; / se spune 
că uleiul lunii vindecă pu
țin..." Etc. Vom cădea de 
acord, cred, fără multă dis
cuție, că departe de a fi o 
expresie a „dramei limba
jului", asemenea versuri 
pun în situații dramatice 
doar gramatica elementară. 
Și nu sînt singurele ce s-ar 
putea invoca.

Dacă. într-o formulare 
suficient de cuprinzătoare, 
gustul poate fi definit drept 
expresia căutării și găsirii a 
ceea ce se cheamă măsura 
lucrurilor (inclusiv a celor 
denumite în mod expres 
„frumoase"), drept norma 
lor interioară de structu
rare, — atunci se poate 
conchide că experimentul 

veritabil nu poate fi decît 
cel călăuzit intim de gust. 
Și, firește, de talent. Fiind
că și în definiția experi
mentului autentic intră i- 
deea de orientare a lui după 
rațiunile lăuntrice ale me
sajului inedit ce-și cere o 
structurare pe măsură. A- 
semenea rațiuni îndrumea- 
ză. cred eu, experimentele 
grave, majore — și desigur 
nescutite de riscuri vre
melnice, ca orice experi
ment — care merită cuve
nitul efort de comprehen
siune. Cînd însă căutările 
îndărătul cărora simți zba
terea unui gînd nemairostit 
sînt secondate de experi
mentalismul sălciu al imita
torilor ce bravează gustul 
public, e locul să ne amin
tim — cred — de maio- 
rescianul „în lături" și să-I 
amintim și celor în cauză.

Varietatea de stiluri este 
un fenomen foarte natural 
într-o cultură matură și 
doar perioadele cu caracter 
de tranziție împing la uni
formitate — a continuat 
NICOLAE MANOLESCU. 
Cine are curiozitatea să 
cerceteze viața literară ro
mânească din epocile ei în
floritoare observă numai- 
deoît infinita diversitate de 
forme literare, de modali
tăți, de stiluri individuale. 
Dar orice diversitate poartă 
în ea și germenii unei anu
mite (poate nu e cuvîntul 
cel mai nimerit) dezordini : 
inflația, fenomenele de 
modă și de mimetism, ca
zul exagerat ce se face de 
experimentul artistic. în ju
rul anului 1930 existau cîteva 
sute de poeți. Citind, în ve
derea unei probabile anto
logii, o mare parte din vo
lumele lor, am găsit mai 
mult de șaizeci de nume 
demne de atenție. Nimeni 
nu pretinde că tot ce se 
scrie e ireproșabil, nici vor
bă că se experimentează și 
fără folos adesea, dar o cul
tură nu e o seră, o lume 
artificială, ci un organism 
adevărat, în care formele 
de viață viabile coexistă cu 
acelea parazitare.

Care e, în această pers
pectivă, sensul criticii ? 
Critica are datoria să ana
lizeze și să comenteze cul
tura, nicidecum să ofere 
rețete. însă critica poate 
deveni un instrument im
portant, o conștiință puter
nică a culturii și, așa fiind, 
rolul ei îndrumător nu poa
te fi neglijat. O cultură fără 
spirit critic nu e niciodată 
o mare cultură. Esențialul 
este însă să nu ne închi
puim că această conștiință 
critică e exterioară, supra
pusă. că vine din afară, din 
alte coordonate istorice. 
Conștiința critică e produ

sul culturii însăși, e modul 
ei superior de a lua cunoș
tință de sine. Nici — neapă
rat — conștiința critică nu 
premerge creația : de cele 
mai multe ori o cultură iese 
din impas creînd forme noi, 
spontan, printr-un proces 
adînc de regenerare și con
știința critică întîrzie, des
coperind abia pe urmă, sis- 
tematizînd, orientînd ceea 
ce s-a creat.

în momentul nostru isto
ric, s-a produs explozia aș
teptată în toate domeniile 
artei. întîrzierea conștiin
ței critice față de extraor
dinara mișcare creatoare e 
evidentă și cred că ea 
ne explică sentimentul 
(frecvent) de surprindere 
care ne stăpînește. Cultura 
e cu un pas înaintea spiri
tului nostru critic. Aceasta 
nu înseamnă, repet, că tot 
ce se scrie e durabil și de
finitiv, dar sensul general e 
bun și nu avem temeiuri 
de îngrijorare.

Cauzele întîrzierii sînt 
numeroase. Iată una singu
ră. în orice cultură care nu 
mai e Ia începutul ei (și a 
noastră nu e) critica are 
caracter de specialitate. E. 
așadar, firesc să nu cerem 
cuiva să se priceapă în mai 
multe domenii și să ne luăm 
informațiile din consultarea 
specialiștilor. Dar nu e fi
resc să lipsească (aproape 
cu totul) preocupările de 
critică culturală și de filo
zofia ori de istoria culturii. 
Explicația trebuie căutată 
în necolaborarea diferitelor 
discipline (a istoriei cu arta, 
a filozofiei cu arta) și în 
stadiul necorespunzător al 
unora din aceste discipline. 
Istoricii literari recurg a- 
desea la dezvăluirile de de
taliu ale istoricilor celor
lalți, dar niciodată la sinte
zele lor. Terminologia șa
blon a filozofilor, răsfrîntă 
în estetică, a fost, mulți ani. 
o piedică esențială în calea 
criticii. Absența studiilor 
(ori măcar a interesului) 
pentru diferitele științe ale 
omului, antropologia, etno
grafia, sociologia aplicate 
limitează posibilitatea dez
voltării unei critici științi
fice în sens superior așa de 
necesară pentru o cultură. 
Numai o astfel de critică 
poate releva culturii pro
priile resurse interioare, 
lungile, variatele, tulbură
toarele ei tradiții — și poate 
stinge în creatori orice în
doială cu privire la autenti
citatea operei lor. Cînd un 
creator e și un om de cul
tură el se va simți mai în 
siguranță și va privi mai 
cu gravitate lumea. Pentru 
a crea mai bine, e necesar 
să ne cunoaștem mai bine. 
Trebuie să coborîm în adîn- 
cul nostru trecut nu numai 
cu bunăvoință, dar și cu 
spirit critic și filozofic. 
Avem nevoie să ne spriji
nim cultura pe care o facem 
sau pe care o descoperim la 
înaintașii noștri pe o înaltă 
conștiință critică, pe o vi
ziune filozofică superioară. 
Este singurul mod de a 
privi evoluția culturii noa
stre în extraordinară emu
lație. de a deosebi realiză
rile de eșecuri, de a sprijini 
tendințele pozitive.

Variația individuală e im
plicată ireductibil în crea
ția artistică ; cine uită a- 
ceasta se așază în afara 
artei — a intervenit în con
tinuarea discuției DAN 
HĂULICA. Dar de aici, de 
la a recunoaște că multipli
citatea formulelor artistice 
reprezintă o nevoie ineluc
tabilă, pînă ia orgoliul și 
religia diferenței individua
le, este o anume distanță. 
Cine meditează dintr-o 
amplă perspectivă istorică 
la destinul faptei creatoare 
e silit să constate că ori
ginalitatea unei culturi nu 
este simpla sumă a unor 
originalități individuale. 
Baudelaire, care nu poate 
fi bănuit de frenezii totali-: 
țariste, spunea că, în epoca 
modernă, „pictorul a ucis 
Pictura"; pentru că origina
litatea individuală a artiști
lor din epoca lui, mai tran
șantă decît a precursorilor, 
se însoțea, totuși, cu lipsa 
de stil a civilizației în care 
le era dat să se înscrie. 
Cred că greșim dacă discu
tăm despre modalități, pier- 
zînd din vedere asemenea 
înțelesuri mai vaste ; dacă 
lăsăm noțiunea să se degra
deze într-un clișeu frivol ; 
și nu o dată, străbătînd ar
ticole de critică în care ter
menul este invocat cu facilă 
dezinvoltură, simți nevoia 
de a citi modă în loc de 
modalitate.

, Climatul de fertilă discu
ție spre care ne îndeamnă 
politica partidului, nevoia 
de a aborda prompt și 
proaspăt aspecte variate ale 
realității ne obligă tocmai 
să înțelegem cu anume spo
rită gravitate ideea modali
tăților artistice. Cînd a fost 
cioplită Masa Tăcerii, după 
desenul lui Brâncuși, cineva 
s-a gîndit să aplice pe tam
burul de piatră, cu o evi
dență ostentativă, numele 
artistului; consternat. Brân
cuși s-a simțit dator, atunci, 
să reteze un strat întreg din 
trunchiul de piatră, pentru 
a alunga de pe Masa Tă
cerii orice urmă de impură 
veleitate individualistă ! 
Sfîșiată, nu o dată, de un 
subiectivism vehement, arta 
secolului nostru caută acum, 
în forme uneori paradoxale, 
calmul unei anume imper
sonale obiectivări : de aici, 
de altminteri oricît ar fi de 
contestabil uneori rezulta
tul, mimarea tehnologiei, 
efortul de a echivala, în 
orizontul artei, anonima o- 
biectivitate a industrialis
mului modern.

A intui cu putere di
mensiunea supra-individua- 
lă, care e latentă într-o 
mare operă de artă, este, 
cred, o îndatorire de căpe
tenie a criticului. Mi s-a 
povestit, despre Mihail Sa- 
doveanu, acest lucru insolit 
și tulburător : în anii săi 
tîrzii, punea să i se citească 

din lucrări ale sale mai 
vechi. După cutare capitol, 
exclama, cu o satisfacție 
ingenuă și în același timp 
detașat obiectivă : „Foarte 
frumos 1“ Intra, venind dio 
afară, în universul definit 
al operei sale, se lăsa scăl
dat de luminile și puterile 
acestei lumi, ca într-un 
tărîm impersonal, față de 
care ideea de autor rămînea 
un firav non-sens.

îmi pare de altminteri ca, 
racteristic că, în istoria ar
tei, de pildă, geniile cărora 
secolul nostru le-a făcut 
dreptate — marii redesco- 
periți sau descoperit! pen
tru întîia oară, un Piero 
della Francesca, un Vermeer 
sau Georges de La Tour — 
sînt poeți ai liniștei severe, 
ai unei transparente imper
sonalități.

