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LA SORTIMENTELE
LEGUMICOLE
DEFICITARE!

Așa cum este cunoscut. în anii 
trecuți au existat deficiențe în ce 
privește aprovizionarea populației 
cu legume. Dacă unele legume au 
lipsit, doar în anumite perioade, în 
vreme ce în altele piața a fost 
suprasaturată, există sortimente care 
nu s-au găsit tot timpul anului. La 
ceapă și usturoi anii cu producții 
abundente au fost urmați de alții 
în care aceste produse nu au fost asi
gurate în cantități satisfăcătoare, 
dînd multă bătaie de cap întreprin
derilor de valorificare a legumelor. 
Altele n-au acoperit necesarul în nici 
un an. Din această categorie fac 
parte rădăcinoasele și mai ales „al
bitura", cum spun gospodinele.

Intrucît însămînțările de .primă
vară la legume încep tocmai cu 
aceste sortimente, iar pînă la execu
tarea acestor lucrări au mai rămas 
puține zile, era normal oa pregătirile 
necesare să fie încheiate. Care este 
însă situația ? După cum am fost 
informați la Consiliul Superior al 
Agriculturii și Ia Departamentul pen
tru valorificarea legumelor și fruc
telor, pînă acum s-au încheiat con
tracte pentru o cantitate ce repre
zintă 103,4 la sută față de prevederi. 
,i-âr părea, deci, că situația este mai 
mult decît bună. Tov. Paul Niculescu, 
director în oadrul Departamentului 
pentru valorificarea legumelor $i 
fructelor, afirma, printre altele, în 
legătură cu această situație : „La 
rădăcinoase, contractarea aproape 
s-a încheiat, acoperindu-se 83 300 

! tone din cele 85 000 pre văzute. Ca să 
t>u se contracteze pe. global rădăci
noase, deoarece aceastp ar putea 
provoca surprize, s-au stabilit' niște 
cifre orientative privind fiecare sor
timent: 65 000 tone morcovi, 11000 
tone pătrunjel, 5000 tone păstîrnac, 
9 000 tone țelină, adică o cantitate 
mai mare chiar decît cea prevăzută 
în total. Pînă acum s-au contractat 
57 700 tone morcovi, 12 000 tone pă
trunjel, 4 900 tone păstîrnac, 8 700 
tone țelină. Nu putem spune că e 
bine sau că e rău cît s-a prevăzut 
sau că s-au apreciat milimetric ne
voile la aceste produse. Apreciem 
însă că structura este corespunză
toare. Este o cantitate mult mai 
mare decît anul trecut — de la sim
plu la dublu".

Așadar, după cum spune tov. 
Niculescu, vom avea legume de ajuns 
din toate sortimentele. Dar, exami- 
nînd lucrurile cu mai multă atenție, 
rezultă că la unele sortimente canti
tățile contractate nu acoperă nece
sarul stabilit. Așa se prezintă lu
crurile la rădăcinoase, precum și 
la fasole, conopidă, vinete, adică toc
mai Ia cele care an de an au fost 
deficitare. In plus, deși vremea se
mănatului se apropie, pentru aceste 
sortimente unitățile de producție, nu 
și-au ridicat cantitățile de semințe 
necesare, nici măcar pentru supra
fața contractată. Cum poate fi con
siderată problema rezolvată din
moment ce mai urmează să fie
acoperite cu contracte 7 300 tone
morcovi, 100 tone păstîrnac și 300
tone țelină ? Cînd se vor contracta 
aceste sortimente, care trebuie în- 
sămînțate chiar în zilele care ur
mează ? Cît privește cantitățile 
prevăzute a se contracta — duble 
față de anul trecut, după cum afirma 
tov. Paul Niculescu — nu putem 
aprecia dacă sînt suficiente ori nu. 
Trebuie amintit doar că, raportate 
la populația care locuiește la orașe, 
revin pe cap de locuitor 1,5 kg pă
trunjel, 0,7 kg păstîrnac șl 1,3 kg 
țelină. Poate se are în vedere că 
o bună ’ parte din aceste legume sînt 
produse și aduse pe piață de către 
țăranii cooperatori sau de alți pro
ducători ce cultivă legume în gos
podăria lor personală. Considerăm 
totuși că e util să se examineze 
serios această situație, pentru ca la 
iarnă gospodinele să nu mai fie ne
voite, ca acum, să-și procure de la 
piață țelină în felii... ’

In legătură cu rădăcinoasele, și 
mai ales cu morcovii, se mai ridică 
o problemă, cea a soiurilor. La maga
zinele de desfacere a legumelor, gos
podinele găsesc acum morcovi mari, 
de formă conică, despre care se 
obișnuiește să se spună că sînt 
furajeri. Vom avea în acest an mor
covi din soiuri cu însușiri culinare 
superioare?. Cercetînd la Consiliul 
Superior al Agriculturii lista cu 
cantitățile de semințe, rezultă că și 
în acest an soiurile valoroase nu au 
ajuns să se impună. De exemplu, 
pentru carote s-au asigurat 225 kg 
sămînță, adică numai pentru 45 hec
tare, care se cultivă de obicei în 
răsadnițe. Ește adevărat că .există 
și alte soiuri, considerate mai bune, 
dar pe care, unitățile producătoare 
refuză să le cultive. De ce ? La 
Consiliul Superior al Agriculturii se 
afirmă că atît pentru soiurile su
perioare cît și pentru cele inferioare, 
întreprinderile de valorificare a le
gumelor oferă același preț. Or, se 
știe că soiurile „furajere" dau re
colte de 2-3 ori mai mari la hectar 
decît cele cu calități culinare ridi
cate. Iată deci și aici, ca și în cazul 
cartofilor, același cere vicios. La

Departamentul pentru valorificarea 
legumelor și fructelor ni se spunea 
că în ultimul timp s-a făcut mult 
pe linia reașezării prețurilor, și a- 
nume, ținînd seama de sortimentul 
și calitatea legumelor, și că ar tre
bui ca și în cazul morcovilor prețu
rile să stimuleze producția acelor 
soiuri care sînt solicitate, pe piață. 
Dar Consiliul Superior al Agricul
turii — ni se spunea la departamen
tul de valorificare — nu a solicitat 
prețuri diferențiate pentru diferitele 
soiuri de morcovi.

In zilele următoare, sămînța de 
morcovi și de alte rădăcinoase tre
buie să fie pusă în pămînt. Așa cer 
aceste plante : să fie semănate de-

vreme. Dar ce să semene unitățile 
cultivatoare cînd unele dintre ele 
nu și-au asigurat încă sămînța ?! O 
insuficientă preocupare există în 
unele unități agricole și chiar județe 
pentru procurarea semințelor, în
deosebi ale țelinei și pătrunjelului. 
După datele furnizate de întreprinde
rea Agrosem, în depozitele sale exis
tă cantități însemnate de semințe din 
multe sortimente, care nu sînt ridi
cate. Din cantitatea de 43 000 kg se-
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Sîmbătă la amiază s-a înapoiat 
în Capitală delegația Partidului 
Comunist Român, condusă de to
varășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al C.C. al P.C.R., care, 
la invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Ceho
slovacia, a participat la manifestă
rile prilejuite de sărbătorirea celei 
de-a XX-a aniversări a victoriei 
oamenilor muncii din Cehoslova
cia, din februarie 1948.

”,

La sosire pe aeroportul Bdneasa

Din delegație au făcut parte to
varășii Ilie Verdeț, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., Ma
nea Mănescu, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., și Ion Obradovici, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Praga.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, erau prezenți tovarășii Ion 
Gheorghe Maufer, Gheorghe Apos
tol, Alexandru Bîrlădeanu, Emil
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Bodnaraș, Chivu Stoica, Alexandru 
Drăghici, Paul Niculescu-Mizil, 
membri și membri supleanți ai Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
secretari ai C.C. al P.C.R., membri 
ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului.

Erau de față Cestmir Cisar, am
basadorul Republicii Socialiste Ce
hoslovace, și Jozsef Vince, amba
sadorul Republicii Populare Unga
re la București.

(Agerpres)

Tovarășului ALEXANDER DUBCEK

ale Tirgoviștei
Reportaj de Traian FILIP

(Continuare 
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Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Cehoslovacia

Telegramă

Privire de ansamblu
CORESPONDENȚA DIN SAIGON DE LA JEAN MARTIN •

Tîrgoviște este străve
chea capitală a Țării Ro
mânești care ne-a dat 
primele cărți tipărite. 
Ne-a dat legile strînse în 
codul numit Zaconicul. 
Ne-a dat printre primele 
pădurea schelelor petro
liere. Aici a apărut prima 
termocentrală și tot aici 
s-au fabricat primele 
becuri electrice. La Mî- 
năstirea Dealu odihnește 
capul lui Mihai Viteazu, 
cel care a înfăptuit pen
tru prima oară unitatea 
românilor. Aici își au 

. țibîșșia primii noștri poeți, 
Văcăreștii. Aici s-au tur
nat primele matrițe ale 
stilului brâncovenesc. O 
clipă, terasele pe care sînt 
împlîntați în șiruri dese 
haracii de vie ar putea 
să ne sugereze cimitirele 
aeriene ale lui Vlad Țepeș. 
Curtea Domnească a ră
mas pentru noi toți 
scena unui teatru de 
dimensiuni shakespea- 
reene, în care s-au
petrecut drame și tra
gedii, conflicte și pră
bușiri răsfrînte peste țară. 
Ca dimensiune, ca lux, a 
fost pe vremuri compa
rată cu Alepul și Damas
cul. Ruinele Tirgoviștei 
sînt un pod peste timp, 
unind ceea ce este cu 
ceea ce a fost. Soclul 
orașului nou s-a stabilit 
pe temeliile orașului vo
ievodal, pe cărămizi cu 
motive zoomorfe, cu vul
turi bicefali, cu călăreți, 
cu lei. Multe fapte și sen
timente s-au născut pe 
aceste locuri pentru prima 
oară, au primit consacra-

rea, și-au lăsat lăcașul 
viu și poate cel mai im
portant lucru îl reprezintă 
pentru noi forța expre
sivă a monumentelor și 
ruinelor, care vorbesc 
unei țări întregi despre 
destoinicia strămoșilor.

