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PROGRESUL
TEHNIC SI

în construcția de mașini, în numeroa se întreprinderi ale ramurii, normele de 
muncă — chiar și cele denumite „cu motivare tehnică" — se depășesc în prezent, 
fără eforturi deosebite, cu 40—45 Ia sută. Așa stînd lucrurile, mai reflectă oare aces
te norme, așa cum ar trebui, timpul de muncă real necesar pentru executarea diferite
lor lucrări ? Mai joacă ele un rol esențial în buna organizare și desfășurare a produc
ției, în sporirea productivității muncii ? Pen tru a da o justă apreciere acestei situații, 
care într-o anumită măsură pune la îndoială caracterul obiectiv, științific, al activită- 

* ții de normare din construcția de mașini, am analizat situația în două întreprinderi 
cu depășiri mari de norme: Uzina de mecanică fină-Sinaia și „Feroemail"-Ploiești.

La prima vedere s-ar putea spune 
că depășirilor medii mari — la cele 
două uzine — ale normelor de muncă, 
în primele 4 luni ale acestui an, le 
corespund și unele creșteri, mai mult 
sau mai puțin însemnate, ale produc
ției și productivității muncii. De pildă, 
la U.M.F.-Sinaia, unei depășiri medii 
a normelor de 44,4 la sută îi cores
punde, față de primele 4 luni ale a- 
nului trecut, o creștere de 15,7 la sută 
a producției marfă și de 10,4 la sută 
a productivității muncii. La uzina din 
Ploiești, în timp ce productivitatea 
muncii a crescut față de primele 4 
luni ale anului trecut cu 0,2 la sută, 
iar producția marfă cu 11,5 la sută, 
indicele de îndeplinire a normelor a 
ajuns la 141,7 la sută.

După cum ne-au relatat numeroși 
tovarăși din cele două uzine, normele 
de muncă — exprimate fie ca timp, 
fie ca număr de piese — au fost ini
țial corect calculate. Ele precizau cu 

^exactitate volumul de muncă efectiv 
, necesar' pentru o lucrare sau alta. Ca 
J'oă reflecte perseverent, cu fidelitate, 

realitatea, în mod obligatoriu ele ar 
fi trebuit să fie cu toată grija reexa
minate, potrivit numeroaselor modifi
cări survenite ulterior în procesul de 
fabricație. Asemenea schimbări au in
tervenit prin dotarea, în ultimii ani, a 
celor două întreprinderi — și mai ales 
a celei din Sinaia — cu noi mașini și 
utilaje, reorganizarea fluxurilor teh
nologice, echiparea cu scule și dispo
zitive de lucru perfecționate etc., care 
au creat condiții pentru creșterea pro
ductivității muncii fără un efort supli
mentar din partea muncitorilor. Or, 
trebuie spus că, cu rare excepții, nu 
s-a trecut la aplicarea unor norme 
care să oglindească cu exactitate noile 
condiții tehnice și organizatorice.

Directorul uzinei „Feroemail“-Plo- 
iești, ing. DUMITRU ENACHE, ne-a 
spus că acest „sistem" de lucru, bazat

pe norme care nu țin pasul cu ele
mentele noi ce intervin în procesul 
de producție, a dus la plafonarea vi
zibilă a multor muncitori. De ani de 
zile, nivelul productivității muncii 
bate aici pasul pe loc, deși, potrivit 
calculelor și măsurătorilor întreprinse, 
la produsul de bază — radiatoarele 
— el poate fi în prezent cu 28 la sută 
mai mare.

— Pentru noi — ne-a spus ing. 
MATEI ILIESCU, șeful serviciului 
organizării producției de la U.M.F.- 
Sinaia — ar fi fost foarte simplu să 
reexaminăm normele, să le corelăm cu 
numeroasele îmbunătățiri aduse pro
cesului de producție, în așa fel îneît 
depășirile lor, cîștigurile în plus să 
depindă exclusiv de îndemînarea, de 
efortul propriu al muncitorilor. Ne-a 
oprit însă faptul că pentru muncitorii 
în acord nu s-a găsit încă un instru
ment caTe să asigure creșterea cîști- 
gului mediu în corelație cu creșterea 
productivității muncii. Să explic. Ori
cum revizuiam normele, la o îndepli
nire a lor de 100 la sută, cîștigul me
diu al muncitorilor ar fi fost, în acest 
an, cu 429 lei mai mic decît cel pla
nificat. Aceasta deoarece rețeaua ta
rifară, mărimea tarifului pe ora-nor- 
mă a rămas neschimbată și deficitară. 
O încadrare tarifară superioară a mun
citorilor ar fi dus, probabil, la o mai 
mică deformare și depășire a norme
lor. Ceea ce, însă, n-a fost și nu este 
posibil : din cauza permanentei adîn- 
ciri a specializării uzinei, a continuei 
detalieri a procesului tehnologic în 
operații simple, categoria tarifară me
die de încadrare a lucrărilor nu numai 
că nu a crescut, dar are chiar ten-

dința să scadă. In asemenea condiții, 
singurul mijloc pentru a ieși din im
pas rămînea creșterea cu bună știință 
a indicelui de îndeplinire a unor nor
me rămase în urma vieții.

— Cu alte cuvinte, normele sînt 
„umflate", dar numai atât cît să asi
gure un anumit nivel al salariilor...

— întocmai. Un muncitor care își 
depășește norma cu 45 la sută cîști- 
gă exact atât cît este planificat. Așa 
se explică de ce normele rămîn ne
schimbate, bat pasul pe loc, chiar 
dacă survin modificări esențiale în 
procesul de fabricație.

Datele statistice arată 
bele uzine, în privința

Ing. Adrian

Ce se mai întîmplă 
nou la Porțile de 
Fier ?

ir

că, în am- 
îndeplinirii

PRODAN
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Nu este pasager al rapi
dului „Traian" care, ru- 
pîndu-și o clipă privirile 
de la fereastra vagonului, 
să nu se întrebe sau să 
nu-și întrebe vecinii de 
compartiment, deși oricare 
tren dintre Banat și Olte
nia trece prin incinta mare
lui șantieh de la Dunăre. 
Tot ce se întîmplă aici e
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Masa rotundă 
a „Scînteii"

CULTURA
ARTISTULUI
CONTEMPORAN

Un castel inexpugnabil ?
Impunătorul castel, ale cărui tur

nuri și creneluri dau un farmec a- 
parte centrului timișorean, cons
tituie un monument al Banatului. 
Restaurat cu grijă în anii din urmă, 
operație în care s-au investit sume 
serioase, străvechiul castel al lui Hu- 
niade și-a dobîndit o a doua tinere
țe, ca lăcaș de cultură : muzeu re
gional. începînd cu cele două ar
muri medievale care străjuiesc fa
țada și sfîrșind cu bogatele sale con
fecții. totul este evocator aici și oferă 
posibilități tentante de muncă și de 
studiu aprofundat.

— M-am bucurat foarte mult cînd 
am fost angajat, acum, șase ani — 
îmi mărturisește Octavian Gog, în
drumător în secția de istorie. Intram 
într-un colectiv științific tânăr, en
tuziast, cu reale posibilități de cer
cetare în istorie, științele naturii, artă 
și etnografie. Realitatea regiunii ne 
deschidea un cîmp larg de investi
gație. pe direcții fie insuficient • ex
plorate. fie de-a dreptul inedite. Lu- 

' crurile au luat însă o altă întorsătură. 
Rînd pe rînd, o serie de colegi s-au 
văzut puși în situația de a părăsi 
muzeul...

Spusele sînt confirmate de evidente 
care atestă o fluctuație surprinză
toare. Dintr-o întreagă pleiadă. Gog 
este singurul care a rămas, poreclit 
„ultimul mohican" (cineva spunea că 
datorită firii lui de moț).

— Cum se explică toate aceste ple
cări ?

— Unii și-au căutat o situație mai 
bună, alții au ajuns singuri la con
cluzia că nu sînt capabili să lucreze

energic 
muzeu- 
băteau

aici — lămurește scurt și i 
prof. Marius Moga, directorul 1 
lui. Erau comozi, chiuleau, 
mingea.

Cei în cauză — „chiulangiii" 
astăzi asistenți universitari, 
tători la Baza din Timișoara a Aca
demiei sau la Institutul de lingvis
tică din Cluj, profesori de liceu. 
I-am căutat și am stat de vorbă 
cu cîțiva dintre ei, pentru a afla

— sînt 
cerce-

ancheta socială

— audiatur et altera pars — moti
vele plecării.

„Se ajunsese la o atmosferă impo
sibilă, străină oricărei activități ști
ințifice. Nelucrînd, directorul nu-j 
lăsa nici pe alții să lucreze, de teamă 
că ar putea fi înlocuit. Orice iniția
tivă era privită de el cu suspiciune" 
(Livius Ciocîrlie, asistent la Institutul 
pedagogic — singurul om a cărui 
plecare o „regretă" directorul); „N-am 
putut să mai rezist din cauza veșni
celor șicane și a neîncrederii în oa
meni manifestată de conducere. M-am 
și îmbolnăvit" (Mircea Popa, profesor 
de istorie) ; „Zece ani am lucrat la 
muzeu, din momentul cînd abia pă
răsisem băncile liceului. Cine se 
complăcea în a nu face nimic, era 
bine văzut; în schimb cine era pus 
pe treabă întâlnea în drum numai 
piedici și antipatii" (Hildegard Sei
del, biolog) ; „Instituția a fost frînată

din cauza felului în care au fost tra
tați oamenii. Profesorul Moga n-are 
elevi, în jurul lui n-a crescut ni
meni" (Nichifor Someșan, asistent la 
Facultatea de arte plastice).

Conflictul s-a declanșat violent din 
ziua cînd s-a aflat că oamenii sem
naseră un memoriu în care erau dez
văluite o serie de nereguli și abuzuri 
petrecute la castel.

— N-am să uit ce ne-a spus direc
torul în plină ședință : „Vreți să mă 
schimbați ? Un singur Moga e în Ti
mișoara. Vă schimb eu pe voi !“ Si 
nu se poate zice că nu s-a ținut de 
cuvînt... — observă prof. Ioan Anochi. 
Dintre cei 
memoriului, 
rămas la 
plicat ștampila 
tiți". Dacă s-ar fi- cercetat 
cauzele fluctuației, s-ar fi pus capăt 
la vreme unor stări de fapt nesănă
toase. N-a făcut-o, însă, nimeni.

O serie de fapte au accelerat pro
cesul de clarificare al oamenilor. 
Punctul de plecare l-a constituit un 
control financiar din 1961. Colec
tivul a avut revelația haosului care 
domnea în patrimoniul muzeal, ne
inventariat. împotriva dispozițiunilor 
legale, de trei ani ! Se descoperă 
că sute de obiecte de artă nu 
sînt trecute în inventar cu spe
cificația valorii, autorului, dimen
siunilor etc., ceea ce făcea une
ori imposibilă identificarea lor. Era

Victor VANTU

nouă 
doar 

muzeu.

semnatari 
doi 

Ni 
de

ai 
mai 

a-
au 
s-a 
„răzvră- 

cu atenție
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la vedere, lucrarea n-are 
mistere pentru turiști ; cu 
trenul, cu mașina sau cu 
vaporul străbați minute în 
șir kilometri după kilo- 

,mctri din priveliștea pano
ramică a încordării dintre 
oameni și fluviu. Se lucrea
ză sub albia Dunării, la o 
mare adîncime, sub pavăza 
batardoului din palplanșe 
de oțel și prundiș, un gi
gantic dig care a devenit 
o realitate geologică atât 
de severă, îneît Dunărea 
s-a retras cuminte, lăsîn- 
du-i pe constructori să-și 
vadă liniștiți de treabă, 
fără spaima avalanșei de 
ape ce se rostogolește la 
zeci de etaje deasupra ca
petelor lor. Ce se vede de 
sus. din perspectiva șoselei 
sau a drumului de fier ? 
Grandiosul se comprimă. 
Imaginea luptei se minia
turizează. Acolo, jos, oame
nii sînt serii de puncte, 
mașinile par jucării.

Pe scurt, acolo jos se 
excavează, iar pe locul unde 
săpăturile s-au terminat 
se toarnă beton. Ca un 
eveniment excepțional, tre
buie să notăm •— deși cu 
întîrziere — că, nu cu mult 
în urmă, constructorii au 
înfipt în stâncă temelia 
barajului pînă la cota Mării 
Adriatice. La Porțile de 
Fier s-a atins deci cota de 
ape a Adriaticei, ceea ce 
înseamnă că, dacă am trasa 
în chip ideal un tunel pe 
sub toată Iugoslavia, am 
putea vedea prin fereastra 
de stînci apele albastre 
ale frumoasei mări de la 
miază-zi.

în mod firesc, atenția 
turistului se îndreaptă spre

acest șantier sau, mai exact 
spus, spre acest complex de 
șantiere unde se hotărăște 
soarta Dunării. Dar după 
aceea ? Dar după ce apele 
vor umple defileul, de la 
Gura Văii pînă dincolo de 
Cazane ? Ce priveliște și ce 
unghi de contemplare ni 
se vor oferi ?

în contul acestei perspec
tive viitoare lucrează nu 
numai constructorii de la 
baraj, de la centrală, de la 
ecluze, ci și o altă categorie 
de constructori, din păcate 
uitați, constructorii viitoa
relor drumuri alpine de la 
Porțile de Fier.

...Unde cerul e
sprijinit în pi
Ioni...

din Turnu Severin, 
și drumul de fier 
multă vreme apele 
pînă aproape de

lllj.l

Telegrame

Excelenței Sale

Domnului CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat

al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Doresc să adresez Excelenței Voastre cele mai 
sincere mulțumiri pentru amabilul mesaj 
de felicitare trimis cu ocazia zilei naționale a 
Afganistanului.

Mă folosesc de acest prilej pentru a vă trans
mite, la rîndul meu, cele mai bune urări de 
sănătate personală și de prosperitate pentru 
țara dumneavoastră.

MOHAMMED ZAHIR ȘAH 
Regele Afganistanului

Președintele Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Chivu Stoica, a primit o 
telegramă prin care președintele Asgeir Asgeirs- 
son mulțumește pentru urările ce i-au fost a- 
dresate cu ocazia zilei naționale a Republicii 
Islanda.

Ieșind 
șoseaua 
însoțesc 
Dunării, 
Gura Văii, de unde își în
cep spectaculoasa și noua 
lor aventură.

Desprinzîndu-se lent de 
lîngă albia apei, ele încep 
să urce curajos coasta a- 
bruptă, ocolind 
barajului și al 
cîștigînd în înălțime față 
de el, dar atingînd valea 
Jidostiței, atât șoseaua nouă, 
cît și noua linie fera
tă se trezesc în fața 
prăpastiei. pe care sînt 
silite s-o treacă printr-un 
salt aerian. E primul via
duct, cu șase deschideri, 
primul punct unde cerul 
este sprijinit în piloni. Lu
crarea — prima lucrare de 
artă de la Gura Văii — a 
fost executată sub condu
cerea ing. Octavian Ionescu 
și a maistrului Constantin 
Roșoga, doi dintre cei mai 
buni constructori de pe 
acest șantier.

De aici încolo obstacolele 
naturale se țin lanț. Valea 
Dunării se îngustează, ma
lul de stâncă și lut e 
abrupt, noile căi de acces 
devin cînd aeriene, cînd 
subterane, străbătînd fie 
viaducte, fie tuneluri. Pe o 
distanță de numai 10 km, 
porțiunea ce revine șantie
rului de drumuri Gura 
Văii, constructorii sînt obli
gați să lanseze 8 viaducte 
de cale ferată, 16 viaducte 
de drum național și- să 
străpungă 3 tuneluri cu o 
lungime totală de 450 metri. 
Numai volumul excavații- 
lor în stâncă, la terasamente 
și tuneluri, atinge în a- 
ceastă zonă impresionan
ta cifră de 580 000 mc, 
iar volumul betoanelor 
ce sînt turnate la viaducte 
și ziduri de sprijin atinge 
cifra de 210 000 mc. Față 
de volumele și cifțele cu 
care se operează jos, în 
albia Dunării, la ecluze sau 
la baraj, aceste cifre sînt 
desigur niște biete zeci
male. Aceasta însă numai 
dacă am pierde din ve
dere valoarea lor în mun
că, în ingeniozitate, în cu
raj. De ce ? Fiindcă fiecare 
tonă de beton urcată sus, Ia 
coronamentul unui viaduct, 
e adesea o ispravă de acro
bație, fiindcă fiecare bolo
van coborît la vale impune 
serioase precauții. Jos, sub 
coastă, sînt șantierele, unde 
lucrează și se agită mii de 
oameni, jos, chiar lîngă pe
retele muntelui se află ve
chea linie ferată și vechea 
șosea pe care se scurg ma
șini și accelerate. închipui-

șantierul 
centralei.

ti-vă că, deasupra Căii Vic
toriei, la o mare înălțime, 
s-ar disloca stînci ori s-ar 
turna beton, în timp ce jos. 
pe ambele trotuare, pieto
nii și-ar • vedea liniștiți de 
drum, fără să simtă perico
lul lucrărilor de sus. Lu
crurile se petrec aproape 
așa, fiindcă cele două vechi 
artere, șoseaua și linia fe
rată, ce trec prin inima 
șantierului, sînt de fapt

Paul ANGKEL
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Bogat și generos, iubitul nos
tru secol 20 ne-a înzestrat cu o 
grămadă de lucruri, care mai 
de care mai utile sau inutile, 
mai frumoase și mai puțin fru
moase. Teancuri de broșuri și de 
reviste ne învață că trăim in 
secolul automobilului, al tele
fonului, al televiziunii, al... nici 
nu mai știu al cui.

„Mie-mi place cel mai mult 
Pepsi-Cola” — mi-a declarat vi
sător un amic. După care mi-a 
expus rațiunile acestei opțiuni 
superlative. Am înțeles, într-un 
tirziu, că secolul 20 ar fi al 
Coca-Fru și Pepsi-Colei. „Gîn- 
dește-te, spunea el. E bău
tura care nu-ți tulbură lucidi
tatea ca alcoolul, nu te moleșește 
ca laptele, nu te lasă rece ca 
apa. E nouă, e modernă, e gro
zavă. Ai văzut și reclama: a- 
vînt, energie, dinamism, forță, 
voioșie. Secolul 20, ce mai!“.

Tulburat, am dat fuga la pri
mul chioșc de răcoritoare. In- - 
cîntarea a început de la sticlă. . 
Ce modernă, ce elegantă ! Pepsi
Cola I Fără glumă : este o bău- 
tură excelentă și avem cele mai 
bune cuvinte pentru cei ce au 
avut inițiativa de a o produce și 
în țara noastră (Ministerul In
dustriei Alimentare). Și urmînd 
vechiul dicton că „o bucurie nu 
are nici un preț dacă nu o îm
părtășești cu un alt om“, m-am 
gîndit că trebuie să cumpăr cî- 
teva sticle, să le pun acasă în 
frigider și să le împărtășesc cu 
un alt om. Dar, vai ! Vînzăto- 
rul mi-a spus parcă vinovat: 
„Nu se poate. Nu vindem pen
tru acasă !“. Implacabil ca des
tinul. Drept care

a) fiind un iubitor de Pepsi
Cola,

b) aplaudînd apariția ei pe 
piața românească,

c) neputînd să-mi petrec toa
tă vremea pe la chioșcurile de 
răcoritoare (mai am serviciu, 
mai am casă),

m-am gîndit că n-ar fi rău 
dacă

A) s-ar găsi o modalitate să 
se pună în vînzare sticle de 
Pepsi-Cola pe care să le poți 
duce la chioșc goale (așa cum 
se întîmplă cu berea, cu lapte
le, în general cu toate lichidele) 
primind în schimb altele pline,

B) pe lîngă cochetele sticle 
prezente în chioșcuri, Pepsi- 
Cola s-ar îmbutelia și în sticle 
de o jumătate de litru și de un 
litru, mai ușor transportabile 
(așa zisele sticle gospodărești).

Aceste două doleanțe sînt tot 
în legătură cu secolul, despre 
care știți că este și al eficien
ței, funcționalismului, confortu
lui ș.a.m.d.

G. RADU

DRAMA
UNEI
ILUZII • • •

La sfîrșitul toamnei trecute, scontînd pe avantajele 
oferite de sosirea sezonului uscat, strategii de la Pen
tagon elaboraseră în detaliu planul așa-zisei „celei de 
a doua contraofensive" în Vietnamul de sud, în care 
generalii americani își puneau mari speranțe. Obiectivul 
principal era de a se obține o „mare victorie" („a în
chide fălcile cleștelui") pe cîmpul de luptă, în stare să 
determine o întorsătură decisivă în mersul războiului. 
In acest scop spre Vietnam au fost îndreptate o masă 
considerabilă de armament și noi unități pentru întărirea 
corpului expediționar.

Sezonul uscat a trecut. Care sînt rezultatele „celei 
de a doua contraofensive" strategice americane, care a 
coincis cu o nouă intensificare a agresiunii în Vietnamul 
de sud, cu întefirea bombardamentelor aeriene teroriste 
asupra centrelor populate și locuitorilor la nord de pa
ralela 17? Presa internațională acordă o atenție deo
sebită comunicatului publicat de Înaltul comandament 
al F.N.E. la încheierea campaniei de iarnă-primăvară 
1966—1967. In momentul cînd primele lovituri de 
tun au deschis cea de a doua contraofensivă, forțele 
americane și trupele satelite dispuneau de circa 
1 050 000 oameni, inclusiv forțele flotei a 7-a a S.U.A. 
Cu toate acestea, se arată în comunicat, forțele populare 
au obținut succese fără precedent de la începutul acestui 
război : ele au scos din luptă 175 000 de soldați ame
ricani, aliați și saigonezi, au doborît sau avariat un mare 
număr de avioane și elicoptere, au distrus 1 800 de 
blindate și 200 de posturi militare, pentru a menționa 
doar cele mai importante pierderi provocate inamicului.

în presa occidentală s-au subliniat că unele din lup
tele desfășurate în această perioadă au atins o înver
șunare fără precedent. Este citată, de pildă, operația' de 
pe „înălțimea 881“, care a stîrnii în rîndurile comen
tatorilor de presă admirație față de curajul și tenacitatea 
dovedite de luptătorii din trupele F.N.E., împotriva 
cărora americanii 
și de pe pămînt. 
de-a lungul a 12 
unitățile care au 
luptă. La 5 mai, 
colinei, acolo nu se mai afla nimeni : după ce și-au 
îndeplinit misiunea de luptă, forțele patriotice s-au 
retras...

Este de menționat că armata americană a experimen
tat în timpul acestei campanii noi genuri de armament 
perfecționate, care, potrivit declarațiilor avizate ale unor 
ofițeri americani, s-au dovedit totuși ineficace în fața 
ingeniozității armatei de eliberare. Semnificative sînt 
eșecurile înregistrate de aviația tactică și strategică 
americană în dotarea cărora au apărut „monștri meca- 
nizați" ca B 52, F 105 și HU 1 A.

au deschis un uragan de foc din aer 
După cum a scris „New York Times", 
zile de bătălie aproape jumătate din 
participat la asalt au fost scoase din 
cînd unități americane au atins vîrful

E. MIRONESCU

(Continuare în pag. a Vl-a)
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colective. . 
lucru 

sînt-

Tragerea la sorți 
a libretelor de FAPTUL

Teren fertil al schimbului de pă
reri, modalitate de afirmare a înțe
lepciunii și experienței 
consfătuirile și ședințele de 
s-au dovedit a . fi. atunci cînd 
programate cu chibzuință, cînd sînt 
bine organizate, iar timpul folosit cu 
„zgîrcenie". un ajutor eficient în ac
tivitatea practică. Dar, și în acest do
meniu. ca de altfel în multe altele, 
ceea ce e prea mult, strică. Există 
acumulări cantitative care determină 
schimbări calitative în sens nedorit. 
Supraabundenta de ședințe. îmbinată 
cu lungirea epuizantă a acestora da
torită tolerantei sau încurajării vor
băriei fără miez, nu reprezintă, cuni 
poate cred unii, o manifestare a de
mocrației socialiste, ci duce la ciun
tirea ei, la alunecare în frazeologie 
și formalism.

Scopul, rațiunea de a ii a unei 
șed-.-ite este de a înlesni găsirea căi
lor pentru îmbunătățirea activității; 
discuțiile pregătesc acțiunea. Uneori 
se ajunge însă la o mișcare în cerc 
în care te întorci mereu la punctul 
de pornire, iar mijlocul se transfor
mă în scop. Sînt cazuri cînd ședința 
e precedată de... ședințe pregătitoare 
sau urmată de ședințe de concretiza
re a concluziilor si măsurilor. Tre- 
cînd astfel dlntr-o ședință în alta, 
cînd se mai poate 'lucra efectiv ? Su
praabundența ședințelor ucide munca 
vie ; activitatea propriu-zisă se în
chircește, e anihilată de vorbărie.