Această impresie de trans
parență admirabilă a mij
loacelor întrebuințate este 
semnul oricărei creații ar
tistice tinzînd spre un zenit 
al expresiei. Ceea ce consi
der precar, din punct de 
vedere estetic, în discuțiile 
noastre despre modalități 
este tocmai faptul că ele nu 
depășesc sfera disputelor 
de gramatică plastică ori de 
atelier literar ; faptul că nu 
știu să detecteze suficient 
spiritualitatea însăși a crea
ției. Asta reduce discuțiile 
despre modalități la un ni
vel meșteșugăresc și, fatal
mente, provincial. In punc
tul sublim de ardere al 
creației lor, marii artiști 
răstoarnă orice previziune 
limitativ tehnică : ultimul 
Tizian — celebra Pietâ de la 
Academia Venețiană — este 
un Rembrandt. ultimul 
Michelangelo țîșnește și el 
fulgurant, depășind vreo 
3—4 secole de evoluție sin
tactic normală a mijloacelor 
plastice. Echivalentul tehni
cismului fără orizont, în cri
tică, este. în creație, un 
aer silnic, de opintire meș
teșugărească, pe care-1 con
statăm și în producții ope
rabile, al căror mers nu â„- 
bîndește o arcuire cu ade
vărat generoasă, tocmai din 
pricină că artiștii sînt prea 
atenți să facă o demonstra
ție tehnică, să arate numai
decît că mînuiesc mijloace 
sincronizate cu evoluția eu
ropeană.

Ideea de „măsură crea
toare", lansată în discu
ția noastră de Vladimir 
Streinu, îmi apare foarte 
rodnică, tocmai pentru că 
nu e vorba aici despre o 
măsură în sensul mediocri
tății horațiene, ci într-un 
sens revelator și primor
dial, acela la care se gîn- 
dea Brâncuși cînd se refe
rea la echitatea adîncă a 
operei de artă ; este măsura 
care înseamnă rațiunea ul
timă a lucrurilor, care con
duce tocmai spre o gîndire 
esențială, aptă de a simpli
fica radical și fecund for
mele. A evoca acest ideal 
de „măsură creatoare", e 
altceva decît a cîntări cu 
prudentă farmaceutică in
fluențele ; o critică de mare 
responsabilitate nu se mul
țumește să manipuleze abil 
un sistem de vane în cu
rentul unei culturi, ci își 
propune tocmai să dec an- 
șeze valențele adinei, ale a- 
cestei culturi.

Ceea ce nu observăm 
uneori este că cerebralis- 
mul care preface arta în
tr-o joacă de programe și 
de manifeste — „Publicul 
cere opere, iar noi îi dăm 
manifeste" — cerebralism 
care împinge, pe toate me
ridianele, la atîtea experi
mente sterile, este la anti
podul adevăratei, gravei in
telectualități. Poussin, plim- 
bîndu-se în For, care era 
pe atunci Campo Vaccino, 
un cîmp de ruine unde 
pășteau vitele, luă, într-o 
zi, de pe jos o bucată de 
pămînt, amestecată cu firi
mituri de marmură antică : 
„Asta e Grecia !" — spuse 
el, o realitate, deci, nu de 
ordinul unei simple proiec
ții imaginative, ilustru ab
stracte, ci încorporînd pă- 
mîntul umil, cu viata lui 
tăcută. Grecia — vreau să 
spun măsura clasică, ideală 
a lucrurilor — e și în pă- 
mîntul nostru, nu numai în 
Hellada ; era aici, într-un 
fel, chiar înainte de or
dinea romană ; componenta 
noastră dacică n-a fost 
doar o dimensiune dionisia
că. Ornamentica folclorului 
nostru este de o mare seve
ritate geometrică. Lucian 
Blaga a comentat cu saga
citate această trăsătură a 
sensibilității noastre artisti
ce, cu atît mai revelatoare 
cu cît dorienii înșiși, pur
tătorii așa-numitului stil se
ver, geometric, veniseră în 
Hellada dinspre părțile 
noastre, de la nordul Du
nării. Noi ne întîlnim cu 
Grecia, cu echilibrul clasi
cismului, într-un fel spon
tan, organic, prin aceste 
anticipații care vin din 
preistorie — și pe care le-a 
valorificat magnific Brân
cuși.

încă o dată, așadar, ideea 
de măsură trebuie să aibă, 
pentru critic, înțelesul unei 
superioare intelectualități. 
Numai astfel discuția des
pre modalități va ieși defi
nitiv din faza clișeelor co
mode, a distincțiilor fără a- 
coperire, care se ivesc de 
atîtea ori în argumentările 
noastre. Ani de zile, de 
pildă, a funcționat o falsă 
opoziție, aceea între frescă 
și evocarea complex psiho
logică — între două mo
dalități așadar. Marile fres
ce ale lumii, marile desfă
șurări de spatii și de forme 
umane nu-s de loc la anti
podul psihologicului. Inven
ția lor e poetică, adică su
blim psihologică : Giotto, 
Piero, chiar Rafael, cînd e 
mare, dă o dimensiune a- 
dînc psihologică frescelor 
sale — portretizînd, de 
exemplu, figurile din Bol- 
șena. E un exemplu, ales la 
întâmplare, pentru a ilustra 
o anume lene de spirit și 
unele clișee acceptate co
mod de critica literară. 
Discuțiile despre modalități 
trebuie, cred, să depășească 
un asemenea pericol.

Masă rotundă 
realizată de Adrian

ANGHELESCU
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Miting de 
solidaritate 
cu lupta 
poporului 
vietnamez

Delegația Uniunii tineretului ce
lor ce muncesa din R. D. Vietnam, 
condusă de Hoang Dinh Song, 
membru al Biroului Permanent al 
C.C. al Uniunii, care întreprinde 
o vizită în țara noastră, la in
vitația C.C. al U.T.C., a sosit sîm- 
bătă în orașul Iași. Delegația a vi
zitat printre altele Fabrica de an
tibiotice, Universitatea „Al. I. Cuza“ 
și a fost primită la Comitetul re
gional Iași al P.C.R. de primul se
cretar, Miu Dobrescu.

După-amiază, la Casa tineretu
lui, oaspeții au participat la un în
suflețit miting de solidaritate a ti
neretului ieșean cu lupta dreaptă 
a poporului vietnamez împotriva a- 
gresorilor americani. Conducătorul 
delegației tineretului vietnamez 
și-a exprimat cu acest prilej satis
facția de a fi cunoscut succesele 
pe care poporul român le dobîn- 
dește în toate sectoarele de activi
tate, subliniind că pretutindeni pe 
unde a trecut delegația a fost în
conjurată cu deosebită căldură și 
dragoste. Folosim acest prilej — 
a spus vorbitorul — pentru a adresa 
mulțumirile noastre călduroase Co
mitetului Central al P.C.R., guver
nului României, poporului și tine
retului dv. pentru valorosul spri
jin politic, material și moral acor
dat poporului vietnamez în lupta 
sa nobilă pentru apărarea libertății 
și ființei naționale, împotriva im
perialismului american.

Participanții au adoptat o mo
țiune de solidaritate cu lupta po
porului și tineretului vietnamez.

(Agerpres)

VIZITELE MINISTRULUI
AGRICULTURII DIN IRAN

Sîmbătă dimineața, delegația ira
niană condusă de Ismail Riahi, mi
nistrul agriculturii, însoțită de Tri- 
ță Făniță, secretar general în Con
siliul Superior al Agriculturii, a 
vizitat Complexul de creștere și în- 
grășare a porcilor de la Ulmeni, Sta
țiunea de mașini și tractoare de la 
Tărtășești și Școala profesională de 
mecanioi agricoli din această loca
litate. Oaspeții s-au interesat de 
dotarea, organizarea și relațiile sta
țiunii cu cooperativele agricole pe

eare le deservește și de organizarea 
pregătirii cadrelor necesare agricul
turii. Tot în cursul dimineții, mem
brii delegației au făcut o vizită la 
uzinele „Semănătoarea" din Capi
tală, unde le-au fost prezentate dife
rite tipuri de mașini agricole. Oas
peții și-au exprimat dorința de a 
încerca unele din aceste mașini în 
agricultura Iranului.

După-amiază, delegația a vizitat 
Muzeul Satului.

(Agerpres)

A apărut nr. 2
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O delegație economică condusă 
de Dumitru Bejan, prim-adjunct 
al ministrului comerțului exterior, 
a plecat sîmbătă după amiază în 
Austria, unde va face o vizită de 
cîteva zile.

internațional de turism
★
încheiat lucrările 
internațional de 

s-au

Sîmbătă s-au 
Simpozionului 
geomorfologie aplicată, care 
desfășurat timp de trei zile în sala 
Dalles din București. Organizat de 
Comitetul Național de geografie, 
în colaborare cu Uniunea Interna
țională de geografie și cu sprijinul 
Academiei și Ministerului învăță- 
mîntului, simpozionul a reunit ca
dre didactice din învățămîntul uni
versitar, cercetători în domeniul 
geomorfologiei, precum și specia
liști din 10 țări ale Europei și Ame
rică.

★
Colectivul Teatrului de Stat al 

R. D. Germane „Deutsches Thea
ter", care a făcut un turneu în 
țara noastră, a părăsit Capitala.

(Agerpres)

Sîmbătă s-au încheiat în Capitală 
lucrările colocviului internațional 
cu tema „Turismul — mijloc de 
cunoaștere a istoriei și culturii po
poarelor". în cursul dimineții au 
fost prezentate referatele „Folclorul 
și arta populară, expresie a bogăți
ilor spirituale ale poporului român" 
de Alexandru Amzulescu, secretar 
științific al Institutului de foldor, 
și „Turismul și perspectivele sale 
în România" de Gheorghe Teodo- 
rescu, vicepreședinte al O.N.T. Cu- 
vîntul de închidere a fost rostit de 
Nicolae Bozdog, președintele Oficiu
lui Național de Turism.

în cursul după-amiezii, partici
panții la colocviu au vizitat sala 
Palatului Republicii Socialiste Ro
mânia și Galeriile de artă.

în cinstea lor președintele O.N.T. 
a oferit un dineu la restaurantul 
„Pescăruș".

(Agerpres)

Revista cuprinde, printre al
tele, articolefle : Aducem Colum
na !, de HADRIAN DAICOVI- 
CIU; Tăoerea noastră ar fi o 
crimă (Scrisoarea intelectualilor 
români către Ion Antonescu) ; 
Amurgul jalnicilor zei (Agonia 
Reichului fascist), de GH. LIVĂ- 
NESCU ; Socialiștii români la 
Zimmerwald, de NICOLAE CO- 
POIU ; Flavio Biondo, 1453 : A- 
cei daci care vorbesc o limbă 
latină..., de ȘTEFAN BÎRSĂ- 
NESCU ; Enigme ale istoriei : A 
participat Manfred von Killin- 
ger la complotul împotriva lui 
Hitler?, de PETRE ILIE, N. 
MEIANU și N. AURELIU ; 
Soarele rătăcește în întunerio 
(Astronomul N. Coculescu în 
Senegal), de SAVA IANCOVICI; 
Conferința de la Ialta (II) ; Din 
istoricul școlii românești de so
ciologie, de H. H. STAHL ; „Co
loana cerului" la români, de R. 
VULCĂNESCU ; Sfîrșitul vultu
rului înlănțuit pe stîncile din 
Sfînta Elena ; Arta albă și izo
topii radioactivi, de GEBHARD 
BLUCHER ; Domnitorul Cuza în 
exil... ales deputat în țară, de 
I. DORNEANU ; Memorii (II), 
de C. ARGETOIANU ; Parola 
„Prefer trandafirii albaștri", de 
NICOLAE GOLDBERGER. Su
marul revistei mai cuprinde nu
meroase alte articole, un pano
ramic editorial, mozaic, poșta 
redacției etc.