Tîrgoviște, după cum 
rezultă din toate prive
liștile, din toate datelg 
vechi și noi, este departe 
de a fi o simplă stampă 
de epocă, un simplu motiv 
pentru reculegere, pentru 
contemplație și sondaje

istorice. Noua ierarhie a 
orașelor a făcut ca Tîrgo
viște să devină nu numai 
reședință de județ, ci și 
municipiu, iar această ca
litate a obținut-o în urma 
dezbaterilor publice și a 
propunerilor făcute de

marcat pe harta adminis
trativă a țării, un astru 
în constelația orașelor 
moderne, o osie a Dîmbo
viței, județ bine dimensio
nat pe baza rețelei de căi 
ferate și drumuri care 
unesc strîns șirul de sate

cetățeni. Intre cele patru
zeci și patru de municipii 
ale țării (o bună parte 
din ele sînt capitale de 
județ și multe au o pro
ducție industrială de peste 
un miliard de lei), Tîrgo- 
viște este un punct bine

industriale cu pondere în
semnată în dinamizarea 
noilor destine ale patriei, 

în arhitectura socială, 
municipiul Tîrgoviște și-a 
căpătat drepturi foarte 
însemnate, o dată cu alte 
localități între care putem 
numi fie orașe noi ca

Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
fie orașe străvechi ca Si
ghișoara, Tulcea, Deva, 
Focșani sau Lugoj. Pres
tigiul istoric, bogatul fond 
de tradiții au permis ca 
pe aceste locuri, distinse 
timp de secole cu pecetea 
lui Vlad Țepeș, Mircea 
cel Mare, Mihai Viteazu, 
Constantin Brâncoveanu, 
civilizația să nu cunoască 
întreruperi, iar actuala re
ședință a județului Dîm
bovița să participe sub
stanțial la ritmul febril al 
industrializării socialiste. 
Proiectele de dezvoltare 

^în'Viitor prevăd aici’apa- •- 
riția unei fabrici de con
fecții, prevăd dezvoltarea 
unităților industriale e- 
xistente — construcțiile 
noi din incinta Uzinei de 
utilaj petrolier sînt, în 
acest sens, mai mult decît 
elocvente —, prevăd ac
celerarea ritmului în con
strucțiile de locuințe, care 
au depășit în ultimii ani 
cifra de o mie șapte sute 
de apartamente, prevăd 
reconstrucții și restaurări 
de monumente istorice.
în urma noii împărțiri ad- 

ministrativ-teritoriale am 
găsit aici, în toate 
unitățile culturale, comer
ciale, industriale, în toate 
secțiunile consiliului 
popular județean, la toate 
organele provizorii de 
conducere ale acestuia, o 
vie preocupare pentru in
tensificarea activităților 
menite să facă din centrul 
zonei dîmbovițene un a-

Tovarășului ANTONIN NOVOTNY
Președintele Republicii Socialiste Cehoslovac»

PRAGA
Părăsind teritoriul Republicii Socialiste Cehoslovace, vă adresez încă 

o dată călduroase mulțumiri pentru ospitalitatea dumneavoastră tovără
șească.

■■'■< Folosesc aeest prilej pen tr-u-a-, transmite- poporului .-frate cehoslovac și- 
dumneavoastră personal cele mai bune urări de noi succese în activitatea 
pentru înflorirea și prosperitatea patriei dumneavoastră socialiste.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general 

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

VIETNAMUL DE SUD

GESTIUNEA TIMPULUI LIBER
CONCLUZIILE UNEI ANCHETE SOCIOLOGICE PRIVIND BUGETUL DE TIMP AL MUNCITORILOR

dr. Constantin IONESCU

ancheta sînt multiple și își pot găsi 
rezolvarea prin măsuri atît la nivel 
social, cît și individual.

Un prim aspect asupra căruia aș 
vrea să mă opresc este acela că din 
timpul extraprofesional, o pondere

însemnată o deține timpul folosit 
pentru activități complementare 
muncii în producție, în speță timpul 
de deplasare la locul de muncă și 
înapoi, acasă. Pentru edificare să 
consultăm tabelul de mai jos :

Ii
 Centrul de cercetări sociologice al Academiei, în colaborare 

cu Direcția Centrală de Statistică, a întreprins o largă anchetă 
privind bugetul de timp al muncitorilor. Au fost supuși observării 
timp de 7 zile circa 2 000 de muncitori din 125 întreprinderi in
dustriale — constructoare de mașini, de metalurgie feroasă și 
textile — indiferent de calitatea lor în familie și indiferent dacă 
domiciliau sau nu în localitatea în care aveau locul de muncă. 
Din numărul total al muncitorilor investigați, 65,5 la sută sînt 
bărbați și 34,5 la sută femei. Prelucrarea datelor acestei anchete 

permis detașarea unor concluzii- care, deși nu pot fi genera- 
.izate — extinderea datelor neputînd depăși limita colectivității 
generale a ramurilor industriei care au format obiectul cerce
tării — prezintă totuși un larg interes, punînd în lumină un șir 
de posibilități pentru o mai bună utilizare a timpului extra- 
profesional (timpul din afara procesului organizat de muncă) 
atît în folosul individului, cit și al societății. Redactorul nostru 
Dan Popescu s-a adresat tov. Constantin Ionescu, director 
general al Direcției Centrale de Statistică, rugîndu-l să împăr
tășească cititorilor aceste concluzii.

cunoscută legătura din-Este bine
tre folosirea timpului dincolo de cele 
opt ore de muncă și randamentul 
în muncă al fiecăruia. De felul în 
care oamenii își refac forța de muncă 
în timpul lor liber, de felul în care 
își ridică nivelul profesional și de 
cultură, corespunzător cerințelor tot 
mai înalte ale progresului tehnico- 
științific, depinde în mod hotărîtor 
bunul mers al producției, realizarea 
măsurilor ce se iau continuu pentru 
creșterea eficienței activității econo
mice. în această perspectivă, folosi
rea judicioasă a timpului liber al 
muncitorilor apare ca o componentă 
a acțiunii de organizare științifică a 
producției și a muncii. Oricît de 
bine s-ar desfășura această acțiune 
în întreprinderi, este evident că pen
tru a da toate rezultatele așteptate 
ea trebuie întregită prin măsuri care

să asigure refacerea în bune condi- 
țiuni a forței de muncă fizică și in
telectuală a muncitorilor.

Dar modalitățile de folosire a timpu
lui liber prezintă o importanță deose
bită nu numai sub raportul consecințe
lor asupra producției, ci și prin influ
ența directă, nemijlocită asupra dez
voltării multilaterale a personalită
ții fiecărui muncitor, asupra desfă
șurării vieții de familie, asupra exer
citării în bune condiții a func
țiilor pedagogice și educative ale a- 
cesteia. Iată argumente puternice în 
favoarea unei cît mai bune organi
zări a timpului din afara orelor de 
program.

Tocmai aceste considerente au de
terminat ancheta întreprinsă de Cen
trul de cercetări sociologice cu pri
vire la bugetul de timp al muncito
rilor. Aspectele pe care le-a relevat

Timp cheltuit pentru 
deplasare la și de la 
locul de muncă

Bărbați 
(total 100)

Femei 
(total 100)

pînă la o oră 42,5 49,7
1 oră — 2 ore 37,0 40,9
2 ore — 3 ore 11,1 7,9
peste 3 ore 9,4 1,5

După cum se vede, 1/5 din totalul 
bărbaților investigați cheltuiesc pen
tru acest post peste 2 ore. La 
femei situația este cu mult mai bună, 
ceea ce arată că femeile caută și 
sînt sprijinite mai mult să ocupe 
locuri de muncă aproape de domici
liu. De altfel și alte date ale anche
tei au scos în evidență acest aspect; 
peste 90 la sută din numărul fe
meilor cuprinse în studiu aveau do
miciliul în aceeași localitate cu locul 
de muncă, în timp ce la bărbați 
procentul similar era de aproxima
tiv 75 la sută.

Cheltuiala mare de timp pentru 
transport pe care sînt nevoiți să o 
facă unii muncitori are un șir 
de consecințe atît asupra produc
ției cît și asupra vieții lor indivi
duale. în primul rînd oboseala acu
mulată în timpul unul transport mai 
îndelungat determină o scădere a 
randamentului în muncă în primele 
ore ale zilei; totodată, creșterea tim
pului afectat deplasărilor la și de 
la locul de muncă impietează asupra 
întregului buget de timp al munci
torilor, reducînd atît timpul pentru 
refacere și activități cultural-educa
tive, cît și pe cel destinat activită
ților gospodărești.

Au trecut 25 de zile de la în
ceputul marii ofensive a Frontului 
Național de Eliberare în Vietnamul 
de sud. 25 de zile care au pus în 
evidență toate datele acestui 
război dur. La începutul anului o- 
ficialitățile de aici anunțau că 
peste 60 la sută din teritoriul sud- 
vietnamez s-ar afla sub controlul 
regimului saigonez și doar ceva 
peste o treime sub acela al F.N.E. 
După cum remarca un coleg, în 
urma atacurilor Armatei de elibe
rare și ale partizanilor, la Saigon, 
ca și în S.U.A., a scăzut brusc in
teresul pentru statistici în acest 
domeniu.

Ofensiva din noaptea fatidică 
de 30 spre 31 ianuarie s-a produs 
fulgerător pe întreg teritoriul Viet
namului de sud, răsturnînd toate 
schemele după care americanii 
purtau războiul. Se considera că 
pînă atunci americanii și trupele 
saigoneze ocupau orașele și cătu
nele importante, în timp ce F.N.E. 
controla aproape în întregime sa
tele. Ofensiva de la 30 și 31 ianua
rie s-a produs prin apariția forțe
lor patriotice — și acesta este 
faptul esențial — în orașe, înce-

singură noapte. Ame- 
aflau pretutindeni în 
In plină noapte, un 
partizani a asaltat 

americană de la Sai- 
Fred Weland,

Din toate acestea se desprinde clar 
necesitatea luării de măsuri care să 
ducă Ia îmbunătățirea condițiilor de

(Continuare în pag. a II-a)

Alteței sale
ȘEIC SABAH AL SALEM AL SABAH

Emirul Kuweitului
KUWEIT

Cu ocazia zilei naționale, vă adresez, Alteță, în numele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, al poporului român și al meu per
sonal, calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire per
sonală, iar poporului kuweitian prieten, urări de pace și prosperitate.

\

pînd cu capitala, Saigonul. Ocu
parea parțială a Saigonului, cu
cerirea orașelor Hue, My Tho și 
Phan Tiet, fără a mal cita nenu
măratele orășele și cătune, în 
care forțele patriotice s-au insta
lat în cîteva ore, a dezorganizat, 
pur și simplu, întreaga administra
ție sud-vietnameză, care s-a vola
tilizat intr-o 
ricanii se 
defensivă, 
grup de 
ambasada
gon. Generalul 
comandant la Saigon, declara că 
pentru a asigura securitatea ora
șului ar fi nevoie de toți cei 
500 000 de soldați americani îm- 
prăștiați pe întreg teritoriul Viet
namului de sud. Incendiul de la 
Saigon arunca o lumină nouă asu
pra războiului. Un război cum a- 
mericanii n-au îndrăznit niciodată 
să și-l imagineze nici măcar în 
cele mai urîte coșmaruri. Pe în
treaga coastă de est, de-a lungul 
a 500 de kilometri, F.N.E. era în o- 
fensivă. Orașe șl sate erau asal
tate de oameni în uniformă de cu
loare închisă, purtînd o banderolă 
roșie pe brațul stîng. Bazele ame
ricane erau atacate cu mortlere șl 
aruncătoare de rachete. Lupte a- 
prige, corp la corp, se angajau la 
lumina depozitelor de benzină în 
flăcări.