— După părerea mea. una din cau
zele creșterii numărului ședințelor, 
spune tov. GH. CĂLIN, prim secre
tar al Comitetului regional Hune
doara al P.C.R.. o constituie faptul 
că unii consideră că rezolvarea- pro
blemelor depinde în primul rînd de 
organizarea unor ședințe, analize și 
consfătuiri. Interesîndu-mă la unele 
cadre de partid, sindicale și econo
mice de la Combinatul siderurgic 
Hunedoara Uzina „Victoria" Calam 
Uzina mecanică Cugir. la exploatări 
miniere din Valea Jiului despre mă
surile luate în legătură cu organiza
rea științifică a producției și a mun
cii. mi s-a relatat cu lux de amă
nunte despre numărul de analize 
și ședințe. Ceea ce nu s-a ară
tat însă este faptul că se mențin de
ficiente în folosirea capacităților de 
producție asistenta tehnică, aprovi
zionarea cu materiale. în asemenea 
cazuri se poate spune că_ ședințele 
trec, dar deficientele rămin...

măsurilor stabilite. De exemplu, pen
tru rezolvarea multiplelor probleme 
legate de constructs Combinatului 
siderurgic Galați au loc lunar ședin
țe interdepartamentale Uneori însă 
ele se soldează cu planuri de mă
suri pe Zeci de pagini. a căror apli
care nu e urmărită întreprinderea 
constructoare — I.C.M.S.G. — e în 

. posesia, a cel puțin 20 de planuri de 
măsuri (unele ajungînd la 50 de pa- . 
gini) care se referă. de fapt, la rezol- . 
varea acelorași probleme, „prinse" 
în plan în variante diferite. Nu rare 
sînt cazurile cînd. nefiind pregătite, 
aceste ședințe se termină cu hotărîri 
de acest gen : „Problema va fi ana
lizată". „se va mai studia chestiunea".

Nota de formalism pe care exce
sul de ședințe o imprimă diferitelor 
laturi ale activității obștești se re
flectă și în aceea că răpește acesteia 
finalitatea, utilitatea practică. De la 
o lună la alta se adună atîtea ho- 
tăriri. ne spunea tov. TRAIAN 
AVRAM, secretarul comitetului de 
partid de la Combinatul chimic Cra
iova. încît uneori nu nc rămîne timp 
să le aplicăm pe toate, dar să mai și 
controlăm ce rezultate dau.
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Formalismul îsi găsește de multe 
ori expresie în însăsi stabilirea te
maticii ședințelor. Ca într-o placă 
turnantă se ajunge la aceleași teme, 
repetiția devine obsedantă. Tov. 
CONST. SAVU. secretar al Comite
tului orășenesc București al P.C.R.. 
ne-a relatat că în decurs de un an 
într-o organizație de bază de la_ fa
brica „Suveica" a fost dezbătută de 
5 ori problema calității produselor. 
Oricît de importantă si acută ar fi 
tema stabilită, reluarea ei în discu
ție la intervale atît de scurte, depar
te de a avea un efect mobilizator, nu 
poate decît să facă loc indiferentei. 
Pe de altă parte, repetiția însăși do
vedește că pentro îndreptarea lucru
rilor este nevoie de mai mult decît 
de discuții sau cel puțin de aplicarea 
măsurilor practice rezultate de pe 
urma acestora. Am întîlnit la Com
binatul chimic Craiova organizații de 
bază care în sase luni au analizat de 
2—3 ori desfășurarea învățămîntului 
de partid sau diferite aspecte ale ac
tivității sindicale. Pot stîrni real
mente interes, au vreun rost, aseme
nea discuții de dragul discuției ?

Grija de a realiza cu orice preț 
planul de ședințe duce uneori la si
tuații demne de literatura absurdu
lui Se ajunge la convocarea de șe
dințe pentru a dezbate probleme 
inexistente. Comitetul de partid de la 
Fabrica de stofă de mobile din Ca
pitală s-a întrunit spre a analiza 
situația refuzurilor din partea be
neficiarilor Iată o temă impor
tantă. utilă, reflectînd exigenta cu 
care e urmărită calitatea produse
lor. Toate bune și frumoase, numai 
că fabrica nu înregistrează refuzuri. 
Atunci pentru ce s-a luat în discu
ție această „problemă" dacă nu nen- 
tru a mai marca un punct, pentru a 
mai obține o .realizare" Pe frontul 
ședințelor ?

Uneori, ordinea de zi a adunări
lor generale de partid e copiată de la 
o organizație de bază la alta, indife
rent dacă este sau nu utilă dezba
terea temei respective. In decurs de 
două luni. 9 din cele 12 organizații 
de bază din C.S.P au avut drept a 
doua temă pe ordinea de zi a adună
rilor generale expuneri despre Statu
tul partidului. Nimeni nu neagă im
portanta temei amintite, dar _ crede 
oare cineva în mod serios că în 1967 
membrii de partid din Comitetul de 
Stat al Planificării trebuie ajutați 
prin expuneri în adunarea generală 
să înțeleagă însemnătatea Statutului?

Ingeniozitatea, inventivitatea în 
„descoperirea" de teme pentru șe
dințe e de-a dreptul uluitoare. în
tr-o organizație de bază din Direcția 
generală mecanică fină de la 
M.I.C.M. s-a analizat activitatea unei 
membre de partid în lumina „meto
delor folosite în difuzarea presei". 
Experiența, zelul tovarășei respective 
merită desigur toată considerația, dar 
de ce ar trebui „analizată" înțr-o 
adunare generală de partid activita
tea de difuzare a presei ?

— Actionînd cu perseverentă pen
tru reducerea numărului ședințelor 
la strictul necesar, ne spunea tov. 
CONST. DĂSCĂLESCU, prim secre
tar al Comitetului regional de partid 
Galați, Iuînd măsuri ca fiecare din
tre ele să constituie realmente^ un 
forum de dezbatere competentă și 
exigentă a activității, putem canali
za forțele spre munca efeotivă pen
tru îndeplinirea hotărîrilor adoptate. 
Din păcate acest lucru este încă scă
pat din vedere. Se cunoaște utilitatea 
ședințelor decadale ca mijloc de con
trol prompt si eficace menit să. pre
vină și să înlăture operativ deficien
tele. Apar însă nu puține cazuri de 
denaturare a acestui rol. La Uzina 
„Progresul" Brăila, pentru pregătirea 
ședințelor decadale de analiză sînt 
angrenați 56 de oameni din condu
cerea tehnico-administrativă spre a 
întocmi un dosar cuprinzînd nu mai 
puțin de 14 situații, analize, statistici 
etc. Iată însă că după ce atîția oa
meni pierd de trei ori pe lună cel 
puțin cîte o zi de lucru cu întocmi- ■ 
rea acestor situații, ministerul se in
teresează de fapt doar de două din
tre ele : cea privind realizarea pla
nului pe decadă si cea1 privind livră
rile la export. După cum spunea di
rectorul general al uzinei, acest pro
cedeu (prin care se irosesc lunar 168 
de zile/om cu întocmirea unor hîrtii 
din care majoritatea slujesc doar de 
umplerea magaziei de arhivă a mi
nisterului) a determinat transforma
rea unor cadre de specialiști în...^spe
cialiști repartizat! să întocmească si
tuații. Uneori chiar ședințe prin na
tura lor utile nu-si aține scopul, pen
tru că nu se urmărește îndeplinirea

Pe cît de util e controlul cu caracter 
operativ, de lucru, pe atît de inefi
cientă e hărțuiala pricinuită de colec
tivele ce se succed unul altuia des
coperind fiecare ceea ce a descope
rit precedentul. Consiliul sindical ra
ional N. Bălcescu a trimis într-un 
singur an 25 colective în întreprin
derile raionului, unele au primit pa
tru colective. In astfel de cazuri e 
îndreptățită dorința : „Ajutați-ne mai 
puțin. Lăsați-ne să și lucrăm".

Efectele dezorganizatoare ale unui 
asemenea „ajutor" apar și mai vădite 
cînd activitatea paralelă a mai mul
tor colective în aceeași unitate duce 
la un adevărat iureș al ședințelor în 
cascadă. Tov. GH. PANA, prim-se- 
cretar al Comitetului regional Bra
șov al P.C.R., ne relata că la un 
moment dat la uzina „Steagul roșu" 
acționau concomitent, dar izolat, șase 
colective ale unor organe economice 
centrale și regionale, două ale minis
terului tutelar, în afara

. unor organizații de masă.
Anul trecut, la mina 

309 zile lucrătoare, în 233 
diferite controale, din care : 130 zile 
din partea Combinatului Carbonifer 
Valea Jiului, 61 zile din partea 
Ministerului Minelor, 24 din partea 
Inspectoratului de stat pentru pro
tecția muncii. Dacă la acestea se 
mai adaugă și controalele făcute pe 
linie de partid, sindicat și U.T.C., 
toate soldate cu ședințe, rezultă că în 
asemenea condiții conducerile unor 
întreprinderi sînt nevoite să lucreze 
în „ferestrele" dintre ședințe.

Ing. AL. HEINRICH, directorul ge
neral al uzinei „Electroputere", pro
pune înlocuirea acestui sistem prin- 
tr-un control trimestrial, cu durată 
de două săptămîni, efectuat de un 
consiliu mixt de verificare alcătuit 
din reprezentanți ai tuturor organe
lor centrale și regionale interesate.

delegatilor

Lupeni din 
au avut loc

fost cazul dezbaterilor privind 
nomia de metal, s-a discutat despre 
același lucru. în asemenea cazuri, 
rostul organizațiilor de partid este de 
a coordona întreaga acțiune, împiedi- 
cînd irosirea forțelor în ședințe pe 
aceeași temă desfășurate pe mai 
multe planuri. Paralelismul răpește 
oamenilor bunul cel mai de preț — 
timpul, imprimă muncii obștești o 
notă de superficialitate și rutină, 
deschide drum formalismului.

De ce e nevoie ca în adunarea sin
dicală să se discute despre stadiul sl 
obiectivele actuale ale întrecerii so
cialiste. în adunarea de partid des
pre felul cum își îndeplinesc membrii 
de partid îndatoririle în întrecere, iar 
în cadrul U.T.C.-ului despre aportul 
tinerilor la desfășurarea întrecerii ? 
„Oul lui Columb" a fost descoperit 
de oameni practici (la Uzina de ma
șini electrice București. Fabrica de 
rulmenți Bîrlad) care în astfel de 
împrejurări convoacă o adunare de 
partid deschisă sau o adunare gene
rală a salariatilor în care problema 
e dezbătută o singură dată, cu care 
prilej se stabilesc aspectele, specifice 
de care se vor îngriji organizația de 
partid, conducerea administrativă, 
sindicatul. U.T.C.-ul. consiliul ingine
rilor și tehnicienilor.

întîlnim dese cazuri cînd parale
lismul apare ca rezultat al substitui
rii de către organizațiile de partid a 
altor organisme, ceea ce duce la o 
„dublare" nu numai lipsită de efica
citate, dar și de-a dreptul dăunătoare, 
în decurs de 4 luni,la fabrica „Flora" 
din Capitală s-au tinut pentru a ana
liza felul cum se realizează planul 
M.T.O. nu mai puțin de 4 ședințe : 
două adunări generale ale organiza
țiilor de bază, o ședință a comitetu
lui de partid. alta a Comitetului 
sindicatului. Tocmai încetătenirea 
unui asemenea stil de tutelă mărun
tă asupra activității fostei conduceri 
administrative a dus la slăbirea răs
punderii acesteia pentru îndeplinirea 
atribuțiilor ce-i reveneau. Este un 
caz tipic care ilustrează ideea subli
niată de tovarășul Nicolae Ceaușescu: 
preluarea muncii altora, eforturile 
paralele pentru realizarea acelorași 
sarcini au ca efect scăderea răspun
derii unor cadre pentru domeniile de 
care se ocupă, adoptarea unei poziții 
de expectativă, așteptîndu-se rezol
varea problemelor de către organele 
de partid.

în privința 
niei există un 
hotărîtor este
platonică, ci înlăturarea ei efectivă 
prin măsuri conjugate ale organelor 
de partid, ale conducerilor de între
prinderi si instituții, ale organizații
lor obștești.

Conducerea de partid a indicat să 
fie luate neîntîrziat măsuri hotărîte 
pentru reducerea la strictul necesar a 
numărului si duratei ședințelor, pre
cum și pentru reglementarea con
trolului efectuat de organele 
wartid, de stat și economice, 
scopul înlăturării manifestărilor 
paralelism și suprapunere.

Dacă ședințele, adunările și con
sfătuirile asigură condiții favorabile 
confruntării de opinii, sintetizării ex
perienței colective, nu e mai puțin 
adevărat că mijlocul principal de în
făptuire a sarcinilor care ne stau în 
fată în orice domeniu îl constituie nu 
discuțiile, ci activitatea efec
tivă. Tocmai de aceea trebuie să 
se treacă de la discutarea daunelor 
pricinuite de excesul de ședințe. Ia 
măsuri practice de reglementare a a- 
cestora ca o necesitate obiectivă în 
lumina cerințelor de apărare a tim
pului de lucru ca și a timpului liber.

nocivitătii ședintoma- 
larg consens unanim : 
însă nu condamnarea

economii pentru 
construirea de
locuințe

Tragerea la sorți a libretelor 
de economii pentru construirea 
de locuințe, pentru trimestrul
11/1967, va avea loc în Capitală, 
la 10 august a.c. Cu acest prilej 
se vor acorda cîștiguii de 50 000 
lei, 40 000 lei, 30 000 lei. 20 000 
lei și de 15 000 lei.

în afara cîștigurilor în bani, 
titularii libretelor de economii ie
șite cîștigătoare la tragerile la 
sorți, soțul (sot'a) și părinții ti
tularilor, care doresc să-și con- ■ 
struiască locuințe proprietate per
sonală cu sprijinul statului, au 
prioritate la încheierea contrac
telor pentru construirea acestora, 
dacă folosesc în întregime la 
constituirea avansurilor sumele 
cîștigate.

Casa de Economii și Consem- 
națiuni face cunoscut că libre
tele de economii pentru construi
rea de locuințe care dau dreptul 
depunătorilor să participe la tra
gerea la sorți pentru al treilea 
trimestru al anului în curs, se 
emit de către unitățile C.E.C. 
pînă la 30 iunie a.c. inclusiv.
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La întreprinderea de prefabricate 
de beton Craiova l-am cunoscut pe 
Const. Novac, mecanic de întreținere. 
Fiind U.T.C.-ist, membru de partid șl 
de sindicat, el participă lunar la 4—5 
ședințe. în care nu rareori, cum a

de 
în 
de

Casa de Economii fi Consem- 
națiuni aduce la cunoftința de
punătorilor libretelor de eco
nomii cu dobindă fi ciștiguri 
in autoturisme că la tragerea 
la sorți pentru trimestrul 
11/1967, care va avea loc în Ca
pitală la data de 27 iulie a.c., 
se vor acorda 230 de autoturis
me din următoarele mărci: 
Fiat 1800, Volga, Skoda 1000 
M.B., Fiat 850 fi Trabant 601.

Depunerile sau completările 
de sume pe libretele de econo
mii cu dobindă fi ciftiguri în 
autoturisme care dau dreptul 
de participare la tragerea la 
sorți pentru al treilea trimes
tru al anului în curs se pot 
efectua numai pînă la data de 
30 iunie a.c. inclusiv.

OmulTotul a fost împins 
spre sfîrșitul anului.

In acest sector ciu
dățeniile se țin lanț. 
Țarcuri (în 5 sortimen
te), scăunele pe rotile, 
unele modele de pa
turi ș.a. 
în 
nu
Sînt prototipuri FĂRĂ 
PREȚ. Aceeași veche 
și scandaloasă mostră 
de birocratism. Cauza 
acestei anomalii ? Ar
ticolele de mobilă pen
tru copii realizate de 
Ministerul Economiei 
Forestiere — ni s-a 
spus Ia M.C.I. — au 
fost contractate cu preț 
provizoriu. Oricît ar 
părea de curios, deși 
fabricile sînt pregă
tite pentru realizarea 
mobilierului pentru 
copii, din cauza unor 
divergente ivite în le
gătură cu metodologia 
de stabilire a prețului 
de vînzare, problema 
mai este și astăzi în 
studiu la diferite fo
ruri, Au trecut șase 
luni’ de atunci ; cît va 
mai trebui să treacă 
pentru stabilirea pre
țului ?

Cum, și mal ales în 
ce ritm vor fi umplute 
golurile create în ma
gazinele cu articole 
pentru noii născuți ? 
Reanalizarea șj. a.dapta- 
rea comenzilor în func
ție de cerințe se impun 
cu acuitate. Aprovi
zionarea neîntîrziată 
a magazinelor cu ab
solut întreaga gamă a 
produselor solicitate 
pentru noii născuți — 
ne referim și la obiec
tele de îmbrăcăminte, 
la produsele alimenta
re — trebuie urmărită 
cu maximum de exi
gență și răspundere.

Această idee a fost 
susținută mai cu seamă 
de lucrătorii din ma
gazine, cu care am 
stat de vorbă. „Este de 
neînțeles — ne spunea 
tov. Virgil Gașpar, șef 
de raion la Magazinul 
universal „Victoria" 
din Capitală — cum 
de nu s-au putut pre
vedea cantitățile de 
mărfuri necesare, cînd 
măsurile în domeniul 
natalității impuneau 
în mod evident acest 
lucru. SE ȘTIA doar 
că cererea va crește 
simțitor, îndeosebi la 
produsele de bază cum 
sînt,: pătaturile și că
rucioarele. Dar măsu
rile- n-au fost duse 
pînă la capăt. Și iată 
că sistemul’ defectuos 
de planificare, la mi
nisterele de resort, lip
sa de prevedere, ne- 
concordanța dintre 
ceea- ce s-a comandat 
și nevoile reale ale 
pieței, ne pun în si
tuația jenantă de a 
nu putea oferi cum
părătorilor mărfurile 
solicitate, de a-i pune 
pe drumuri”.

Există o anumită 
imperfecțiune în cola
borarea comerțului cu 
organele de planifi
care și statistică, cu 
industria, cu alți fur- 

■ nizorl. Cum bine au 
remarcat unii interlo
cutori, este cazul 
industria bunurilor 
consum și comerțul 
depășească grabnic 
tuația 
prezentată 
mai sus.

comandat pentru în
tregul an nu acoperă 
cu adevărat cererile.

Ce e de făcut ? In
dustria. după cîte am 
văzut, „nu mai poate 
realiza nimic în plus 
față de cît s-a con
tractat initial". Dar 
comerțul ? Dă din colt 
în colt : fată de lipsa 
sa de prevedere, se 
gîndește acum la o 
soluție extremă : im
portarea de cărucioa
re !

Cifrele care ne-au 
fost înfățișate fac să 
ne exprimăm îndoiala 
și cu privire la alte 
sortimente : pătuțuri 
(de lemn și me
talice). coșulețe-pat 
(s-au comandat, pen
tru întreaga țară doar 
3 000 de bucăți pe tot 
anul !), plăpumioare. 
La salteluțe apare o 
situație și mai ciu
dată : cantitățile pre
văzute nu reprezintă 
nici măcar 10 la sută 
din numărul cărucioa
relor și pătuțurilor. De 
ce ? „Aproape fără 
excepție — ni s-a ex
plicat la M.C.I.-— toa
te întreprinderile fur
nizoare cu care în
cheiem contracte refu
ză să ofere și arti
cole pentru copii. Fa
brica de confecții Că
lărași. de exemplu, 
care realizează anual 
200 000 de plăpumi 
pentru adulți, respin
ge într-una, de doi 
ani, orice cerere de-a 
noastră privind plăpu- 
mioarele. Cooperația 
meșteșugărească, de a- 
semenea : cu chiu, cu 
vai a acceptat să rea
lizeze, în tot anul... 
300 de plăpumioare".

întreprinderi profi
late pe articole atît 
mult căutate sînt, 
multe ori, lăsate 
realizeze ce vor și 
vor. De ce ? Din sim
plul motiv că M.I.U., 
UCECOM, secțiile de 
industrie locală ale 
sfaturilor populare, se 
lasă convinse cu ușu
rință de cauzele „o- 
biective" invocate de 
unitățile din subordi
ne. O inadmisibilă în
găduință manifestă a- 
ceste foruri și atunci 
cînd unitățile tărăgă
nează executarea co
menzilor. După cum 
am fost Informați Ia 
M.C.I., I.I.L. “ 
gust“-Bacău 
să .li.vr.eze 
contractelor 
cîteva mii 
teluțe. Prototipul 
fost prezentat în fe
bruarie, iar documen
tația de preț (trimisă 
spre recalculare între
prinderii „23 August"- 
Bacău) n-a sosit nici 
pînă acum la M.C.I.

Unele din mărfurile 
amintite sînt produse 
de întreprinderi ale in
dustriei locale. In mo
dul cel mai de neîn
țeles, multe din a- 
cestea nu au confir
mat încă comenzile în
cheiate cu comerțul. 
Deși comerțul a so
licitat ca întreprin
derile să înceapă 
livrările încă din 
luna iunie la u- 
nele produse deosebit 
de solicitate — țarcuri, 
paturi, salteluțe ș.a. 
— nici una din între
prinderile industriei 
republicane, coopera
ției -meșteșugărești și 
industriei locale nu 
s-a angajat la așa ceva.

Ce oferă comerțul 
n lista articolelor 

necesare pentru noii 
născuți ? întrebarea a- 
ceasta și-o pun nume
roase familii. Am în
cercat să-i răspundem 
și noi. vizitînd în a- 
cest scop cîteva ma
gazine și raioane de 
spgcia,lita.tș. ~ '

Pentru un cărucior, 
multi bucureșteni trec 
pragul magazinului 
specializat . din Calea 
Victoriei. Cînd aude 
că ai dori un cărucior 
cu roți înalte, cu o si
luetă mai grațioasă, 
vînzătoarea dă din u- 
meri : „N-am mai pri
mit de mult ceea ce 
doriți dv.“ în alte sase 
magazine cu cărucioa
re și articole pentru 
noi născuți — aceeași 
situație; după cum 
sîntem informați, și în 
regiunile Hunedoara. 
Banat, Dobrogea s-a 
primit doar jumătate 
din numărul cărucioa
relor contractate.

Am fi totuși ne
drepți dacă am spune 
că nu se găsesc nici 
un fel de cărucioare. 
Se găsesc — dar mo
dele învechite, pe care 
cumpărătorii nu le 
solicită. După cum 
ne-au spus responsa
bilii și vînzătorii cu 
care am stat de vor
bă, tocmai sortimente
le care se caută, adică > 
landouri. cărucioare 
sport sau combinate 
— „Crinul" si „Ro- 
dica" de exemplu — 
apar doar din cînd în 
cînd. Care să fie 
za ? Am 
vorbire 
Tătaru, 
junct al 
mailul Roșu" din 
diaș — singura între
prindere producătoare 
de cărucioare din ta
ră. „E poveste lungă 
cu cărucioarele — ne-a 
răspuns : trebuie dez
voltat sectorul, am 
avea nevoie cam de 
18 milioane de lei". 
Totuși, am insistat 
noi, executați unele 
modele care nu se cau
tă ; de ce nu produ
ceți landouri și căru
cioare de 415, 450, 1027 
și 1090 lei ? Cumpără
torii le cer, contrac
te cu comerțul ați în
cheiat... Răspunsul a 
venit cu oarecare în- 
tîrziere : „Nu găsim 
niturile și șuruburile 
de care avem nevo
ie..." Oare Ministerul 
Industriei Ușoare și 
„Emailul roșu" nu 
pot soluționa grava 
și complicata proble
mă a niturilor și șu
ruburilor ?

Am cerut șl părerea 
tov. Negreanu, direc
tor general adjunct în 
M.I.U. „Nu se găsesc 
cărucioare ? — ne-a
întrebat mirat. E pen
tru prima oară cînd 
aud de un necesar mai 
mare decît cererile 
formulate de comerț 
la contractările pentru 
semestrul II. De la su
plimentarea de 10 000 
cărucioare, care a in
tervenit cu două luni 
în urmă, nu ni s-a 
mal solicitat nimic. A- 
cum e prea tîrziu pen
tru o nouă suplimen
tare ; nu văd nici o 
posibilitate de a rea
liza vreun cărucior în 
plus pînă la sfîrșitul 
anului. Dacă ni se 
spunea din timp..." 
Iată, deci, o problemă 
esențială : ceea ce s-a

avut o 
cu tov. 
director 
fabricii

cau- 
con- 
Ion 
ad-

de 
de 
să 
cît

„23 Au- 
trebuia 

în baza 
încheiate 
de sal- 

a

sînt expuse 
magazine. Dar 
pot fi vîndute.

Gheorghe Borac are 3 locuinfe. 
Trei reședinfe — de vară, de 
iarnă și... de vreme rea. In Olie- 
nifa — casa părintească proprie ; 
în Brăila — un apartament,
diferit de cel pentru părinfi (a
fost omul vicepreședinte al sfatului 
popular orășenesc, avea mierea pe 
degete I). A treia locuință, unde 
stă acum, o are în Pitești. Cam pu
țin pentru un om. Nu-i 
una ? Eventual, într-un 
munte, că n-are. Sau pe 
vedere spre mare. Să 
acasă oriunde s-ar duce.

Adio!

mai dafi 
oraș de 

litoral, cu 
fie omul

Oare omul acesta este normal P 
Inginerul Cornel Popescu, delegat 
al Inspectoratului de Stat inter- 
raional de protecție a muncii 
(Brăila), era în misiune la uzina 
„Progresul". Un muncitor, Ion 
Dinu, desfunda duza de la apa
ratul pneumatic de vopsit, ținîn- 
du-l neregulamentar spre calea de 
acces (întîmplător nu trecea ni
meni). Văzîndu-l, inginerul-in- 
spector i-a cerut să mai repete 
odată operația. Omul a refuzat. 
Și atunci delegatul cu protecția 
muncii a luat aparatul în mină, 
l-a îndreptat spre fața muncitoru
lui ți a apăsat pe trăgaci de trei 
ori. Vopseaua, conținînd substanțe 
toxice, i-a blocat omului vederea 
fi căile respiratorii. A fost dus 
'Urgent la spital. Oameni cu 
asemenea apucături sadice n-au 
ce căuta în inspectoratele pentru 
protecția muncii I (In plus, fi le
gea are un cuvînt de spus).