.

SPORT
o Ieri, reputatele și, în ultimii ani, 

mereu pretendentele principale la 
cucerirea titlului de campioană — 
Dinamo și Steaua — au susținut 
meciul decisiv al campionatului pe 
anul în curs. Victoria a surîs echipei 
Steaua (scor : 17—11) după un joc 
în care a avut permanent inițiativa.

Handbaliștii de la Steaua, noii 
campioni ai țării, antrenorul lor 
(I. Kunst-Ghermănescu) își văd încu
nunate strădaniile depuse în lupta 
pentru cîștigarea celei mai mari 
competiții interne. Acest frumos 
succes coincide cu anul cînd clu
bul lor își serbează 20 de ani de 
existență prodigioasă.

© După Gîju, Chivăr și Monea, alți 
doi boxeri români s-au calificat pen
tru sferturile de finală ale „europe-

nelor" de la Roma. în limitele cate
goriei pană, Stanef l-a învins pe ir
landezul Graham, iar la categoria 
ușoară, Antoniu a cîștigat prin a- 
bandon în fata lui Mac Court (Ir
landa).

o în turul III al probei de simplu 
bărbați din cadrul campionatelor in
ternaționale de tenis de la Paris, Ti
riac a fost întrecut de australianul 
Newcombe în cinci seturi : 6—3, 3—6, 
6—3, 4—6, 6—3. în partida întreruptă 
cu Contet (Franța). Năstase a cîști- 
gat cu 4—6. 2—6, 6—4, 6—1, 6—3.

© întîlnirea de fotbal Austria-An
glia, desfășurată 
iat cu scorul de 
rea englezilor, 
(min. 21).

la Viena, s-a înche-
1—0 (1—0) în favoa- 

A marcat Ball

Ședința
9 5

Consiliului General al U.C.F.S.
în ziua de 27 mai a.c. a avut loc 

ședința lărgită a Biroului Consiliu
lui General al U.C.F.S., la care au 
participat membrii Biroului Fede
rației Române de Fotbal, activiști 
pe linie de sport, ziariști.

în cadrul ședinței s-a dezbătut 
comportarea total necorespunzătoa
re a jucătorilor noștri în meciul 
de fotbal cu reprezentativa Elveției 
și s-a hotărît:

— Desărcinarea tovarășului 
Gheorghe Popescu din funcția de 
președinte al Federației Române de 
Fotbal ;

— Desărcinarea tovarășilor Ilie 
Oană și Ștefan Covaci din funcția 
de antrenori ai lotului reprezenta
tiv și eliberarea tovarășului Nico- 
lae Stănescu din funcția de medic 
al lotului ;

— Componenții echipei care au 
jucat în meciul cu Elveția au pri
mit un sever avertisment, aplicîn- 
du-li-se și alte sancțiuni pe linia 
cluburilor din care fac parte;

— Tovarășul Ion Dumitrescu, vi
cepreședinte al Federației Române 
de Fotbal, a fost însărcinat să 
deplinească atribuțiile funcției 
președinte al Federației;

— Pentru pregătirea echipei 
ționale, în vederea întîlnirii cu 
prezentativa Italiei, va fi stabilit un 
colectiv de antrenori și medici.

Biroul Consiliului General al 
U.C.F.S. a hotărît ca în continuare 
să fie luate și alte măsuri menite 
să ducă la îndeplinirea sarcinilor 
stabilite pentru creșterea calității 
fotbalului nostru.

în
de

na- 
re-

(Urmare din pag. I)

psihologie, iar medicul echipei, N. 
Stănescu, apreciază consolator că „totul 
n-a fost decît un accident, o întîmplare 
stupidă" și — prescrie el, doctoral — 
„trebuie să ținem cont de rolul în- 
tîmplării". Acesta este modul în care 
au înțeles ei să dea opiniei publice 
socoteala cuvenită I

Adevărul este că falimentara com
portare a echipei reprezentative, de
parte de a fi un accident sau un mo
ment izolat, reflectă stări de lucruri 
cu caracter cronic, se integrează în 
vicii mai adînci care se perpetuează și 
tind să se osifice în fotbalul nostru. 
Adevărul este că în timp ce în alte 
discipline mișcarea noastră sportivă a 
reușit să se afirme, să obțină reale 
creșteri valorice și rezultate meritorii, 
în fotbal se manifestă de ani și ani o 
flagrantă rămînere în urmă. în com
petițiile internaționale, echipa națională 
ca și echipele de club sînt sistematic 
și invariabil eliminate încă din primul 
tur al întrecerilor. De ani de zile, picior 
de echipă de-a noastră nu reușește să 
pășească în etapele mai avansate ale 
campionatului mondial, „Cupei cam
pionilor europeni", „Cupei cupe
lor" etc. Dar aceasta nu a de
ranjat seninătatea conducătorilor fe
derației de fotbal, dispuși să considere 
că înfrîngerile și comportările subme
diocre ale echipelor noastre ar face 
parte din ordinea naturală a lucrurilor.

La fel, pe plan intern, de ani și ani 
masele iubitorilor de fotbal asistă la 
întreceri de un nivel coborît, anoste 
și sterile, abundînd în greșeli elemen
tare, puerile, vădind o detestabilă lip
să de pregătire — încît vizionarea unei 
întreceri fotbalistice a devenit, de

regulă, nu un prilej de destindere și re- 
confortare, ci de iritare și nemulțumire. 
Pe bună dreptate se simte jignit și 
frustrat publicul spectator — care con
tribuie materialicește, direct și indi
rect, la existența și susținerea echipe
lor de fotbal și a întregii suprastruc
turi de îndrumare a acestora. 
Dar federația de fotbal, condu
cătorii cluburilor nu par să simtă 
vreo responsabilitate pentru faptul că 
în rîndul multora din echipe este com
plet atrofiat spiritul exigenței și al 
disciplinei sportive ; sub privirile tole
rante ale conducătorilor federației și 
ca urmare a spiritului imprimat de 
conducătorii multor cluburi, pregăti
rea tehnică și tactică se face superfi
cial, neconștiincios, se urmărește în 
mod obsesiv rezultatul imediat în de
trimentul oricărei activități de perspec
tivă, se cultivă metehnele vechiului 
sport — individualismul și vedetismul, 
tendințele carieriste.

Aceste racile au pătruns și în acti
vitatea de selecție și pregătire a echi
pelor naționale, unde criteriile com
petenței, gradului de măiestrie spor
tivă au fost grav știrbite de felurite 
practici obscure și interese personale. 
Nu au constituit pentru federație sem
nale de alarmă prăbușirea echipei 
noastre în a doua repriză din meciul 
cu Elveția de la București, înfrînge- 
rea netă, după o apărare disperată, din 
meciul cu Italia, departe pe atunci de 
cea mai bună formă, comportarea sub
mediocră a echipei noastre în prima 
repriză a jocului de la Nicosia, cînd 
a și fost condusă de modesta forma
ție a Ciprului. Și nici chiar chinuita 
victorie, după un joc încîlcit și sub
mediocru în ultimul meci de veri
ficare a selecționatei pregătite pentru 
Ziirich, obținută asupra echipei berli-

9,00 — Ora exactă și cum va 
fi vremea ? 9,02 — Gimnastica 
de dimineață. 9,10 — Emisiunea 
pentru copii șl tineretul școlar. 
10,45 — Emisiunea pentru sate. 
12,15 — Concert simfonic. 15,15 —■ 

Fotbal: întîlnirea dintre echipele Progresul—Dinamo București și Rapid 
—Steaua. în pauză : aspecte de la Campionatul european de gimnastică 
(femei). Transmisie de la Amsterdam. 18,45 — Magazin 111. 19,45 — Tele
jurnalul de seară. 20,00 —X, Y, Z. „Pe lîngă plopii fără soț”. 20,20 — In
terpretul preferat. Muzică populară la cererea telespectatorilor. Soliști : 
Tita Bărbulescu, Ana Pacatiuș, Dumitru Bălășoiu, Damian Luca. Acom
paniază o formație instrumentală condusă de Ionel Budișteanu. 20,35 — 
Teatru în studio: „Insula” de Mihail Sebastian. Cu un epilog de Mircea 
Ștefănescu. In distribuție : Sanda Toma, Mircea Șeptilici, Ștefan Ta- 
palagă, Mircea Bailaban, Nicolae Gărdescu, Agnia Bogoslava, Dem 
Savu, I. Demian, E. Racoți. 22,35 — Invitatul nostru : cîntărețul de mu
zică ușoară Bruno Filippini (Italia). 23,00 — Telejurnalul de noapte. 
23,10 — Telesport.
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este 
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poarelor român și bulgar, de lupta co
mună pentru libertate, a găzduit sîm
bătă o manifestare consacrată împli
nirii a 91 de ani de cînd marele poet 
și erou național bulgar, Hristo Botev, 
emigrat pe meleagurile noastre, a ple
cat de aici spre patrie, împreună cu 
tovarășii săi de luptă, pentru a lua 
parte la glorioasa răscoală de eliberare 
națională a poporului său.

Bătrînul port românesc era înveș- 
mîntat în straie sărbătorești. Pe fron
talul gării fluviale era înscrisă în lim
bile română și bulgară urarea „Tră
iască în veci prietenia româno-bulga- 
ră !“. Pe cheiul de acostare domnea 
o vie animație. Aici și-au dat întîl- 
nire numeroși localnici, care își amin
tesc cu mîndrie că orașul Giurgiu, 
unde un comitet revoluționar bulgar 
pregătise și proclamase răscoala na
țională a poporului vecin și prieten, 
avea să fie denumit pentru acele 
vremi, de către un istoric bulgar, un 
adevărat leagăn al revoluționarilor de 
peste Dunăre, unde aceștia se simțeau 
liberi.

Cu nava bulgărească „Dimităr Bla- 
goev" au sosit sute de oaspeți, din 
țara vecină și prietenă, în frunte cu 
Gheorghi Simionov, secretar al Comi
tetului regional Russe al P.C. Bulgar. 
Ei au fost salutați de Serghie Petculeț, 
secretar al Comitetului regional Bucu
rești al P.C.R., și de alți reprezen
tanți ai organelor de partid șl de stat 
regionale și orășenești. Au fost pre- 
zenți Gheorghi Bogdanov, ambasado
rul R. P. Bulgaria la București, și 
membri ai ambasadei. Un mare nu
măr de pionieri au oferit oaspeților 
de peste Dunăre buchete de flori.

Cei prezenți se aflau pe locul unde, 
în 1876, s-a îmbarcat Hristo Botev, 
în fruntea celor 200 de cetași bulgari, 
pentru a lua parte la răscoală. în a- 
cea vreme, trecerea Dunării prezenta 
însă dificultăți, deoarece puterea oto
mană împiedeca revenirea în țară 
patrioților 
Locuitorii 
tat atunci 
gări.