Mulți specialiști sînt de acord 
că evenimentele din Vietnam, prin 
amploarea și complexitatea lor, 
reprezintă un nou capitol în isto
ria războaielor. O operație de a- 
semenea amploare nu s-a mai în- 
tîmplat niciodată și nicăieri — a- 
tacul concomitent al trupelor de 
partizani asupra aproape tuturor 
orașelor țării. Am asistat la ceva 
— aprecia un confrate — care în 
domeniul militar este la fel de nou 
și de inedit ca transplantările de 
inimă în domeniul medical.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

* Autorul este corespondent al 
agenției France Presse la Saigon.

(Continuare In pag. a Vl-a)
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Nu asa!»

Nimeni nu obiectează împotri
va controlului în unitățile ali
mentației publice. Bineînțeles a- 
tunci cînd acest control este 
deopotrivă în interesul statului 
și al consumatorilor. Pentru că 
există, pare-se, și alt „control", 
care se aseamănă, pînă la con
fundare, cu șicana și hărțuiala. 
Ne-o confirmă Ichim Dima, 
mandatarul unui restaurant din 
orașul Bistrița. In 3 luni de cînd 
este mandatar l-au „vizitat" nu 
mai puțin de 7 colective de con
trol (de la inspectoratul sanitar 
și pînă la miliția economică), fie
care recomandînd sau luînd mă
suri ca la ei acasă, încît bietul 
om nu mai știe dacă este man
datar sau ușier însărcinat cu 

nu se
man- 

ajutor

primirea controlorilor. Așa 
face comerț. Dimpotrivă, 
datarii au nevoie de un 
real, nu de bețe în roate.

Al 13-lea
salariu

E o tradiție la C.F.R,: recom
pensarea anuală a salariaților 
care au muncit fără nici o aba
tere pentru siguranța circulației 
feroviare. In prezent, la Depoul 
C.F.R. București-Triaj se fac plă
țile. Peste 500 mecanici și fo- 
chiști își fac drum la casierie 
pentru a primi această recom
pensă. Suma totală a premiilor 
este de 730 000 lei. C.F.R.-iștii 
numesc aceste premii „al 13-lea 
salariu”. Iată deci o împrejurare 
unde „ghinionistul" 13 se află la 
loc de cinste.

Povesti
9

Fabrica de mezeluri „Mistre
țul" din București a trimis la 
Craiova o mașină frigorifică pen
tru a aduce carne. Luni 19 fe
bruarie, mașina (nr. 32-B-2696) 
a plecat de la „Frigoriferul“- 
Craiova spre București, cu 3800 
kg carne de vită. A ajuns la des
tinație abia ieri după amiază. 
Îngrijorată, conducerea fabricii 
o căutase peste tot. De aceea, 
intrînd • - - -
stantin 
scurt: 
de la 
Te-am 
ferul a răspuns cu candoare: 
„Am avut o pană de benzină". 
Cu această explicație inadmisi
bilă (S zile în pană de benzină 
pe o șosea arhicirculată — de 
necrezut!) șoferul a luat-o în- 
tr-adevăr razna, bătînd cimpii.

tn fabrică, șoferul Con- 
Olteanu a fost luat din 
„Ti-au trebuit cinci zile 

Craiova la București P 
căutat și cu miliția". Șo-

în ciuda
evidenței...

Tovarășul Constantin Encules- 
cu de la Grivița Roșie este vechi 
muncitor (29 ani în uzină). E 
turnător oglindar. Lucrează în 
mediu toxic. Pentru aceasta i se 
acordă spor de toxicitate, supli
ment de .concediu, antidot etc. 
Ei bine, nu își poate întocmi 
dosarul de pensionare. De trei 
ani este purtat pe drumuri la 
diverse foruri și comisii pentru 
a se stabili (închipuiți-vă I) dacă 
lucrează sau nu în mediu toxic. 
Mai mult, cineva (?) și-a îngă
duit să opereze ștersături în car
tea lui de muncă. Omul munceș
te în uzină și în timpul liber 
bate pe la uși. Cum explică și 
cum tolerează conducerea uzinei, 
comitetul sindicatului și
juridic nepăsarea celor care 
buie să sprijine omul aflat 
pragul pensionării ?

Am poposii la Sinaia în 
vreme ce alfi colegi își as- 
cujeau creioanele pentru ulti
mele reportaje de la Greno
ble. Intre timp capriciile lu
nii lui Făurar au pus din nou 
mantia albă peste oraș, dar 
atunci, în urmă cu cîteva zile, 
sub razele unui soare primă
văratec se consumau ultimele 
petice de'- zăpadă iar porto
calele descărcate la restau
rantul hotelului „Palas” pă
reau și mai aurii. (Din cîte 
am aflat, portocalele urmau 
să îndulcească relațiile dintre 
reprezentanjii-turișfi ai co- 
merjului și ai industriei u- 
șoare cazaji la „Palas” în ve
derea contractărilor). In mi
cul parc din cerțtrul orașului 
cîjiva tineri stăteau pe bănci 
încotoșmănaji în paltoane. 
Făceau... plajă. Aceștia erau 
însă, sportivii, pentru că cei- 
lalfi preferau sălile Casei de 
culfură unde jucau șah, remi 
sau tricotau... Iar în fosta 
sală de dans erau expuse pă
lării, nasturi, dantelufe pe 
care industria le oferă comer
țului în cadrul acelorași con
tractări. (Fosta sală de balet 
e transformată în bucătărie 
— I — deoarece o parte din 
clădirea Casei de cultură se 
află acum în administrarea 
întreprinderii de hoteluri și 
restaurante).

Și totuși, în sala de spec
tacole se revărsa albul imacu
lat al pîrtiilor de la Cham- 
rousse și Autrans, al stadio
nului de ghea|ă din Greno
ble. Televizorul încerca să in
vite spre Cota 1 400, spre 
Vîrful cu Dor. El evoca amin
tiri. Amintirile unui oraș de
numit în prospectele turistice 
„Perla Carpajilor”.

Răsfoiesc „Ghidul albas
tru", un ghid al României 
tipărit în urmă cu trei dece
nii, în care Sinaia era con
siderată „cea mai importantă 
stațiune climaterică din țară”. 
Intre timp au răsărit Mamaia 
și toate celelalte perle ale li
toralului, s-a dezvoltat Brașo
vul cu superba lui Poiană, 
Predealul și multe alte stați
uni. Mai merită azi Sinaia 
titlul de „perlă a Carpaților" ? 
Vechiul ghid, sumar și concis 
ca toate ghidurile, amintea 
totuși că ia Sinaia se poate 
practica o întreagă gamă de 
sporturi de iarnă, de la schi 
la bob și patinaj, că în timpul 
verii se juca tenis și golf.

Stau de vorbă cu un local
nic, Gh. Nistorescu, șeful fi
lialei O.N.T.-Sinaia. Discuția 
capătă de la început un ton 
ușor nostalgic amintind de 
faimoasa întrebare a poetului: 
„Unde-s zăpezile de odini
oară?” Dar nu despre zăpezi 
e vorba, ci despre tradițiile 
turistice și sportive ale stațiu
nii. „Exista o mare varietate 
de atracții, își amintește tov. 
Nistorescu. In primul rînd, 
foarte multe concursuri : de 
schi, de ski-jockering (schiori 
trași de cai), de motoski 
(schiori trași de motociclete), 
de săniuș (pe categorii de 
vîrste), de patinaj, ca să nu 
mai vorbesc de pîrfia de bob

care, la aceo vreme, avea un 
tablou electric de cronome
traj și de urmărire a cursei. 
?n celelalte anotimpuri se or
ganizau concursuri de fir, de 
porumbei, de patine pe roți, 
plimbări sau ascensiuni căla
re, precum și mari serbări 
populare însoțite de mani
festări culturale". Din cîfe-și 
amintește interlocutorul meu, 
în Sinaia existau nu mai pu
țin de 17 terenuri de tenis.

Dacă n-ar fi Bucegii... Dacă 
n-ar fi Bucegii călătorul cobo
rî? pentru prima oară în 
gara Sinaia nici n-ar ști că 
a pus piciorul într-o stațiune 
turistică. Cîteva ghirlande de 
brad însoțite de tradiționala 
urare de bun venit și, mai 
ales, o hartă a orașului cu 
împrejurimile și marcajele 
către punctele de atracție ar 
fi fost, desigur, necesare. Am 
răsfoit și agenda filialei 
O.N.T. In afară de cîteva ex
cursii, nici o altă manifestare 
cu caracter sportiv, nici un 
concurs pentru amatorii de 
schi, săniuș etc.

La Sinaia, se știe, se află 
castelul-muzeu Peleș. Ope
rele de artă, mobilierul, arhi
tectura atrag și vor atrage în
totdeauna vizitatori. Dar cas
telul are o mică sală de mu
zică în care concertele de 
muzică de cameră ar putea 
deveni o încîntare pentru tu
riștii români sau străini. A- 
ceeași sugestie s-ar putea în
truchipa și în altă parte, la 
Muzeul Brukenthal din Sibiu, 
la castelul Bran, în afîtea 
locuri unde secole de isto
rie și capodopere de arhi
tectură sînt încărcate de o at
mosferă densă.

V-ați imaginat vreodată 
că ați putea asculta la Ateneu 
o rapsodie enesciană zgî- 
riată pe viori de niște lău
tari diletant?? Ar fi o impie
tate. De ce să ne obișnuim 
atunci cu ideea un.or zile 
cenușii petrecute la Sinaia 
sau în oricare altă stațiune 
turistică unde natura a făcut 
totul ca să ne încînfe ochiul 
și sufletul, unde arhifecfi și 
constructori au înnobilat pei
sajul 1

Valorificarea tradițiilor nu 
presupune atît un efort ma
terial, cîf, mai ales, unul spi
ritual. Și nu e vorba doar 
de investigarea memoriei. A 
copia ceea ce a fost e și im
posibil și caduc. Dar a acor
da memoria la fluxul dinamic 
al prezentului, a însufleți tra
dițiile cu noile idei izvorîfe 
din necesitățile omului de 
azi, mi se pare o misiune, 
dacă nu ușoară, în orice caz 
perfect realizabilă. In con
dițiile noii organizări admi- 
nistrativ-teritoriale răspunde
rile gospodarilor locali cresc 
foarte mult ; spiritul realist 
dar și inventiv, dragostea dă
ruită pentru urbea natală sau 
adoptivă pot face adevărate 
minuni.

Paul D1ACONESCU

devărat muzeu al culturii românești, un adevărat 
centru turistic.