Client vechi
Deși tehnician dentar, Victor 

Pintiuță din Făgăraș a rămas ca 
propriii săi clienți (cu gura căs
cată) cînd și-a ascultat sentința : 
doi ani și opt luni închisoare pen
tru delictul de prelucrare, fără 
autorizație, a aurului. De altfel, e 
un om cu state vechi la „miti
tica". A mai fost condamnat de 7 
ori pentru sabotaj, delapidare, în
șelăciune, etc. etc. Acum se duce 
iar. Cum s-ar spune, omul potri
vit la locul potrivit.

BRUJAN

inacceptabilă 
în cele de

Nicolae

Tudor OLARU

Foto i Gh. Vlnțtlă

Cu siguranță că Ștefan O- 
prea din Breaza nu va uita 
niciodată ziua nunții sale. Are 
un motiv deosebit Cînd alaiul 
cu nuntași a ieșit în șoseaua 
națională, ginerele (evident 
distrat) a sărit în fața unui 
autoturism care circula regle
mentar. Mașina l-a proiectat 
pe asfalt Și dintr-o dată, chio
tele de veselie s-au transfor
mat în strigăte de spaimă. Un 
amănunt : Ștefan Oprea e de 
profesie șofer Și uite așa, din 
neatenție, luna de miere și-a 
schimbat gustul.

au sosit în vizită, prinTrei fete
O N.T., la Baia Mare Sînt cazate 
într-o locuinfă particulară In miez 
de noapte cineva bate la ușă ,,Sin- 
tem de la milijie, căutăm trei fele". 
Gazda nu deschide In zori, soma
ția se repetă Gazda deschide ușa 
și, (normal) cere legitimația

(Urmare din pag, I) Poate, dacă faptele n-ar fi încăpă
țînate. Dacă o dioramă „Ursul", 
tită și inventariată la 63 m.p. 
fi avut în realitate decît... 35 
Dacă n-ar exista o „decizie" 
precedent și bază legală, prin 
lui Ferch Francisc i se acordă 
de „consilier artistic onorific", odată 
cu dreptul — deloc onorific — de a 
avea gratuit atelier în turnul muzeu
lui. Dacă. între altele, nu s-ar fi sta
bilit absența unor comenzi de artă 
plastică, piese absolut fantomatice 
dar retribuite. In fața evidentelor. 
Marius Moga acceptă să suporte pa
guba. potrivit unei declarații sub

plă- 
n-ar 
m.p. 
fără 
care 

titlul

o discrepanță flagrantă între regis
tre și realitatea depozitelor. A în
ceput o acțiune precipitată de „gă
sire" a obiectelor.

Peste noapte și-a făcut apariția o 
machetă rătăcită. „Tabără preistori
că". deși nimeni nu-și amintea s-o 
fi văzut vreodată. Dar ea figura în 
inventar cu suma de 4 627 lei. A fost 
confecționată ad-hoc. pentru a se a- 
coperi golul, deși părerea unanimă a 
specialiștilor este că valoarea acelei 
încropeli din lemn și ipsos nu trece 
de 400 de lei... S-a mai descoperit un 
contract ilegal, de-a dreptul dubios, 
încheiat cu o persoană particulară 
care se angaja contra unei sume res
pectabile să facă „scenariul tematic" 
pentru secția construirea socia
lismului. S-a mai constatat că nu
meroase comenzi de panouri explica
tive, contractate prin Fondul plas
tic, erau achitate integral, deși lu
crările nu intraseră pe poarta mu
zeului. Singur, fără să se consulte 
cu nimeni din colectivul muzeului, 
fără „avize de necesitate" din partea 
secțiilor, directorul comanda, recep
ționa și (mai alea) plătea comenzi 
„grase".

Cifre comparative pun în lumină o 
politică de achiziții cel puțin stra
nie : pînze cu o valoare mai mult __ _ ________  ____  __
decît modestă âu fost cumpărate cu "• director în situația de a plăti, 
prețuri de 3—6—8 ori mai mari de- mărim meandrele din dosarele de 
cît opere ale unor maeștri ca Ghiață, control financiar... Stupoare I După 
Ressu, Lucian Grigorescu. Mecenatis- cîțiva ani de inexplicabile tergiver- 
mul (tradus în cazul de fată prin fa- sări, apare o decizie prin care „con- 
voritism) s-a manifestat .’îndeosebi i ducerea muzeului declară casate bu- 
fată de trei pictori locali, copleșiți nurlie imputate"... Si, printr-o abilă 
de comenzi. Pentru un soi de lucrări 
didac.tjce —..discutabilă e însăși pre
zența lor In- să&e -muzeului, urmînd .. 
a fi înlocuite — celor trei lițs-au plă
tit. la metru patrat și la kilogramul 
de vopsea. într-un singur Lan, peste 
200 000 de lei 1 După cum ne infor- • 
mează Controlul financiar Intern al 
sfatului popular regional, este aproa
pe exact suma pe care a avut-o mu
zeul la un întreg articol bugetar.

— Totul s-a plătit legal, cu forme 
în regulă — ne asigură prof. Moga. 
N-am favorizat pe nimeni.

fi ele șnuruite șl trecute la arhivă ? 
Cine a trecut sub tăcere neregulile 
descoperite la vremea respectivă ? se 
întreabă Nichifor Someșan, și nu nu
mai el.

Instalată confortabil în spațiul mu
zeului. familia Moga n-a plătit nici 
un leu chirie și întreținere, timp de 
zece ani 1 Pînă în ziua controlului. 
Cu un timp în urmă, fiul directo
rului a fost angajat pe post de îndru
mător — deși n-avea studiile cores
punzătoare. Ilegalitatea i-a fost nece
sară pentru a dobîndi adeverință de 
salariat în vederea susținerii exame
nului de admitere în învătămîntul

acest climat

la un nivel 
într-o dare 
de 
de

partid, 
la Arad, 

a tinut 
ani con- 
măsură.

Ce repercusiuni are 
asupra activității muzeului ?

„în ansamblu munca de cercetare 
științifică se desfășoară 
foarte scăzut", se spune 
de seamă a organizației

Un muzeu cum e cel
cu posibilități mai reduse, 
trei sesiuni științifice în trei 
secutivi. în cea mai mare 
trebuie s-o spun cu toată amărăciu
nea — spune ing. Dumitru Spă- 
taru, șef de secție — activitatea 
rezumă la prima treaptă muzeală 
ghidajul vizitatorilor.

Cum se mențin aceste anomalii

se

în

drelor, gospodărirea fondurilor cît și 
atmosfera și stilul de muncă al con
ducerii muzeului. Dar am auzit spu- 
nîndu-mi-se că „am" ceva cu direc
torul muzeului.

Tovarășul vicepreședinte Radu Pe
tru confirmă că parte dintre con
statări sînt adevărate.

— Si pînă 
ați ajuns ?

— Noi am 
rășul Moga. 
re la activitatea științifică, le-a re
cunoscut. Altele însă, legate de atitu
dinea lui față de anumite persoane, 
nu le recunoaște.

la urmă Ia ce concluzie
avut o discuție cu tova- 
Unele lucruri, cu privi-

și, (normal) cere legitimația Trei 
bărbat* se năpustesc în casă Fe
tele sînt luate cu torfa și urcate 
într-o mașină pe care huliganii o 
furaseră. Le-au dus la cabana ,,Apa 
sărată". Tentativa de viol a eșuat : 
fetele au reușit să fugă, lată nu
mele celor trei huligani, în prezent 
arestați : Jean Mardare. fără ocu
pație ; Vasile Folfoș, student, și 
Gyozo Zsulestean, șofer Pedeapsa 
va fi aspră. Astfel de fapte antiso
ciale nu merită clemen|ă.

Concursul
ES3 începe azi

semnătură. Dar firea omului e ciu
dată 1 La scurtă vreme se răzgîn- 
dește și-l dă în judecată pe Emil Na
dra, specialist al muzeului, pentru a i 
șe imputa acestuia suma. Două in
stanțe îl socotesc, pe bună drep
tate, nevinovat. Iată-1 din nou pe 
.............................. ‘ . Ur-

scamatorie, se reintră în legalitate. 
— Tablouri casate? nu-și poate as

cunde. zîmbetul șeful controlului fi
nanciar intern, Iosif Stănilă. Poate, 
dacă s-ar fi produs o calamitate ca 
la Florența...

Același „zîmbet" l-am întîlnit pe 
fetele tuturor 
rit. stupefiațl.
„în ordine" a 
timpul vindecă

— Există dosare cu probe, decla
rații. acte de control. Cum au putut

celor care au urmă- 
mecanismul punerii 
inventarului. Oare 

totul ?

superior fără frecvență. Doamna 
Moga, casnică, se plimbă prin tot 
castelul ca la ea acasă. Circulă prin 
birouri în capot și-și mai omoară 
plictisul întinzînd șuete cît timp stă 
mîncarea pe foc. Cu aerele ei de cas
telană trimite după tîrguieli perso
nalul administrativ al muzeului, in
tervine în probleme de serviciu, își 
dă cu părerea despre oameni.

S-a ajuns pînă acolo încît s-a creat 
situația neverosimilă ca directorul 
să-și petreacă o bună parte din 
timpul de lucru... acasă. De nenumă
rate ori salariații sînt nevolți. în ve
derea rezolvării unor probleme de 
serviciu, să meargă, cu riscul de a 
fi repezit!, la locuința dumisale.

— Pe drept cuvînt — spune Octa
vian Gog — .instituția noastră era 
asemuită (comparația circulă si în a- 
fară) cu o feudă în plin socialism. 
Singurul criteriu după care sînt apre
ciat! oamenii este utilitatea sau inu
tilitatea lor în raport cu familia 
Moga. Te întrebi : castelul este ..inex
pugnabil" ?

viața unei instituții culturale de ta
lia muzeului regional al Banatului ? 
Nu se știe ce se întîmplă dincolo de 
impunătoarele ziduri ale castelului, 
care este atmosfera dindărătul ar
murilor medievale ?

La comitetul regional pentru cultură 
și artă, tovarășul Hie Cerna ascultă 
fără nici o uimire constatările noas
tre. într-un tîrziu ridică obosit din 
umeri:

— Sîntem criticați pentru muzeu pe 
toate fronturile. Lucrurile se cunosc, 
dar de ani de zile se parlamentează, 
nu se ia nici o măsură.

— Cine trebuie să ia măsuri ?
— Sigur, sîntem vinovat! că n-am 

fost destul de exigent!, că n-am tras 
la răspundere și n-am urmărit — 
schițează tov. Cerna o încercare de 
autocritică.

— Să spunem lucrurilor pe nume — 
Intervine curajos Petre Popovici, in
spector cu problemele muzeelor. Per
sonal l-am sesizat în repetate rîn- 
duri pe tovarășul vicepreședinte al 
sfatului popular regional. Radu Pe
tru. Atît în ce privește fluctuația ca

— Totuși sînt fapte.
— Nu avem intenția să-1 acoperim. 

Ne facem vlnovați că nu am inter
venit din timp să analizăm activita
tea muzeului, pentru ca ea să fie a- 
dusă la cerințele noastre de acum.

Cum și cine a închis ochii în fața 
a tot ceea ce s-a petrecut ani de zile 
în feuda stăpînită tic familia Moga ? 
Pe unde s-au rătăcit și s-au risipit 
atîtea probe materiale, munca de 
săptămîni și luni a organelor de con
trol, memoriile și sesizările ? Care 
sînt resorturile Intime ale tolerantei 
în acest caz, cînd 
bună cunoaștere a 
tea celor oare de 
pund de controlul 
lui ? I

A sosit vremea să dispară practicile 
nefaste și abuzurile care și-au găsit 
drept de cetate în cuibul castelanilor, 
abătînd și frînînd o instituție de la 
rosturile sale majore. Muzeul este 
menit să devină un laborator de idei 
și inițiative, de muncă harnică pusă 
sub semnul adevăratei pasiuni pentru 
știință.

a existat o foarte 
realității din par- 
multă vreme răs- 
activității muzeu-

Mai tare ca la loz în plic ; mai 
sigur ca la Pronosport I Totul 
depinde de inspirație. Direcția co
mercială a Sfatului popular al o- 
rafului Bucurefti organizează un 
concurs pentru denumiri de firme 
ale magazinelor fi restaurantelor. 
Are dreptul să participe toată lu
mea, de la mic la mare. Vor fi 
acceptate denumirile cele mai 
inspirate, cu priză, care orientează 
rapid pe cumpărători asupra pro
filului magazinului (restaurantu
lui). Pentru fiecare denumire ac
ceptată se dă un premiu de 200 
lei. Timp de gtndire (inspirată) 
pînă la 20 iulie. Numele „fini
lor" se va trimite în scris către 
S.P.O.B. Menționați pe plic: 
pentru concurs. Grăhiți-vă să 
botezați rețeaua comercială. E 
nevoie de cît mai mulți nafi. Aici 
se permite

Rubrică redactată dei
Ștefan ZIDARITA
Ștefan DINHCA

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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de lucruri este 
mulfi factori. E

S-au redus

109,6 la sută, 
economii su- 
de aproape 
și beneficii

pagina economi
p lanul nostru 

producția globală, 
exprimat în tone 
kilometri conven
ționale, a fost în

deplinit în proporție de 
107,8 la sută, 
nul la transportul 
marfă în proporție
107.5 Ia sută la 
metri și 111,5 
tone expediate, 
tîndu-se peste 
aproape 245 000 
frele acestea sintetice a- 
testă străduința cu care 
întregul nostru colectiv a 
acționat în vederea îmbu
nătățirii nivelului activi
tății, atît pe ansamblul di
recției regionale, cît și în 
cazul fiecărei unități în 
parte. Accentul s-a pus 
îndeosebi pe creșterea 
coeficientului de utilizare 
a parcului de autocami
oane și autobasculante, a 
parcului de remorci, a ca
pacității autovehiculelor 
de transport marfă. A- 
cești coeficienți au sporit, 
în cinci luni comparativ 
cu sarcina planificată, cu
3.5 la sută, 11,4 la sută și, 
respectiv, 1 la sută. Indi-

iar pla- 
de 
de 

tone kilo- 
la sută la 
transpor- 
prevederi 
tone. Ci-

catorul 
muncii a fost realizat în 
proporție de 
obținîndu-se 
plinientare 
575 000 lei
peste plan de circa 2.5 mi
lioane lei.

Se cere ca timpul 
mijloacele de transport 
fie utilizate complet și 
mai productiv. Tocmai 
acest sens ne-am îndrep
tat atenția.
substanțial absențele ne
motivate,
disciplina în exploatarea 
parcului de transport. In 
fruntea acestei acțiuni au 
stat perseverent , autoba
zele : Huși, Iași 2, Hîrlău, 
BîrlacT și Iași 1. Econo
miile s-au realizat prin 
reducerea consumurilor 
de carburanți, lubrifianți, 
anvelope, a altor cheltuieli 
materiale,

Măsurile rezultate din 
concluziile acțiunii de or
ganizare științifică a pro
ducției și a muncii, aflată 
acum în plină desfășura
re, vizează un evantai de 
probleme, printre care 
crearea unor condiții cît 
mai bune de muncă, exe
cutarea de construcții 
amenajări, dotări cu 
laje moderne, lucrări 
mică mecanizare. Se 
în plină GonstruGție noua 
autobază din Iași, au 
fost construite și date 
în folosință stațiile me
canizate de spălare de 
la autobaza Iași 1 și Bîr- 
lad, iar pînă la sfîrșitul a- 
nului se va termina și eea 
de la Pașcani. De aseme
nea, se va termina preîn- 
călzirea platformelor de 
la autobazele Pașcani și 
Vaslui, precum și centra
lele termice de la Huși și 
Hîrlău. Mai trebuie amin
tită construirea unor stații 
pentru schimbarea uleiu
lui (Autobaza Iași 2), ex
tinderea și modernizarea 
depozitelor și alimentării 
cu benzină.

De fapt, preocuparea 
pentru întreținerea și ex
ploatarea judicioasă a 
mijloacelor de transport 
îmbracă și alte aspecte, 
printre care aplicarea 
unor noi procedee tehno- 

folo- 
par- 
prin 
care

noi, 
uti- 

do 
află

tehnologic, pe tacte de lu
cru, la autobazele Pașcani 
și Vaslui. S-a asigurat în 
acest mod revizuirea com
pletă și de calitate supe
rioară, într-un timp scurt, 
a mijloacelor de trans
port din dotare.

Un alt gen de măsuri 
se referă la exploatarea 
autovehiculelor. S-a por
nit de la ideea evitării 
parcursurilor fără încăr
cătură și scurtării timpu
lui de imobilizare. Ca ur
mare, s-a organizat repa
rarea autovehiculelor la 
coloane, care au fost do
tate cu ateliere mobile, 
rampe demontabile pentru 
spălat și gresat, electro- 
pompe, precum și cu per
sonal calificat necesar.^In 
ce privește constituirea 
propriu-zisă a coloanelor 
de transport s-a avut în 
vedere specializarea lor, 
potrivit cerințelor benefi
ciarilor. La șoferi, lu
crul a fost organizat 
în două schimburi șl 
s-a insistat asupra respec
tării graficelor de trans
port, urmăririi consumu
lui de benzină pe fiecare

organizam

autovehicul în parte. A- 
ceasta reprezintă, de alt
fel, una din problemele 
cu valabilitate permanen
tă pentru întregul nostru 
colectiv, a cărei impor
tanță constă în înlătura
rea sutelor de cazuri de 
consum peste normă, eco
nomisirea unei cantități 
de benzină, pe 5 luni, de 
540 000 litri. Firește, a- 
ceste economii au contri
buit la rentabilizarea și 
creșterea gradului de ren
tabilitate a unităților 
noastre. în prezent, din 
cele 8 unități în subordi
ne, numai autobaza Paș
cani mai înregistrează u- 
nele pierderi, dar pînă la 
sfîrșitul acestui trimestru 
ele vor fi lichidate și se 
vor obține beneficii. Pen
tru îmbunătățirea în con
tinuare a activității noas
tre, s-au repartizat, pe 
fiecare unitate, membrii 
din colectivul de condu
cere, care îndrumă și ve
rifică periodic mersul 
transporturilor, iau mă
suri operative de reme
diere a deficiențelor.

Hie DOBRE 
director al Direcției 
Regionale a Transportu
rilor Auto-lași

„GHIULELE“ LA PICIOARELE
COOPERATIVEI1

O analiză cît de sumară a cifre
lor înscrise în evidența contabilă a 
cooperativei agricole din Luncșoara, 
raionul Aleșd, conturează încă din 
prima clipă imaginea unei unități 
care progresează foarte lent, nu reu
șește să pună în valoare toate re
zervele de creștere a producției și 
veniturilor oferite de munca în co
mun, mecanizare, chimizare. De ani 
de zile aici se obțin recolte mici. 
Proprietatea obștească — temelia 
„casei" comune a cooperatorilor, care 
condiționează în măsură hotărîtoare 
mărimea veniturilor, crește în ritm 
de melc. Ca urmare, veniturile co
operativei se cifrează abia la 44 500 
lei la suta de hectare, ceea ce, bine
înțeles, influențează asupra cîștigu
lui cooperatorilor.

Această stare 
determinată de 
vorba, în esență, de anumite caren
țe în orientarea producției, în sta
bilirea unui raport echilibrat între 
acumulare și consum, în folosirea 
fondurilor de investiții și de pro
ducție, precum și în organizarea și 
conducerea treburilor obștești, de se
rioase deficiențe în executarea dife
ritelor lucrări agricole. Astfel, ani 
de-a rîndul nu s-a întreprins mai 
nimic pentru ridicarea potențialului 
productiv al terenului, .îndeosebi prin 
intermediul îngrășămintelor organi
ce, deși solurile sărace existente im
pun cu stringență această măsură. 
Frecvent s-au tărăgănat lucrările de 
pregătire a patului germinativ, semă
natul, întreținerile culturilor și chiar 
recoltatul și treieratul. Multe ne
ajunsuri s-au manifestat în secto
rul zootehnic : natalitate redusă, 
mortalități mari, furajare necores
punzătoare, ca urmare a preocupă
rii insuficiente pentru obținerea de 
recolte bogate pe pășuni, fînețe și 
suprafețele destinate cultivării nu
trețurilor.

In această iarnă, cu sprijinul or
ganelor raionale, cooperatorii au a- 
nalizat amănunțit situația economi
că a unității lor, cauzele care au 
frînat dezvoltarea ei. Pe această bază 
au fost stabilite măsuri concrete de 
ordin tehnic și organizatoric, menite 
să asigure, încă în 1967, creșterea 
producției și a veniturilor bănești. 
A fost o măsură care a permis atît 
cooperatorilor, cît și organelor raio
nale să aibă o perspectivă mai clară 
a posibilităților reale de dezvoltare 
a cooperativei, să precizeze căile 
care să asigure fructificarea lor. Ce 
s-a făcut de atunci încoace ?

Multe din măsurile stabilite au și 
prins viață. Semnificative în această 
privință sînt cele relatate de tov. 
Franciso Roncov, inginerul agronom 
al cooperativei :

O atenție specială am acordat ac
țiunii de fertilizare a solului. Au fost 
scoase din perimetrul arabil viile hi
bride care împiedicau mecanizarea, 
s-au executat canale care asigură eli
minarea excesului de apă pe circa 
55 hectare, iar pe 12 hectare de coaste 
de deal slab productive s-au plantat 
pomi. In scopul creșterii producției 
de furaje, am curățat 80 hectare de 
pășune, am îngrășat cu azotat de a-

moniu 25 hectare de fîneață, am ex
tins cultura trifolienelor, am însă- 
mînțat în amestec plante valoroase, 
care dau recolte bune de masă ver
de ca porumbul, iarba de Sudan etc.

Drept urmare a măsurilor enun
țate de inginer, cîmpul arată mai 
bine, promițînd o recoltă sporită fată 
de anii trecuți. In același timp în 
cooperativă a început să se pună 
ordine în activitatea economico-fi- 
nanciară. Subliniind aceste realizări, 
care exprimă preocuparea coopera
torilor de a îndrepta activitatea coo
perativei pe un drum continuu as
cendent, trebuie totuși arătat că pro
gresele realizate sînt încă nesatisfă
cătoare, ritmul de creștere este încă 
lent.

Cooperativa are multe terenuri de 
coastă; slab productive, care, potri
vit planului de perspectivă, se plan
tează cu pomi fructiferi. Pînă în 
1966 s-au și plantat 40 de hectare, 
iar pentru primăvara acestui an s-a 
prevăzut extinderea livezilor pe încă 
15 hectare. Este o măsură bună, care 
conduce la valorificarea superioară 
a acestor terenuri, asigurînd în vii
tor obținerea de venituri mari. în 
situația cooperativei era mult mai 
rational însă ca, momentan, o parte 
din investiții să fie îndreptate și 
spre alte activități, care să permită 
realizarea imediată a unor venituri 
mari. Dacă, de pildă, la începutul 
acestui an, cînd s-a întocmit planul 
de producție și financiar s-ar fi pre
văzut să se planteze cu pomi o su
prafață mai mică, și, în schimb, să 
se cumpere oi țurcane, care în con
dițiile locale dau rezultate mai bune 
decît oile țigăi pe care le crește 
acum cooperativa, nu numai că 
s-ar fi creat mai devreme efectivul 
matcă necesar pentru înmulțirea pe 
viitor a acestei rase, dar s-ar fi ob
ținut, încă în 1967, venituri supli
mentare. Alături de cele realizate 
din alte ramuri acestea ar fi nermis 
o retribuție mai bună a muncii coo
peratorilor și, totodată, creșterea 
fondurilor de acumulare în vederea 
dezvoltării pe baze mereu mai largi 
a avuției obștești. Acest lucru era 
cu atît~'mai necesar cu cît în pla
nul de investiții pe acest an s-a in
clus construirea unui saivan pentru 
1 000 de oi. Or, ținînd seama de e- 
fectivul existent, de sporurile anua
le prevăzute, rezultă că el va fi 
populat la capacitatea maximă abia 
peste doi ani. Așadar, timp de doi 
ani o parte din bani vor fi imobi
lizați în pereții saivanului, nu 
aduce nici cel mai mic folos.

Insuficient a fost studiată de 
tre specialiștii care i-au ajutat 
cooperatori în perioada întocmirii 
planului de producție șl situația e- 
fectivelor de bovine. Iată de ce. 
Cooperativa are 165 bovine, din care 
52 de vaci. Lăsînd la o parte ra
portul nesatisfăcător între numărul 
vacilor și efectivul 
spus că foarte multe 
dar nu produc nimic 
nimic : în cooperativă 
ninci de peste patru ani nemontate 
și 13 vaci care în medie dau 1—2 
litri de lapte zilnic. Nu ar fi fost 
rațional, economic, să se prevadă în-

grășarea și valorificarea acestor a- 
nimale, asigurîndu-se realizarea e- 
fectivului propus pentru acest an 
din tineretul femei propriu sau chiar 
prin cumpărări din banii încasați ?