Sîmbătă dimineața, la Giurgiu, ce
tățeni români și bulgari s-au întîlnit 
într-un însuflețit miting consacrat 
memoriei poetului revoluționar, iden
tificat cu aspirațiile poporului său, 
Hristo Botev.

Despre străvechea și puternica prie
tenie româno-bulgară au vorbit, în 
cadrul mitingului, Ion Pîrvuică, pre
ședintele Sfatului popular orășenesc 
Giurgiu, și Vîlko Vîlkov, președintele 
Sfatului popular al orașului Russe.

Sentimentele de unitate și trainică 
prietenie dintre cele două popoare 
vecine și-au găsit grăitoare expresie în

Giurgiu, oraș al cărui nume 
strîns legat de istoria prieteniei

soan- 
de 
în-

au

cuvintele „Prietenie veșnică" 
date în limbile română și bulgară 
mulțimea aflată pe debarcader și 
soțite de prelungi aclamații.

în acordurile unui imn solemn
fost depuse coroane de flori din par
tea Comitetului executiv al Sfatului 
popular orășenesc Giurgiu, precum și 
a comitetelor regional și < orășenesc 
Russe ale P.C.B., sfaturilor populare 
regional și orășenesc și a unor orga
nizații obștești locale.

Solemnitatea s-a încheiat cu un bo
gat program susținut de artiști profe
sioniști și amatori din Russe. Pe plat
forma din fața gării fluviale răsună 
versurile poeziei „La despărțire" a lui 
Botev, care au înflăcărat pe patrioții 
bulgari în lupta lor dreaptă pentru 
dobîndirea idealului scump al elibe
rării naționale. Români și bulgari se 
prind în dansuri specifice folclorului 
celor două popoare.

...în aclamațiile puternice ale gaz
delor, oaspeții își iau rămas bun. 
O dată cu ei, pe navă s-au îmbarcat 
reprezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, invitați să ia parte 
la sărbătorirea evenimentului pe ma
lul bulgăresc.

Omagiul adus prin această mani
festare lui Hristo Botev, tuturor lup
tătorilor care cu nouă decenii în 
urmă și-au dat viața pentru elibera
rea Bulgariei, a constituit o nouă 
mărturie a sentimentelor frățești și a 
tradiționalelor relații de bună vecină
tate dintre cele două popoare, dintre 
România și Bulgaria.

(Agerpres)

teatre
a 

bulgari aflați în România, 
orașului Giurgiu i-au aju- 
în acțiune pe patrioții bul-

Ieri în țară : Vremea a fost 
în general frumoasă, cu cerul 
variabil, mai mult noros în ju
mătatea de nord-est a țării. A- 
verse izolate s-au semnalat în 
Transilvania și Dobrogea. Vîntul 
a suflat potrivit, cu unele inten
sificări locale din sectorul nord- 
vestic. Temperatura aerului a 
înregistrat o ușoară scădere în 
Transilvania, Moldova și Dobro
gea. Valorile înregistrate la ora 
14 oscilau între 10 grade la To- 
plița și 23 grade la Turnu Mă
gurele.

Timpul probabil pentru zilele 
de 29 30 și 31 mai. în țară : 
Vreme relativ călduroasă, cu ce
rul variabil. Vor cădea averse 
izolate de ploaie, mai ales în 
cursul după-amiezelor. Vînt po
trivit. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 6 și 16 grade, 
iar maximele între 20 și 30 gra
de. în București : Vreme relativ 
călduroasă, cu cerul variabil, 
favorabil aversei de ploaie, 
după-amiaza, Vînt potrivit. Tem
peratura în creștere.

neze Dynamo. Din păcate, și unele 
ziare și publicații, lăsîndu-se la re
morca punctelor de vedere și însu- 
șindu-și optica deformantă a federa
ției, și-au adus contribuția la crearea 
unui climat euforic, demobilizator, 
înaintea meciului de la Zurich.

Federația a cultivat cu persistență 
spiritul festivist, căutînd mereu vic
torii de fațadă lejere, în fața unor par
teneri modești, și invocînd un inepui
zabil repertoriu de „explicații", „mo
tivări" și „justificări obiective" ale în- 
frîngerilor — de multe ori răstălmă- 
cindu-se lucrurile într-atît, încît eșecul 
era prezentat ca o victorie. Singurul 
domeniu în care federația a excelat 
prin combativitate a fost nu acela al 
dezvăluirii și înlăturării manifestărilor 
negative din fotbal, ci al respingerii 
vehemente a oricăror critici. în acest 
mod, ziarul de specialitate, „Sportul 
popular", deși organ al U.C.F.S., a 
ajuns un subaltern timid al federației, 
rolul său reducîndu-se, — prin lipsa 
de curaj și spirit critic, de opinie pro
prie și de combativitate principială, — 
la o prezență ștearsă și periferică, ne
semnificativă în viața mișcării noastre 
fotbalistice. La fel, revista „Fotbal", 
în loc să constituie un instrument de 
analiză ascuțită a stărilor de lucruri 
din această disciplină, s-a transformat 
grabnic într-un rapsod de serenade sub 
balcoanele federației. A contribuit 
oare la progresul fotbalului nostru 
crearea acestei ambianțe de auto-înșe- 
lare și de inducere în eroare ?

Fotbalul românesc dispune de posi
bilități, de condițiile materiale și de 
talentele necesare pentru a se afirma 
meritoriu. Avem un tineret robust, iute 
și ager, viguros și cu fantezie, cu pu
tere de luptă care într-o covîrși- 
toare majoritate îndrăgește și practică
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Oaspeji bulgari sosiji în portul Giurgiu pentru a participa la mi
tingul consacrat memoriei poetului Hristo Botev
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fotbalul. Pentru a fructifica acest vast 
potențial valoric este necesar, în primul 
rînd, ca din conducerea activității de 
îndrumare a fotbalului să fie îndepăr
tați cei ce manifestă incompetență, nu 
au dragoste pentru sport. în conduce
rea acestei discipline sportive, în con
ducerea cluburilor de fotbal, care re
prezintă și asigură baza de masă, tre
buie promovați oameni destoinici, bine 
pregătiți, dornici și hotărîți să-și su
flece mînecile și să facă treabă, să 
scoată fotbalul din impasul în care ve
getează. în repetate rînduri opinia pu
blică a cerut asemenea măsuri — și ele 
trebuie aplicate și urmărite cu perse
verență pornindu-se de la principiul 
că în sport ca și în orice domeniu al 
vieții noastre sociale singurul criteriu 
de apreciere a unei munci de condu
cere sînt rezultatele concrete obținute. ° 
Competența, seriozitatea și conștiincio
zitatea, aceste comandamente majore 
ale progresului, trebuie repuse în drep
turile lor și în fotbal.

Este necesar să se abordeze cu rea
lism și exigență problema antrenori
lor de fotbal — specialiștii chemați să 
instruiască din punct de vedere tehnic 
și tactic pe jucători. Nu este un secret 
că încă mulți antrenori, lipsiți de o 
pregătire corespunzătoare, nereceptivi 
la nou, practică metode de pregătire 
empirice și rudimentare, de mult pă
răsite în alte țări — nemaivorbind de 
lipsa de autoritate, toleranța față de 
indisciplină și viață nesportivă, admi
terea feluritelor imixtiuni în problemele 
conducerii tehnice a echipelor. Pentru 
antrenori s-au organizat felurite 
cursuri, conferințe, mulți dintre ei 
participă ca observatori la cele mai 
importante întreceri fotbalistice inter
naționale, la turneele finale ale cam
pionatelor mondiale. Cu ce s-au sol
dat acestea, ce urme au lăsat ele, prac
tic, în fotbalul nostru, cum se pot jus
tifica mijloacele irosite pentru ase
menea deplasări, privite de respectivii 
antrenori și observatori federali în 
mod frivol, ușuratic ? în cele 
mai diverse domenii ale vieții

ffi Teatrul de operă și balet: 
MOTANUL ÎNCĂLȚAT — 11,
FRUMOASA DIN PĂDUREA 
ADORMITĂ — 19,30.
© Teatrul de stat de operetă : 
SECRETUL LUI MARCO POLO
— 10,30, VĂDUVA VESELĂ — 
19,30.
e Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale" (sala Comedia) : O 
SCRISOARE PIERDUTĂ — 10, 
O FEMEIE CU BANI — 15, DIN 
JALE SE ÎNTRUPEAZĂ ELEC
TRA — 19, (sala Studio) : ÎN- 
TÎLNIRE CU ÎNGERUL — 10, 
TARTUFFE — 16, DINU PĂTU
RICĂ — 20.
O Teatrul de Comedie : TROI- 
LUS ȘI CRESIDA — 10,30,
INSULA — 20.
o Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu 
Măgureanu nr. 1) : PROCESUL 
HORIA — 10; 15, LUCEAFĂRUL
— 20, (sala din str. Al. Sahia 
nr. 76 A) : SFINTU MITICĂ 
BLAJINU — 11, CANDIDA — 
20.
© Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : PETRU RAREȘ —
10, PATIMI — 19,30, (sala Stu
dio) : ABSENȚA UNUI VIO
LONCEL — 10,30, SONET
PENTRU O PĂPUȘĂ — 20.
© Teatrul „Barbu Delavran- 
cea" : IDOLUL ȘI ION ANA- 
PODA — 20.
© Teatrul Mic : DOI PE UN 
BALANSOAR — 10,30.
® Teatrul „Ion Creangă" : NO
TA ZERO LA PURTARE — 10. 
Q Teatrul evreiesc de stat: 
VIOARA LUI STEMPENIU —
11, UN ȘIRAG DE PERLE 
(spectacol de folclor evreiesc)
— 20.
© Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : TIGRIȘORUL 
PETRE — 11.
© Teatrul satiric-muzical „C. 
Tănase" (sala Savoy) : PARADA 
REVISTEI — 19,30, (Patinoarul 
artificial 23 August) : VARIE
TĂȚI — 20.
o Circul de stat : VARIAȚIUNI 
DE CIRC — 10; 16; 20.