Am privit schițele de sistematizare. Noul oraș nu 
va știrbi cu nimic farmecul vechii așezări și cartie
rele moderne vor utiliza cu pricepere aria existentă 
pe care se întind arterele Tîrgoviștei. Nu efecte de 
grandios și grandilocvent, nu spoială și improvizație, 
ci stil, rațiune, confort în tot ce se construiește și se 
amplasează în cuprinsul orașului.

Am citit propuneri în vederea îmbunătățirii circu
lației feroviare, pentru realizarea unei legături les
nicioase cu Capitala. Pe linie culturală, în vederea 
dezvoltării vieții artistice, teatrale, scenele și sălile 
existente vor suferi amenajări, vor deveni mai spa
țioase.

Tîrgoviște, tînăr municipiu, cunoaște de pe acum 
structura unităților administrative complexe. Armo
nioasa împletire a muncii industriale cu cea agrico
lă, a livezilor și schelelor petroliere, a uzinelor și vii
lor, a minelor și parchetelor de exploatare forestieră 
pune, simultan, problema modernizării tehnice în 
toate sectoarele vieții. Relieful, condițiile pedoclima
tice creează cadrul optim pentru realizarea unei agri
culturi intensive, pe terenuri irigate, cu terasări de 
vii, cu mari plantații de pomi fructiferi. Perfecționa
rea conducerii vieții sociale, în urma recentei îm
părțiri administrativ-teritoriale, va duce la o mai 
strînsă legătură între orașele Moreni, Găești și Pu
cioasa, la realizarea unei viziuni sistematice a activi
tății în unitățile industriale de pe Valea Ialomiței, 
Valea Voievozilor, la o puternică impulsionare a tu
turor unităților, la manifestarea deplină a capacității 
creatoare. Inițiative noi, o responsabilitate sporită a 
organelor locale, o valorificare deplină a potențialu
lui material și uman al orașelor și comunelor sînt 
coordonate pe baza cărora Tîrgoviște își va putea 
afirma cu mai multă autonomie resursele de gîndire. 
experiență și energie.

Tîrgoviște a fost un cimitir al domnilor și multe 
turnuri în ruină au prins mușchi, au fost năpădite de 
arbori, au trecut prin metamorfoză în regnul vegetal. 
Este un proces firesc pe care zilele noastre l-au mo
dificat, dînd longevitate pietrelor din Lapidariu, l’ă- 
cînd să renască din propria lor cenușă multe monu
mente. Recăpătîndu-și prin munca și demnitatea sa 
dreptul de a purta stema unei capitale de județ și 
rangul unui municipiu, orașul Tîrgoviște vine să ne 
vorbească nu numai în numele unui trecut fastuos, ci 
și în numele unui prezent efervescent, în numele ope
rei de edificare socialistă la care participă din plin, 
cu toate forțele sale materiale și spirituale.

Am coborît în gară pe peronul străveziu ea; o seră. 
Am străbătut bulevardul principal care alcătuiește 
axa orașului. între Dîmbovița și Ialomița, între gară 
și Curtea Domnească s-a coiîstruit tot ce s-a construit. 
S-a construit orașul în care fiecare turn, fiecare bise
rică reprezintă casetele sculptate, lăzile cu zestre, 
tapiseriile, porțelanurile unei cetăți de viteji. Vîntul 
suflă în turle ca în flaute, însoțind cu muzica lui 
aceste chervane cu daruri, aceste corăbii ale trecutu
lui, aceste lampadare, aceste nave spațiale, aceste 
biblioteci de piatră în care strămoșii au depus cuge
tările și trăirile, pentru a le păzi de stricăciunile 
vrășmașilor și de încercările timpurilor nestatornice. 
Timbre într-un clasor. cadrane pe care citim firea 
secolelor, monumentele Tîrgoviștei cunosc o densitate 
rar întîlnită și alcătuiesc una din cele mai frumoase 
colecții de artă veche, o adevărată trezorerie.

Am străbătut orașul pînă la Turnul Chindiei de 
unde, ca de pe un promontoriu, poți privi Valea Voie
vozilor și superba Mănăstire Dealu, așezată față în 
față cu biserica domnească, o replică într-un dialog 
a măreției și un accent grațios. Turnul Chindiei de un 
straniu pitoresc, turn care nu seamănă cu cel din 
Pisa, fiind un turn de luptă, un turn solid și grav, un 
turn strategic, aduce mai degrabă cu Turnul Londrei 
sau cu Turnul Bastiliei, și o vreme a fost folosit ca 
închisoare. Odată ajuns sus, la douăzeci și șapte de 
metri înălțime, după ce ai urcat scara melcată de 
stejar, după ce ai privit imaginile fantomatice pe 
care luna ori soarele le zugrăvesc pe zidurile inte
rioare, orașul se întinde la picioare pe o parte a 
platoului, în timp ce peisajul sondelor de pe Valea 
Ialomiței apare cu mii de torțe licărind pe ape. 
Ghizii ne vorbesc despre făcliile ce se aprindeau pe 
Turnul Chindiei, ne vorbesc despre fanfara orientală 
suită la înălțime, între creneluri, să cînte la diferite 
ore ale zilei ca dintr-un pavilion, iar lucrul acesta 
ne sugerează de îndată ideea unui simbol. Turnul 
Chindiei părîndu-ni-se un far ai pămînturilor româ
nești. Locul ales de domni spre a fi capitală este 
dăruit cu toate avuțiile, cu sare și țiței, cu păduri și 
cu ape, cu vii și cu ogoare. Locul seamănă cu firea 
oamenilor, cu temperamentul lor mediteranean. El 
îngăduie viței de vie să crească în voie, îngăduie 
brazilor, pinilor și molizilor să coboare pînă în gră
dinile și parcurile orașului, să devină domestici, îngă
duie oamenilor să trăiască în vilele și casele lor fru
moase ca într-o adevărată stațiune balneo-climate- 
rică.

în centrul orașului a crescut o uzină.
Aici, în această uzină, găsim alte și alte metafore 

gata să cuprindă destinul oamenilor și al locurilor.

Un edificiu de luptă s-a transformat într-un edificiu 
al muncii pașnice, deoarece aici au fost turnătoriile 
de fontă în secolul trecut, aici s-au turnat tunuri, 
s-au reparat mai de curînd tancuri, iar acum se 
construiesc vane, instalații, de foraj, automacarale, 
aspersoare pentru agricultură.

Am intrat în cea mai pretențioasă secție, la scu- 
lărie. Secția matrițelor. Aici se confecționează scu
lele pentru realizarea tuturor tipurilor de utilaje. 
M-am gîndit fără să vreau la miniaturile caligrafilor, 
la cei ce pictau ornamentele și slovele vechilor 
scripturi. M-am gîndit la cel ce ne-au lăsat, în gale
riile muzeului local, stampe, ceasloave, lespezi de 
piatră, icoane și unelte, la cei ce au lăsat matrița 
stilurilor în clădirile cu arcade, cu acoperiș de țiglă 
somptuos, țiglă smălțuită ca în frescele vechi. M-am 
gîndit la scările care au pretins pridvoare, au pretins 
coloane și arcade. La hornurile înseși, care capătă 
forma sculpturii și par capete împodobite. N-am 
putut să nu văd o asemănare și o continuitate între 
meșterii pietrei cioplite și meșterii oțelului sculptat. 
M-am gîndit la fisurile oțelului și la Michelangelo 
care, cioplind blocul de marmură pentru a elibera 
dintr-însul chipul madonei, a observat fisura ascunsă, 
viciul nevăzut al pietrei care a tăiat o rană adîncă 
in opera geniului — și am găsit similitudini cu munca 
de înaltă precizie pe care o execută în uzină, într-o 
obișnuita hală de uzină, muncitorii tîrgovișteni. Ei 
sînt înarmați cu știința lui Euclide și Pitagora. Cu
nosc trigonometria. Pe masa strungurilor lor sînt 
unelte de mare precizie. Ei lucrează cu mici unități 
de măsură. Cu micronii.

Microscopul citește deplasările. Filetul este urmă
rit cu atenția cu care ar fi urmărit un tambur de fo
nograf cu fine incizii, cum ar fi urmărit un disc mi- 
crosion. Aici se gradează șublere, iar structura meta

lului se distinge pe ecranul microscopului ca o țesățu- 
ră fină, cenușie, ca o urzeală. Cristalele de oțel sînt 
șlefuite cu ajutorul diamantelor. Fibrele strălucitoare 
sînt aduse cu formele lor exacte pe ecrane. Sînt pro
iectate în mare, iar umbra lor, reflectată dintr-o o- 
glindă — după ce a trecut prin diferite lentile — 
ajunge să se depună pe însăși schița mărită a piesei, 
să se integreze ori nu desenului tehnic. Un filet cu 
structuri milimetrice devine o mică piramidă, un turn 
cu vîrful tăiat. O matriță pe care abia o prinzi între 
degete ca pe un ceas de mînă, pusă Ia aparat devine 
mare cît un cadran de orologiu. Specialiștii suti
milor de milimetru stau în laboratorul lor ca într-o 
sală de montaj, ca într-un studio de filme, stau cu 
capul acoperit de pînza neagră, așa cum stau foto
grafii, și tot ce iese din mîna lor, după ce a trecut 
prin strunguri;’prin mașini de perforat cu program, 
prin mașini de frezat care copiază automat după mo
del, capătă precizia unui diagnostic fără greș.

„Ceea ce era atunci un asalt, acum este un ritm 
obișnuit!“ ne spune directorul general al Uzinelor de 
utilaj petrolier Tîrgoviște, Gheorghe Tănăsoiu.

Este vorba despre una din etapele uzinei. O etapă 
de muncă asiduă, cînd colectivul a făcut un efort 
deosebit, realizînd în cîteva luni proiectarea, omolo
garea și fabricarea unui mare stoc de vane pentru 
export. A fost o muncă în asalt, pentru că fiecare 
operație necesita studii paralele în faze complexe. 
Operații pînă atunci practic neîncercate în ateliere 
s-au adaptat într-un timp record. Buna organizare, 
controlul sistematic au făcut ca, de la început, să 
poată fi realizate după grafic stocurile de armături, 
în numai două luni, au fost fabricate opt mii de 
armături de oțel pentru gazele lichefiate. Era la sfîr- 
șitul anului 1966. De atunci pînă azi, într-o etapă 
extrem de scurtă pentru viața unei uzine, munca a 
fost organizată în mod științific și operații de finețe

*1 precizie au ajuna să fie făcute intr-un ritm fără 
precedent. Colectivul uzinei târgoviștene s-a dovedit 
capabil să asimileze noile produse cu rapiditate, să se 
reprofileze în funcție de oameni, să se adapteze la 
gamele cele mai variate.