Greșit s-a procedat în unele ca
zuri și la amplasarea culturilor — 
problemă de foarte mare însemnă
tate în această zonă de deal. Să 
luăm, bunăoară, cultura cartofului. 
Anul trecut, producția a fost foarte 
mică : 2 074 kg la hectar. Cu alte 
cuvinte, abia s-a scos sămînța fo
losită. Una din principalele cauze 
a constat în amplasarea culturii Ia 
mari distanțe de sat. în aceste con
diții, oamenilor le-a venit peste 
mînă să bată zilnic zeci de kilome
tri pentru a executa lucrările de 
întreținere, controlul exercitat de 
brigadier și conducerea cooperativei 
a fost sporadic, insuficient, iar re
coltatul s-a făcut cu mare greutate 
și cu pierderi însemnate. Din a- 
ceastă situație conducerea coopera
tivei n-a tras învățămintele necesa
re pentru producția anului 1967. în 
primăvară, o parte din cartofi au 
fost plantați tot la distanțe mari de 
sat — circa 12 km. cu toate că există 
locuri . mai. „apropiate,care se pre
tează pentru cultivarea acestei 
plante.

Influențează negativ asupra acti
vității . cooperativei si munca neco- 
resounzătoare de îndrumare și con
trol desfășurată de inspectorii con
tabili ai uniunii cooperatiste raio
nale. Cîteva exemple. Cu toate că 
zilele-muncă prestate de cooperatori 
trebuie afișate cu regularitate pen
tru a da posibilitate oamenilor să 
știe ce au de primit și a se retușa 
eventualele erori, de două luni de 
zile contabilii cooperativei n-au fă
cut acest lucru. Planul de venituri 
al cooperativei la capitolul „prestări 
de serviciu" n-a fost realizat, de
oarece banii au fost încasați de... 
conducătorii de atelaje, nu de coo
perativă cum ar fi fost normal. Cu 
toate că era prevăzut ca în primul 
trimestru să se împartă cooperato
rilor un avans bănesc pentru zilele- 
muncă efectuate, și unitatea a „dis
pus de fondurile necesare, avansul 
a fost dat abia în luna aprilie, ceea 
ce nu este de natură să-i stimuleze 
pe oameni. Deși la uniunea coope
ratistă se cunoaște de multă vreme 
că cooperativa din Luncșoara are de 
primit sume de bani deloc neglija
bile de la I. F. Oradea, Ocolul sil
vic Aleșd, cooperativa de consum 
Groși etc., pentru diferite servicii, 
ea nu a întreprins măsuri energi
ce, hotărîte, pentru a determina a- 
ceste unități să-și achite datoriile.

Multe din neajunsuri ar fi pu
tut fi evitate dacă Comitetul ra
ional de partid Aleșd ar fi contro
lat cu mai multă exigență modul 
cum se achită de sarcinile ce le 
revin uniunea cooperatistă și consi
liul agricol raional, dacă le-ar fi 
cerut cu toată hotărîrea să acorde 
cooperatorilor din Luncșoara, ca de 
altfel din multe alte unități din 
raion, sprijinul ;iigpesa.r" în vederea 
redresării situației economice a coo
perativelor respective.

Radu ATANASESCU

(Urmare din pag. 4)- —

două bulevarde ' aglomff- ' 
rate, cu un orar care nu 
tine seama de ritmul ' lu-- 
crărilor de sus. Iar sus s-a 
lucrat și' se lucrează în- 
tr-uii’ rltrii Exceptional.

Cînd mi s-a spus că. noua 
linie ferată va intra în-func- - 
țiiine cu șase luni înaintea, 
termenului stabilit, iar noua 
șosea cu două luni mai 
devreme, m-am întrebat. în 
chip firesc, cum s-a putut 
asigura lucrărilor o ase
menea viteză de înaintare 
și mai ales cum sînt oame
nii, autori ai acestei viteze.

Pe unul dintre ei l-am cu
noscut dintru început, este 
conducătorul lucrărilor, ing. 
S. Diestenfeld, un specia
list care a absolvit în prea
labil școala de construcții 
a drumurilor de la Bi- 
caz, după care și-a adău
gat în palmares alte cîteva 
importante lucrări, printre 
care multe tuneluri și via
ducte. Mai vechi și mai că
lit în experiență este ing. 
Teodor Teodosie, adjunctul 
șantierului, cel mai experi
mentat „tunelist“ de la Por
țile de Fier, un neobosit ve
teran al acestui gen de lu
crări de care nu-1 despart 
nici vîrsta, nici dificultățile 
și surprizele pionieratului.

- -acum admirația. Ele cresc, 
au căpătat de pe acum si- 

--luata-unor, monumente fără 
concurentă pe toată valea.

Cel .mai, .spectaculos este 
Slătinicul Mare, o adevă
rată . orgă de beton, cu 
șapte deschideri a 30 metri 

• și cu piloni ce depășesc 50 
. de/ metri,. .înăltim.e, Monu-. 

mentul impune, el atrage 
,'de pe acum interesul și 
uimirea călătorilor, din pă
cate însă, cei ce vor zbura 
pe deasupra lui, nu peste 
mult, nu-1 vor mai putea 
admira de jos, din singu
rul unghi revelator. Nu-1 
vor cunoaște, bine-nțeles, 
nici pe autor, pe meșterul 
care a executat această mi
nune în beton, pe artistul 
constructor Constantin 
Lută. El are toate datele 
artistului veritabil, de la 
modestie la înflăcărare, de 
Ia severitatea cu sine șl cu 
cei din jur, pînă la noble
țea de a nu admite să fie 
pomenit decît laolaltă cu 
toți oamenii lui, deși în cei 
30 de ani de cînd execută 
asemenea lucrări a muncit 
alături de sute și sute de 
oameni. Ca orișicărui ar
tist, și lui 1 se par deose
bit de importante amănun
tele de tehnică.

— In rest, ne spune, lese 
ceea ce se vede I

plare. N-ar fi poate răifj 
intrînd cu acceleratul îri. 
tunelul Baba, să ne amin
tim de frații mineri Ion șl 
Constantin Buruiană, de 
minerii Petre Ciorbă «au 
Iosif Golgoț care, împreună 
cu ortacii .lor, au dus greul' 
acestei lucrări. La fel. ar 
trebui să țipem.minte nu-, 
mele minerului Pricop Sla- .. 
vie, de la tunelul Vir, al 

. minerului Aurel Capotă de 
la zidurile de sprijin, al- 
fraților dulgheri Ilie și 
Constantin Petcu sau lori./'.; 
Parușcă și Bortă Ferenz 
care au ridicat cofrajele”'"’ 
viaductelor, al fierar-beto-;. . 
nistului Ion Mangu, care a 
strecurat otelul invizibil în-, 
masivele de beton.

Intrînd, alături de acești 
oameni în coasta munților, ’ / 
pogorînd la temelia ziduri- 
lor înfipte la 18—20 de 
metri, unde betonul se 
toarnă cu hîrdăul, am ob
servat în munca betoniști- 
lor, minerilor, dulgherilor.'. 
o înverșunare și o dorință 
de a face totul perfect, pe 
care sînt dator să le con
semnez, o dată cu expli
cația primită la fata locu
lui :

— în urma noastră nu _ 
mai intră nimeni. Orice • 
greșeală, oricît de mică, nu/„I 
se mai poate corecta. Ce-am

logice. De pildă,., 
sim metoda reparării 
cului de transport 
schimb de agregate, 
permite reducerea perioa
dei de imobilizare a auto
vehiculelor în reparație, 
îmbunătățirea calității a- 
cestora și creează posibi
litatea măririi substanția
le a timpului de exploa
tare. Dar, pentru ca a- 
ceastă metodă să dea re
zultate optime, era nevoie 
să se asigure rezervele 
necesare de agregate. Toc
mai de aceea, s-a înfiin
țat în orașul Iași un ate
lier regional de reparat a- 
gregate, care aprovizio
nează toate unitățile. Ur
mează apoi organizarea 
lucrului în garaje pentru 
repararea și întreținerea 
parcului de autovehicule 
în trei schimburi. In acest 
fel s-au redus în mare 
proporție staționările în 
reparații ale autovehicu
lelor, micile remedieri fi
ind efectuate în schimbul 
de noapte. De asemenea, 
s-a trecut la organizarea 
reviziilor tehnice în flux

Cel mai tînăr e Aurică, 
adică ing. Aurel Voicu, care 
debutează în profesie cu 
o lucrare deosebit de di
ficilă, tunelul Baba, spriji- 
nindu-se pe experiența 
unui alt veteran, maistrul 
Petre Leterna, tunelist ca
re are la activ zeci 
munți străpunși.

N-am făcut o ierarhie de 
valori sau responsabilități, 
ci o ierarhie a vîrstelor 
șantierului, numind doar 
cîteva cote, unificate prin 
aceeași energie și pasiune.

— Cum s-a conceput a- 
tacul în zona Gura Văii ?

— Simultan la toate obiec
tivele, mi-a răspuns șeful 
șantierului, astfel îneît, in
diferent de dificultatea fie- . 
cărei lucrări în parte, lu
crarea în ansamblul ei să 
fie executată la vreme.

— Fiecare obiectiv, adică 
fiecare tunel sau viaduct, 
mi se spune, cum și fiecare 
metru de terasament, pune 
o problemă nouă, obligîn- 
du-te să cauți și să găsești 
o soluție care nu se mai 
repetă.

— Dar soluții care nu se 
mai repetă, observăm noi. 
se caută numai în artă...

— Lucrările noastre, ne 
răspunde cu modestie spe
cialistul, deși lucrări de 
profil industrial sînt lucrări 
de artă...

Viitorul lac de- acumu
lare, viitoarea mare de la 
Porțile de Fier va fi deci 
încununată cu o suită de 
opere monumentale, semă
nate pe creștete de munți, 
printre care zecile de via
ducte ce ne-au smuls de pe

Se vedeau cele șase obe
liscuri de beton care spri
jineau cerul. Si mi-a părut 
rău că lipsea fotoreporte
rul care să consemneze că 
acea felie de cer se spriji
nea de fapt pe umerii aces
tui om.

...Unde munții sînt 
legați cu ziduri...

total, trebuie 
vite consumă 
sau aproape 
există 7 ju-

pregnant în evidență necesitatea

NORMELE DE MUNCA
(Urmare din pag, I)

normelor există o accentuată neunl- 
formitate. Normele nefiind îndepli
nite peste tot în egală măsură, con
siderăm că indicele înalt de depășire 
a lor se datorează mai multor cauze : 
în ambele uzine, în spatele parava
nului necorelării prevederilor de 
sporire a cîștigului mediu cu posibi
litățile acoperirii lor se ascund dife
rite defecțiuni — acceptate tacit — în
organizarea producției și a muncii.

Este bine cunoscut că, datorită 
măsurilor luate de partid șl guvern 
pentru îmbunătățirea nivelului de 
trai al oamenilor muncii, de-a lungul 
anilor s-au aplicat majorări de sa
larii. Dar în loc ca sporirea cîștigu- 
rilor muncitorilor care lucrează în 
acord să 
salariilor 
cată, s-a 
mai bine 
bristică" .
stimulator pe care ele trebuie să-l 
aibă în creșterea productivității 
muncii. Din elemente de bază ale 
organizării producției, ale sistemului 
de cointeresare materială, normele de 
muncă s-au transformat, aproape ex
clusiv, în instrumente de asigurare a 
unui anumit nivel de salarii. Nu ne 
propunem să analizăm această ches
tiune. care va trebui să fie soluțio
nată în scurt timp, ci să vedem și 
alte aspecte ale problemei.

— Uneori — ne-a relatat ing. PE
TRE FURDEA. tehnologul șef al u- 
zinei din Sinaia — depășirile se dato- 
resc încălcării prescripțiilor din pla
nurile de operații. Evident. în felul 
acesta calitatea produselor scade. U- 
nii maiștri închid însă ochii : altfel 
n-au cum să compenseze eforturile șl 
orele suplimentare prestate în urma 
unor stagnări sau în alte situații spe
ciale.

Un alt aspect ne-a fost semnalat de 
ing. GHEORGHE RĂDULESCU și 
ing. SIMION MOLDOVAN, de Ia u- 
zina din Ploiești : nici maiștrii și nici 
normatoril nu-și aduc în suficientă 
măsură contribuția la lichidarea a- 
cestui dezechilibru. Ia înlăturarea u- 
nor nereguli cunoscute dar acceptate.

aibă Ioc pe calea majorării 
tarifare, a tarifului pe bu- 
recurs ia deformarea, sau. 
zis. la o adevărată „echili- 
a normelor, ratînd rolul

Am solicitat cadrelor de conducere 
din cele două uzine și unor specia
liști să ne împărtășească opinia lor 
în legătură cu măsurile capabile să 
înlăture și să prevină reapariția 
practicii dăunătoare a utilizării nor
melor de timp denaturate, în necon- 
cordanță cu însăși esența și funcția 
lor. Fără nici o excepție, toți inter
locutorii au subliniat că pentru a se 
putea utiliza norme de timp care să 
reflecte fidel volumul de muncă ne
cesar executării diverselor operații, 
trebuie găsită posibilitatea asigurării 
creșterii cîștigului mediu planificat 
altfel decît prin deformarea normelor 
de muncă, în așa fel îneît, în struc
tura cîștigului mediu, salariul de 
bază (tarifar) să precumpănească în 
mai mare măsură.

— După părerea mea — consideră 
maistrul MATEI RUEGG, șef de ate
lier la uzina din Sinaia — normele 
trebuie să fie nemijlocit legate de 
posibilitățile obiective ale mașinilor. 
In nici un caz noi, maiștrii,. hu mai ' 
putem să tolerăm nerespectarea de 
către unii muncitori a regimurilor 
reglementate pentru funcționarea 
mașinilor, care are efecte negative 
asupra calității produselor, duce la 
risipă de scule și materiale și la 
uzura prematură a utilajelor. O nor
mare corectă presupune de aseme
nea și îmbunătățirea normativelor 
tehnice unificate pentru regimurile 
de așchiere și pentru timpii auxi
liari, ale indicatoarelor de încadrare 
tarifară a lucrărilor, care prezintă 
anumite rămîneri în urmă.

Ideea este continuată de inginerul 
șef al uzinei, MIHAIL SIMIONESCU:

— Problema nu-și poate găsi solu
ționarea decît printr-un complex de 
măsuri. Trebuie să ne străduim să 
atingem cu orice preț un obiectiv 
foarte precis : să realizăm o pompă 
de injecție în tot atît timp cît este 
necesar pentru acest lucru în țări 
dezvoltate industrial, ca Anglia sau 
R.F. a Germaniei. Nimeni nu poate 
afirma că normele sînt „strînse" cîtă 
vreme nu ne vom situa la niveluri 
comparabile.

Tovarășul AUREL BOGHICI, di
rectorul uzinei, ne-a spus: Trecerea la

elaborarea și aplicarea de norme care 
■ să reflecte timpul de muncă real ne

cesar pentru executarea lucrărilor 
trebuie să fie îmbinată cu măsuri 
care să asigure cunoașterea și res
pectarea riguroasă, de către fiecare 
muncitor, a condițiilor de calitate a 
producției. îndeplinirea acestor nor
me corect elaborate va însemna o 
utilizare deplină a timpului de lucru, 
iar depășirea lor va fi rezultatul unei 
înalte calificări, unei priceperi și în- 
demînări deosebite. în acest caz, 
muncitorii vor fi stimulat! să-și ri
dice calificarea, să-și aducă contri
buția la perfectionarea procesului de 
fabricație. Soluția pentru înlăturarea 
oricărei tendințe de depășire a nor
melor cu prețul rabatului la calitate 
o văd în respectarea strictă a princi
piului răspunderii materiale perso
nale. Cînd cineva știe că va suporta 
integral, din propriu buzunar, paguba 
— de pildă, rebuturile provocate — 
este exclus să se mai gîndească la 

.„ciupeli" care s-ar putea să-l coste.
— Cred că sînt necesare noi forme 

de cointeresare materială și stimu
lare a muncitorilor, este de părere 
economistul MARIAN CĂPRARU, 
șeful biroului salarizare din aceeași 
uzină. Primul pas în acest scop cred 
că ar fi precizarea ritmului normal

de lucru — la noi în tară încă nede
finit. După părerea mea, în cazul 
depășirilor datorate unor îndemînărl 
și însușiri personale deosebite sau 
unor cunoștințe mai aprofundate — 
care potrivit metodologiei în vigoare 
nu se operează și duc la depășiri 
mari de norme — reexaminarea nor
melor ar trebui conjugată cu achi
tarea unei prime, ca în cazul per
fecționării mașinilor sau a proce
sului tehnologic. Această măsură ar 
stimula serios descoperirea și pune
rea în valoare a noi rezerve interne.

Șeful serviciului organizării pro
ducției de la „Feroemail“-Ploiești, 
PANAIT EFTIMIE, s-a referit Ia ne
cesitatea. elaborării unor noi norme 
cu specific local, realiste, asigurării 
unui pontaj corect, pornindu-se de la 
imperativul îmbunătățirii organizării 
fabricației, a dozării judicioase, uni
forme, pe parcursul întregului pro
gram de lucru, a eforturilor munci
torilor.

— Poate n-ar fi lipsit de interes — 
a spus interlocutorul.— să. se creeze 
și posibilitatea atragerii celor mai 
bune cadre tehnice în munca de nor
mare, a stimulării materiale a nor- 
matorilor. a recompensării celor cu 
bune rezultate.

Ancheta de față scoate pregnant în evidență necesitatea 
luării operative a unor măsuri eficiente — de către Ministe
rul Industriei Construcțiilor de Mașini cu sprijinul metodo
logic al Comitetului de Stat pentru Problemele Organizării 
Muncii și Producției și ale Salarizării — care să normalizeze 
situația normelor de timp, să îndrepte greșelile, să elimine 
lacunele din acest domeniu, să redea normelor toate func
țiile și atributele, rolul ce Ie revin ca instrument important 
în organizarea științifică a producției și a muncii, în cointe. 
resarea materială a muncitorilor. f“ 
norme de muncă fundamentate din punct de vedere științi
fic, corespunzătoare schimbărilor intervenite în condițiile 
tehnice și organizatorice din întreprinderi vor stimula pu
ternic creșterea productivității muncii. Iar în întreaga activi
tate pentru sporirea necontenită a productivității muncii se 
îmbină interesul individual al fiecărui om al muncii de. a trăi 
mereu mai bine, cu interesele generale ale statului, de a 
asigura progresul economic și social cultural al patriei, o 
viață civilizată întregului popor

I
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:ției și a muncii, în cointe- 0 
Elaborarea și aplicarea de 
in nunct de vedete stiinti-"'''"'*
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încă un faot : munții vor 
fi legați cu ziduri de 
jin pe toată lungimea 
tui traseu îndrăzneț, 
începe la Gura Văii 
termină mai sus de Orșova, 
pe valea Cernei. Unde vor 
lipsi zidurile înseamnă că 
șoseaua și calea ferată vor 
intra în munte printr-un 
tunel, sau vor sări peste 
munte, pe puntea unui via
duct.

Dar dacă munca la via
ducte îi leagă pe construc
tori de cer, fiind o creație 
cu un rezultat artistic deo
sebit, vizibil de pe toată va
lea, munca la zidurile de 
sprijin este o trîntă aspră 
și obscură cu muntele, ale 
cărei roade ne vor da nu
mai siguranța traseului, li
niștea de a contempla vi
itoarele priveliști din ma
șină sau din tren. Cei mai 
multi dintre noi nu vom 
ști că sub terasamentul 
de cale ferată sau sub as
faltul șoselei, muntele este 
căptușit cu pereți masivi de 
beton, și nu vom ști, de a- 
semenea, că parapeții de 
beton care flanchează coas
ta pe zeci de kilometri au 
fost înfipti în stîncă prin- 
tr-o trudă deosebit de grea, 

în ce constau dificultă
țile ? Ele pornesc de la 
faptul că aici, în cel puțin 
cîteva zone de construcție, 
geologia e anarhică și re
belă, nesupusă nici unei 
rigori naturale. Muntele 
fuge, cu stînci, cu pămînt, 
cu vegetație cu tot, fuge în 
toate direcțiile, fără să-i 
poți găsi punctul de rezis
tentă. Așa stau lucrurile în 
porțiunea dintre km 375 + 
500 și km 376 + 100 unde 
prinderea zidurilor de sus
ținere este o adevărată 
problemă. Nu se poate re
nunța ? a întrebat un naiv. 
Nu se poate trasa un drum 
șoselei prin altă parte ? 
Oricare ar fi condițiile, 
oricît de imposibile, itine
rarul nu se poate schimba, 
deci singura soluție e să 
găsești soluții. Șeful lotu
lui, Dumitru Antonescu, și 
maistrul Nicolae Stancu, 
împreună cu proiectantii. 
au elaborat în consecință 
o complicată strategie de 
supunere a muntelui, care 
se reduce la prinderea ma
sivului în capcane, bucată 
cu bucată. S-a defrișat mai 
întîi coasta, s-au săpat 
tronsoane care s-au armat, 
muntele a fost sprijinit în 
evantaie de armături, care 
s-au scos apoi, pe măsură 
ce s-au turnat betoane.

Condiții la fel de grele 
s-au mai întîlnit doar la 
construcția tunelului Vir, 
unde presiunea laterală a 
masivului distrugea și îm- 
proșca în lături armăturile 
și unde sub conducerea ing. 
Nicu Procop și a maistru
lui Constantin Lungu s-a 
adoptat ' o strategie dă 
înaintare puțin obișnuită. 
Fiindcă orice sistem -de 

7X armare, se'dovedise inefica
ce. constructorii au hotărît 
să plombeze muntele cu

, beton, iar apoi, o dată
consolidate straturile, ’să

•■''•■*protfedeze"’lâ spărgerea lor,
inclusiv a betonului pe
care l-au turnat.
"De’ce am insistat asupra

■ acestor' amănunte tehnice ? 
Pentru ca atunci cînd vom 
călători cu acceleratul pe 
'această; linie,'; Să'. he', amin
tim și de un eroism invizi
bil. de acest eroism anonim 
care, sprijinind cu ziduri 
de beton munții, va spri
jini confortul ceasurilor 
noastre de calmă contem

făcut este făcut odată 
. pentru totdeauna.

Ieșind la zi, pe marginea 
unei prăpăstii deschise 
deasupra Dunării, i-am în
tîlnit pe lansatorii grinzi
lor de viaduct. îi conducea 
maistrul Constantin Căli- 
noiu și erau cu toții 20 de 
oameni. Uriașele grinzi de 
beton fuseseră aduse sus, 
pe creastă, bucată cu buca
tă și, printr-o manevră 
acrobatică, tot aici a fost 
urcată și macaraua, o ma
cara Menck. cu un braț de 
30 de metri, pilotată de un 
as al meseriei, macaragiul 
Arcadie Holută. Nu-mi ve
nea să cred, văzută de jos 
cota unui viaduct pare 
inaccesibilă, dar operația 
de asamblare se producea 
sub ochii mei. Se punea 
ultima linie pe portativul 
de beton care lega doi 
munți, iar operația se efec
tua cu gesturi dirijorale, în 
execuția a 20 de artiști. Fie
care grindă se așeza perfect 
la locul ei. Ce mai urma ?

...urma să treacă accele
ratul.

Pe sub apele mării 
din munți...

Am urmărit de jos cotele 
șantierelor de la Vîrcioro- 
va, unde bătălia viaducte
lor și a tunelurilor este la 
fel de intensă ca și la Gura 
Văii și am ieșit în golful 
mării de la Orșova, oprin- 
du-mă în portul vechi.

Amiaza leneșă a verii a 
întins apele ei peste toată 
așezarea, anticipînd apele 
și calmul viitoarei mări. 
Totul te făcea să 
că așezarea e moartă 
poate, cine știe, s-a 
mutat altundeva...

Am pornit să caut 
așezare, noua Orșovă, tre- 
cînd pe străzi adormite și 
pustii, fără țipenie de om.

,o 
în 
se 
își 
în 
a-

crezi 
sau, 
stră-

noua

E noapte albă ? Nu. e 
amiază de vară, cînd 
orășelele traditionale 
doarme, cînd și cocoșii 
fac siesta, încremenind 
simbolul de tablă de pe 
coperișuri.

Surpriză: Noua Orșovă 
era trează, se mutase sus, 
pe șantierul celor 2 000 de 
apartamente ce se aflau în 
lucru, pe șantierul noului 
port, pe șantierul noilor 
drumuri de acces. Condu- 
cîndu-mă să văd aceste 
șantiere, ing. Ludovic De-,.,, 
meter, șeful punctului ter
minus, mi-a schitat și vi- I 
itoarea priveliște a Orșo- 
vei :

— Ne aflăm chiar pe ma- -- 
Iul mării din munți, în in- 
cinta viitorului port la care 
lucrăm. Gara e mai sus, e — 
gata, e chiar clădirea aceea 
modernă, în care se vor '2 
monta nu peste mult apa- s- 
ratele de comandă. Este ; 
punctul unde noua șosea și 
noua linie ferată, vor îptîlni -■ 
lacul de acumulare.

Este punctul, adăugăm ’ 
noi, unde șantierul se în- 
tîlnește cu viitorul, obli
ging trecutul să se mute 
mai. sus sau să dispară. 
Viitorul port se. află chiar 
în raza satului Tufări, iar ' 
noile construcții s-au și »' 
ciocnit cu construcțiile să- 
tești. Depozite de mate
riale printre stoguri de 
fîn, hambare lîngă mor
mane de conducte; ocoale 
de oi lîngă buldozere și 
macarale. Satul trebuie 
deci să se mute. îl și aș
teaptă noile blocuri care se 
construiesc în Orșova nouă. 
Pînă una alta-s-a mutat 
cimitirul. Cei mai vechi lo
cuitori ai cătunului, stră
moșii-adormiti sub pămînt, 
au părăsit . vatra odihnei 
lor și s-au mutat mai sus 
ca să facă loc strănepoți
lor. Aceștia i-au condus 
pios,~ apoi și-au continuat 
cu hărnicie munca.