• SPARTACUS — film pentru 
ecran panoramic : PATRIA — 
9; 12,45; 16,30; 20,15.
© FRENCH-CANCAN : REPU
BLICA — 9; 11,30; 14; 16,30; 19;
21.30, FESTIVAL — 8,30; 11;
13,30; 16; 18,30; 21; la grădină — 
20 (la ambele completarea Oas
peți de iarnă), STADIONUL DI
NAMO — 20.
• ANGELICA ȘI REGELE —
cinemascop : LUCEAFĂRUL — 
9,15; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30,
BUCUREȘTI — 8,45; 11; 13,30;
16; 18,30; 21 (Ia ambele comple
tarea Mama lui Adrian), EX
CELSIOR — 10; 12,30; 15; 17,30; 
20, FEROVIAR — 8,45; 11,15;
13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15, GLO
RIA — 9; 11,15; 13,45; 16; 18,15;
20.30, MELODIA — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,30; 21, MODERN — 
9,30: 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21,
GRADINA TOMIS — 20.
© DENUNȚĂTORUL : CAPI
TOL (completare Tensiune înal
tă Ia Bechet) — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 21, la grădină — 20,30, 
GRĂDINA DOINA — 20, ARE
NELE LIBERTĂȚII — 20,15,
STADIONUL REPUBLICII —
20.
© MONTPARNASSE 19 : SALA 
PALATULUI (seria de bilete 
1947 — orele 19,30), CENTRAL
— 9; 11,45; 14,45; 17,45; 20,45.
© DOAMNA DE PE ȘINE — 
cinemascop : VICTORIA (com
pletare Tensiune înaltă la Be
chet) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45.
e A DISPĂRUT UN FRAGO
NARD : UNION — (completare 
în tainițele muzeului) — 10,30;
15.30 ; 18 ; 20,30, GRIVIȚA — 
9,30; 12; 16; 18,15; 20,30.
• PROGRAM PENTRU COPII : 
DOINA — 9; 10.
0 COPIII LUI DON QUIJOTTE: 
DOINA (completare Povestea 
leului) — 11,30; 13,45; 16; 38,15; 
20,30.
e RIO CONCHOS — cinema
scop : LUMINA (completare Pe 
drumul Thaliei) — 9,15; 12; 15; 
18; 20,45.
© ATENȚIUNE, ATENȚIUNE, 
SE APROPIE ! — „1877“ — MU
ZEUL ZAMBACCIAN — 1 MAI 
1967 : TIMPURI NOI — 9—21
în continuare.
o OMUL CARE L-A UCIS PE 
LIBERTY VALANCE : DACIA
— 8,45—15,15 în continuare; 
18,15; 20,45, MUNCA — 14; 16,30. 
© COLIBA UNCHIULUI TOM
— cinemascop : AURORA — 
8,45; 11,30; 14,30; 17,30; 20,30; la 
grădină — 20.
© SUCCES, CHARLIE ! — cine
mascop : TOMIS — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, FLO-
REASCA — 9,15; 11,30; 14; 16,15; 
18,30; 20,45.
® CĂSĂTORIE ÎN STIL ITA
LIAN : GIULEȘTI (completare 
1 Mai 1967) — 15.30; 18; 20.30;
PROGRESUL — 15; 17, COS
MOS — 15,30; 18; 20,30, GRĂ
DINA PROGRESUL-PARC — 
20.
o ROBII : ÎNFRĂȚIREA ÎN
TRE POPOARE (completare în 
tainițele muzeului) — 10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30, COTROCENI 
(completare Tinerețe. A 45-a a- 
niversare a U.T.C.) — 14; 16,15; 
20,45, FERENTARI (completare 
Legenda ciocîrliei) — 15,30; 18; 
20,30.
O JANDARMUL DIN SAINT- 
TROPEZ — cinemascop : FLA
CĂRA — 14 ; 16,30.
® BĂTĂLIE PENTRU ȘAN- 
HAI : FLACĂRA — 18,30; 20.30. 
© RELAXEAZĂ-TE, DRAGĂ! : 
LIRA (completare Vizita dele
gației de partid și guvernamen
tale a R. P. Bulgaria în Repu
blica Socialistă România) — 
15,15; la grădină — 20,30, RA
HOVA (completare Orizont ști
ințific nr. 3/1967) — 10,30; 15,30; 
18; 20,30.
a ÎNDRĂGOSTIȚII DIN MA- 
RONA : LIRA — 17,30 ; 20.
O CEI ȘAPTE DIN TEBA — 
cinemasciîp : UNIREA (comple
tare Tinerețe. A 45-a aniversare 
a U.T.C.) — 11; 15,30; la grădi
nă — 20.
© REÎNTOARCEREA PE PĂ- 
MÎNT : UNIREA (completare 
Tinerețe. A 45-a aniversare a 
U.T.C.) — 18, MIORIȚA (com
pletare Tensiune înaltă la Be
chet) — 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18,15; 20,30.
® LENIN ÎN POLONIA — ci
nemascop : MUNCA (comple
tare Vizita delegației de partid 
și guvernamentale a R. P. Bul
garia în Republica Socialistă 
România) — 18,30; 20,30.
S DUMINICĂ LA NEW YORK: 
BUZEȘTI — 10; la grădină — 
20,30.

noastre sociale și economice s-au 
format în acești ani specialiști cu o 
înaltă calificare, oameni cu gîndire 
înaintată și perspectivă largă, care ac
ționează cu pricepere și siguranță; 
ar fi oare posibil să se susțină că ase
menea specialiști nu putem forma și în 
sport, în fotbal ? Nu este oare evi
dent că accesul și întreg procesul pre
gătirii acestora depind de înlăturarea 
diletanților și a diletantismului, a con
cepției că se poate învinge cu aju
torul „norocului" — și nu al pregă
tirii științifice ?

Fără îndoială, sînt întrutotul bine
venite măsurile anunțate de Consiliul 
General al U.C.F.S., care a desărcinat 
pe președintele federației și pe cei răs
punzători de alcătuirea, pregătirea și 
comportarea echipei și a sancționat 
pe jucătorii ce au dovedit atîta dezin
teres și sfidătoare nepăsare față de în
crederea înaltă ce li s-a acordat, ca 
reprezentanți ai patriei noastre într-o 
întrecere internațională. Acestea tre
buie însă privite doar ca un început
— în ansamblul măsurilor de perspec
tivă pe care federația și cluburile au 
datoria să le ia în continuare și să le 
urmărească, nu în mod formal, nu 
prin directive de cancelarie și rezolu
ții birocratice, ci printr-o activitate 
vie, susținută, pe terenurile de sport, 
într-un spirit exigent, străin de orice 
tendințe de auto-liniștire. Concluziile 
dezastruoasei înfrîngeri sportive de la 
Ziirich trebuie dezbătute în toate clu
burile, nu numai în cadrul celor ce 
au furnizat jucători jalnicei reprezen
tative de la Ziirich.

Este un adevăr axiomatic că nivelul 
general al unei echipe reprezentative 
nu poate reflecta decît nivelul general 
al pregătirii componenților ei. Masa 
mare a jucătorilor de fotbal, ti
nerii entuziaști și pasionați ai te
renurilor trebuie să înțeleagă că re
dresarea fotbalului se poate realiza nu 
exclusiv prin măsuri administrative, ci
— într-o măsură hotărîtoare, — prin 
ei înșiși, prin munca lor pentru însu

șirea măiestriei sportive. Fără muncă 
și muncă, depusă stăruitor, cu îndîr- 
jire, seriozitate și răspundere, pentru 
auto-perfecționare, fără disciplină și 
conștiinciozitate, fără respectul nor
melor vieții și eticii sportive nu poate 
fi vorba de realizarea talentului.

Fotbalul nostru va putea progresa 
numai dacă vor fi stîrpite manifestă
rile de indisciplină, de viață nespor
tivă ale unor jucători care atrag și pe 
alții pe panta degradării sportive — 
numai dacă va fi riguros stîrpit spiri
tul de toleranță oportunistă al feluri- 
ților „patrioți locali" ai echipelor față 
de abaterile celor certați cronic cu 
morala sportivă și cetățenească, 
în memoria generațiilor mai vîrst- 
nice stăruie și astăzi amintirea 
unor nume celebre, glorii ale fotbalu
lui românesc de acum cîteva decenii ; 
este drept, condițiile erau altele, jocul 
de fotbal era un mijloc de asigurare 
a existenței, locul în echipele fruntașe 
se cîștiga literalmente „cu sudoarea 
frunții" — dar exemplul acestora vine 
încă o dată să demonstreze că numai 
prin eforturi tenace personale și înțe
legere a răspunderilor și obligațiilor se 
poate atinge consacrarea.

Cu atît mai mult se cer asemenea 
eforturi sportivilor cărora li se încre
dințează sarcina de componenți ai 
echipelor naționale. Pentru un sportiv 
nu poate exista cinste mai înaltă, titlu 
mai frumos, satisfacție mai mare de
cît misiunea de a fi purtător al culo
rilor patriei în întrecerile internațio
nale — și el trebuie să-i răspundă 
dînd în întrecerea sportivă cel din 
urmă strop de energie, voință și hotă- 
rîre, spre a fi demn de încrederea acor
dată.

Înfrîngerea de la Ziirich poate fi 
utilă dacă U.C.F.S., federația de fot
bal, conducătorii de cluburi, antrenorii 
și sportivii vor considera că ea trebuie 
să marcheze un moment de răscruce, 
un curs nou — către însănătoșirea și 
redresarea fotbalului românesc.

■

• DIMINEȚILE UNUI BĂIAT 
CUMINTE: BUZEȘTI (comple
tare Istoria unui manuscris) _
16; 18,15.
o BUCĂTĂREASA: COTRO
CENI (completare Tinerețe. A
45-a aniversare a U.T.C.) —
18,30.
9 DIMINEAȚA, DEVREME — 
cinemascop: PROGRESUL (com
pletare De ziua mamei) — 19 ;

O JANDARMUL LA NEW 
YORK : BUCEGI (completare 
Tensiune înaltă la Bechet) — 
9,30; 12; 15,45; 18,15; 20,45, la 
grădină — 20.
© LEAC CONTRA DRAGOS
TEI : VITAN (completare Dus
ka) — 15,30; 18, PACEA (com
pletare Proiecte) — 11; 15 30'
18; 20,30.
© ANGELICA, MARCHIZA 
„ÎNGERILOR" și MINUNATA 
ANGELICA — cinemascop : 
ARTA - 8,45; 12,15; 16; 19,45, 
la gradină — 20,15, FLAMURA 
— 9,30; 14,45; 19.
O OMUL FĂRĂ PAȘAPORT _
cinemascop : MOȘILOR (com
pletare Fabrica de împachetat 
fum) — 15,30; 18; 20,30, GRĂ
DINA EXPOZIȚIA — 20 30
e MONDO CANE — ambele 
serii : POPULAR — 16; 19.
© MOMENTUL ADEVĂRULUI:
VOLGA (completare Istoria u- 
nui manuscris) — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 21, DRUMUL SĂRII
— 11; 15,30; 17,45; 20.
• ÎN NORD, SPRE ALASKA
— cinemascop : COLENTINA
— 15; 17,30.
0 JANDARMUL DIN SAINT- 
TROPEZ și JANDARMUL LA 
NEW YORK — cinemascop : 
GRĂDINA VITAN — 20.
o UN FILM CU O FATĂ FER
MECĂTOARE : GRĂDINA CO
LENTINA — 20.
« PROCESUL PROFESORULUI 
WEIR : GRĂDINA MOȘILOR 
— 20.
® BUMERANGUL : VIITORUL
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
• JUANA GALLO : CRÎNGAȘI
— 15,30; 18; 20,15,



încheierea vizitei 

ministrului de externe 
al României in Pakistan

CARACI 27. — Trimisul special 
Agerpres Țuiu Florea transmite: 
Ministrul afacerilor externe Corne- 
liu Mănescu și persoanele care îl 
însoțesc s-au înapoiat vineri la 
prînz, ultima zi a vizitei în Pa
kistan, la Caraci, venind din Ra
walpindi. După-amiază a fost vizi
tat orașul Caraci. Guvernatorul Băn
cii de stat din Pakistan, S. A. Has- 
nie, a oferit un dineu în cinstea 
ministrului de externe român.