De la ansamblu ne îndreptăm spre unitatea umană. 
Mi-a fost prezentat Constantin Olteanu, șeful secției 
sculărie, maistru principal crescut în uzină. El a fost 
unul dintre cei mai buni controlori de calitate, iar 
acum, la secția de scule, are posibilitatea să-și pună 
în valoare aptitudinile și cunoștințele. Calitatea unei 
instalații depinde de scule, iar felul cum sînt fabri
cate aceste scule ne face să comparăm secția sa cu 
pavilionul unui institut de cercetări. Mi-a fost pre
zentat Dumitru Lambrache, muncitor frezor care a 
urmat în anul 1950 facultatea muncitorească, s-a 
calificat, a ajuns inginer de schimb, apoi șef de 
atelier, șef de sector la secția în-tîi mecanică. în 
momentul de față, Dumitru Lambrache este șeful ser
viciului tehnologic, unul dintre inginerii care, în 
materie de roți dințate, este de o nedezmințită com
petență.

Trecem prin halele Uzinei de utilaj petrolier cu 
sentimentul că participăm la realizarea unor ade
vărate opere de artă. Ne gîndim la șlefuitorii de 
piatră si la șlefuitorii de oțel. Vedem numeroasele 
expoziții internaționale unde Tîrgoviștea a fost re
prezentată prin instalațiile de intervenție I.C.—5, cu 
instalațiile de foraj S.G.—650 și S.G.—300, cu ar
mături industriale de oțel, eu macaraua-auto de 
cinci tone, cu racorduri speciale, cu reducții Ro
tary, cu grupe de motopompe și scule de foraj. 
Maiștrii cei noi continuă o tradiție, tradiția bresle
lor care au construit chervane și arme, care au 
construit tunuri și arcuri. în momentul de față s-a 
pornit direct în producția de serie, toată pentru ex
port, cu instalația F.A.—12, instalație de foraj pen
tru puțuri de apă, încercată cu succes în zona Dîm
boviței și în zona Dobrogei, în rocă tare. F.A.—12 
este o instalație de foraj mai mică și, o dată cu in
trarea ei în producție, România a devenit a doua 
tară din Europa care realizează asemenea utilaj. 
F.A.—12 forează prin percuție, prin aer-lift și cir
culație directă. Proiectată pentru 150 de metri, ea a 
atins cu ușurință 220 de metri iar performanțele 
acestea au făcut pe reprezentanții unor firme din 
Pakistan, din India, din America Latină, din Tur
cia să-1 solicite cu încredere și elogii.

Vanele produse în uzină, într-o gamă de 72 tipo- 
dimensiuni, începînd de la 16 atm. pînă la 700 atm., 
au înregistrat o creștere pur și simplu vertiginoasă. 
Cu cincisprezece ani în urmă, abia se construiau 
cîteva tone, iar acum a fost depășită cifra de nouă 
mii de tone anual. A crescut ponderea vanelor mici, 
care cer o manoperă bine calificată. Au fost per
fecționate vanele pentru vasele de propan, capetele 
de erupții, vanele necesare în rafinării, în construc
ții. Cîteva continente cunosc si utilizează instalațiile 
tîrgoviștene și nu mai puțin de treisprezece țări au 
importat în anul trecut diferite tipuri de instalații, 
în special cele de foraj, de intervenție, pompele, 
capetele hidraulice, geamblacurile de foraj, macara
lele cîrlig BKW șl macaralele de foraj. Un colectiv 
de concepție alcătuit din patruzeci de ingineri adu
ce îmbunătățiri, realizează piese mai ușoare obți- 
nînd economii însemnate de metal, proiecte de mare 
finețe, de mare precizie. Pentru anii ce vin se pre
conizează o serie întreagă de transformări. Se fac 
proiecte pentru mărirea capacității la turnătorie, se 
vor ridica o nouă fabrică pentru armături, o forjă, 
un atelier de tratament termic.

★
Chipul trecutului, aspru și colțuros, este proiectat 

pe un peisaj de un rar dinamism, cu mări de lumini 
în sus, spre munte, spre Fieni, spre Doicești, spre 
Pietroșița. O zonă pașnică trece pe harta industrială 
a țării, zonă cu schele petroliere, cu întreprinderi 
forestiere, cu fabrici de interes republican.

Producția industrială pe Valea Voievozilor a fost 
realizată, în anul trecut, într-un procent de 103,5 la 
sută, cu peste 55 milioane lei produse peste plan. 
Tabloul muncii ne poartă 1,1 schelele petroliere 
de la Gura Oaniței și Tîrgoviște, la exploata
rea minieră de la Șotînga, la fabrica de becuri 
de la Fieni, la fabrica de ciment, la cele două țesă
torii „Bucegi" și „Trainica" din Pucioasa. Despre 
termocentrala Doicești s-a vorbit mult în anii de 
început ai electrificării și’ ea face parte din familia 
uzinelor electrice construite în prima etapă, alături 
de Sîngeorgiu de Pădure și Ovidiu II.

Valea Ialomiței are zece întreprinderi republicane 
și dacă Turnul Chindiei putea fi numit farul Țării 
Românești, iar Tîrgoviște rămîne în istoria noastră 
o jerbă de lumină a culturii după ani, tot pe malul 
acestui rîu frumos, pe vechile meleaguri ale domni
torilor munteni, s-a născut fabrica de becuri care 
realizează, pentru spectacolul nocturn al țării, pentru 
panorama el luminoasă, nu mai puțin de 43 500 000 
de becuri pe an. Dacă aici au fost unele din teme
liile țării, tot pentru temeliile țării fabrica de ciment 
din Fieni dă anual aproape un milion de tone. Ci
mentul RIM 400 obținut aici pentru prima oară la 
noi face priză la orice temperatură și este solicitat 
mai cu seamă în industria prefabricatelor din beton 
armat și a betoanelor monolite. Lignitul brut de la 
Șotînga arde în cuptoarele termocentralei Doicești 
dînd electricitate, iar după ce se transformă în munți 
de cenușă, devine materia primă pentru betonul 
autoclavizat.

Bogățiile naturale, resursele turistice și omenești 
ale județului Dîmbovița asigură perspective lumi
noase acestor străvechi locuri. Tîrgoviște va străluci 
în mijlocul peisajului renăscut și va reprezenta o 
nouă cetate a pietrei și oțelului.
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Mihai Grădinara, de la „Țesă- 
tura“-Iași, s-a căsătorit cu Sa- 
veta Mîneață din comuna Tăcu
ta (Vaslui). Au doi copii, de 4 
și de 2 ani. Intr-o zi însă, mama 
a plecat cu un alt bărbat, în o- 
rașul Dorohoi. Tatăl a luat co
piii și i-a dus la țară, la socrii 
săi, Elena și Teodor Mîneață. A- 
ceștia au condamnat fapta fiicei 
lor, totuși l-au sfătuit să caute 
pe mama copiilor și s-o convin
gă să se întoarcă acasă. Mihai 
le-a promis. Dar... a plecat și el 
la altă femeie, în satul Slobozia 
(Iași). La fabrică a dat o decla
rație că nu mai vine la servi
ciu, pentru că „își crește copiii 
la socri". A mințit, nu se mai 
îngrijește de ei. Copiii au rămas 
în seama bătrinilor (care au cres
cut la vremea lor 9 copii!). Ce-i 
de făcut ? Atunci cînd omul își 
uită obligațiile de părinte, inter
vine legea.
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Ștefan ZIDARIJĂ
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transport la și de la locul de muncă, 
la efectuarea acestuia într-un timp 
mult mai scurt. Sînt binecunoscute 
eforturile de modernizare pe C.F.R., 
de îmbunătățire a condițiilor de că
lătorie dar liniile secundare continuă 
să fie „copiii vitregi" ai C.F.R.-ului, 
atît sub raportul confortului, cît și 
al vitezei de circulație, care nu de
pășește de multe ori 20—25 km pe 
oră. în ceea ce privește transportul 
orășenesc și suburban, deși i s-au 
adus diferite îmbunătățiri, el se des
fășoară încă în condiții necorespun
zătoare într-o serie de orașe indus
triale — ca unele zone ale Bucu- 
reștiului. Hunedoara, Galați etc. — 
carențele manifestîndu-se, dacă nu 
atît în privința vitezei de circulație 
care are valori acceptabile, cît mai 
ales a numărului de mașini, între
ținerii tehnice, respectării graficelor 
de cursă etc. Evident, remedierea lor 
depinde în primul rînd de unitățile 
specializate care tutelează activită
țile de transport. Dar și întreprinde
rile industriale au un cuvînt im
portant în îmbunătățirea transportu
lui. Găsind posibilități de decalare 
a orarului de începere și terminare 
a lucrului în diferitele secții — bine
înțeles fără a se impieta asupra bu
nului mers al producției — ele ar 
contribui la descongestionarea trans
portului în orele de vîrf.

Pentru rezolvarea problemei în 
perspectivă, apare necesitatea ca la 
elaborarea proiectelor de sistemati
zare regionale și locale, la amplasa
rea noilor obiective industriale, agri
cole ș.a., să se aibă în vedere, pe 
lîngă considerentele de ordin eco
nomic, și acelea privind posibilitățile 
de asigurare a forței de muncă ne
cesare din imediata apropiere, exis
tenta mijloacelor de transport. Cu 
toate că s-au făcut diferite studii în 
această direcție, și chiar studii de 
sistematizare a circulației în anumi
te zone, luarea măsurilor practice 
care se impun întîrzie. Ar fi indicat ca 
la amplasarea noilor unități industri
ale să se aibă în vedere, pe cît posi
bil, și criteriul zonei izocronale, care 
presupune o asemenea așezare a unei 
întreprinderi, încît muncitorii ce se 
deplasează spre ea să se încadreze 
într-un anumit nivel de timp chel
tuit cu transportul. In acest sens este 
clar că noua împărțire administra- 
tiv-teritorială, favorizînd dezvoltarea 
economică armonioasă a întregului

teritoriu al țării, va ușura mult 
crearea unui cadru adecvat și pro
pice împlinirii acestor necesități.

CERINȚELE Șl REZERVELE
„MOMENTULUI"
CASNIC

Datele anchetei noastre sociologice 
au scos în evidentă cuantumul mare 
de timp cheltuit îndeosebi de fe

cumpărarea celor necesare în gos
podărie. In prima jumătate a săptă- 
mînii femeile cheltuiesc pentru 
cumpărături trei sferturi de ceas, în 
medie, zilnic, pentru ca spre sfîrși- 
tul săptămînii acest timp să crească 
la aproape o oră și chiar mai mult 
pe zi. Apare clar că rețeaua unități
lor comerciale de desfacere cu amă
nuntul. deși s-a dezvoltat continuu, 
nu poate satisface încă în bune con- 
ditiuni cerințele crescînde ale cum
părătorilor. Unei v *"’xți comerciale 
de desfacere cu ...,uUl îi revin,
în țara no . circa 350 de locui
tori, ceea reprezintă de peste trei 
ori mai mult ca în Anglia, de peste 
5 ori mai mult ca în Franța sau 
Italia.

fie la noi o raritate, deși ele se do
vedesc extrem de utile, iar în nume
roase țări au devenit de mult un a- 
tribut inseparabil al comerțului.