Ei înalță niște monu
mente durabile cît și Du
nărea, pe care o vor su
pune.

durabile cit și Du-
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Trăim într-o epocă de 
profundă îmbogățire a spi
ritului uman. Marile cuce
riri ale științei contempora
ne au lărgit considerabilsfe- 
ra de cunoaștere a realită
ții. Participants Ia „masa 
rotundă11 au schițat, ca 
punct de plecare al discu
ției, acest tablou al reali
tății actuale.

După cum observa MI
HAI BREDICEANU, „în ul
timul secol și, îndeosebi, în 
ultimul sau ult'ihfele dece
nii, gîndireâ științifică s-a 
dezvoltat exploziv. Cred că 
în zilele noastre, între 
creația științifică și aceea 
artistică sînt similitudini 
intime. Actul de creație 
științifică poartă în sine un 
mesaj umanist, împlinirea 
în știință are ădeseori — 
aș îndrăzni să' spun — un 
fior poetic, omul de știință 
este, se poate spune, un 
creator și în sensul atribuit 
?înă acum doar artistului, 

n același timp, asistăm la 
o infiltrare a gîndirii știin
țifice în diferite ramuri ale 
artei — gîndireâ matemati
că, de pildă, este tot mal 
prezentă, în muzică ca șl 
în pictură, sculptură și poe
zie. Este un proces obiectiv 
necesar, condiționînd des
chiderea de orizonturi noi, 
crearea unor imagini artis
tice tot mai complexe, care 
nu mai pot fi obținute cu 
mijloacele de pînă acum. 
Apare deci evidentă o în
trepătrundere — la nivelul 
actului de creație — între 
știință și artă.

Constatînd că în realiza
rea actului artistic este ne
cesară astăzi, alături de 
„inspirație", din ce în ce 
mai mult, rigoare în gîn- 
dire și luciditate în mînul- 
rea mijloacelor de expre
sie, raportul între talentul 
și cultura artistului con
temporan se cere împlinit 
pe temeiul cunoașterii reale 
a gîndirii contemporane, 
care este esențialmente 
științifică.

In orice caz, mi se pare 
că formația exclusiv uma
nistă nu-i suficientă pentru 
cultura unui artist al epo
cii noastre, compozitor, 
scriitor, pictor etc. Divorțul 
între artă și știință, cum 
era conceput pînă nu de 
mult, nu mai poate dăinui.

Vorbitorii au subliniat că 
extinderea fantastică, ini
maginabilă în trecut, a do
meniilor cunoașterii nu pot 
exclude omul din sfera de 
interes a artei. „Omul 
face parte din natură — 
'spunea NINA CASSIAN. 
Știința nu trebuie să ne do
mine tiranic, trebuie să e- 
xiste o delimitare, iar ex
pansiunea științelor exacte 
creează, în domeniul artei, o 
poziție de apărare a speci
ficului său. Folosirea gîn
dirii matematice în muzică 
sau în pictură este doar 
un sprijin la care artistul 
trebuie să recurgă pen
tru investigarea realită
ții". Participanții la masa 
rotundă jiu scos în evidență 
faptul că dacă întotdeauna 
arta a presupus cultură, în 
epoca noastră problemele 
formării intelectuale a 
creatorului de artă și ale 
culturii artistice în general 
dobîndesc o pondere cu to
tul deosebită.

în acest sens, HORIA 
LOVINESCU a subliniat 
necesitatea unei temeinice 
culturi filozofice, ca bază 
a înțelegerii realității, fără 
de care nu este posibilă o 
viziune originală închegată. 
Fără îndoială, creația artis
tică nu este menită să re
dea ca atare datele știin
ței ; ceea ce preocupă în 
mod firesc pe artist sînt 
semnificațiile filozofice ale 
cuceririlor minții și practi
cii umane. „Gîndireâ artis
tică — a spus vorbitorul — 
mergînd în pas cu viziunea I 
actuală a lumii oferită de 
știință trebuie să găsească 
imagini corespunzătoare 
sensibilității contemporane 
a marelui public". Numai 
în felul acesta, arta poate 
răspunde nevoii de a elu
cida „locul omului în cos
mos" — cum se exprima 
OCTAV GRIGORESCU, 
numai astfel ea poate oferi, 
după cum spunea DAN 
HĂULICĂ, un „tablou al 
lumii, construit pe un sis
tem coerent de interpreta
re, care să stea pe palierul 
acesta istoric".

Un asemenea tablou al 
lumii, au arătat vorbitorii, 
nu poate fi expresia unor 
reacții strict subiective ale 
artistului, ci își are sursa 
în cultura lui socială, în
tr-o înțelegere larg cuprin
zătoare a proceselor obiec
tive, a noilor raporturi din 
societatea actuală. „Nu mai 
este posibil — a spus OC
TAV GRIGORESCU — să 
concepem ca determinantă 
exclusivă a creației artis
tice inspirația bazată pe 
instinct, pe subconștient — 
sau antipodul ei, influența 
gîndirii matematice. Opera 
de artă nu poate fi doar o 
minune tehnică sau un de
calc al psihicului ascuns, ci 
trebuie să fie rezultatul 
unei sinteze filozofice, în 
care datele cunoașterii so
ciale joacă un rol primor
dial. Rămas numai între ci
fre și scheme ale elemen
telor naturale, artistul poa
te căpăta aureola unui fas
tuos magician, dar opera 
lui va fi lipsită de căldura 
pe care i-o dă doar reflec
ția îndelungată asupra fe
nomenelor sociale. De a- 
ceea în formarea Ideală a 
artistului modern nu poa
te lipsi pregătirea temei
nic științifică în domeniul 
filozofiei ca și orientarea 
în sociologie șl politică. în 
școala superioară de artă 
trebuie să existe o coordo
nare a cunoștințelor, o os
moză continuă a elemen
telor de teorie, dezvoltate 
pînă acum în partituri se
parate care nu se întîlneau 
suficient în planul sintezei 
de cunoștințe cu adevărat 
universitare. Desigur, o a- 
nulare a granițelor dintre 
discipline nu poate fi sa
lutară, dar sistemul reci
proc de referințe al teoriei 
șl practicii în disciplinele 
artei trebuie consolidat în 
așa fel încît artistul care 
se formează să știe să „cer
ceteze" problemele sociale 
cu instrumente proprii. Do
cumentele de partid, stu
diile marxiste asupra pro
blemelor sociale interne șl

internaționale, lucrările de 
teoria artei sau de istorie, 
documentația oferită de di
versele publicații formează 
un material ideologic;" ex
trem de bogat, pe care ar
tistul îl pune în perma
nență în relație cu expe
riența lui de viață. Fără un 
intelect disciplinat, aș spu
ne ca acela al matemati
cianului, el nu poate dis
cerne drumurile principale 
sau secundare ce i se oferă 
în străbaterea fructuoasă a 
acestui material, iar meto
da de lucru trebuie să 

I tindă să înalțe sensibilita
tea sa particulară spre 
semnificații generale".

Discuția a învederat fap
tul că lacunele în cultură, 
superficialitatea îi poate 
îndemna pe unii artiști, în
deosebi dintre tineri, să-și 
imagineze că pentru a fi 
„moderni", „originali", este 
suficient să se bizuie pe 
improvizație, pe impulsurile 
primare ale talentului lor. 
De aici șl tendința spre o 
existență boemă, din care 
preocupările spirituale, stu
diul, lectura sînt excluse — 
în favoarea „șuetei" pre
lungite, a pălăvrăgelii ste
rile. Talentul neșlefuit 
prin cultură și în schimb 
violentat de efectele unei 
vieți dezordonate rătă
cește cu ușurință calea mă
iestriei veritabile și se 
transformă în simplă abili
tate de a mima efemer 
creații sau curente aflate în 
„vogă”. Creșterea subiecti
vismului face ca adesea va
loarea să se interfereze cu 
impostura, iar distincția 
?are tot mal greu de făcut, 
ntre altele, a fost dat 

exemplul unor pictori care 
au devenit „țuculescieni" 
peste noapte, fără a se 
putea, evident, apropia în 
mod real de vibrația șl 
originalitatea autentică a 
operei lui Tuculescu ; atrași 
de modernitatea acestei 
opere, imitatorii au uitat 
că Ia baza ei stă o structură 
riguros științifică (formația 
de cercetător biolog a lui 
Tuculescu își găsește trans
figurarea în lucrările sale), 
o cunoaștere profundă a 
tradiției folclorice, o teh
nică și o viziune coloristică 
de bună esență populară — 
componente ale unei perso
nalități artistice cu adevă
rat originale. A face „ca 
Tuculescu" este, desigur, 
ușor — dar asta se numește 
artă autentică ? în același 
timp, anumite confuzii care 
circulă în gîndireâ estetică 
a secolului nostru, contactul 
necritic cu un mare număr 
de școli și curente mai noi 
sau mai vechi (dintre care 
unele sînt cu totul lipsite 
de viabilitate) au creat uno
ra impresia că poți fi mare 
artist lăsîndu-te în voia in
stinctului pur. întîlnim 
frecvent — remarca HORIA 
LOVINESCU — „părerea 
profund greșită că astăzi ar 
fi mai ușor să faci artă de- 
cît le era înaintașilor noș
tri. De altfel, dacă s-ar face 
o statistică a artiștilor pro
fesioniști, s-ar constata că | 
și numărul acestora a cres
cut considerabil (fapt con- S 
firmat și de numărul ex- 0 
trem de mare al membrilor 
Uniunilor de creație). Și 
asta ilustrează credința u- 8 
nora că arta este azi mai 
facilă, o îndeletnicire nu 
tocmai pretențioasă...".

— Este, într-o măsură, 
consecința unei dezvoltări 
istorice — precizează DAN 
HĂULICĂ. A dispărut ri
goarea artizanală. Altădată, 
ucenicul putea să stea 12 
ani în atelierul unui mare 
pictor. Termenul „diletant” 
a avut la început, în pe
rioada goticului îndepărtat, 
semnificația unei anume li
bertăți creatoare. Contra 
impresiei care există astăzi 
că diletantismul constituia 
— în Renaștere — o virtu
te, marii artiști ai „seco
lului de aur" oferă nemu
ritoare exemple de cult al 
profesiunii lor. Geniile Re
nașterii se opuneau posibi
lității de a lucra repede. 
Libertatea mijloacelor a 
apărut în mod necesar ca 
o reacție, dar ■ această li
bertate spontană îi poate 
induce pe mulți în eroare...

— Și chiar îi induce ! — 
accentuează HORIA LOVI
NESCU. Cum observa Paul 
Valâry acum mai bine de 30 
de ani, dispariția cultului 
formei, a acelei rigori care 
făcea lesnicioasă identifi
carea măiestriei artistice, 
oferă teren propice apari
ției diletantismului în ac
cepția peiorativă a acestui 
termen. Tendința spre re
nunțarea la o formă ri
guroasă este proprie multor 
domenii ale artei contem
porane. Navigația pe tărî- 
mul creației este, de aceea, 
în realitate, mai dificilă 
astăzi, implică o experiență 
și o știință superioare, o 
claritate a intențiilor și o 
stăpînire fermă a mijloa
celor de expresie. Altmin
teri apare bîjbîiala, acea 
incertitudine manifestată 
astăzi de unii tineri, chiar 
talentați, față de propria 
lor creație. Se întîmplă ca 
cineva să scrie o lucrare 
de 30 de pagini și să-ți de
clare convins că e genială. 
Dar, în același timp, este 
suficient de sceptic ca să 
afirme că peste trei ani 
opera sa va fi depășită 1

— Pentru că vorbim des
pre tineri, adaugă NINA 
CASSIAN, aș vrea să notez 
că există cîțlva tineri poeți 
autentici care și-au luat din 
cultură vitaminele necesare 
vieții lor artistice. Există 
însă și alți tineri — în rîn- 
durile și ale publicului șl 
ale artiștilor — care arbo
rează dispreț față de cultu
ră. Am auzit că unii artiști 
și-au manifestat acest dis
preț în mod deschis — vor
bind despre cultură ca des
pre o sursă microbiană, care 
le-ar putea periclita „au
tenticitatea" spirituală. Este 
un punct de vedere foarte 
dăunător. Pentru că a 
rămîne imun la cultură în
seamnă nu a-ți prezerva 
individualitatea, ci a rămî
ne primitiv. Desigur însă că 
a avea cultură nu presu
pune etalarea ei sub formă 
de citate, mimetism sau 
afectări. Aș spune chiar 
că ceea ce contează în pri
mul rind este stima față de 
cultură, ținuta intelectuală, 
respectul față de valoare, 
față de calitate. Marii ar
tiști au negat, îndeobște, 
consacrările rigide, acade- 
mismele, dar nu valoarea ;

1. Știința modernă deschide 
orizonturi noi omului de artă

2. Cultura filozofică și socială 
oferă cheia înțelegerii și 
reflectării lumii de azi

7. Nu putem face abstracție 
de evoluția artei mondiale 
contemporane, și aceasta 
cere cultivarea discernămîn- 

tului
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3. Supremația instinctului dimi
nuează ecoul artei

4. Renunțarea la rigoare încura
jează diletantismul

5. Cine se poate dispensa de 
cunoașterea istoriei civili
zațiilor ?

6. Informația „urechistă", chiar 
de ultimă oră, nu este cultură

spiritul, talentul lor s-au 
bizuit pe cultură și pe afir
marea valorii.

O pondere aparte în ca
drul discuției au avut-o 
referirile la poziția artis
tului față de valențele 
moștenirii culturale, față 
de tezaurul de cultură al 
umanității în lumina înaltei 
prețuiri de care se bucură, 
în țara noastră, valorile 
trecutului, arta înaintași
lor. Au fost evocate pole- 
micile strălucite purtate de 
clasicii marxismului cu teo
reticienii trogloditismului, 
care în numele „noului" 
contestau viabilitatea ex
periențelor artistice ante
rioare. Se întîmplă însă 
și astăzi ca tendința fi
rească și necesară spre 
originalitate, combaterea 
îndreptățită a închistării și 
a conservatorismului să 
aibă — dacă nu sînt dubla
te de acea maturitate pe 
care o dă frecventarea se
rioasă a culturii — un re
flex negativ, de subapre
ciere sau ignorare a patri
moniului culturii naționale 
și universale, temelia pe 
care se sprijină creația ac
tuală și în afara căreia este 
greu de imaginat o înnoire 
autentică. „E drept că ar
tiștii adevărați, din toate 
timpurile, au avut un pro
cent de iconoclastie — a 
spus NINA CASSIAN ; dar 
ei negau, de fapt, șabloa
nele, „tabu“-urile, inerțiile, 
etc. Și aceasta, în numele 
valorii pe care o respectau 
ca atare. Cultura umanită
ții și cultura oricărui popor 
este o succesiune de valori, 
arta a avut și va avea în
totdeauna drept un criteriu 
esențial valoarea, care in
clude talentul, măiestria, 
sinceritatea, acordul cu 
idealurile de frumusețe și 
cu sensibilitatea epocii 
respective etc. Frecventa
rea culturii este direct im
plicată aici — îndeosebi 
pentru o confruntare a ta
lentelor, pentru ca artistul 
să aibă un simț al propor
țiilor, să se poată plasa în 
contextul culturii poporu
lui său șl al culturii uni
versale. Este, după părerea 
mea, o condiție a civiliza
ției. și sînt convinsă că pen
tru ca artistul, și publicul 
să poată avea acea grada
ție și disciplină a culturii 
atît de proprii spiritului 
epocii noastre, trebuie în
treținută prin toate mijloa
cele stima față de valoare, 
față de calitate, stima fată 
de marile opere și momen
te ale artei trecutului. După 
părerea mea, cultura, infor
marea „la zi" nu duce la 
negarea experiențelor tre
cute. Nu mi se pare deloc 
anormal dacă, bunăoară, un 
poet înzestrat preia în opera 
sa structurile prozodice e

minesciene. în același timp 
dacă azi se folosesc — în 
pictură de pildă — legi de 
acum cîteva milenii, de ce 
nu s-ar putea relua și ex
periențe mai recente ? în 
artă se poate „reinventa 
bicicleta", pentru că evolu
ția patentelor artistice este 
diferită de a patentelor 
din tehnică sau știință.

Cum observa HORIA 
LOVINESCU, „anumite as
pecte importante ale cul
turii și artei trecutului sînt 
ignorate și din cauza fas
cinației pe care o exercită 
„fenomenul original", vio
lent, nou, bizar; diverși 
creatori sînt atît de absor
biți de acest fenomen încît 
neglijează aprofundarea 
unor rădăcini ale creației 
fără de care propria lor 
creație nu poate avea, de 
fapt, viață lungă. De pildă, 
clasicismul — pe care cei 
din generația mea l-au în
vățat destul de temeinic în 
școală — este din ce în ce 
mai străin generațiilor noi; 
cred că învățămîntul nos
tru, liceul ar trebui să reia 
tradiția studierii, asimilării 
marilor momente și valori 
ale culturii trecutului. O- 
mul în genere, și îndeosebi 
artistul în formare, are 
nevoie de o anume conti
nuitate, trebuie să par
curgă principalele etape ale 
dezvoltării culturii ca să 
aibă conștiința a ceea ce 
reprezintă noul față de a- 
ceste etape. Dealtminteri, 
cred că istoria culturii, is
toria civilizațiilor ar trebui 
să fie familiare oricărui in
telectual. N-ar fi posibil ca 
în școlile și universitățile 
noastre să se deschidă niște 
cursuri de filozofie și isto
rie a civilizațiilor ? Astfel 
de cursuri ar avea o largă 
audiență și ar răspunde 
unor necesități reale ale 
epocii noastre..."

Epigonismul, împrumu
turile formale, imitația, 
trădează. îndeobște, dacă 
nu lipsa unui talent ve
ritabil, în orice caz ine
xistența unei autentice cul
turi ; la fel, atitudinea re
fractară fată de sugestiile 
artei contemporane Învede
rează un orizont de cultură 
închis, pentru că, după 
cum spunea MIHAT BRE
DICEANU. actul de crea
ție se află. într-un fel, la 
confluenta dintre trecut și 
viitor, artistul neputînd face 
abstracție nici de rădăci
nile, nici de perspectivele 
artei. în discuție s-a 
observat că adeseori sînt 
ironizate cu prea multă 
ușurință „influentele", fap
tul că o operă are un 
..punct de plecare" sau se 
bazează pe o tehnică veri
ficată prin tradiție.

— Este exasperantă frec
vența cu care întîlnești — 

în opiniile unor artiști sau 
critici, seniori de vîrstă ai 
profesiunii — expresia 
„asta am fumat-o de mult !“
— mărturisește, în aceeași 
ordine de idei, HORIA LO
VINESCU. Adeseori, a- 
ceastă expresie ilustrează 
un fel de cultură „închis
tată", o predispoziție spre 
inventariere care nu ține 
seama de specificul dezvol
tării artei. De pildă, mulți 
consideră romantismul ca 
un fenomen aproape închis
— deși influențele roman
tismului au rămas și ac
ționează, sub forme noi, și 
în secolul nostru. Și im
presionismul există încă, și 
expresionismul — sînt fe
nomene ale secolului aces
ta, și-și găsesc astăzi noi 
dezvoltări. A prelua suges
tiile unor opere sau miș
cări artistice esențiale din 
trecut nu înseamnă a ră
mîne la ele. De aceea, nu 
mi se pare deloc nefirească 
reapariția, la unii tineri 
mai ales, și nu arareori în 
forme stîngace, la început, 
a unor influențe de acest 
gen. Cred chiar că ei tre
buie împinși să Ie dezvolte 
prin asimilare — ajutați 
să ajungă la descoperirea 
propriei personalități.

— Informarea noastră — 
constată DAN HĂULICĂ — 
a fost, o vreme, foarte in
completă. Situația s-a re
mediat în ultimii ani, dar 
deschiderea bruscă de noi 
orizonturi a creat, în mod 
firesc, unele fenomene 
parazitare. Unii artiști, în
deosebi tineri, s-au a- 
runcat asupra aspecte
lor inedite pentru multi 
dintre ei cu o frenezie 
superficială, fără preocu
pare de selecție sau de ca
racterizare valorică. Este, 
de aceea, prematur ca criti
ca să-și propună să desci
freze, după o perioadă așa 
de scurtă, anumite tendințe. 
Este necesară o decantare 
și cred că trebuie acordat 
timp, stimulîndu-i pe ar
tiști în direcția clarificării 
și a însușirii unui punct de 
vedere selectiv. în același 
timp, trebuie să observăm 
că în momentul de față 
există o precumpănlre a 
culturii de extensie față de 
aceea de aprofundare, al 
cărei tip era studiul amă
nunțit. într-o scrisoare a 
lui Flaubert despre „bă- 
trînii" secolului XVII, el 
spunea că nu era nici unul 
genial în felul lui Shakes
peare. dar ce probitate a 
meșteșugului aveau și cum 
știau să citească I Este vor
ba despre știința asimilării.
— care s-a pierdut în bună 
măsură, și nu numai la noi. 
Cunosc poeți teribiliști care 
întîmpină mari dificultăți 
pentru a răspunde onorabil 
într-un seminar de litera

tură. Ei nu pot spune prea 
multe despre literatura ro
mână a secolului XIX. nu 
știu interpreta cultura tre
cutului din unghiul de ve
dere al omului modern, dar 
jonglează cu nume de au
tori și titluri de opere din 
literatura contemporană u- 
niversală fără a fi asimilat 
ceva în mod serios. Or. 
nimic nu poate ține lo
cul culturii care crește or
ganic. împlinind personali
tatea artistului. fecun- 
dînd-o. Este un deziderat 
străvechi în adagiul ..Non 
multa sed multum". care 
azi mi se pare mai actual 
ca oricînd. Brâncuși practi
ca o artă de o mare con
centrare. comparabilă ca ri
goare cu rigoarea producției 
industriale, dar dintr-o per
spectivă esentialmente cali
tativă. nu cantitativă. Tre
buie să găsim modalități 
care, asigurînd un volum 
necesar de informații, să ne 
permită să instaurăm și să 
menținem un criteriu cali
tativ în activitatea noastră.

Vorbitorii s-au referit 
la o formă — uneori 
abil disimulată, dar cu 
atît mai dăunătoare — a 
inculturii : preluarea unor 
informații „după ureche", 
înlocuirea studiului serios 
și sistematic prin acumu
larea întîmplătoare de cu
noștințe trunchiate, „prin
se din zbor". Chiar dacă 
unii sînt gata să mizeze cu 
mult aplomb pe un astfel 
de bagaj de nume și refe
riri prestigioase, această 
pojghiță subțire nu suportă 
greutatea creației auten
tice de artă. „Incultura, in
formarea superficială — a 
spus HORIA LOVINESCU 
— generează neclaritatea și 
face ca multi oameni să fie 
atrași de aspectele bizare 
ale artei, de manifestările 
„curioase", de suprafață. 
Am auzit oameni vorbind 
cu „competentă" despre 
teatrul japonez, deși citi
seră o singură piesă. Apro
fundarea mi se pare o con
diție esențială a culturii".

„Lărgirea sferei realității 
obiective, sublinia MIHAI 
BREDICEANU, de la inves
tigarea microcosmosului și 
studiul funcțiunilor celule
lor biologice și culminînd 
cu pătrunderea omului în 
Cosmos, a extins zona sen
sibilității artistului și a îm
bogățit — direct sau indi
rect — universul său de i- 
magini. înnoirea mijloace
lor de expresie a apărut ca 
o consecință necesară, fă- 
cîndv-se adesea apel la cele 
mai recente cuceriri ale 
spiritului uman. Limitînd 
problema la muzică este su
ficient de relevat rolul co- 
vîfșitor pe care începe să-1 
joace electronica în compo
ziția muzicală — atît în ac

tul creator propriu-zis, cît 
și ca auxiliar prețios în ob
ținerea unor noi timbre so
nore prin sinteze inedite de 
frecvențe.

Este, în mare măsură, un 
domeniu încă experimental, 
dar apare de pe acum in
contestabil că terenul este 
deosebit de fertil. Cultura 
muzicianului de azi nu 
poate face abstracție de a- 
cest domeniu al științei și 
tehniciu în practică, aceste 
probleme noi ale artei pre
ocupă cercuri de artiști 
destul de largi, ceea ce mi 
se pare firesc. Cu observa
ția însă, că unii le privesc 
la suprafață, înlocuind stu
diul, cunoașterea profundă 
și stăpînirea rațională a 
modalităților moderne, prin 
improvizații. Faptul este 
regretabil, desigur, și dă 
naștere la lucrări neconclu
dente,- hibride. Dar nu este 
mai puțin adevărat, că de 
cele mai multe, ori, expli
cația rezidă în limitele pre
gătirii acestor muzicieni ; 
trebuie spus că învățămîn- 
tul de specialitate nu ține 
pasul, din acest punct de 
vedere, cu evoluția gîndi
rii contemporane, nu-i a- 
jută pe viitorii artiști să in
cludă în cultura lor elemen
tele de știință necesare.

Dacă cele de mai sus se 
referă în special la actul de 
creație, aceleași probleme 
acute se pun în ceea ce 
privește pregătirea viitori
lor interpreți. în momen
tul de față, învățămîntul 
muzical îi lasă pe elevi 
însă complet dezarmați în 
fața rezolvării complexelor 
dificultăți de tehnică și în
țelegere ridicate de o parti
tură contemporană. Aceste 
partituri pot fi, evident, a- 
nalizate, discutate, contro
versate, dar cunoașterea 
procesului lor de elaborare 
și stăpînirea mijloacelor 
specifice de interpretare mi 
se par a fi neapărat nece
sare.