Sîmbătă dimineața, Corneliu 
Mănescu a părăsit Pakistanul, ple- 
cînd spre Singapore. Pe aeroportul 
din Caraci, el a fost condus de mi
nistrul de externe pakistanez, Pir- 
zada, de înalți funcționari din Mi
nisterul Afacerilor Externe, de Mi
hai Magheru, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România, de zia
riști.

La plecarea din Pakistan, pe ae
roportul din Caraci, Corneliu Mă
nescu a răspuns la întrebările zia
riștilor. El a declarat: „Vizita pe 
care am făcut-o în Pakistan, la in
vitația amabilă a ministrului de 
externe pakistanez, se încheie cu re
zultate folositoare. Sîntem mulțu
miți de convorbirile prietenești și

constructive pe care le-am avut cu 
dl. Pirzada și cu alte înalte ofi
cialități. Vizita a constituit o nouă 
contribuție la strîngerea relațiilor 
de prietenie și colaborare în do
meniile comercial, economic și în 
alte domenii. Sînt convins că exis
tă toate condițiile pentru ca 
aceasta să devină o realitate. Am 
văzut cultura străveche a Pakista
nului, am admirat noile realizări 
pe calea progresului și civilizației. 
Doresc cele mai mari succese po
porului pakistanez și conducerii 
sale pe calea construirii unei vieți 
mai bune, unei vieți noi poporului 
din Pakistan".

„Noi sîntem mulțumiți, foarte 
mulțumiți de rezultatele vizitei în 
Pakistan a ministrului de externe 
al României — a declarat la rîn- 
dul său ministrul de externe al Pa
kistanului. Am avut convorbiri des
chise și prietenești. Noi sîntem pe 
deplin satisfăcuți și sperăm că re
lațiile de prietenie și înțelegere din
tre România și Pakistan vor fi ex
tinse și se vor dezvolta în conti
nuare colaborarea și cooperarea în
tre cele două țări în domeniile eco
nomic, cultural și în alte domenii".

COMUNICAT COMUN
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La Invitația ministrului afaceri
lor externe al Pakistanului, dl. Syed 
Sharifuddin Pirzada, ministrul afa
cerilor externe al Republicii Socia
liste România, Corneliu Mănescu, 
împreună cu soția, a făcut o vizită 
oficială în Pakistan între 22 și 27 
mai 1967.

Această vizită reflectă legăturile 
de prietenie statornicite între cele 
două țări. Primirea călduroasă și 
cordială făcută ministrului de ex
terne român de către poporul și 
guvernul Republicii Islamice Pakis
tan demonstrează pe deplin aceas
tă prietenie. Ministrul Corneliu 
Mănescu a vizitat orașele Caraci, 
Lahore, Rawalpindi și Islamabad, 
precum și obiective de interes eco
nomic, cultural și turistic, luînd 
cunoștință de progresele realizate 
de poporul pakistanez în dezvolta
rea economică și socială a țării 
sale, sub conducerea președintelui 
Mohammad Ayub Khan.

în timpul șederii sale în Pakis
tan, ministrul de externe al Româ
niei a fost primit de către pre
ședintele Republicii Islamice Pakis
tan, Mohammad Ayub Khan, și a 
avut convorbiri cu ministrul afa
cerilor externe, dl. Syed Sharifud
din Pirzada, și cu alte înalte per
sonalități de stat.

Convorbirile oficiale purtate de 
cei doi miniștri, care s-au desfă
șurat într-o atmosferă de sinceri
tate, înțelegere și colaborare, s-au 
referit la bunele relații dintre 
România și Pakistan și la unele 
probleme de politică internațională 
care interesează cele două țări. Cei 
doi miniștri de externe au fost 
întru totul de acord că cea mai 
importantă problemă care stă în 
prezent în fața omenirii este apăra
rea și consolidarea păcii și au con
venit asupra oportunității de a dez
volta și intensifica eforturile în a- 
ceastă direcție. Un factor impor
tant în acest scop a fost conside
rată stabilirea între toate statele, 
indiferent de orînduirea lor poli
tică și socială, a unor relații de co
laborare bazate pe principiile inde
pendenței și suveranității națio
nale, egalității în drepturi, neames
tecului în treburile interne și avan
tajului reciproc.

Ministrul de externe al Pakis
tanului a explicat importanța unei 
reglementări urgente și pașnice a 
disputei cu privire la Jammu și 
Kașmir în interesul păcii și bună
stării popoarelor din statele dispu
tate — Jammu și Kașmir — pre
cum și din Pakistan și India. Mi
nistrul de externe al Pakistanului 
a declarat că disputa trebuie să fie 
rezolvată, permițîndu-se poporului 
din Jammu și Kașmir să-și exer
cite dreptul la autodeterminare po
trivit angajamentului luat față de 
el de către părțile angajate în dis
pută și în conformitate cu rezolu
țiile Națiunilor Unite. Ministrul de 
externe al României a reafirmat 
poziția guvernului său, prezentată 
cu prilejul vizitei în Pakistan, în
tre 13 și 15 octombrie 1964, a pre
ședintelui Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer.

Miniștrii de externe ai României 
și Pakistanului și-au exprimat pro
funda îngrijorare față de pericolul 
pe care îl reprezintă pentru, pacea 
mondială intensificarea războiului 
în Vietnam. Ei au fost de acord asu
pra necesității urgente a eliminării 
acestui pericol în conformitate cu 
acordurile de la Geneva din 1954, 
subliniind că dreptul poporului 
vietnamez de a-și decide soarta 
fără amestec din afară trebuie să 
fie respectat.

Efectuînd un schimb de vederi 
asupra situației din Europa, cei doi 
miniștri de externe au exprimat 
părerea că înfăptuirea securității

europene constituie un factor im
portant pentru însănătoșirea clima
tului politic pe continentul euro
pean. Aceasta ar exercita o influ
ență favorabilă asupra întregii si
tuații internaționale.

Cei doi miniștri de externe s-au 
pronunțat în favoarea dezarmării 
generale, subliniind pericolul grav 
pe care cursa înarmărilor nucleare 
îl reprezintă pentru omenire. Ei au 
arătat importanța unor măsuri 
eficace de dezarmare și în primul 
rînd de . dezarmare nucleară care să 
ducă la eliminarea completă a pe
ricolului nuclear și consideră că un 
acord de nerăspîndire a armelor 
nucleare, chiar dacă nu duce la 
eliminarea pericolului nuclear, tre
buie să constituie un pas spre de
zarmare.

Cei doi miniștri de externe au 
evidențiat importanța întăririi ro
lului și eficacității O.N.U. în pro
movarea colaborării internaționale 
și menținerea păcii în lume. Pentru 
aceasta, Organizația Națiunilor 
Unite trebuie să reflecte cu fideli
tate realitățile lumii contemporane. 
Părțile cer în această privință res
tabilirea imediată a drepturilor le
gitime ale Republicii Populare Chi
neze la O.N.U. și în alte organizații 
internaționale.

Cei doi miniștri au făcut un 
schimb aprofundat de vederi cu 
privire la evoluția relațiilor dintre 
cele două țări și au constatat cu 
mare satisfacție că ele se dezvoltă 
favorabil. Ei au salutat instalarea 
de misiuni rezidente la București 
și respectiv la Islamabad și au 
apreciat că există posibilități de 
lărgire în continuare a schimburi
lor pe o bază reciproc avantajoasă. 
Cei doi miniștri au exprimat hotă- 
rîrea de a folosi pe deplin posi
bilitățile existente și de a căuta noi 
mijloace pentru promovarea co
laborării bilaterale în domeniile 
economic, comercial, cultural și 
tehnico-științific. Miniștrii de ex
terne au căzut în principiu de a- 
cord asupra semnării unui acord 
cultural între cele două țări. Ei au 
constatat, de asemenea, cu plăcere 
că au fost întreprinși pași în direc
ția colaborării mai apropiate în a- 
ceste domenii prin vizita în Româ
nia a ministrului pakistanez al co
merțului și prin apropiata vizită 
pe care ministrul român al comer
țului exterior o va face în Pakistan. 
Ei au folosit acest prilej pentru 
a reafirma dorința și hotărîrea am
belor guverne de a facilita dez
voltarea relațiilor comerciale bila
terale și de a încuraja dezvoltarea 
unei cooperări economice multila
terale și de durată între cele două 
țări, în interesul ambelor popoare. 
Vizita oare s-a desfășurat într-o 
atmosferă de cordialitate a confir
mat utilitatea contactelor personale 
pentru dezvoltarea relațiilor de 
prietenie dintre România și Paki
stan, pentru promovarea înțelegerii 
reciproce și a acțiunilor în favoarea 
păcii.

Ministrul român al afacerilor ex
terne a adresat ministrului de ex
terne al Pakistanului invitația de a 
face o vizită oficială în Republica 
Socialistă România. Ministrul afa
cerilor externe al Pakistanului a 
acceptat cu bucurie invitația. Data 
vizitei va fi stabilită de comun a- 
cord pe cale diplomatică.

SOSIREA LA
SINGAPORE 27. — Trimisul spe

cial Agerpres Țuiu Florea trans
mite : Ministrul afacerilor externe 
al României, Corneliu Mănescu, a 
sosit sîmbătă după amiază la Sin
gapore, unde va face o vizită ofi
cială de două zile la invitația mi
nistrului de externe al Republicii 
Singapore. La sosire, oaspetele a

CRIZA DIN ORIENTUL
MIJLOCIU Șl APROPIAT

NEW YORK. Intr-un ra
port prezentat sîmbătă Con
siliului de Securitate în legă
tură cu criza din Orientul A- 
propiat, secretarul general al 
O.N.U., U Thant, a declarat că 
ieșirea din criza actuală de
pinde de păstrarea unei acal
mii care să permită ca ten
siunea să scadă. El a făcut apel 
la toate părțile interesate să 
dea dovadă de cea mai mare 
moderație și să se abțină de 
a recurge la arme. U Thant a 
subliniat că „situația din 
strîmtoarea Tiran reprezintă 
o amenințare potențială foar
te gravă pentru pace", expri- 
mîndu-și părerea că „o cioc
nire în această problemă între 
R.A.U. și Izrael va declanșa 
în mod inevitabil un conflict 
general în Orientul Apropiat". 
Secretarul general și-a expri
mat speranța că, „cu colabo
rarea tuturor părților intere
sate, O.N.U. și mai ales Con
siliul de Securitate trebuie să 
continue să caute și să gă
sească pînă la sfîrșit soluții 
rezonabile, pașnice și juste". 
Printre sugestiile concrete, 
susceptibile să ducă la o ieșire 
din actuala criză, U Thant a 
recomandat ca Izraelul să-și 
reia participarea la Comisia 
mixtă de armistițiu egipteano- 
izraeliană și ca Comisia mixtă 
izraeliano-siriană să-și reia 
ședințele cu cooperarea păr
ților.