Eficiența acțiunii de modernizare 
a comerțului, progresele reale pe a- 
cest tărîm ar trebui măsurate, după 
părerea noastră, numai și numai 
după posibilitățile pe care le creează 
cetățenilor de a se aproviziona în 
condiții mai bune, de a-și consuma 
mult mai puțin timp decît în pre
zent pentru procurarea celor nece
sare traiului de zi cu zi.

Ancheta noastră a evidențiat și 
alte serioase rezerve de economisiro 
a timpului cheltuit pentru activită
țile casnice — este vorba de timpul 
solicitat pentru prepararea hranei,

Gestiunea timpului liber
meile salariate — în medie aproape 
patru ore zilnio — pentru activități 
casnice în gospodărie. Cum la băr
bați se înregistrează valori cu mult 
mai mici — în medie o oră și 11 mi
nute zilnic — apare stringentă nece
sitatea și echitatea „transferului" de 
muncă și efort casnic dintr-o parte 
în alta, ambii piloni ai familiei fiind, 
în fond, în același grad răspunzători 
de bunul mers și împlinirea ei mul
tilaterală. Fenomenul demn de re
marcat (pentru că aspectul de mai 
sus este cunoscut si nu am arătat o 
noutate relevîndu-1) este însă acela 
că — în ciuda tuturor aparențelor, 
în familiile numeroase timpul utili
zat pentru munci casnice se prezintă 
în evidentă descreșterte. comparativ 
cu familiile formate din 3—4 per
soane ; explicația este aceea că nu
mărul mai mare al membrilor 
grupului familial face posibilă o re
partizare mai echitabilă între aceștia 
a sarcinilor gospodărești.

Oricum. valorile ridicate ale 
timpului afectat activității casnice 
obligă la restrîngerea activităților 
recreative și cultural-educative. Ana
liza lui pe cîteva din componentele 
principale reliefează multiple căi 
care ar putea duce la substanțiale 
economisiri ale acestui timp.

Atrage atenția. în această privință, 
în primul rînd faptul că o bună par
te din timpul destinat activității cas
nice este cheltuit de fapt pentru

Desigur însă că nu numai insufi
cienta magazinelor își spune aci cu- 
vîntul, ci și alți factori, cum ar fi 
amplasarea lor — nu întotdeauna 
corespunzătoare nevoilor, gradul 
scăzut de diversificare a rețelei co
merciale, deficiențele în aprovizio
nare, în modul de deservire, etc. 
Despre toate acestea s-a vorbit și s-a 
scris foarte mult în ultimul timp, 
s-au luat și unele măsuri — tocmai 
în numele economisirii timpului ce
tățenilor. Totuși, progresele se rea
lizează prea lent, nu se fao încă su
ficient simtite. S-au înființat desigur 
multe magazine, mai ales în cartie
rele noi. Dar în ce măsură acestea 
contribuie realmente la o mai bună 
și mai rapidă aprovizionare, de vre
me ce, de multe ori,, ele oferă un 
sortiment de mărfuri sărac, incom
plet. cetățenii fiind nevoiti să se de
plaseze la magazinele din centru 
pentru a găsi produsele pe care le 
caută ? Specializarea prea îngustă a 
magazinelor grevează, de asemenea, 
asupra timpului cetățenilor. îi obli
gă să se deplaseze pentru a-și face 
cumpărăturile în mai multe unități, 
ceea ce. se înțelege, le răpește mult 
mai mult timp decît dacă și-ar pu
tea procura felurite produse în ca
drul aceluiași magazin. In ceea ce 
privește formele de deservire — me
tode moderne cum ar fi livrarea 
mărfurilor la oră fixă, pe bază de 
comandă, livrările la domiciliu, co
menzile prin poștă, etc. continuă să

pentru îngrijirea locuinței, spălatul 
și călcatul lenjeriei. Datele înregis
trate în cadrul cercetării ne-au ară
tat că o treime din femeile salariate 
care fac parte din grupuri fami
liale complete cheltuiesc, pentru 
îngrijirea locuinței, peste 50 de mi
nute zilnic ; același cuantum de 
timp este consumat de aproximativ 
45 la sută din numărul total al fe
meilor investigate, pentru spălatul 
și călcatul lenjeriei. Este pozitiv fap
tul că, privită în dinamică pe mai 
multi ani, această categorie de timp 
este în scădere, ca o consecință di
rectă a creșterii gradului de înzes
trare a gospodăriilor cu echipament 
modern de uz casnic (mașini de ara
gaz. mașini de cusut, aparate 
electrice). Cu cît ar putea fi 
însă mai sensibilă această scădere, 
cît de mult s-ar putea ușura viata 
femeilor dacă, de pildă, în loc să 
fie nevoite să prepare totul singure 
pentru hrană, ar găsi în comerț, pe 
scară largă, semipreparate de tot 
felul la preturi accesibile, conserve 
mai variate (și care să nu mai tre
buie abia gătite, cum se întîmplă în 
prezent), dacă s-ar crea mai multe 
expresuri, restaurante cu autoser
vire, bucătării de bloc ! Rămînerea 
serioasă în urmă care există în acest 
domeniu justifică și întreține menta
litatea multor gospodine că nimic nu 
e bun dacă nu e preparat de mîna 
lor, chiar dacă aceasta se realizează

cu prețul unei mari cheltuieli d« 
timp și de muncă.

Dezvoltarea producției de usten
sile casnice — electrice sau mecanice
— și realizarea de noi tipuri de us
tensile de acest fel, lărgirea rețe
lei spălătoriilor, călcătoriilor și mo
dernizarea lor — iată alte căi care 
ar putea duce la economisirea 
timpului cheltuit pentru activități 
casnice.

Se conturează așadar în acest do
meniu necesitatea unui ansamblu de 
măsuri, a căror elaborare și aplicare 
ar trebui să preocupe toți factorii 
interesați — Ministerul Comerțului 
Interior, ministerele producătoare 
de bunuri de consum și în egală 
măsură consiliile populare.

CUM FOLOSIM
MINUTELE ACTIVE

Dacă în ceea ce privește timpul 
cheltuit cu transportul la locul de 
muncă și înapoi, cu activitățile cas
nice, problema care se pune este a- 
ceea a reducerii. în ce privește par
tea așa zis activă a timpului liber
— timpul destinat activităților re
creative și cultural-educative, atît 
societatea, cît și individul sînt inte
resați în mărirea lui. deoarece toc
mai în acest timp se realizează acti
vitățile care permit dezvoltarea mul
tilaterală a personalității, ridicarea 
nivelului de pregătire culturală și 
profesională.

Spațiul limitat al unui articol de 
ziar nu ne permite să prezentăm 
toate concluziile la care a condus 
ancheta noastră sociologică în legă
tură cu folosirea timpului activ. Aș 
vrea să menționez totuși cîteva as
pecte. Este vorba în primul rînd de 
timpul afectat îngrijirii și educării 
copiilor, activitate a cărei importan
tă deosebită nu mai e nevoie să o 
subliniez. Ancheta a relevat în a- 
ceastă privință că femeile cu copii 
cheltuiesc pentru îngrijirea și edu
cația acestora în medie circa o oră 
zilnic din care însă, un număr în
semnat de minute se consumă cu în
grijirea propriu-zisă a copiilor. Re
tine atentia faptul că destul de pu
ține femei salariate cu copii sub 
7 ani — de pildă în aprilie 1967 doar 
0,1 la sută din numărul lor total — 
materializează posibilitatea încadră
rii în producție doar cu o jumătate 
de normă. Fără îndoială că folosirea 
în mai largă măsură a acestei în
lesniri, legiferate de altfel — ca și

stabilirea unui regim mai accentuat 
de priorități pentru grupele familiale 
care depășesc trei membri ar con
tribui la creșterea cuantumului de 
timp afectat procesului de educație 
a copiilor în familie.

Un alt aspect care se conturează 
din analiza timpului destinat activi
tăților cultural-recreative îl consti
tuie oouparea predominantă a aces
tuia cu audiția sau vizionarea pro
gramelor de radio și televiziune — 
care atît la bărbați cît și la femei 
ocupă aproape o treime din timpul 
liber. Ținînd seama de această si
tuație. de largile posibilități de a in
fluența pe calea mijloacelor de co
municație de masă formarea profi
lului spiritual al oamenilor, este im
portant să se asigure în continuare 
dezvoltarea acestor mijloace, să spo
rească valoarea culturală a progra
melor, atractivitatea lor pentru toate 
vîrstele.

Lectura revistelor, cărților, vizio
narea de spectacole etc. cuprind va
lori de timp care în mod sigur ar 
putea fi sporite pe seama unor acti
vități nefolositoare acumulărilor 
spirituale. O judicioasă selecționare a 
multiplelor posibilități de folosire a 
timpului liber activ este de dorit 
pentru toate categoriile, șl cu atît 
mai mult pentru tineri care dispun, 
evident, de mai mult timp activ, dar 
în unele cazuri, în loc să-l utilizeze 
cu folos, îl irosesc cu interminabile 
partide de table sau alte jocuri, șuete 
prelungite în jurul unei halbe etc. 
Rezultă necesitatea unei mai intense 
și mai active influențări, prin multi
plele mijloace ale muncii politico- 
educative, în sensul folosirii din plin 
a condițiilor create în anii socialis
mului — existența atîtor instituții de 
cultură — teatre, biblioteci, case de 
cultură, învățămînt seral și fără 
frecvență, universități populare — în 
care se poate desfășura deosebit de 
atrăgător procesul „înnobilării" 
minții.

★
Cele înfățișate converg spre con

cluzia că există mari posibilități 
pentru îmbunătățirea structurii bu
getului de timp al muncitorilor. Ce
rințele dezvoltării societății în etapa 
actuală impun tot mai mult așezarea 
la baza acestei acțiuni a unui pro
gram științific elaborat și coordonat, 
care să continue măsurile luate în 
vederea organizării științifice a pro
ducției și a muncii, concentrîndu-sa 
pentru aceasta pe plan social efor
turile conjugate ale tuturor factori
lor de ordin economic, cultural etc., 
iar pe plan individual însăși preocu
parea subiectului, adică a fiecărui 
om al muncii.
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SISTEMUL CONTRACTUAL 
AL RELAȚIILOR DINTRE 
UZINE Șl INSTITUT
SE CERE PERFECȚIONAT

In noua secție de tricotat a Fabricii de tricotaje și confecții „1 Iunie" din Timișoara (Foto : Agerpre»)

Convorbire cu dr. ing. Ion ROMAN, 
directorul Institutului de cercetări tehnologice 

pentru construcția de mașini SESIUNI ȘTIINȚIFICE
— înființat încă din 1958 — inițial 

doar cu specific de proiectare — 
apune dr. ing. Ion Roman, institutul 
nostru a evoluat ulterior spre un 
profil de puternică unitate de cer
cetare, în importantul domeniu al 
construcției de mașini. Adoptarea 
programului de activitate pe 1967 
— mai realist și mai riguros 
întocmit decît în trecut — a făcut ca 
activitatea colectivului de cercetări 
să marcheze noi progrese. Coordo
nata de bază a acestui progres con
stă nu numai în creșterea aprecia
bilă a numărului de teme de cerce
tare propriu-zisă, vizînd soluționa
rea unor majore cerințe ale dome
niului — din totalul de 336 teme in
cluse în plan, 102 erau lucrări de 
cercetare științifică — dar mai ales 
în faptul că ele au fost integral rea
lizate.