După părerea mea, stu
dentul trebuie să-și asimi
leze pînă la un moment 
dat datele fundamentale ale 
culturii generale și ale 
specialității sale artistice, 
să cunoască și să prețuiască 
tradițiile, dar trebuie să se 
includă în procesul său de 
formare — într-un mod 
științific, organizat și cu 
competența necesară — și 
studiul serios al achizițiilor 
noi. al mijloacelor și tehni
cii moderne ale artei sale".

HORIA LOVINESCU : - 
Este vorba de concepția în- 
vătămîntului artistic, dar și 
de capacitatea, de informa
rea cadrelor didactice. Nu 
poți fi profesor la Politeh
nică dacă nu ești la curent 
cu toate noutățile și dacă 
nu-ti ții cursul la zi. în 
învățămîntul artistic există

serioase carențe în această 
privință.

DAN HĂULICĂ : - Nive
lul și prestigiul cadrelor di
dactice sînt hotărîtoare. Am 
avut prilejul să constat că. 
la Institutul de arte plas
tice. lipsa de autoritate a u- 
nor cadre didactice l-a de
terminat pe studenți, incă 
din anul I. să-și întoarcă 
privirea de la acești profe
sori și să-și aleagă alți men
tori. la întîmplare. imitînd 
maniere „la modă". Și din 
punctul de vedere al între
ținerii pasiunii pentru cul
tură, al orientării în par
curgerea selectivă a acestui 
domeniu extrem de vast — 
poziția și îndeosebi autori
tatea profesorului sînt de
cisive. Despre ce autorita
te poate fi vorba cînd un 
profesor sau altul nu este 
prezent, cu anii. în nici o 
expoziție, cu lucrări pro
prii ? în al doilea rînd, 
cred că gîndireâ contempo
rană trebuie să fie un fac
tor dinamic al întregului 
program școlar.

— Aceasta ar presupune o 
modificare radicală a pro
cesului de , învățămînt ar
tistic — observă OCTAV 
GRIGORESCU. în calitate 
de cadru didactic, mi-am 
dat seama ’și eu de unele 9 
neajunsuri de genul celor 
semnalate mai înainte. în ce 
privește informarea studen
ților, există un decalaj evi
dent între informația pe 8 
care o au lă dispoziție (in- 9 
clusiv în bogata bibliotecă 9 
a institutului) și munca de 9 
formare propriu zisă din | 
cadrul școlii. Studentul, | 
chiar cel din anul I, știe sau | 
1 se pare că știe tot despre 
ce se petrece în viața artis- I 
tică actuală, face singur 
tot felul de „descoperiri" | 
și redescoperiri ; el știe, de j 
pildă, cine a fost Kandin- j 
ski. poate cunoaște fenome
nele artistice din epoca lui I 
Kandinski și poate crede că 
drumul în direcția respec
tivă este deschis și fertil. i 
De aici repetarea inutilă a 9 
unor experiențe anterioare 8 
neasimilate organic. Școa
la, nu vine. în întâmpinarea | 

^preocupărilor intime ale | 
studenților, nu-i ajută să se 9 
orienteze în fenomenele 
cpmplexe ale artei mo- 8 
derne.

Un larg orizont de cul
tură — a arătat vorbitorul I
— presupune nu numai cu- | 
noașterea principalelor fe
nomene artistice din lumea 
contemporană.' dar și capa
citatea de a le înțelege sen
sul. de a le interpreta. 
Mișcarea noastră artistică 
nu noate face abstracție de 
evoluția artei mondiale, ea 
participă activ la circula
ția ideilor, la schimbul si 
confruntarea de concepții și 
metode în creație. Pentru
a aduce un cuvînt propriu 
în acest context universal 
și centru a prelua cuceri
rile cele mai fecunde, deo
sebind cu perspicacitate 
tendințele avansate de cele 
lipsite de perspectivă sau 
retrograde, e necesar un 
foarte exersat spirit de dis- 
cernămînt.

în același timp, după cum 
a subliniat DAN IIĂULI- 
CĂ, pentru ca artistul să 9 
se situeze pe o platformă 
modernă, el trebuie să asi
mileze organic întreaga is
torie a dezvoltării artei sa
le, să preia întreg fondul 
specific de sensibilitate și 
gîndirepe care l-a acumulat 
poporul său. Cunoașterea 
profundă a tradițiilor artei K 
noastre, descifrarea sensu- 8 
rilor majore ale culturii S 
naționale și însușirea tră
săturilor ei directoare re
prezintă o parte compo
nentă indispensabilă în 
pregătirea intelectuală a 
oricărui creator de artă.

HORIA LOVINESCU a 
adus în discuție problema 
criticii. insistînd asupra 
faptului că semidoctismul, 
diletantismul — expresii 
ale lipsei de cultură sau I 
ale informării superficiale 8
— sînt deosebit de dăună- I 
toare dacă își găsesc sala- | 
șui în critica de artă. „Mă 9 
refer — a spus vorbitorul
— la inelul care-1 leagă pe 
creator de public și unde 
fenomenul de diletantism 
devine grav. Considerațiile 
critice serioase, competen
te sînt utile și artistului, 
creatorul adevărat fiind în
totdeauna preocupat de au- 
toperfectionarea sa. Critica 
diletantă dezorientează însă 
publicul, sau în cel mai 
„bun" caz rămîne fără ecou. 
Iar pentru viata artistică 
este o calamitate. Noi com
batem de obicei diletantis
mul în creație, și pe drept 
cuvînt — deși artistul di
letant dispare cu timpul, se 
pierde în anonimat. în ace
lași timp, trecut parcă cu 
vederea, diletantismul face 
ravagii exact în inelul care 
trebuie să lege orizontul de 
cultură al publicului cu a- 
cela al artistului, adică în 
domeniu] criticii".

DAN HĂULICĂ : — Pro
blema trebuie privită în 
perspectivă ; să nu uităm

că criticii mari pe care 
i-am avut erau oameni cu 
niște doctorate și cu mare 
cultură. Nu ajunge să 
creăm doar un climat de 
discuții, ci este nevoie de 
o școală riguroasă. Criticul 
trebuie să fie și un isto
ric al artelor, ceea ce cere 
o formație specială. Ate
lierul criticului trebuie să 
fie universitatea, el tre
buie să se bizuie pe un stu
diu ordonat.

OCTAV GRIGORESCU t 
— Cei care emit păreri 
despre o operă de artă 
trebuie să aibă un sis
tem clar de gîndire asupra 
întregii filozofii a artei. 
Este vorba și de autorita
tea lor, și de necesitatea ca 
artistul să poată descifra 
mai precis sensul și impli
cațiile unor aprecieri for
mulate lapidar în cronici. 
Altfel, lucrurile se discută 
oarecum în aer.

După cum spunea DAN 
HĂULICĂ, „nu trebuie ui
tat că problema orizontu
lui de cultură vizează nu 
numai pe cel care creează 
arta, ci și pe cel care o re
ceptează : publicul. Deseori, 
artistul, la noi, experimen
tează, încercînd în fond să 
se definească față de expe
riențele de cultură contem
porane. devansînd adeseori 
informarea în materie a 
marelui public. De multe ori 
constatăm că publicul este 
mai subtil, mai inteligent 
decît le place unora să sus
țină, dar discrepanța des
pre care aminteam se răs
frânge, mai mult sau mai 
puțin manifest, asupra gra
dului său de receptivitate, 
asupra dialogului necesar 
dintre creator și destinata
rul creației. Este vorba aici 
și despre un climat de cul
tură, pe care-1 făurim cu 
toții, împreună, despre su
portul însuși al dezvoltării 
artei".

Vorbitorii au arătat că 
tocmai critica ar trebui să 
fie liantul care să unească 
într-o singură mișcare de 
cultură eforturile creatoare 
ale artistului și receptivita
tea, capacitatea de înțele
gere a publicului. Acest lu
cru e cu atît mai necesar 
într-un moment în care pe 
plan mondial există multe 
confuzii și tendințe contra
dictorii, ca și multe înnoiri 
viabile și căutări interesan
te. După părerea lui DAN 
HĂULICĂ, „ceea ce lipseș
te astăzi criticii noastre ca 
instrument intermediar în
tre artist și public, este pa
siunea ideilor. Diletantis
mul, despre care s-a vor
bit, se întîlnește adeseori 
cu o ostentație tehnicistă 
de studiu al mijloacelor de 
expresie, fără să se urmă
rească aderența acestor 
mijloace la straturile adînci 
de spiritualitate. E necesar 
să depășim descripția meș
teșugărească și să ajun
gem la niște miezuri, la a- 
bordarea francă a unor 
probleme de fond, pentru 
că ne interesează ce spune 
poetul și nu doar cum 
spune".

— E foarte greu să te 
orientezi în materie de poe
zie astăzi, constată NINA 
CASSIAN. Asta v-o spun 
ca poet profesionist; deși 
am spiritul destul de des
chis în materie de artă, 
mi se întîmplă să citesc 
versuri și să nu înțeleg ni
mic. O parte a poeziei care 
apare astăzi mie îmi rămî- 

■ ne’ interzisă; Și''atunci, ce 
se întîmplă ,cu . publicul ? 
Iar critica nu mă ajută 
nici pe mine, profesionist, 
să înțeleg mai bine., ci. dim
potrivă, după lectura unor 
cronici, lucrurile îmi devin 
și mai tulburi, și mai pro
blematice. cu unele excepții 
desigur. Sînt foarte multi 
critici talentați. însă, talen
tul mai cere și capacitatea 
de a evidenția valoarea sau 
de a detecta nonvaloarea. 
Critica apare prea puțin 
distanțată fată de operă. 
Sînt uneori așa de îns- 
păimîntati criticii de o- 
pera pe care o comentea
ză, încît ai crede că toți 
poeții sînt niște filozofi ai 
neantului. Se tem să spună 
că au citit o poezie agrea
bilă, în care poetul se joa
că frumos cu cuvintele ; 
peste tot caută — chiar 
acolo unde nu există — 
sugestii abisale și „univer
suri" Or. despre univer
sul poetului e preferabil uă 
se vorbească mai ales în 
cazul operelor de anver
gură; „universul" unui 
poet se încheie în general 
cu ultima lui creație 1

Participanții la masa ro
tundă au combătut tendin
ța, evidentă în unele arti
cole de critică, de a-i 
„strivi" pe cititori — crea
tori și public — sub greu
tatea unor referiri la nume 
sonore și a unor cita
te pe care oricine le poa
te găsi, dîndu-și puțină 
osteneală. Idei și concluzii 
proprii, argumente proprii 
și un mare respect față de 
valoare — iată ce conferă 
prestigiu și audiență, efica
citate criticii de artă.

Lărgirea orizontului de 
cultură artistică ar fi sti
mulată prin organizarea 
mai frecventă a unor dez
bateri de idei, orientate 
spre teme majore și minu
țios pregătite, în cadrul co
lectivelor de creatori și in
terpreți, în uniunile de 
creație, în instituțiile de 
artă. Asemenea dezbateri ar 
fi de natură să determine în 
rîndul creatorilor un inte
res sporit pentru generali
zarea teoretică a propriei 
lor experiențe artistice, să-i 
îndemne să mediteze și 
să-și împărtășească reflec
țiile cu privire la perspec
tivele și destinele artei lor, 
să încorporeze și să valo
rifice astfel toate preocu
pările individuale în sfera 
unei mișcări unitare. în 
dezvoltarea culturii noastre 
socialiste.

Masă rotundă organi
zată de Dorian COST1N
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ZIUA GRĂNICERILOR

De strajă
hotarelor patriei

Neclinfift, asemenea steja
rilor cu adinei rădăcini in glie, 
grănicerii stau de sfrajă a- 
colo unde începe pămîntul 
țării. Consemnînd eroismul 
legendar cu care poporul nos
tru și-a apărat de-a lungul 
vremurilor dreptul la libertate 
și neatîrnare, cronicile men
ționează de fiecare dată și 
bărbăția străjuiforilor de la 
hotare. De aceea, astăzi, 25 
iunie, cînd, respectînd o fru
moasă tradiție, sărbătorim 
Ziua grănicerilor patriei, re
vedem cu mîndrie hrisoavele 
ce amintesc de „oștenii de 
margine" ai lui Mircea Ba- 
sarab, Ștefan cel Mare sau 
Mihai Viteazul, care vesteau 
apropierea dușmanului și-i ți
neau cu dîrzenie și neînfricare 
piept pe primele palme de 
pămînt'ale țării. Hronicul gră
niceresc evocă fapte temerare 
din lupta ostașilor din piche
tele de la Dunăre în zilele 
de neuitat ale războiului pen
tru neatîrnare de la 1877. Iar 
în timpul primului război 
mondial, ostașii unităților de 
grăniceri s-au acoperit de 
glorie în luptele purtate îm
potriva trupelor cotropitoare 
germane, pe Valea Trotușului, 
la Oituz și Cașin,

Alături de ceilalți ostași ai 
armatei noastre, nepieritoare 
fapte de arme au înscris gră
nicerii în zilele insurecției ar
mate din august 1944, precum 
și în luptele pentru acope
rirea frontierelor și eliberarea 
întregului teritoriu al țării. 
..1 încleștarea aprigă,

și pe moarte
, au căzut eroic nu- 

ofițeri, subofițeri și 
grăniceri. Amintesc 
căpitanii Vasile Teo-

apărarea independentei și 
suveranităfii patriei socialiste.

Glorioasele tradiții făurite 
de-a lungul veacurilor sînt 
continuate, îmbogă(ite și ri
dicate pe noi trepte în anii 
noștri. Zi și noapte, de-a lun
gul a sute și sute de kilo
metri, acolo unde pe hartă 
sînt înscrise liniile care mar
chează limita pămîntului nos
tru strămoșesc, veghează 
ostași de nădejde. Acolo, în 
locul de pază, pe întins de 
cîmpie sau în creier de mun
te, de cele mai multe ori 
grănicerul e singur, numai cu 
natura, dar nimic nu-l împie
dică să-și facă datoria. Prin 
întreaga sa fiinfă el se simte 
legat de pămîntul care de-a 
lungul secolelor a fost apă
rat cu bărbăție și demnitate

de străbunii noștri, In dîr- 
zenia și vigilența cu care 
ei execută paza frontierei se 
reflectă viu, ca într-o adevă
rată oglindă, profundul lor 
patriotism, răspunderea pen
tru apărarea a fot ceea ce a 
făurit poporul nostru liber și 
sfăpîn pe soarta lui.

Pentru a-și putea îndeplini 
cît mai bine misiunile ce li 
s-au încredințat, militarii gră
niceri își perfecționează con
tinuu pregătirea de luptă și 
de specialitate, își dezvoltă 
înalte deprinderi și calități 
ostășești, urcînd cu perseve
rentă drumul spre măiestrie. 
Recent, am fost în pichetul 
comandat de ofiferul Gh. 
Cojocaru, care de mai multi 
ani define titlul de „Subuni
tate de frunte”. Am cunoscut

LA INSTITUTUL POLITEHNIC DIN BUCUREȘTI

Acad. Eugen MACOVSCHI

doctor 
univ. 

înmînat

Sîmbătă la amiază, la Institutul 
politehnic „Gheorghe Gheorghiu- 
Dej“ din București, a avut loc fes
tivitatea acordării titlului de doc
tor honoris causa renumitului sa
vant, inginerul Henri Coandă. Au 
participat acad. Ștefan Bălan, mi
nistrul învățămîntului, acad. Mi
ron Nicolescu, președintele Acade- 

> miei,- membrii Consiliului științi
fic al institutului politehnic, rec
tori, prorectori, decani, profesori și 
membri ai corpului didactic din 
institutele de învățămînt superior 
din Capitală, ofițeri superiori din 
aviație, reprezentanți de seamă de 
peste hotare ai tehnicii aerospația
le, participanți la lucrările simpo
zionului „Efectul Coandă", nume
roși studenți.

La sosirea în sală, inginerul Henri 
Coandă a fost primit cu îndelungi 
și călduroase aplauze.

Deschizînd festivitatea, rectorul 
Institutului politehnic din Bucu
rești, prof. univ. Constantin Dincu- 
lescu, membru corespondent al A- 
cademiei, a arătat că inginerul 
Henri Coandă, fiu al poporului ro
mân, dezvoltînd o amplă și com
plexă activitate în diferite ramuri 
ale mecanicii fluidelor, în care a 
descoperit efectul ce-i poartă nu
mele, și creînd primul avion cu 
reacție din lume, s-a ridicat pe cul
mile cele mai înalte ale științei și 
tehnicii mondiale.

Consider că este o deosebită cin
ste pentru Institutul politehnic din 
București, a spus vorbitorul, să a- 
corde inginerului Henri Coandă 
titlul de doctor honoris causa în 
științe.

Decanul Facultății de mecanică, 
prof. univ. Dumitru Tutunaru, a 
prezentat referatul de propunere

pentru acordarea titlului de 
honoris causa. Apoi, prof. 
Constantin Dinculescu a 
savantului diploma de doctor ho
noris causa.

Cei prezenți au făcut o caldă ma
nifestare de simpatie inginerului 
Coandă și soției acestuia, prezentă 
în sală, căreia i s-au oferit, flori.

Felicitîndu-1 pe sărbătorit, prof, 
univ. C. Dinculescu a spus:. Ați 
purtat știința românească peste 
hotarele ei, ați ridicat-o la cel mai 
înalt nivel prin crearea unor noi 
ramuri, cu aplicații largi în nume
roase domenii, ați dus și duceți 
mereu înainte știința și tehnica, în 
care continuați și în prezent cer
cetările pe drumuri care merg spre 
rezultate din cele mai importante.

Răspunzînd, inginerul Henri 
Coandă a mulțumit pentru ti- 

. tlul științific acordat de Institutul 
politehnic din București. Adresîn- 
du-se studenților, el a arătat 
pentru a obține rezultate de 
loare în cercetarea științifică 
aplicativă este necesar să muncești 
cu perseverență. „Niciodată să nu 
uitați că a încerca nu este totul, 
trebuie să mergeți pînă la .capăt. 
Sînt convins că posibilitățile neli
mitate ale inteligenței umane se 
pot dezvolta numai printr-o conti
nuă perseverență", a spus sărbăto
ritul. El a recomandat tinerilor să 
urmeze acest drum, singurul prin 
care vor putea obține rezultate de 
valoare în știință și tehnică.

★
Academia Republicii Socialiste 

România și Institutul politehnic din 
București au oferit un dejun în 
onoarea lui Henri Coandă, cu pri
lejul acordării titlului de doctor 
honoris causa.

aici bărbafi tineri, voinici, mo
dești la vorbă, dar a căror 
biografie este bogată în fapte 
de vrednicie ostășească.

Subunități cum sînt cele 
comandate de ofiferii T. Gor- 
nea, M. Dragomir, I. Constan
tin, P. Dobre se remarcă de 
ani de zile prin rezultatele 
pozitive pe care le obfin în 
pregătirea de luptă și poli
tică și, implicit, în paza fron
tierei. Avîntul și hofărîrea cu 
care muncesc grănicerii 
sînt ilustrate și de numărul 
mereu în creștere al milita
rilor de frunte și al specia
liștilor de clasă. In izbînzile 
acestea demne de toată lauda 
sînt încorporate eforturile de 
zi cu zi ale comandanților 
și activiștilor de partid, mun
ca stăruitoare, tenace, a or
ganizațiilor de partid și de 
tineret.

La îndeplinirea misiunilor 
de pază grănicerii primesc 
un sprijin de neprețuit din 
partea locuitorilor din orașele 
și satele de frontieră. 
Nenumărate fapte atestă în 
același timp grija deosebită a 
grănicerilor fafă de 
avutul cetăfenilor.

Militarilor noștri 
scumpe mărețele 
obfinute de poporul român, 
sub conducerea partidului, în 
desăvîrșirea consirucfiei socia
lismului, în înfăptuirea vieții 
noi. Înalta apreciere dată ac
tivității armatei de către tova
rășul Nicolae Ceaușescu în 
cuvînfarea fintită cu prilejul 
adunării activului de bază al 
forțelor armate constituie și 
pentru grăniceri un în
demn înflăcărat de a nu-și 
precupeți forțele în îndepli
nirea cu cinste a îndatoririlor 
ostășești. Animați de senti
mentul înalt al dragostei față 
de patrie și popor, ei sînt 
ferm hotărîfi să execute cu 
abnegație și răspundere mi
siunile de pază a frontierei 
noastre naționale.

Jî

pe 
cu

le sînt 
înfăptuiri

Locotenent-colonel
C. TATU

Sîmbătă s-au încheiat lucrările 
simpozionului „Efectul Coandă și 
unele aplicații speciale ale aerohi- 
drodinamicii", organizat de Institu
tul de mecanica fluidelor.

viata și

SPORT Azi în
KSîK'JUME

că 
va- 

și

de mult ocazia să

în 
viață 
fc iciștii, 
i .eroși 
soldați 
aici pe 
doreanu și llie Dragu, locote
nentul Vasile Pauliuc, pluto
nierul major Ion Călin, capo
ralul loan Vasile, soldații 
Aurel Bulza, Grigore Ciucă, 
ale căror fapte de sacrificiu 
și dăruire pentru fără nu se 
pot uita. Ele vor rămine me
reu vii în memoria noastră, 
ca un îndemn permanent la

i ..

’S3HUUMOTI

DELEGAȚIA AGRICOLĂ 
IUGOSLAVA PRIMITA LA 

CONSILIUL SUPERIOR 
AL AGRICULTURII

Sîmbătă la amiază, președintele 
Consiliului Superior al Agricultu
rii, Nicolae Giosan, și membri ai 
conducerii consiliului au primit 
delegația agricolă a R.S.F. Iugo
slavia, condusă de Ioje Ingolici, 
deputat în Vecea Federală a Scup- 
știnei Federale, care se află într-o 
vizită în țara noastră.

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de păreri asupra vizitei fă
cute în țara noastră, relevîndu-se 
utilitatea ei pentru dezvoltarea în 
continuare a cooperării tehnico- 
științifice în domeniul agriculturii 
dintre România și Iugoslavia.

Oaspetele iugoslav a invitat pe 
președintele Consiliului Superior al 
Agriculturii să viziteze Iugoslavia.

★

O delegație a Ligii tineretului de 
stînga din Suedia, condusă de Len
nart Ingberg, vicepreședinte al 
ligii, face o vizită de prietenie în 
țara noastră la invitația C.C. al 
U.T.C.

Sîmbătă dimineața delegația Ligii 
tineretului de stînga din Suedia a 
fost primită la Comitetul Central 
al Uniunii Tineretului Comunist, de 
tovarășul Ion Popescu, secretar al 
C.C. al U.T.C., cu care prilej a avut 
loc o discuție cordială, prietenească.

(Agerpres)

Noii campioni ai țării la box
Peste 10 000 de spectatori au 

urmărit aseară pe Stadionul Repu
blicii finalele campionatelor repu
blicane de box. La categoria grea 
tînărul Ion Alexe l-a învins la 
puncte pe V. Mariuțan. Iată cele
lalte rezultate înregistrate : A. Mi-

z\

In cîteva
IERI IN LOCALITATEA AUS

TRIACA STEYR, în prima zi a con
cursului internațional de natație, 
înotătorul român V. Costa a obținut 
victoria în proba de 100 m bras cu 
timpul de 1’09”9/10 (nou record).

asearA la sofia, tn cadrul 
DINAMOVIADEI MASCULINE DE 
BASCHET, echipa Dinamo București 
a învins cu scorul de 71—66 (42—25) 
pe Gwardia Varșovia. Dinamo Tbilisi 
a întrecut cu 69—57 (38—29) pe Spar
tak Sofia. Astăzi. în ultima zi. Dina
mo întîlnește pe Spartak Sofia.

ECHIPA DE FOTBAL DINAMO 
BUCUREȘTI a jucat la Teheran cu 
formația Darai. Victoria a revenit 
fotbaliștilor români cu scorul de 3—0.

ÎN A DOUA ZI A TURNEU
LUI FEMININ DE BASCHET DE 
LA CASERTA (Italia), echipa Ra
pid București a jucat cu Racoaro 
Vicenza. Baschetbalistele italiene au 
cîștigat cu 65 — 55 (36 — 28), iar 
reprezentativa U.R.S.S. a învins

FOTBAL: România-Italia

hai b.p. Davidescu ; Gruiescu b.p. 
Nicolau ; Gîju b.p. Molnar ; Stanev 
b.p. Crudu; Goanță b.p. Bădoi; 
Dumitrescu b.p. Dinu; Ghiță b.p. 
Majai ; Covaci b.p. Pițu ; Chivăr 
b.p. Olteanu ; Monea b.p. Trandafir.

Pe stadionul „23 August", înce- 
pînd de la ora 17,30, se desfășoară 
AL DOILEA MECI ROMANIA — 
ITALIA DIN CADRUL CAMPIO
NATULUI EUROPEAN DE FOTBAL 
INTERTARI. Partida va fi transmisă 
în întregime la radio și televiziune. 
După cum se știe, în prima întîl- 
nire — desfășurată la Neapole — vic
toria a revenit fotbaliștilor italieni 
cu scorul de 3—1.

rînduri
MOTOCROS :
„Cupa orașului București"

cu 97 — 51 (41 — 20) pe Slovan Bra
tislava.