R.A.U. „nu va renunța Ia drep
turile sale asupra Golfului 
Akaba". R.A.U., a spus el, nu 
va permite navigația vaselor 
izraeliene pe această cale ma
ritimă. De asemenea, nu va fi 
permisă trecerea navelor stră
ine, care transportă materiale 
strategice destinate Izraelului.

WASHINGTON. — Ministrul 
afacerilor externe al Izraelului, 
Abba Eban, a avut vineri, la 
Casa Albă, o întrevedere cu

un

La sediul O.N.U. s-a anunțat 
sîmbăfă seara că Republica 
Arabă Unită a cerut convocarea 
Consiliului 
găfură cu
Apropiat.

de Securitate în le- 
situația din Orientul

— Președintele Re-CAIRO.
publici! Arabe Unite, Gamal 
Abdel Nasser, a ținut vineri 
un discurs, în cursul căruia a 
reafirmat poziția țării sale în 
actuala criză din Orientul Mij
lociu și Apropiat, declarînd că

în Vietnam

și patriotice, astăzi in Grecia

împotriva dictaturii1*

Lovitura de stat militară din Grecia avea numele 
de cod „Prometeu" , acesta fiind un plan de stat 

major, elaborat în cadrul N.A.T.O.
(Ziarele)

Pe baza hotăririi forțelor democratice

presa transmitagențiile de

lui francez confirmă poziția a- 
nuntată a Franței fată de criza 
din Orientul Apropiat și Mij
lociu, în care se propune gă
sirea unei soluții pe baza con
sultării marilor puteri inte
resate în această problemăt

guvernul algerian. tinînd sea
ma de' situația creată în O- 
rientul Mijlociu, a hotărît să 
suspende toate permisiile și 
concediile cadrelor din arma
tă, ordonînd întoarcerea la u- 
nități a tuturor celor absenți’.

„Zi de rezistentă
77 7

LONDRA. La Whitehall s-a 
aflat că guvernul britanic va 
rămîne în „stare de alarmă" în 
timpul week-endului, pentru a 
urmări evoluția crizei din O- 
rientul Mijlociu. Guvernul

® RAPORTUL ADRESAT DE U THANT CONSI
LIULUI DE SECURITATE ® CUVÎNTAREA PRE
ȘEDINTELUI R.A.U. © ÎNTREVEDERILE MINIS
TRULUI DE EXTERNE AL IZRAELULUI LA WA
SHINGTON • REACȚII LA PARIS, LONDRA, 

ALGER, TUNIS

TUNIS. — Ministrul apărării 
al Tunisiei, Ahmed Mestiri, a 
declarat vineri că tara sa spri
jină poziția celorlalte țări a- 
rabe în actuala criză din O- 
rientul Mijlociu, dar a subli
niat că Tunisia organizează ar
mata sa exclusiv pentru a a- 
sigura securitatea teritoriului 
său.

președintele Johnson, cu care 
a discutat probleme legate de 
actuala situație din Orientul 
Apropiat și Mijlociu. După în- 
tîlnirea cu secretarul general 
al O.N.U., U Thant, Abba Eban 
urmează să plece la Tel Aviv, 
pentru a participa la reuniunea 
Consiliului de 
lian.

Miniștri izrae-

Citind surse 
liene, agenția 
informează că 
cărora în regiunea Eilath s-ar 
fi deschis focul asupra unor 
vase sau avioane izraeliene 
sînt nefondate.

militare
France 
știrile potrivit

izrae- 
Presse

PARIS. — Președintele de 
Gaulle a transmis, prin inter
mediul ambasadorului R.A.U. 
la Paris, un mesaj verbal pre
ședintelui Nasser, ca răspuns 
la un mesaj al acestuia. Cer
curile autorizate din Paris au 
declarat că mesajul președinte-

canadiene
(Urmare din pag. I)

a-

să luăm măsuri care să nu permită 
acest lucru".

De altfel, canadienii sînt în mod 
permanent preocupați și îngrijorați 
de creșterea investițiilor străine, 
care au atins anul trecut 34 mili
arde de dolari și din care ameri
canii dețin 78 la sută. In nici o altă 
tară nu există o industrie contro
lată în asemenea măsură de capi
talul străin. In fața unei astfel de 
situații temerile canadienilor sînt 
pe deplin justificate. „Se spunea, 
de obicei — scria, nu de mult, dr. 
William H. Pugsley într-un articol 
intitulat sugestiv «Proprietatea
mericană» — că moneda este neu
tră. Aceasta este încă adevărat 
pentru multe monede, dar se pare 
că nu este la fel cînd este vorba de 
cea americană sub formă de pro
prietate șl control al întreprinderi
lor. Concentrația puternică a pro
prietății americane în industria Ca
nadei, combinată cu o completă fi
nanțare și susținere bancară, poate... 
reprezenta o adevărată amenințare 
pentru independenta ei".

Ce frămîntă în mod concret pe 
canadieni 1 Multi se tem de concen
trarea investițiilor americane toc
mai în sectoarele-cheie ale industriei 
și de aplicarea unor practici care nu 
sînt întotdeauna în interesul Cana
dei. Alții aduc obiecțiuni cu privire 
la extinderea legilor S.U.A. asupra 
companiilor canadiene, legi care pre
văd restricții asupra comerțului cu 
țările socialiste. Nu este ignorat nici 
faptul că majoritatea filialelor ca
nadiene ale firmelor americane 
trimit „acasă" substanțiale dividende 
sau subvenții ; or, această scurgere 
continuă de valută agravează defi
citul balanței de plăți al Canadei.

Un semnal serios de alarmă a dat 
Walter Gordon, membru al guver
nului canadian. (El este considerat 
conducătorul școlii de gîndire eco
nomică care apreciază investițiile a- 
mericane de 23 miliarde de dolari 
din Canada ca un pericol direct pen
tru existenta de sine stătătoare a 
țării). „Nici o țară, și Canada mai 
mult ca oricare alta — a arătat el 
— nu poate aspira la o reală inde
pendentă politică dacă cedează cetă
țenilor unei alte țări o foarte mare 
parte din puterea sa economică". Ul
terior și alte personalități politice 
canadiene au ținut să-și facă publi
că nemulțumirea față de influenta 
monopolurilor americane asupra eco
nomiei canadiene. Noua lege a băn
cilor — apreciată drept un prim 
pas pe drumul care trebuie să-i 
facă pe canadieni să rămînă de
plin stăpînl în casa lor — este, în 
fapt, o materializare a acestor ne
mulțumiri.

Evident, nu toți reprezentanții ca

SINGAPORE
fost întîmpinat de ministrul de ex
terne al Republicii, S. Rajaratnam, 
și de alte persoane oficiale. Erau 
prezenți reprezentanți ai corpului 
diplomatic, ziariști. A urmat apoi o 
conferință de presă, în clădirea ae
roportului, în cursul căreia cei doi 
miniștri de externe au făcut decla
rații.

britanic consideră că propune
rea președintelui Franței, ge
neralul de Gaulle, care pre
conizează găsirea unei soluții 
crizei din Orientul Apropiat și 
Mijlociu pe baza consultării 
marilor puteri interesate în 
această problemă, constituie, 
în circumstanțele actuale, cea 
mai bună măsură pentru evi
tarea unui conflict.

Alte două vase ale flotei 
militare britanice se îndreaptă 
spre Mediterana pentru a con
solida forțele navale britanice 
din bazinul mediteranean, a 
anunțat, sîmbătă dimineață, a- 
genția France Presse, citind 
surse din Londra. Este vorba 
de fregatele antisubmarin 
„Hardy" și „Grafton", care 
se află acum în drum spre 
Malta.

ALGER. — Agenția algeriană 
de presă anunță că la 26 mai

AMMAN. — La Amman s-a 
anunțat în mod oficial că re
gele Hussein al Iordaniei a 
inspectat, vineri, unitățile mi
litare iordaniene concentrate 
la granița cu Izraelul.

Președintele în exercițiu al 
grupului țărilor arabe mem
bre ale O.N.U., M. Tewfik 
Bouattoura (Algeria), a dat 
publicității, la New York,' un 
comunicat privind concluziile 
la care s-a ajuns după mai 
multe consultări între repre
zentanții țărilor care fac parte 
din acest grup, asupra situației 
din Orientul Apropiat și Mij
lociu. Comunicatul reafirmă 
sprijinul față de măsurile a- 
doptate de guvernul R.A.U. și 
declară că „popoarele și gu
vernele arabe se vor opune 
hotărît oricărei agresiuni și 
intervenții și vor pune la dis
poziție toate resursele lor 
pentru apărarea drepturilor le
gitime ale arabilor".

Ziarul „Al Ahram" din Cai
ro a făcut cunoscut că car
goul american „Green Island", 
care se îndrepta spre Golful 
Akaba, a primit instrucțiuni din 
partea consulatului S.U,A. din 
Port Said să-și schimbe direc
ția. Sîmbătă, nava s-a îndrep
tat spre țărmurile Etiopiei.

ATENA 27. — Vineri sea
ra, pe străzile din centrul 
capitalei Greciei, au fost 
distribuite manifeste che- 
mînd populația să-și ex
prime opoziția față de re
gimul militar duminică 
28 mai, ziua în care 
ar fi trebuit să aibă loc 
alegerile generale. Mani
festele. care chemau ca 
nici o persoană să nu iasă 
în această zi din casă. în 
semn de protest, erau sem
nate : „Comitetele democra
tice de rezistență". Agenția 
France Presse, care trans
mite această știre, adaugă 
că, potrivit unor zvonuri, 
mai multi deputați ai Uniu
nii de centru ar fi fost a- 
restați vineri, lungind ast
fel lista parlamentarilor din 
acest partid, ridicați recent.

Marea Britanie, a condam
nat dictatura militară de 
la Atena. El s-a pronunțat 
în sprijinul hotărîrii adop
tate de patrioții greci de 
a declara ziua de 28 mai 
— cînd trebuiau să se des
fășoare alegerile generale 
în această țară — „zi de 
rezistență împotriva dicta
turii". Totodată, Merkuris 
a salutat crearea Frontu
lui patriotic de rezisten
ță împotriva regimului mi
litar.