Această experiență ne-a convins 
că, la nivelul posibilităților actuale, 
cu o bună cunoaștere și călăuzin- 
du-ne după criterii ferme în selecta
rea temelor (tocmai a acelora ce se 
încadrează profilului institutului și 
în rezolvarea cărora contribuția lui 
poate și trebuie să fie maximă) pu
tem realiza mult mai mult decît în 
■'recul. Sînt de remarcat experiența 

i.știgată de specialiști în soluționarea 
unor teme de mare complexitate, 
cum a fost cea privind un modern 
procedeu de sudură, utilizat pentru o 
serie de piese grele din echipamen
tul Hidrocentralei de la Porțile de 
Fier, precum și procedee moderne de 
turnare și acoperiri galvanice pentru 
piese similare destinate aceluiași im
portant obiectiv. Rezultatele cercetă
rii dau certitudinea reușitei lucrări
lor respective, avind un caracter ori
ginal și fiind aplicate pentru prima 
dată în lume la piese de asemenea 
dimensiuni. S-a constatat că, dozate 
riguros, eforturile noastre pot acoperi 
o arie mult mai largă de solicitări, 
nu numai în ceea ce privește sfera 
de cerințe a ministerului tutelar, dar 
și ale altor beneficiari (din industria 
chimică, petrolieră, forestieră etc). 
Tn același timp, specialiștii institutu
lui au putut participa și la efectua
rea unor studii necesare pe linia or
ganizării științifice a producției șl 
muncii, contribuind la această acțiu
ne și prin coordonarea activității de 
standarde șl tipizări în sfera proce
selor și utilajelor tehnologice.

Alcătuirea programulu. de cerce
tare pe anul ce a trecut a impus de 
la bun început o mai temeinică și 
cuprinzătoare cunoaștere a gamei de 
solicitări a beneficiarilor. Institutul 
nostru organiza în acest sens și mai 
înainte vaste anchete în rîndul- în
treprinderilor colaboratoare, dar u- 
neori se făcea încă simțită insufici
enta cunoaștere de către acestea a 
profilului complex al unității noastre. 
Unele ne solicitau în principal nu
mai lucrări la care mai apelaseră 
și în trecut. începînd din anul 
1967, însă, pe lingă formularele res
pectivei anchete am trimis beneficia
rilor prezumtivi și descrierea com
pletă a profilului unității noastre, 
ceea ce a permis o mai bogată gamă 
de cerințe — și, implicit, o selecțio
nare mai potrivită a temelor în strîn- 
să corelare cu cerințele actuale șl 
posibilitățile institutului.

— Ce alte experiențe pozitive s-au 
mai înregistrat ?

— Pentru mal buna cunoaștere a 
cerințelor producției, măsurile amin
tite s-au dovedit utile, dar ele se im
puneau a fi completate și de altele : 
preconizăm pentru anul 1968 iniție
rea de contacte personale mai strinse 
eu reprezentanții uzinelor, delegînd 
un număr cît mai mare de cercetă
tori la unitățile beneficiare, pentru 
a le ajuta pe acestea în descoperirea 
nnor noi aspecte, reclamate mai ales 
de perspectiva lor de dezvoltare.

Unele experiențe interesante s-au 
conturat și în ceea ce privește sis
temul contractual, institutul nostru 
desfășurîndu-și integral activitatea 
pe bază de contracte. Astfel, pentru 
a preciza cît mai exact obligațiile 
fiecărui partener am recurs la prac
tica încheierii de convenții de cola
borare cu întreprinderile încă din 
perioadele de documentare — prea
labile cercetării propriu-zise — ceea 
ce a condus Ia evitarea în mai mare 
măsură a întîrzîerilor. Pe de altă 
parte, constatînd că predarea cerce
tărilor la sfîrșitul termenelor trimes
triale produce aglomerarea inutilă a 
serviciilor auxiliare șl o pierdere do 
timp a specialiștilor din atelierele de 
cercetare și proiectare, am introdus, 
eu începere din 1967, eșalonarea pre
dărilor pe termene lunare sau chiar 
decadale, în avans fată de terme
nele finala stabilite în planul a- 
probat de minister; aceste măsuri 
s-au concretizat prin reducerea ci
clului de efectuare a lucrărilor cu 
aproape 7 000 zile-cercetare. în acest 
an intenționăm să ducem și mai de
parte această raționalizare, organi- 
zînd, în scopul asigurării unei mal 
bune ritmicități, eșalonarea predă
rilor pe zile.

Forme utile s-au conturat și în pri
vința modalităților de stimulare a 
cercetătorilor spre obținerea unor 
soluții de calitate. Din trimestrul I 
al anului 1967 am introdus remune
rarea lucrărilor de cercetare în func
ție de calificativul pe care-1 acordă 

o comisie specială, ceea cc a permis 
o distribuire mai rațională și stimu
lativă a fondului de premii.

— Ce dificultăți credeți că se mai 
impun a fi remediate, astfel îneît 
programul de activitate al institutu
lui să reprezinte cu adevărat un in
strument important, eficace, în mina 
colectivului de cercetători ?

— De mare însemnătate este evi
tarea întîrzierilor în alcătuirea și 
dezbaterea planului, de care depinde 
în mare măsură nu numai perioada, 
dar și modul în care se abordează 
temele. Propun, de aceea, ca con
sultarea întreprinderilor să fie ini
țiată mult mai din timp, astfel îneît 
programul anului viitor să înceapă 
a fi dezbătut încă din luna mai a a- cestui an.

Se constată însă că multe din 
întreprinderile constructoare de 
mașini resimt lipsa unor studii 
aprofundate privind perspectiva. 
Astfel, dacă la solicitările ce ne 
provin de la unele întreprinderi 
mari, cu produse bine definite, con
statăm un nivel superior de îmbinare 
a cererilor urgente cu cele de per
spectivă („Tractorur'-Brașov, „Pro- 
gresul“-BrăiIa, Fabrica de mașini-u- 
nelte și agregate-București etc.), e- 
xistă însă altele absorbite aproape 
total de îndeplinirea planului de 
producție curent. Iată și cîteva 
exemple : Uzina mecanică — Ti
mișoara, la ancheta noastră pen
tru anul 1968, a răspuns că nu 
are probleme în care simte nevoia 
de a solicita contribuția cercetării, 
întreprinderea „Automotorul“-Bra- 
șov ne-a informat că nu are fonduri 
destinate cercetării, adică cei însăr
cinați cu această problemă nici mă
car nu cunoșteau posibilitățile exis
tente la acest capitol. Uzina de uti
laj minier din orașul Dr. Petru 
Groza a cerut institutului tur
narea în flux tehnologic pe conveier 
a roților de vagoneți, lucrare ce 
poate fi executată de fapt cu forțe 
proprii de price uzină. In astfel de 
situații consider că un aport mai 
consistent sînt chemate să aducă nu
cleele de cercetare uzinale care nu 
trebuie să se limiteze numai la re
zolvarea dificultăților ivite în pro
ducție, ci să participe la conturarea 
din timp a perspectivelor producției 
în respectivele unități.

Pe aceeași linie, a sprijinirii efor
turilor noastre în realizarea unui 
plan de activitate cît mai adecvat 
cerințelor majore ale domeniului — 
cred că ar fi bine să existe în uzine 
și preocuparea de a se introduce un 
sistem de fișe tehnice (conținînd pen
tru fiecare produs important eviden
ta nivelului principalilor parametri 
obținuți azi în lume), pentru a 
se preciza mai bine și mai concret 
cerințele de ridicare a calității pro
duselor.

O altă problemă care nu și-a gă
sit încă rezolvarea este cea a costu
lui lucrărilor. Deși s-a încercat re
ducerea Iui, totuși rezultatele sînt 
încă izolate, insuficiente. Măsurile 
de perfecționare a conducerii econo
miei vor face întreprinderile mai 
sensibile la aplicarea grabnică în 
producție a rezultatelor cercetărilor.

Am vorbit mai înainte despre a- 
vantajele practicării largi a sistemu
lui contractual de către institutul 
nostru, dar acest sistem creează și 
unele dificultăți ce se cer evi
tate. Voi aminti aici o supără
toare tutelare excesivă din par
tea băncii — aceasta ajungînd în 
unele cazuri chiar să întrerupă în 
mod arbitrar creditarea unor lucrări 
în curs de efectuare. Propun ca in
stitutelor de cercetare unde se va 
extinde sistemul contractual să li se 
acorde un fond de rulment — ceea ce 
ar corespunde și liniei do întărire 
a răspunderii conducerii unităților — 
pe baza căruia să se crediteze pe par
curs lucrările ncterminate și urmînd 
ca doar la sfîrșitul anului să se dea 
băncii socoteala (nu lunar, ca în pre
zent), economisindu-se astfel timpul 
irosit cu „hărțuieli" inutile.

In sfârșit, o mare pierdere de timp 
rezultă Încă pentru noi și din faptul 
că în prezent pentru realizarea cer
cetărilor recurgem în multe cazuri 
la utilajele uzinelor; acestea fiind 
angrenate în producție, este dificil 
adeseori să se organizeze efectuarea 
experimentărilor și încercărilor ne
cesare. Este, de altfel, o situație tem
porară, deoarece nu peste mult timp 
vom dispune de condițiile necesare, 
ateliere și echipament modern de 
cercetare.

Se constată, așadar, multiplele po
sibilități de perfecționare a acestei 
activități de mare însemnătate pen
tru creșterea randamentului unități
lor științifice — alcătuirea și înde
plinirea planului anual de cerce
tare.

Convorbire realizata de 
Lucian SACHELARIE

în orașul Pitești a 
avut loc vineri și 
sîmbâtă prima sesiu
ne anuală de referate 
și comunicări știin
țifice a Institutului de 
cercetări pentru po
micultură. Dezbateri
le au evidențiat efor
turile depuse în sco
pul consolidării po- 
miculturii noastre, 
precum și concluziile 
unor cercetări funda
mentale. Au fost re
levate rezultatele ob
ținute și măsurile de 
luat în viitor pentru 
obținerea materialu
lui săditor de calitate 
superioară, elabora
rea celor mai adec

vate măsuri agroteh
nice, valorificarea 
terenurilor în pantă, 
mecanizarea lucră
rilor de terasare, lu
crarea și întreținerea 
solurilor în livezi, fer
tilizarea sortimente
lor de pomi și com
baterea chimică a 
buruienilor, manipu
larea și păstrarea 
fructelor etc.