FINALA PROBEI DE SIMPLU 
MASCULIN A TURNEULUI DE TE
NIS „QUEEN’S-CLUB" de la Lon
dra se va disputa între australianul 
John Newcombe și englezul Roger 
Taylor. In semifinale, Newcombe l-a 
eliminat cu 6—1, 11—9 pe compatrio
tul său John Cooper, iar Taylor l-a 
învins cu 6—4, 6—4 pe Davidson 
(Australia).

TURNEUL DE BASCHET DE LA 
BARCELONA, rezervat echipelor cu 
jucători sub 1,80 m, a fost cîștigat de 
selecționata S.U.A., care, în meciul 
decisiv a învins cu 76—68 (35—36) 
echipa Spaniei. Clasamentul final : 1. 
- - ■ — 1 - -

; 3.
— 5

A VI-a ediție a competiției inter
naționale „Cupa orașului București", 
programată pe traseul de la Com
plexul sportiv Pantelimon, reunește 
peste 30 de concurenți din Austria, 
Danemarca, Elveția, R.D. Germană, 
R. F. a Germaniei, Irlanda, Suedia 
și România. Se vor desfășura între
ceri la clasele 250 și 500 cmc (cîte 
două manșe a 15 ture). Primul start 
se va da la ora 10.

RUGBI: Cuplaj pe stadionul 
Steaua

puncte ; 2. Spania — 7 
Filipine — 6 puncte; 4. 
puncte ; 5. Brazilia — 5

S.U.A. 
puncte 
Franța 
puncte.

SELECȚIONATA OLIMPICA DE 
FOTBAL A CEHOSLOVACIEI a ju
cat la Karlovy Vary cu formația da
neză B.K. Esbjerg. Fotbaliștii ceho
slovaci au învins cu 2—0.

în ultima etapă a campionatului 
categoriei A de
Steaua găzduiește în cuplaj, înce- 
pînd de la ora 9, meciurile Steaua 
— Agronomia Cluj și Grivița Roșie — 
Precizia Săcele. în celelalte partide. 
Gloria București se întîlnește cu 
Farul Constanța (pe terenul Gloria, 
la ora 9), Știința Petroșeni cu Dina
mo București și Rulmentul Bîrlad 
cu Progresul București.

rugbi, stadionul

La simpozion au luat parte re
numitul savant român H. Coandă, 
numeroși academicieni și alți oa
meni de știință, cercetători, ingi
neri, aviatori, reprezentanți de 
seamă ai tehnicii aerospațiale din 
Franța, R. F. a Germaniei, S.U.A., 
Uniunea Sovietică și Berlinul oc
cidental.

Timp de trei zile oamenii de 
știință români și oaspeții au pre
zentat și dezbătut aproape 30 de 
comunicări științifice axate pe 
probleme teoretice și aplicative 
privind „Efectul Coandă", precum 
și alte aspecte ale aerohidrodina- 
micii moderne. Din lucrările sim
pozionului a rezultat că efectul ae
rodinamicii, descoperit acum mai 
bine de 3 decenii de Henri Coandă, 
are în prezent multiple aplicații în 
cele mai variate domenii ale teh
nicii — aviație, automatizare, con
strucția de turbine, sisteme de ae- 
rație și de pulverizare a lichidelor 
etc.

în cuvîntul de închidere a sim
pozionului, acad. Elie Carafoli, di
rectorul Institutului de mecanica 
fluidelor, a arătat că această ma
nifestare științifică a dat posibili
tatea atît oamenilor de știință ro
mâni, cît și celor de peste hotare 
să efectueze un larg schimb de 
opinii asupra căilor de extindere 
a aplicațiilor „Efectului Coandă". și 
asupra unor probleme ale aerohi- 
drodinamicii moderne.

Larga participare a oamenilor 
de știință străini reflectă prețuirea 
de care se bucură peste hotare cer
cetările românești de aerohidrodi- 
namică. Simpozionul, a subliniat el, 
a prilejuit pentru oamenii de ști
ință și cercetătorii noștri o amplă 
trecere în revistă a rezultatelor ob
ținute în acest domeniu în ultimul 
timp, iar contactele directe cu per
sonalități de frunte ale științei ae
rodinamicii au constituit un factor 
pozitiv în dezvoltarea și întărirea 
relațiilor de colaborare.

(Agerpres)

I
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Am avut nu 
vizitez Republica Populară Chine
ză, în scopul unui schimb de expe
riență și stabilirii de legături direc
te cu specialiștii chinezi în dife
rite ramuri ale biologiei. '

Contactul cu colegii chinezi și 
vizitele pe care le-am întreprins în 
diverse instituții științifice și cultu
rale ne-au relevat incontestabilul 
fapt că în R. P Chineză știința se 
dezvoltă impetuos, obținînd de la 
un an la altul rezultate remarcabi
le. Peste numeroasele cunoștințe 
extrem de valoroase, acumulate în 
decurs de milenii și cîștigate prin 
observarea și cercetarea naturii cu 
răbdare și perseverență, se supra
pune acum cercetarea 
modernă, dusă cu multă pricepere 
de numeroasele cadre care lucrea
ză în institutele de cercetări știin
țifice. Progresele realizate sînt cu 
atît mai impresionante cu cît știin
ța chineză modernă este 
tînără ; dezvoltarea ei a 
abia după instaurarea în 
puterii populare

în cele ce urmează aș dori 
redau unele aspecte interesante și 
demne de rele
vat ale cercetă- 
rii științifice la 
Pekin și Șanhai.
Astfel, la Institu- hl S © m SI 
tul de genetica 
din Pekin se cer
cetează diferite- o ® CS L’ 
le probleme pri- w H 6
vind hibridarea
sexuată și vege- Ea2Eaas2aEsa™Hfflas 
tativă a plante
lor, precum și fenomenul de hete- 
roziz. Se urmărește, în special, in
fluența factorilor fizici și chimici 
asupra eredității, acordîndu-se cer
cetărilor biochimice o atenție cu 
totul deosebită. De remarcat, prin
tre altele, că se lucrează pe po
rumb, floarea-soarelui, bumbac, 
grîu și alte plante agricole, fără 
a se neglija cercetarea pe micro
organisme.

La Institutul de zoologie, dotat 
cu numeroase și bogate colecții, 
se studiază fauna R. P. Chineze, a- 
cordîndu-se atenție deosebită pro
blemelor de ecologie, fiziologia, 
endocrinologia și patologia insec
telor dăunătoare și biologia îmbă- 
trînirii sistemului nervos etc. Aici 
mi-au atras atenția lucrările de în
locuire a nucleelor unor celule 
prin nuclee transplantate din ce
lule de alt tip. Pentru mine per
sonal rezultatele acestor cerce
tări prezintă un interes deosebit, 
deoarece vin în legătură cu noile 
concepții despre structura mate
riei vii, pe care le-am publicat în 
ultimul timp. La secția de hidro- 
biologie a acestui institut se cer
cetează aprofundat și multilateral 
problema biologiei crapului, care 
constituie în prezent și obiectul de 
preocupare al unui grup de cerce
tători de la Facultatea de biologie 
a Universității din București.

Printre numeroase alte proble
me, la Institutul botanic din Pekin 
se cercetează unele aspecte ale 
nutriției plantelor cu microelemen- 
te. Sînt investigate fiziologia și 
biochimla excitabilității țesuturilor 
vegetale.

Fructuoase sînt și 
colegilor noștri de la 
cercetări agronomice 
Aci se urmăresc, de 
gia și biochimia hibrizilor îndepăr
tați ai diferitelor plante agricole ; 
de asemenea, s-au realizat prin 
metoda colchicinizării numeroase 
plante poliploide interesante, cu 
perspectiva de a fi introduse în 
practica agricolă.

Izotopii radioactivi fac obiectul 
unor numeroase cercetări la Insti
tutul pentru utilizarea energiei ato
mice în agricultură, iar efectele di
feritelor radiații asupra animale
lor și plantelor preocupă pe cola
boratorii Institutului de biofizică.

științifică

foarte 
început 

China a

să

Contactul cu cercetătorii de la 
Institutul de medicină experimen
tală ne-a relevat faptul că se fac 
cercetări aprofundate în domeniul 
cancerului și mai ales al ateroma- 
tozei, aici fiind bine cunoscute lu
crările profesorului I. Manta din 
Cluj, efectuate în același domeniu. 
Deosebit de interesante sînt cerce
tările în curs la Institutul plantelor 
medicinale din Pekin, unde au în
ceput investigațiile privind biochi- 
mia și farmacodinamia principiilor 
active ale numeroaselor plante me
dicinale folosite larg în medicina 
populară.

Aceleași rezultate pozitive încu
nunează eforturile oamenilor de 
știinfă și la Șanhai. Aici, la Insti
tutul de biochimie ni s-a vorbit 
despre cercetările privind sinteza 
insulinei, o importantă realizare 
care oferă noi perspective în înțe
legerea fenomenelor vieții și a 
„misterelor" ei. Institutul de biochi
mie din Șanhai este un important 
și puternic centru de cercetări 
științifice, dotat cu cea mai moder
nă aparatură.

Am avut, de a- 
semenea, prile
jul să vizitez In
stitutul de fizio
logie animală, 
unde m-au inte
resat în special 
cercetările pri
vind relațiile tro
fice neuromuscu- 
lare și structura 
hiperfină a celu- 

Institutul de biolo-

preocupările 
Institutul de 
din Pekin, 

pildă, biolo-

lelor musculare, 
gie experimentală, unde se fac in
vestigații biochimice ale țesuturi
lor humorale, Institutul de biolo
gie vegetală, unde se cercetează 
aspectele metabolismului heterotrof 
existente la plante autotrofe. La 
Colegiul medical din Șanhai, unde 
se cercetează problemele de der
matologie, am fost solicitat să îm
părtășesc amănunte cu privire la 
metoda noastră de cercetare a per
meabilității pielii umane în situ.

Mi-a fost plăcut să constat că 
savanții chinezi urmăresc cu inte
res rezultatele cercetărilor științi
fice din țara noastră La cererea 
lor am tinut, atît la Pekin, cît și la 
Șanhai, cîteva conferințe de spe
cialitate, vorbind despre cercetări
le Institutului de biochimie al Aca
demiei Române dezvoltarea biochi
mie! în Republica Socialistă Româ
nia, concepția nouă cu privire la 
structura materiei vii

Am rămas cu frumoase amintiri 
despre cele văzute și trăite în R.P. 
Chineză și sînt convins că legătu
rile stabilite cu specialiștii chinezi 
în biochimie și diferite ramuri ale 
biologiei /or da roade și vor adu
ce contribuții la întărirea prieteniei 
și colaborării științifice, care pre
zintă interes pentru ambele țări.

După încheierea vizitei, am con
tinuat legăturile stabilite cu colegii 
chinezi. Purtăm corespondență cu 
profesorul Wang Yng-lai de la In
stitutul de biochimie din Șanhai în 
problemele metabolismului celular, 
cu profesorul Shine Pan-gao de la 
secția de științe biologice a Acade
miei de Științe din Pekin, cu dr. 
P. P. Phon asupra metodelor de 
cercetare a permeabilității pielii 
umane, importante pentru stabili
rea diagnosticului și urmărirea e- 
voluției diferitelor boli. Am primit 
scrisori și de la acad. Tze -De-min 
în problemele aplicațiilor biochi- 
miei în genetică. Această cores
pondență constituie un bun Drilej 
pentru schimbul de idei, atît de 
necesar pentru dezvoltarea științei.

teatre

0 Teatrul de Operă și Balet : RĂPIREA DIN 
SERAI - 11; BOEMA —19,30.
® Teatrul de stat de operetă (la Teatrul de vară
23 August) : SECRETUL LUI MARCO POLO — 
19.30- , „« Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Come
dia) : REGINA DE NAVARA - 20.
0 Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : PETRU 
RAREȘ — 19,30, (sala Studio) : ABSENȚA UNUI 
VIOLONCEL - 20.
o Teatrul „Barbu Delavrancea" : TURCARET 
— 30.e Teatrul „Țăndărică" : PĂCALĂ — 11.
® Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase (la Teatrul 
de vară „Nicolae Bălcescu") : HORIA ȘI RADU 
ÎȘI ASUMĂ RISCUL — 20.

concerte
La Ateneul Republicii Socialiste România are 

loc duminică, la ora 11, concertul orchestrei sim
fonice a Filarmonicii de stat „George Enescu". 
Dirijor : Jean Marie Auberson (Elveția). în pro
gram : Mica simfonie concertantă de F. Martin. 
Variațiuni pe o temă rococo pentru violoncel și 
orchestră de Ceăicovski. Solist : Radu Aldulescu ; 
„Petrușka". muzică de balet de Igor Stravinsky.

cinema
«siaraaamHaszrsssssasErassssKssaaEMi

0 SPARTACUS — film pentru ecran panoramic : 
PATRIA — 9; 12,45; 16,30; 20,15.
e MAIORUL ȘI MOARTEA : REPUBLICA (com
pletare Jucării) — 9,15; 11,30; 14; 17; 19,15; 21,30. 
0 VIAȚA LA CASTEL: VICTORIA (completare 
Vizita conducătorilor de partid și de stat în regiu
nea Ploiești) — 9; 12; 15; 18; 20,45, TOMIS (com
pletare Trezirea) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21; la 
grădină — 20,30.
0 PENTRU UN PUMN DE DOLARI — cinema
scop : LUCEAFĂRUL (completare Orizont știin
țific nr. 5) — 9,45; 12; 15; 17,30; 20, FEROVIAR
(completare Aluminiul) — 9; 11,30; 13,45; 16,15; 
18,45; 21,15, BUCUREȘTI (completare Uneltele gîn- 
dirii) - 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, GLORIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18.30; 21 MODERN — 9,30;
11,45; 14; 16,30; 19; 21.15 (Ia ultimele două comple
tarea Dacă treci rîul Sclenei).
0 PE GHEAȚA SUBȚIRE — cinemascop (ambele 
serii) : CAPITOL — 9.30; 13; 16,30; 20; la grădină 
— 20,15.
e MOARTEA VINE PE PLOAIE : EXCELSIOR 
(completare Aluminiul) — 9,30; 12; 14,15; 16,30;
18,45; 21.
© PRINTRE VULTURI — cinemascop : FESTI
VAL (completare O uzină de lapte) — 8,30; 11: 
13,30; 16; 18,30; 21; ia grădină - 20,15, MELODIA 
(completare Jucării) — 9: 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 
21, FLAMURA (completare Uneltele gîndirii) — 
9,30; 11,45; 14; 16,30; 19; 21,15, STADIONUL DINA
MO - 20,15, ARENELE LIBERTĂȚII - 20,15.
O BANDA DE LAȘI : LUMINA (completare Ju
cării) — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,45.

0 CĂSĂTORIE ÎN STIL ITALIAN : UNION — 
15,30; 18; 20,30.
0 PROGRAM PENTRU COPII : DOINA — 9; 10. 
0 UN FILM CU O FATĂ FERMECĂTOARE : 
DOINA (completare Șopîrla) — 11,30; 13,45; 16;
18,30; 21.
0 PARISUL VESEL — MAI SUS, MAI REPEDE, 
MAI TARE — AL DOILEA EU : TIMPURI NOI 
— 9—21 în continuare.
0 DENUNȚĂTORUL GIULEȘTI — 15,30; 18;
20,30, AURORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 21,15, 
la grădină — 20,30, LIRĂ — 15,15; 17,30; 19,45; Ia 
grădină — 20,30.
0 CĂLĂREȚUL DEASUPRA ORAȘULUI: CEN
TRAL (completare Pe drumul Thaliei) — 9,30;
12,15; 15: 18; 21.
O SERBĂRILE GALANTE : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POPOARE (completare Fabrica de împachetat 
fum) — 10; 12; 14; 16; 18; 20.
0 MONDO CANE (ambele serii) : DACIA — 
7,45—20,30 în continuare.
0 ROBII : BUZEȘTI — 14,45 ; 17 ; 19,15.
0 DOCTOR PRATORIUS — cinemascop : GRI
VIȚA (completare Jucării) — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 20,45, ARTA (completare Șopîrla) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18,15; 20,45; la grădină — 20,15.
0 FRENCH-CANCAN : BUCEGI (completare O 
uzină de lapte) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21; la 
grădină - 20,30. FLOREASCA - 9; 11,15; 13,30; 
16‘, 18,30; 20,45.
O LUMEA MINUNATA A FRAȚILOR GRIMM - 
cinemascop : UNIREA — 15.30; 18.
0 ANGELICA ȘI REGELE - cinemascop : FLA
CĂRA (completare O uzină de lapte) — 14; 16,15; 
18,30; 20,45. COTROCENI - 14; 16,15; 18,30; 20,45. 
0 ZORBA GRECUL: VITAN — 11; 15,15; 18.
O MONTPARNASSE. 19 : MIORIȚA - 9,15; 12;
15,15; 18: 20,45.
0 WINNETOU — cinemascop (ambele serii) : 
MUNCA - 14; 17,15; 20.30.

0 OMUL FĂRĂ PAȘAPORT — cinemascop : 
POPULAR (completare Cristale fără taine) — 
10,30; 15,30; 18; 20,30.
e JANDARMUL LA NEW YORK - cinemascop : 
MOȘILOR (completare Istoria unui manuscris) — 
15,15; 17,45; 20; la grădină — 20,30, VOLGA (com
pletare O uzină de lapte) — 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21.
0 APE LIMPEZI — cinemascop : COLENTINA 
(completare Atențiune, atențiune, se apropie) — 
15; 17,30.
0 LEAC CONTRA DRAGOSTEI : RAHOVA (com
pletare Vizita conducătorilor de .partid și de stat 
in regiunea Ploiești) — 15,15; 18; la grădină '— 
20,30.
O OMUL CARE L-A UCIS PE LIBERTY VA
LANCE : GRĂDINA DOINA — 20,30.
0 PRIMUL AN DE CĂSNICIE : Progresul (com
pletare Chemarea vulcanilor) — 15,30; 18; 20,15.
0 ESCROCII LA MINASTIRE — cinemascop : 
DRUMUL SĂRII (completare Șopîrla) — 11; 15; 
17,30; 20. i.
0 A DISPĂRUT UN FRAGONARD : GRĂDINA 
UNIREA (completare Gimnastul) — 20,15,
a SECHESTRATUL DIN ALTONA : GRĂDINA 
EXPOZIȚIA — 20,30. „„ .......
0 CEI ȘAPTE DIN TEBA — cinemascop i. GRĂ
DINA VITAN - 20,15.
• MOARA CU NOROC : GRĂDINA BUZEȘTI —21. 
0 ÎNAINTE DE RĂZBOI : GRĂDINA COLEN
TINA (completare Atențiune, atențiune, se apro
pie) — 20,15.
0 VIAȚA ÎNCEPE LA ORA 8 SEARA : GRĂDI
NA PROGRESUL-PARC ' - 20,30.
0 RELAXEAZĂ-TE, DRAGĂ 1: CRÎNGAȘI (com
pletare în tainițele muzeului) — 15,30; 18; 20,30.
® FIUL CĂPITANULUI BLOOD — cinemascop : 
COSMOS (completare Șopîrla) — 15,30; 18; 20,30.
0 REÎNTOARCEREA PE PĂMÎNT - cinema

scop : VIITORUL (completare Tensiune înaltă la 
Bechet) — 15,30; 18; 20,30.
O SPIONUL — cinemascop : FERENTARI (com
pletare De ziua mamei) — 15,30; 18; 20,30.
© FANTOMA DIN MORISVILLE : PACEA (com
pletare Oaspeți de iarnă) — 15,45; 18; 20,15.
0 FANTOMELE SE GRĂBESC : CLUBUL UZI
NELOR REPUBLICA (completare O vînătoare 
neobișnuită) — 15; 17; 20.

tv

9,00 — Ora exactă. — Cum va fi vremea ? - 
9,02 — Gimnastică de înviorare.
9,10 — Emisiunea pentru copii și tineretul școlar 

„Cei trei mușchetari" de Alexandre Du- 
■- mas. Prezintă un colectiv de actori de la 

Teatrul „Ion Creangă".
10.45 — Emisiunea pentru sate.
12.15 — închiderea emisiunii de dimineață.
17.30 — FotbalRomânia—Italia. în pauză : De

sene animate.
19.15 — Interpretul preferat. Muzică populară la

cererea telespectatorilor.
19.30 — Telejurnalul de seară.
19.50 — X, Y, Z. Ce este auzul muzical.
20,20 — Filmul artistic „Onorabilul Stanislas".
21.46 — Microvarietăți.
22,25 — Invitata noastră. Cunoscuta cîntăreață. 

italiană de muzică ușoară Orietta Berti.
22.50 — Telejurnalul de noapte.
23,00 — Telesport.
23.15 — încheierea emisiunii.



v
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La Teheran au începuf Ca Aa Ea R

î; Parlamentul 
Peruvian
a naționalizat
zăcăminte exploatate 
de o companie 
petrolieră americană

Lucrările Comisiei mixte
ministeriale româno-iraniene

NEW YORK 24. — Trimisul spe
cial Agerpres, R. Căplescu, trans
mite : Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
conducătorul delegației române la 
sesiunea extraordinară a Adunării 
Generale a Organizației Națiunilor 
Unite, a participat vineri la un di
neu oferit în cinstea sa de către 
Dean Rusk, secretarul Departa
mentului de Stat al S.U.A., la reșe
dința acestuia de la hotelul „Wal- 
dorf-Astoria“. Cu acest prilej a a- 
vut loc un schimb larg de păreri 
cu privire la stadiul actual al re
lațiilor româno-americane, precum 
și la probleme aflate pe ordinea de

zi a actualei sesiuni a O.N.U. și 
la alte probleme internaționale.

La dineu au luat parte : Corne
liu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, Mircea Malița, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, și 
Gheorghe Diaconescu, reprezentan
tul permanent al Republicii Socia
liste România la O.N.U. Din par
tea americană au participat: Jo
seph Sisco, asistent al secretarului 
de stat pentru relațiile cu organi
zațiile internaționale, Richard Pe
dersen, adjunct al reprezentantului 
permanent al S.U.A. în Consiliul 
de Securitate, și Raymond Lisle, 
director la Direcția pentru Europa 
de Est.

Întîlniri ale delegației române
In aceeași zi, conducătorul 

gației române a luat parte la 
cepție oferită la sediul O.N.U. de 
președintele Adunării Generale, 
Abdul Rahman Pazhwak, și de se
cretarul general al O.N.U., U Thant, 
în cinstea șefilor de delegații la 
sesiunea actuală. Au mai participat 
Corneliu Mănescu, Mircea Malița 
și Gheorghe Diaconescu.

★
Corneliu Mănescu, împreună cu 

Mircea Malița au avut o întreve
dere la sediul O.N.U. cu Adnan Al 
Pachachi, ministrul afacerilor 
terne al Irakului.

★
Președintele Consiliului de 

niștri

dele- 
o re-

ex

al Republicii Socialiste
Mi- 
Ro-

mânia, Ion Gheorghe Maurer, a a- 
vut sîmbătă, la sediul Misiunii per
manente a României la O.N.U., o 
întrevedere cu Abba Eban, minis
trul afacerilor externe al Izraelu- 
lui. Au fost de față Corneliu Mă
nescu, ministrul afacerilor externe, 
Mircea Malița, adjunct al minis
trului afacerilor externe, Gheorghe 
Diaconescu, reprezentantul perma
nent al României la O.N.U. Din 
partea izraeliană a participat 
Raphael Gideon, reprezentantul 
permanent al Izraelului la O.N.U.

Au fost discutate probleme lega
te de actuala sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U.

NEW YORK 24 (Agerpres). — Vi
neri'- după-amiază au continuat dezba
terile Adunării Generale a O.N.U. 
consacrată examinării situației din O- 
rientul Apropiat. Jeno Fock, președin
tele Guvernului revoluționar munci- 
toresc-țărănesc ungar, care a luat 
primul cuvîntul, a declarat că Izraelul 
trebuie să-și retragă, în întregime și 
necondiționat, forțele din zonele ocu
pate. Jeno Fock a sprijinit proiectul 
de rezoluție al U.R.S.S. și a respins 
proiectul de rezoluție american întru- 
cît acesta, a spus el, ocolește proble
ma răspunderii pentru agresiune, în
curajează continuarea ocupării de că
tre agresor a teritoriilor acaparate și 
contravine spiritului Cartei O.N.U.

Ministrul de externe al Guineei, 
Lansana Beavogui, și-a exprimat soli
daritatea cu țările arabe și a sprijinit 
proiectul de rezoluție sovietic. El s-a 
pronunțat în favoarea lichidării ime
diate a tuturor urmărilor agresiunii.

Președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Polone, Jozef Cyrankiewicz, a 
cerut Adunării Generale „să se pro
nunțe împotriva oricărei agresiuni și 
anexiuni teritoriale și să ceară ca a- 
gresorul să nu fructifice rezultatele a- 
gresiunii. Conflictul din Orientul Mij
lociu nu poate fi privit izolat de si
tuația politică din alte regiuni ale 
lumii, el reprezentînd în mod evident 
o verigă în lanțul încercărilor de 
amestec în treburile interne ale altor 
state". Vorbitorul a afirmat, de ase
menea, că problema blocadei golfului 
Akaba ar putea fi rezolvată, după 
părerea guvernului său, pe căi diplo
matice. El a susținut proiectul de'rezo
luție prezentat de A. Kosîghin.

Ministrul de externe al Indoneziei, 
Adam Malik, a ceiut „retragerea ime
diată și necondiționată a trupelor iz- 
raeliene de pe teritoriile cucerite din 
R.A.U., Siria și Iordania, pe pozițiile 
de la 5 iunie 1967“.