LONDRA 27 (Agerpres). 
— într-o declarație făcu
tă la Londra, Stamatis 
Merkuris, fost membru al 
parlamentului și guvernu
lui grec, care se află în

La cererea președintelui 
Consiliului European (A- 
dunarea parlamentarilor 
Pieței comune), comisia ju
ridică a acestuia a examinat 
cazurile de încălcare, de 
către actualul guvern grec, 
a Convenției europene pen
tru apărarea drepturilor o- 
mului și libertăților demo
cratice, convenție ratificată 
și de Grecia.

pitalului canadian privesc favorabil 
aceste măsuri. Presa americană a 
abundat în ultimele luni de declara
ții ale unor președinți de companii 
și economiști canadieni (legați, bine
înțeles. de interesele americane) ca
re proslăvesc așa-numitul „comerț 
liber" între S.U.A. și Canada. Nu 
este mai puțin adevărat că la con
ferința din octombrie 1966, partidul 
liberal din Canada a votat în una
nimitate în favoarea unei zone de 
comerț liber nord-american. Dar 
chiar și cei care au susținut rezo
luția — scrie ziarul englez „Times"
— admit că „ea a fost în fond doar 
de procedură. Guvernul și serviciile 
civile sînt contra acesteia", 
ția făcută de ministrul de 
canadian, Mitchell Sharp, 
discurs ținut la Vancouver, 
locventă în acest sens. „Eu 
apropiere mai largă decît un aran
jament exclusiv nord-american, de
oarece aceasta este mai compatibilă 
cu independenta politică a Canadei 
și deoarece din punct de vedere fi
nanciar rezultatele ar fi mai bune".

„Cu o populație mică, pe o supra
față vastă și valoroasă și trăind în 
umbra S.U.A., Canada ar fi putut cu 
ușurință să alunece în brațele veci
nului ei din su’d" („Times"). Mai 
mult, diplomația canadiană — obser
vă Claude Julien, autorul unei inte
resante cărți despre Canada („Le Ca
nada dernibre chance de l’Europe")
— ar fi putut să se resemneze a nu 
fi decît un pal reflex al diplomației 
americane. Cu toate acestea, Canada 
nu este una și aceeași cu Statele 
Unite.

In politica lor externă, guvernele 
care s-au succedat la Ottawa și în 
special cele liberale au căutat să sus
țină o politică proprie. „Middle po
wer diplomacy" (diplomația unei pu
teri mijlocii) — cum a denumit di
plomația canadiană unul din cei mai 
buni cunoscători ai diplomației ca
nadiene, John W. Holmes, președin
tele Institutului canadian de relații 
internaționale, a arătat cetățenilor 
din Quebec ori Calgary că țara lor, 
strîns legată de Occident, nu poate fi 
identificată în S.U.A.

Acest lucru s-a văzut îndeosebi a- 
tuncl cînd, pornind de la interesele 
sale proprii, Canada a afirmat puncte 
de vedere diferite de cele americane 
în multe din problemele vieții inter
naționale. Așa se face că în legătură 
cu agresiunea S.U.A. în Vietnam, cu 

'reorganizarea N.A.T.O. sau cu rela
țiile cu R. P. Chineză, dezacordul 
este mare între Washington și Ot
tawa, în pofida moderației cu care 
oficialitățile canadiene își formulează 
punctele de vedere. Dacă .se are .în 
vedere discursul de acum cîteva zile 
al aceluiași om politic, Walter Gor
don, în care el a reproșat S.U.A. că 
„duc în Vietnam un război sîngeros", 
care nu se justifică „nici moral, nici 
strategic", s-ar putea crede chiar că 
această moderație e tot mai puțin la 
modă în opinia publică din Canada.

Canadienii — arăta în cartea sa 
Claude Julien — știu că o țară care 
renunță a-și juca rolul în concertul 
mondial își reneagă personalitatea, 
pierde rațiunea de a fi. Tocmai de 
aceea, așa cum remarcă coresponden
tul special din Ottawa al ziarului 
„Times", „un element foarte puternic 
și comun tuturor canadienilor este 
acela că ei nu doresc să fie ameri
cani. Ei doresc să-și păstreze identi
tatea lor națională distinctă".

Sînt dorințe și năzuințe firești care 
acum, la ora centenarului, capătă 
semnificații deosebite.

SAIGON 27 (Agerpres). — în zona demi
litarizată a Vietnamului au avut loc noi 
ciocniri între forțele americano-saigoneze 
și unități ale patrioților sud-vietnamezi. 
Agenția France Presse menționează că 
operațiunea „Beau Charger", inițiată de 
comandamentul american în această zonă, 
s-a încheiat vineri dimineața. Pierderile 
americane, arată agenția citată, se ridică 
la aproape 100 de morți și răniți.

Operația „Prometeu"

Desen de Eug. TARU

Declara- 
finanțe 
într-un 

este e- 
prefer o

In preajma deschiderii întâlnirii la nivel înalt a țări
lor din C.E.E. Președintele Franței, generalul de Gaulle, a refuzat să 
participe la întîlnirea la nivel înalt de la Roma consacrată împlinirii 
unui de.ceniu de la înființarea Pieței comune, dacă președintele Comisiei 
C.E.E., Walter Hallstein, va lua cuvîntul cu acest prilej. Pentru a preveni 
anumite neplăceri, conducătorii Pieței comune au anulat toate cuvîn- 
tările prevăzute, cu excepția celor oficiale. Astfel, Hallstein a fost nevoit 
să-și retragă textul cuvîntării pe care intenționa să o rostească. Această 
măsură de ultimă oră a stîrnit o puternică nemulțumire în rîndul mem
brilor Comisiei C.E.E., care au amenințat că vor boicota această întîlnire 
ce urmează să înceapă luni în capitala Italiei.

Vizita oficială în R. S. 
Cehoslovacă a șahinșahului 
Iranului, Mohammad Reza 
Pahlavi, s_a încheiat ieri. La ple
care, înaltul oaspete a fost condus 
de Antonin Novotny, președintele 
R. S. Cehoslovace, și de alte persoa
ne oficiale. în continuare, șahin- 
șahul a plecat într-o vizită oficială 
la Bonn.

Ministrul afacerilor exter
ne al Turciei, lhsan Sabri Cas|a- 
yangil, a sosii ieri seară la Sofia înfr-o 
vizifă oficială. El va avea convorbiri cu 
reprezentanți ai guvernului bulgar.

Lucrările celui de-a! 4-lea 
Congres al Scriitorilor So
vietici, la care au participat pes
te 500 de delegaji, precum și 
oaspeji din numeroase țări s-au încheiat 
sîmbătă. Delegajia Uniunii Scriitorilor 
din Republica Socialistă România a fost 
formată din acad. Zaharia Stancu, pre
ședintele Uniunii Scriitorilor, și prozato
rul Titus Popovici, membru al Biroului 
Uniunii. Congresul a adoptat o rezolujie 
referitoare la sarcinile literaturii sovie
tice, o declarajie care condamnă agre
siunea americană în Vietnam, o decla- 
rajie în legătură cu sifuafia din Grecia 
și un apel către scriitorii din întreaga

La cel de-al 27-lea Salon internatio
nal al aeronauticii și spațiului, des
chis la Paris, s-a prezentat, între alte 
noutăți, și modelul avionului super
sonic „Concorde", o producție fran- 
co-britanică în curs de executare

Intr-o mină din Lesotho (fos
tul protectorat britanic Basu
toland) a fost descoperit recent 
unul din cele mai mari dia
mante din lume. De culoare 
chihlimbarie, el cîntărește 
601,1/4 carate și este apreciat ca 
valorînd aproximativ 250 000 
de dolari. Diamantul urmează 
să fie pus în vînzare în cursul 
săptămînii, viitoare.

lume de a se uni în lupta pentru a- 
părarea păcii, libertății, democrației, 
progresului social, a tuturor valorilor 
create do omenire în decursul istoriei. 
A tost aleasă noua conducere a Uniunii 
Scriitorilor din U.R.S.S. In prima ședință 
plenară a conducerii Uniunii a fost ales 
Secretariatul Uniunii Scriitorilor Sovie
tici, alcătuit din 42 de membri, printre 
care Mihail Șolohov, Alexandr Tvardov- 
ski, Nikolai Tihonov și alții. Prim-secrefar 
al Uniunii Scriitorilor Sovietici a fost 
reales romancierul Konstantin Fedin.

„Ziua României" la tîrgul 
de Ia Goteborg. Vineri seara>la 
Tîrgul internațional de la Goteborg a 
avut loc o recepție cu prilejul „Zilei 
României" la acest tîrg. Au luat parte 
reprezentanți ai conducerii tîrgului, ai 
firmelor comerciale străine, zia
riști. România este prezentă pen
tru a șasea oară la Tîrgul de 
la Goteborg. Pe o suprafață de 350 
metri pătrați sînt expuse produse ale 
industriei alimentare, ușoare și mește
șugărești, confecții, marochinărie, pre
cum și un larg sortiment de conserve, 
fructe, legume, brînzeturi și vinuri.

La încheierea convorbiri
lor dintre delegațiile guver
namentale ale R. P. Chineze 
și R.A.U., la Pekin a fost semnat 
un protocol comercial pe anul 1967 în
tre cele două țări.

0 nouă explozie atomică 
subterană a fost efectuata de 
Statele Unite vineri la poligonul 
din Nevada.

Protest al R.P.D. Coreene. In cursul ultimei reuniuni a Comisiei 
militare de armistițiu din Coreea, generalul maior Pak Giun Guk, delegatul 
principal al părții coreeano-chineze, a denunțat acțiunile agresive ale S.U.A., 
care în ultimele zile au pus la cale nenumărate provocări în zona demilitarizată 
și de-a lungul liniei de demarcație, continuînd în același timp să introducă noi 
tipuri de arme și de echipament de luptă în Coreea de sud.

^Protestînd împotriva acestor acte, partea nord-coreeană a cerut să se pună 
capăt provocărilor, să înceteze introducerea de arme în zona demilitarizată și 
să se evacueze de pe teritoriul Coreei întreg echipamentul de război pe care 
S.U.A. l-au adus, încâlcind în mod flagrant acordul de armistițiu.

Planul de perspectivă privind dezvoltarea economiei 
naționale a R. D. Germane până în 1970, adoptat de Camera 
Populară a R.D.G. la 26 mai, prevede sporirea productivității în industrie 
cu 7 la sută anual, prin dezvoltarea mecanizării și automatizării, în pri
mul rînd în -marile întreprinderi și combinate. Planul prevede, de ase
menea, dezvoltarea în continuare a industrializării agriculturii și produc
ției industriei alimentare. Față de 1965, venitul național va spori pînă la 
128—132 la sută, iar veniturile populației pînă la 119—121 la sută. Planul 
de perspectivă prevede întărirea mai departe a relațiilor comerciale cu 
țările socialiste, precum și lărgirea comerțului cu țările industriale capi
taliste.
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