Reprezentantul Cubei, Ricardo A- 
larcon Guesada. s-a pronunțat pentru 
retragerea imediată și necondiționată 
a trupelor izraeliene din teritoriile o- 
cupate și a condamnat manevrele im
perialiste împotriva popoarelor din O- 
rientul Apropiat și din alte părți ale 
lumii. Dezbaterile au fost suspendate 
pînă luni.

Un articol din revista
„Al Mussawar"

BELGRAD 24 (Agerpres). — Zia
rul iugoslav „Borba" publică o co
respondență din Cairo care reia ex
trase dintr-un articol al revistei e- 
giptene „Al Mussawar", în care se 
arată, printre altele : „Nimeni în lume, 
nici prietenii, nici adversarii noștri, 
nu sprijină teza despre nimicirea și 
dispariția Izraelului". Revista citată 
consideră că „lansarea precipitată a 
lozincii privind înlăturarea Izraelului 
de pe pămîntul arab" a făcut ca 
„Izraelul să cîștige prima rundă a 
bătăliei chiar înainte de a trage pri
mele focuri de armă". „Aceste con
cepții — scrie „Borba" — pot însem
na adoptarea unei noi strategii și 
poate chiar a unei noi tactici arabe '.

Comunicat sovieto-egiptean
CAIRO 24 (Agerpres). — La 

Cairo a fost dat publicității sîmbătă 
comunicatul cu privire la vizita în 
R.A.U. a lui N. V. Podgomîi, pre
ședintele Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., făcută între 21 și 24 
la invitația președintelui Gama 
del Nasser.

în cursul convorbirilor, se spune în 
comunicat, au fost examinate proble
me privind situația din Orientul A- 
propiat în legătură cu agresiunea 
Izraelului împotriva R.A.U. și a altor 
țări arabe, precum și măsurile ce tre
buie luate pentru lichidarea consecin
țelor acestei agresiuni. Au fost 
examinate, de asemenea, probleme 
privind dezvoltarea continuă a relații
lor dintre U.R.S.S. și R.A.U.

BRIONI 24 (Agerpres). — în drum 
spre Moscova, președintele Prezidiu
lui Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
N. V. Podgomîi, a sosit sîmbătă laN, V. Podgomîi, a sosit sîmbătă 
Pola (Iugoslavia).

★
CAIRO. — Abdel Moneim 

Kaissuni, ministrul planificării, 
Nazih Ahmed Deif, ministru de fi
nanțe al R.A.U., au reexaminat sîm
bătă bugetul pe anul 1967—1968. S-a 
stabilit că investițiile, îndeosebi cele 
pentru serviciile publice, vor fi re
vizuite și modificate, stabilindu-se 
noi priorități în funcție de situația 
creată în prezent în Orientul Apro
piat. Citînd surse autorizate, agenția 
MEN menționează că există tendin
ța de a fi reduse cheltuielile și de 
a se consolida rezervele monetare.

El 
Și

LIMA 24 (Agerpres).— După 
13 ore de dezbateri, Camera 
Deputaților a Republicii Peru a 
votat în unanimitate naționali
zarea imediată a zăcămintelor 
petrolifere de la Brea și Pari- 
nas, situate în nordul țării, 
care erau exploatate de com
pania nord-americană „Inter
national Petroleum Company*, 
filială a societății „Standard 
Oil of New Jersey”. Producția 
celor două zăcăminte repre
zintă o treime din întreaga 
producție a țării. Peru produce 
anual 24 milioane barili de pe
trol, dintre care aproape 9 mi
lioane provin din zăcămintele 
naționalizate.

Camera Deputaților a hotărît 
să examineze și alte două 
proiecte de lege privind sub
solul țării. Primul, prezentat 
de partidul Acțiunea popu
lară a președintelui Fernando 
Belaunde Terry, cere expro
prierea rafinăriei de la Talara 
(la 1 200 km nord de capitala 
țării), precum și a altor insta
lații depinzînd de zăcămintele 
de la Brea și Parinas. Cel 
de-al doilea proiect de lege 
cere naționalizarea tuturor 
instalațiilor societății „Inter
national Petroleum Company", 
subliniind că aceste naționali
zări au scopul să compenseze 
datoriile companiei nord-ame- 
ricane față de statul Peru
vian.

ile colaborare economică
TEHERAN 24 (Agerpres). — 

Sîmbătă au început la Teheran lu
crările celei de-a doua sesiuni a 
Comisiei mixte ministeriale ro- 
mâno-iraniene de colaborare eco
nomică. Delegația română este con
dusă de Gheorghe Cioară, minis
trul comerțului exterior, iar dele
gația iraniană de Alinaghi Alik- 
hani, ministrul economiei. La se-

siune se examinează posibilitățile 
de dezvoltare în continuare a coo
perării economice, precum și une
le probleme privind lărgirea schim
burilor de mărfuri dintre Repu
blica Socialistă România și Iran.

După ședința plenară, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă de 
prietenie și înțelegere reciprocă, au 
început lucrările în subcomitete.

Ședința Comisiei permanente 
pentru cnnstrucțiile de mașini

BRNO 24 (Agerpres). — Zilele a- 
cestea a avut loc la Bmo ședința Co
misiei permanente C.A.E.R. pentru 
construcțiile de mașini. La ședința co
misiei au luat parte delegații din Bul
garia, Cehoslovacia, R. D. Germană, 
Polonia, România, Ungaria și Uniunea 
Sovietică. Au participat, de asemenea, 
reprezentanți ai Iugoslaviei și R.P.D. 
Coreene. A fost examinată problema 
privind aplicarea în cadrul comisiei 
a recomandărilor pentru îmbunătăți
rea specializării și cooperării în pro
ducție, aprobate de Comitetul Exe
cutiv al C.A.E.R. Totodată, s-au adop
tat recomandări în legătură cu livră
rile reciproce de mașini de fabricat 
hîrtie și livrările de mașini pentru in
dustria poligrafică din țările membre 
ale C.A.E.R., precum și referitoare la 
tipizarea navelor fluviale și de lac, a 
șalupelor de remorcat, a cîtorva tipuri 
de mecanisme și echipament pentru 
nave, a cuptoarelor pentru fabricile 
de ciment, a morilor și armăturilor in
dustriale.

Turiștii boicotează ; y

compărut în fafa unui judecător de instrucție care 
a emis un mandat de detențiune preventivă

de deportați în lagărele morții din Sobibor și Treb
linka — a fost adus la Diisseldorf (R.F.G.) unde vineri 
a compărut în fafa unui judecător de instrucție care

După extrădarea sa din Brazilia, criminalul de război 
nazist Franz Stangl — vinovat de asasinarea a 700 000

GRECIA
SUB CĂLC1IUL

SI

0 manifestare a prieteniei franco- 
rOmâne. ^una maTtie> actuala promoție de ingineri 
ai Institutului de electronică din Lille a făcut o călă
torie de studii în România. Aceasta a făcut ca solemni
tatea inmînârii diplomelor absolvenților să se desfășoare 
într-un mod deosebit, fiind transmisă de postul local de 
televiziune. Diplomele au fost înmînate de Maria Dimi- 
triu, soția ambasadorului României la Paris. Atașatul 
cultural al ambasadei a ținut la sediul institutului o 
conferință despre relațiile economice franco-române, 
urmată de proiectarea unor filme realizate de studenții 
francezi în călătoria lor.

Un comunicat cu privire la stabilirea 
relațiilor diplomatice între R. D. Vietnam 
ȘÎ Cambodgia ranSul de ambasadă a fost 
publicat la Hanoi. Președintele Ho Și Min a 
adresat prințului Norodom Sianuk un mesaj în 
care se arată că popoarele celor două țări sînt 
upite în lupta împotriva dușmanului comun — 
agresorii americani, pentru apărarea drepturilor lor 
naționale. Menționîndu-se că cele două popoare își 
respectă reciproc suveranitatea, independența și 
integritatea teritorială, în mesaj se relevă că sta
bilirea de relații diplomatice între cele două țări 
este un factor pozitiv în menținerea păcii în Indo
china și în Asia de sud-est.

Vizita președintelui Zambiei în China. 
Sîmbătă, președintele C.C. al P.C. Chinez, Mao Tze- 
dun, l-a primit pe Kenneth Kaunda. între guvernele 
R. P. Chineze și Republicii Zambia a fost încheiat 
un acord de colaborare economică și tehnică.

tuși, scriu ziarele occidentale, atenfia(Urmare din pag. I)

In urma unei moțiuni în 
Parlamenta! Ciprului, care 
atrăgea atenția asupra faptului că 
conducătorii guvernului militar 
grec urmăresc răsturnarea guver
nului cipriot, la 24 iunie au fost 
efectuate percheziții la Limassol și 
Larnaca. Au fost percheziționate în 
special locuințele susținătorilor 
generalului Grivas, comandantul 
forțelor armate grecești staționate 
în Cipru. Trei persoane, la care 
s-a găsit o mare cantitate de ex
plozive, au fost arestate.

DELEGAȚIA DE ZIARIȘTI RO
MANI LA PARIS. Delegația, condusă 
de George Ivașcu, redactor-șef al 
revistei „Contemporanul", care între
prinde o călătorie de documentare 
în Franța la invitația M.A.E. al Fran
ței, a fost primită vineri de Andri 
Bettencourt, secretar de stat pe lin
gă M.A.E. Apoi a vizitat Centrul de 

Saclay (regiu-studii nucleare; de-la 
nea pariziană).

Presa internațională — 
Le Monde", „Les Echos", 
Guardian" și alte ziare — 

relatează că, în perioada de 
după lovitura de stat mili
tară, Grecia a înregistrat o 
bruscă scădere a numărului 
turiștilor. Față de ianuarie- 
iunie 1966, numărul turiști
lor în perioada corespunză
toare a anului în curs a scă
zut la sub 50 la sută. Ți- 
nînd seama de faptul că de 
pe urma turismului Gre
cia realiza anual 
150 000 000 dolari — sumă 
care era destinată în mare 
parte acoperirii unei părți a 
balanței sale comerciale de
ficitare — scăderea număru
lui turiștilor constituie o lo
vitură dată economiei țării 
în general — se apreciază în 
presă.

In zilele de vară, în anii 
trecuți, aeroportul Elenikon, 
portul Pireu și gara Larisa 
din Atena erau pline de tu
riști străini, ghișeele la care 
se făceau formele de intra- 
re-ieșire se dovedeau a fi in
suficiente. Vizitatorii arată 
că acum peste tot este a- 
proape pustiu. Mii de oa
meni angajați în industria 
turismului sînt șomeri. Hote
lurile sînt aproape goale. Au
tocarele destinate transportu
lui turiștilor au înțepenit în 
garaje. Locurile antice, atît 
de mult vizitate în trecut de 
turiștii străini, sînt solitare.

Presa guvernamentală cau
tă să explice scăderea gravă

peste

a numărului turiștilor prin 
atitudinea antidictatorială 
luată de o serie de perso
nalități de prestigiu grecești 
aflate în străinătate. Intr-a
devăr, renumita artistă 
greacă Melina Mercuri de
clară la New York: „Gre
cia mea este astăzi înrobită. 
Numai cerul și Luna ei sînt 
libere". Poetul grec Nikos 
Nikolaidis, aflat și el în stră
inătate, a scris mai multe 
poezii antidictatoriale care 
au fost transmise la posturile 
de radio și televiziune. Ju
ristul grec Gh. Vurnas a 
adresat un apel președinte
lui Johnson și Congresului 
american prin care cere în
cetarea completă a ajuto
rului american pentru Gre- 
cja. în numeroase capitale 
occidentale s-au înființat 
„comitete pentru salvarea 
Greciei de sub dictatură".

In ciuda eforturilor gu
vernului de a atrage turiști 
străini în Grecia, situația ră- 
mîne neschimbată. Guver
nul a anulat toate hotărîrile 
sale anterioare prin cce 
se interzicea accesul în Gre
cia „pletoșilor" și „purtătoa
relor de rochii scurte", pre
cum și „turiștilor cerșetori". 
Nici această categorie de 
călători nu mai vrea însă să 
viziteze Grecia.

Presa constată astfel că de 
vină pentru scăderea numă
rului turiștilor în Grecia este 
dictatura însăși.

A FOST CREATĂ 
ȚI A NAȚIONALĂ A 
CONGO (Kinshasa) în urma conferin
ței organizațiilor sindicale din tară, 
în fruntea centralei unice a fost ales, 
ca secretar generai. Andre Bobbliko.

CONFEDERA- 
MUNCII DIN Manolis Glezos 

din Y a ros 
vechii închisori. Cei care 
l-au văzut au mărturisit că 
Glezos purta un mare pan
sament însîngerat pe partea 
dreaptă a capului. Pe insulă 
este ținut într-o strictă izo
lare și i se permite să iasă 
din celulă să se plimbe doar 
cite două ore pe zi. Intr-o 
altă celulă a aceleiași închi
sori s-ar afla întemnițată so
ția lui Manolis Glezos, Ta
sta. Deținuții eliberați au fă
cut cunoscut că M. Glezos 
ar suferi de mari dureri de 
cap și ochi, cauzate de tor
turile bestiale la care a fost 
supus.

In beciurile siguranței se 
află de cîteva zile președin
tele „Uniunii pentru dezar
mare nucleară și pace", Pe- 
risterakis. Potrivit unor in
formații sosite de pe insulă 
și strecurate în coloanele 
presei, el este schingiuit de 
două ori pe zi. In restul 
orelor este aruncat în beci 
și udat cu apă, pentru 
a-și reveni. Scopul schin
giuirilor este de a i se smul
ge o declarație de abți
nere de la orice acțiune 
îndreptată împotriva re
gimului dictatorial. Refu
zul lui Peristerakis, potrivit 
surselor de presă, îi pune în 
pericol viața. In beciurile 
siguranței se mai află sute 
de persoane asupra cărora 
se fac aceleași presiuni fi
zice și morale. Printre aces
tea se află deputatul E.D.A., 
Iliopoulus, ziaristul fotore
porter Spiros Halkias și alții.

Unii dintre librarii care nu 
s-au supus imediat ordinu
lui de a nu vinde publicațiile 
interzise s-au regăsit în în
chisori sau lagăre. Despre 
ei, ca și despre alți arestați, 
nu se mai știe nimic.

în infernul
Numeroase ziare occiden

tale continuă să insereze re
latări despre situația deținu- 
ților de pe insula Yaros. Pe 
insulă se găsesc 2 800 deți
nuți. Presa dezvăluie însă că 
aici au fost deportate nu
mai persoanele despre care 
rudele lor sau presa au aflat 
că au fost arestate. Cei con
siderați „agenți ai unor pu
teri străine" au fost ares
tați pe străzi sau la servi
ciile pe care le ocupau și 
transferați imediat în diferite 
lagăre de concentrare, cu a- 
drese necunoscute încă. 
După unele surse occiden
tale, în lagărele de concen
trare s-ar afla circa 10000 
de deținuți politici. Fami
liile acestora nu știu nimic 
despre ei și nu le-au găsit 
numele nici în listele celor 
arestați, publicate în presă. 
„Le Monde" arată că 
închisoarea de pe insula Ya
ros, unde Patakos și-a înghe
suit victimele, și care a fost 
construită în anii de dicta
tură de după război, din că
rămidă, ciment și apă de 
mare, este în timpul verii 
fierbinte ca un cuptor, iar 
iarna — rece ca un frigider. 
Din cauza sării de mare, 
amestecată cu ciment, aco
perișul și zidurile absorb 
umiditatea. Micile orificii ce 
servesc drept ferestre sînt 
plasate atît de sus încît de
ținuții nu pot privi în a- 
fară. Chiar și din curtea în
chisorii — relatează ziarul 
— de-ahia se poate vedea 
un colț de cer.

Despre Manolis Glezos, 
erou național al poporului 
grec, s-a aflat că acum o 
lună a fost transferat, la 
bordul unei nave de război, 
pe insula Yaros, unde este 
întemnițat într-o celulă a
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Convorbiri de partid la Moscova.
Leonid Brejnev, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., a avut o convorbire cu delegația C.C. al 
P.M.U.P., condusă de Zenon Kliszko, membru al 
Biroului Politic și secretar al C.C. al P.M.U.P., care, 
venind de la Hanoi, a făcut o escală la Moscova.

mult comandamentul american, care nu tuși, scriu ziarele occidentale, atenția
se aștepta la o astfel de dezvoltare a este îndreptată asupra platourilor înal-
forțelor patriotice, 
răsturnat dispozitivul de apărare și de 
atac al corpului expedifionar i al 
S.U.A.”.

Fiascoul planurilor militare americane 
este dublat de un nu mai puțin impor
tant eșec de ordin politic. In prezent, 
comandamentul american este mai de
parte decît oricînd de felul de a fi 
obfinut „pacificarea rurală" — termen 
eufemistic prin care se înfelege supu-

Această situație aContraofensiva americană s-a prăbușit, 
.așadar, ca și celelalte operațiuni prece- 
■ denfe, agresorii suferind, în' timpul celor 
peste 1 000 de operații, dintre care 
60 la nivel de divizie și alte 3 la nivelul 
unui corp de armată, una din cele mai 
grele înfrîngeri din timpul acestui război, 
potrivit aprecierilor 'competente ale unor 
experfi militari occidentali. Eșecul cel 
mai flagrant pentru Pentagon este de or
din strategic, marcat de neputința ob
ținerii vreunui rezultat cît de cît palpa
bil. „Războiul — a scris revista „U.S. 
News and World Report" — așa cum 
este întreprins la ora actuală în Vietnam 
a suferit un eșec strategic, întrucît F.N.E. 
continuă să controleze 80 la sută din 
țară", Comentatorul revistei citate, Mac 
S. Johnson, fost comandant al Institutu
lui militar al forțelor terestre ale S.U.A., 
scria la 8 mai că aplicarea noii doc
trine" militare americane a dus la „o 
pierdere semnilicativă.' a. avantajelor de . 
luptă", la'.',',pierderea inițiativei strate
gice în detrimentul Statelor Unite".

Presa internațională menționează suc
cesele forțelor patriotice sud-vietna- 
meze. „Pretutindeni în .IViefpamul ,'xfe„ .prpzenf șțâfj.e” cOntrotafec; direct der-dor^- 
sud — a‘ scrițjj deȚpiJdăJ ‘.ț,Christian" ’ — - *■
Science Monitor"- —r nu există vreun 
semn de. slăbiciune dm partea inamiiuZ. 
lui. Dimpotrivă, aproape jumătate mi
lion de trupe americane întîmpină me
reu rezistență, inamicii sînt mai activi 
peste totjunde; au •avut..loc-'engajărr în—^MnaUgcaa»riecîLJa-.îru:eQiituk .anulpi.. Ijhr 
timpul ultimilor doi ani.Triamicul... pare '■înfîmplător'"s-ă'' anunțat" o -apropiată-wi— 
a-și ii sporit puterea, resursele și în
tărit și mai mult încrederea în - sine". 
După cum arata de'..’.cijrîhK"săptăbfîtfă- 

... Iul „La Tribune des'Nations", într-o co
respondență din SaTgonj _.'.:„F.NtE, s-a 
manifestat pe toate teatrele de -operajii 
principale, aproape simultan și cu forje 
importante : în regiunea Quang-Tri — 
Thua Thieu, pe platourile înalte, în re
giunile Quang Nam — Quang Ngai, la 
nord de Saigon. Aceasta a surprins

te, unde situafie riscă rapid să devină 
„foarte serioasă" pentru americani.

Uriașul dispozitiv militar lansat împo
triva forfelor patriotice nu a putut frin
ge voința de luptă a acestora și stra
tegii americani consideră că reluarea 
luptelor din Vietnamul de sud necesită 
trimiterea de noi întăriri. Acesta ar fi 
și scopul principal al vizitei lui McNa- 

■ mara, ca un ecou al „loviturii de tea
tru* din aprilie, cînd Casa Albă a decis

misiei pentru finanfe a Senatului — de 
două ori cît rezervele de aur americane.

Toate aceste aspecte determină o 
neliniște crescîndă în rîndul opiniei 
publice americane. Este semnificativ în 
această privință că, în perspectiva ur
mătoarelor alegeri prezidenfiale, spe- 
culînd asupra viitorului, partidul repu
blican încearcă să se delimiteze de ac
tuala administrafie. într-un voluminos 
raport, comisia politică a partidului a 
acuzat Casa Albă că ascunde țării ade
vărul, angajînd America în sud-estul

DRAMA UNEI ILUZII...

„însemnătatea istorica a Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie". La ^crănie 
conferinței teoretice internaționale de la Braga pe 
această temă participă și o delegație din țara noastră 
formată din tovarășii Barbu Zaharescu, membru al 
C.C. al P.C.R., membru corespondent al Academiei, 
Constantin Vlad, adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., și Gheorghe Vnc, doctor în științe istorice. 
Vineri, Gheorghe Unc a prezentat o comunicare intitu
lată „Marea Revoluție Socialistă din Octombrie și 
mișcarea muncitorească din România".
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“ 2 ** •’* 
nerea — populației su’d^viefnamtsztf I?-? 
unul din cele 5 obiective ale „contra
ofensivei". Este semnificativ în aceasfă 
privință că în marile orașe există în

. .. „ 9j(ecI “JT-’hbr 
' țele patriotice și chiar -fa Saigon*7 șe 

n semnalează,. ...rgipAgg
?. X Ijriarionetelor “lui- -Ky. — «.

Primele-^âicăfurP de" ploaie "ale" a’cdî- 
tui început de sezon umed găsesc for
țele infervenționisfe într-o situație și

zită la Saigon — a 12-a din 1962 — a 
miniskujui apărării, McNamara^pe care 
ZrarntyjșLe Monde" o pune în-legătur2U 
cu noile acfiuni desfășuratele mj$j 

.jriulte^onturi de forțele ^patrioticei' 
—strd-vretnameze. Noi lupla. au iosUsamL' 

nalate de-a lungul căilor de aprovizio
nare care leagă între ele bazele ame
ricane de la Da Nang, Tăm-Ky, Chu-lai 
și Duc-Pho ; în același timp, lupte'grele 
se desfășoară la nord de Saigon. To-

„^..să-l convoace în fafa Congresului pe 
generalul Westmoreland, pentru a-și 
pleda „cauza". Departe de a fi putut 
anunfa vreun succes militar, comandan- 
tul-șef al corpului expedifionar al 
S.U.AJ "s-a lamentat în schimb de 
penuria gravă în efective datorită dis
persării trupelor sale pe diferite fron
turi,"” ca într-un carusel, precum și de 
pierderile masive. Dacă media lunară de 
morfi și răniți se va menfine în rîndul 

ri-..-~,7tj5îpăfâr’:americane — scria recent săp- 
tămînalul „L'Express* — aceasta va în
semna că un sfert din efectivele ame
ricane^ vor sfîrși la cimitire sau în spi
tale în cursul anului 1967.
...^Sgnfinuarea agresiunii se dovedește 
'■fpt’TTtai costisitoare pentru S.U.A. și 
pe planul cheltuielilor bugetare. Preful 
războiului se ridică acum la aproape 30 
miliarde de dolari pe an. — după cum 
ă declarat Vance Harfke, membru al co-

Asiei cu riscuri nelimitate : „Pînă unde 
sîntem gata să investim și să ne luăm 
riscuri spre a susține acest pretins inte
res în sud-estul asiatic ? Acest război a 
devenit un veritabil coșmar, care izo
lează S.U.A. Jn interiorul Americii, el 
divizează opinia publică mai 
mai profund decît oricare alt 
de la războiul civil încoace".

Totuși, la Washington nu 
semne că situația în care se 
prezent agresorii 
toata gravitatea ei. ,,i>eoiyur, pem.viu> 
de intensificare a războiului este real*
— scrie revista „Le Nouvel Observa- 
teur“, cu toate că nu lipsesc avertizările 
celor cu mintea lucidă. „Este interesant 
de subliniat — arată ziarul „Le Monde“
— că cei care, din locuri suspuse, con
trazic optimismul războinic, o fac în 
parte și pentru că consideră, după o 
matură chibzuință, că el se întemeiază 
pe o iluzie’...

grav și 
conflict

sa văd 
află în 

este înțeleasă în 
Desigur, pericolul

PLENARA C. C.
S. U.p

BUDAPESTA 24 (A-
gerpres). — La 23 iunie a 
avut loc o plenară a C.C. 
al Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar prezidată 
de Jănos Kâdăr, prim-se- 
cretar al C.C. al P.M.S.U.

Zoltan Komocsin, secre
tar al C.C. al P.M.S.U., a 
prezentat un raport consa
crat situației din Orientul 
Apropiat și altor proble
me internaționale actuale. 
Rezso Nyers, secretar al 
C.C. al P.M.S.U., a pre
zentat un raport despre 
măsurile privind perfecțio
narea conducerii economiei 
naționale, precum și mă
suri privind îndeplinirea 
prevederilor actualului plan 
cincinal. Au fost adoptate 
rezoluții corespunzătoare.

CONSILIUL DE MI
NIȘTRI AL R. P. UNGA
RE A LUAT O SERIE DE 
MĂSURI privind extinde
rea activității unităților a- 
gricole în scopul satisface
rii cerințelor populației și. 
crearea unor noi locuri de 
muncă pentru populația 
rurală. Printre altele, se 
prevede că unitățile vor 
avea posibilitatea să des
fășoare unele activități in
dustriale în baza unor con
tracte cu întreprinderile 
de stat ale industriei ali
mentare. Sînt de aseme
nea prevăzute măsuri în 
ceea ce privește desface
rea produselor cooperati
velor agricole și gospodă
riilor agricole de stat.
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