★
Vineri și sîmbâtă 

s-au desfășurat la 
Brașov lucrările se
siunii științifice a In
stitutului de cerce
tări pentru cultura 
cartofului și sfeclei. 
La lucrări au partici

SORTIMENTELE
LEGUMICOLE
(Urmare din pag. I)
mințe de morcovi unitățile agricole 
socialiste au ridicat numai 28 500 kg, 
mult rămase în urmă fiind județele 
Bihor, Timiș, Arad, Cluj, Bacău și 
Satu Mare. La țelină mai au de ridi
cat cantități importante județele Il
fov, Alexandria, Brăila, Galați etc.

Lucrurile nu stau bine nici în ce 
privește ceapa, care a dat atîta băta
ie de cap întreprinderilor de valorifi
care a legumelor și fructelor. întrucît 
cantitatea de arpagic este deficitară, 
Consiliul Superior al Agriculturii a 
recomandat producerea cepei direct 
din sămînță. S-a asigurat în acest 
scop cantitatea de 92 600 kg sămînță. 
Dar din aceasta nu au fost ridicate 
decît 66 600 kg, rămînînd în conti
nuare în depozitele Agrosem circa 
26 000 kg. Situația este mai caracte
ristică din acest punct de vedere în 
județele Argeș, Olt, Constanța, 
Galați, Brăila, Bacău etc. In cele mai 
multe locuri se constată o oarecare 
reținere față de cultivarea cepei di
rect din sămînță și prin răsad. Pen
tru a se realiza în întregime supra
fețele prevăzute a fi cultivate cu

în perioada 21—24 fe
bruarie a. c., au avut loc 
în întreaga țară ședințe 
de constituire a adminis
trațiilor financiare jude
țene. La aceste ședințe 
au luat parte adjuncți ai 
ministrului finanțelor, se
cretari generali si alte 
cadre cu munci de răs
pundere din Ministerul 
Finanțelor, reprezentanți 
ai comitetelor județene 
de partid și membri ai 
comitetelor executive ale 
consiliilor populare ju
dețene provizorii.

Cu această ocazie s-au 
arătat principalele sar
cini care revin adminis
trațiilor financiare pri
vind bugetele locale, pla
nificarea financiară la u- 
nitățile economice din 
subordinea consiliilor 
populare, stabilirea im
pozitelor, taxelor și ce
lorlalte venituri ale eco
nomiei locale, precum și 
încasarea acestora.

Partlcipanții au subli
niat în cuvîntul lor im
portanța măsurilor adop
tate pentru îmbunătăți
rea organizării adminis- 
trativ-teritoriale a tării și 
faptul că noua formă de 
organizare a administra
țiilor financiare de la ju
dețe creează condiții 
pentru desfășurarea unei 
activități calitativ superi
oare și mai operative în 
scopul rezolvării impor
tantelor probleme ce le 
revin pe linia realizării 
veniturilor si cheltuielilor 
din bugetele locale.

De asemenea, pe data 
intrării în vigoare a le

pat reprezentanți al 
Consiliului Național 
al Cercetării Știin
țifice, Consiliului Su
perior al Agriculturii, 
Ministerului Industriei 
Alimentare, ai unor 
institute de cercetări, 
precum și delegați ai 
fabricilor de zahăr. 
Dintre problemele 
dezbătute în sesiune 
amintim comportarea 
soiurilor de sieclă 
polipoide românești 
în comparație cu cele 
străine, rezultatele 
experimentale pri
vind eficacitatea ier- 
bicidelor la cartofi și 
altele.

(Agerpres)

ceapă, ca și cantitățile necesare unei 
bune aprovizionări a populației, este 
necesar ca specialiștii să acorde mai 
multă atenție obținerii cepei din ră
sad și ceaclama, singura cale mai 
sigură prin care se poate rezolva de
ficitul actual de arpagic.

Rădăcinoasele — morcovi, pătrun
jel, țelină, păstîrnac — ca și ceapa 
și usturoiul, adică tocmai legumele 
care în general sînt mai deficitare, 
se însămînțează sau plantează în pri
mele zile ale primăverii. Este adevă
rat că ultima zăpadă a mai amînat 
cu cîteva zile începerea lucrărilor la 
grădinile de legume. Totuși, primă
vara se impune. Zilele sînt lungi, 
iar razele soarelui tot mai puternice. 
Așadar, se creează condiții ca nu H 
peste multă vreme să se poată trece 
din plin la lucru, în cîmp. Or, pentru 
aceasta trebuie făcute toate pregă
tirile : definitivarea contraptelor
pentru toate sortimentele și mai 
ales pentru cele deficitare, asigura
rea semințelor și apoi pregătirea de 
urgență a terenului. Atenție, deci, 
acestor lucrări, pentru a asigura o 
producție bună de legume în acest 
an, la toate sortimentele 1

gii privind organizarea 
administrativă a terito
riului Republicii Socia
liste România au luat fi
ință 18 direcții teritoria
le de control și revizie 
ale ministerului Finanțe
lor, fiecare avînd rază 
de activitate pe 1—3 ju-

teritorială a tării, au fost 
desființate fostele sucursa
le regionale care înde
plineau exclusiv funcții 
de îndrumare, coordona
re si control. Sucursalele 
județene înființate în o- 
rașele de reședință a ju
dețelor au în principal

recției municipiului Bucu
rești ale Administrației 
de Stat Loto — Prono
sport.

în. toate cele 39 de ju
dețe ale țării și munici
piul București s-au con
stituit de asemenea zilele 
acestea direcțiile județene

Constituirea în județe 
a unităților 
sistemului financiar
dete și o direcție terito
rială pentru municipiul 
București.

în aceste zile s-a înche
iat acțiunea de constitui
re a sucursalelor județe
ne și a filialelor Băncii 
de Investiții în toate ju
dețele țării, precum și în 
municipiul București. în 
cadrul unor măsuri de ra
ționalizare a aparatului si 
ținînd seama de noua or
ganizare administrativ-

funcții operative legate 
de finanțarea, creditarea, 
decontarea și controlul 
activității de proiectare, 
de construcții și de in
vestiții, ele îndeplinind 
în același timp si func
ția de organ coordonator 
al activității filialelor din 
județul respectiv.

între 20 și 23 februarie 
a.c. a avut loc, în întrea
ga țară, constituirea di
recțiilor județene și a di-

ale Casei de Economii ?i 
Consemnațiuni.

Cu acest prilej s-au 
discutat sarcinile imediate 
care revin unităților 
C.E.C. cu privire la îm
bunătățirea deservirii de
punătorilor, extinderea 
acțiunii de economisire 
în rîndul populației, în 
special celei din mediul 
rural, lărgirea formelor 
de informare a depunăto
rilor și popularizarea

Odată „demarat" planul pe acest 
an — în domeniul investițiilor — 
treptat, treptat, prevederile sale devin 
mai presante. Aceasta cu atît mai 
mult, cu cît este vorba de punerea 
în funcțiune a unor noi obiective și 
capacități de producție, la termenele 
stabilite, ceea ce înseamnă finalizarea 
lucrărilor de construcții-montaj, dar 
și declanșarea recuperării fondu
rilor investite de stat. Respectarea 
acestor termene are, deci, o impor
tanță primordială, mai ales în cazul 
obiectivelor industriei chimice, mari 
„consumatoaro“ de investiții, de la 
care economia națională așteaptă să 
i se livreze cantitățile de produse 
prevăzute, în condițiile de calitate și 
de preț de cost stipulate în proiecte.

Un asemenea mare obiectiv este 
„Azomureș", adică șantierul Combi
natului de îngrășăminte azotoase din 
Tg. Mureș, la care, în prima jumă
tate a anului, trebuie să se pună în 
funcțiune instalații din etapa a doua 
de dezvoltare, capabile să asigure tri
plarea capacității de producție. Pe 
șantier se lucrează intens. Totuși, înce
perea probelor tehnologice prevăzute 
la sfîrșitul trimestrului I <1968 nu este 
certă. Din ce cauză ? Ne răspunde, 
într-un început, ing. Horia Petra, 
director tehnic al combinatului cu 
problemele de investiții:

— Lucrările de dezvoltare a capa
cității de producție la îngrășăminte 
s-au desfășurat, în tot cursul anului 
trecut, într-un ritm necorespunzător. 
Ca urmare, nu s-au putut atinge sta
diile fizice necesare începerii ulte
rioare a probelor tehnologice la ter
menele planificate. Au existat, în plus, 
mari întîrzieri în livrarea utilajelor 
contractate cu uzinele din țară. Prin
cipalii noștri furnizori — uzinele 
„Grivița roșie", „Vulcan", Uzina me
canică de utilaj chimic și grupul de 
uzine de aparataj electrotehnic și in
stalații de automatizare, toate din 
București — nu și-au îndeplinit obli
gațiile contractuale și nici sarcinile 
asumate cu prilejul unor analize efec
tuate de forurile superioare de stat.

— Cunoașteți poate că uzinele a- 
mintite au avut greutăți „obiective" ?

— Din informările de care dispu
nem, fiindcă am urmărit îndeaproape 
aceste chestiuni, rezultă că o parte din

LA AZOMURES:

Sarabanda

utilaje s-au mai executat în uzinele 
respective, iar documentația de exe
cuție a fost definitivată și primită la 
timp. Totuși, introducerea în fabrica
ție a acestor utilaje tehnologice s-a 
făcut cu mare întîrziere. In plus,' nu 
a existat suficient interes pentru asi
gurarea unor materiale și buna orga
nizare a producției (programarea co
menzilor și stabilirea procedeelor de 
fabricație).

Constructorii nu au așteptat cu... 
brațele încrucișate. Deși nu au lucrat 
„sub tensiune", într-un ritm vioi, totuși 
ei au executat alte lucrări, care nu fa
vorizează însă punerea în funcțiune a 
obiectivelor. în acest fel, s-a reali
zat planul anual — pe 1967 — de 
construcții-montaj, dar planul la 
total investiții a consemnat doar 
86,26 Ia sută. Nu ne legăm neapărat 
de această neconcordanță, care con
firmă aprecierea că constructorul a 
lucrat în ritm lent. Fapt este că nu 
s-au făcut progrese certe în ce pri
vește apropierea perioadei de începere 
a probelor tehnologice. Așa stînd lu
crurile, cum se pot recupera rămîne- 
rile în urmă ? Notăm tot răspunsul 
directorului tehnic :

— Se impune ca atît constructorul 
cît și noi, în calitate de beneficiar, 
să ne concentrăm toate forțele în 
scopul înfăptuirii volumului mare de 
lucrări care condiționează punerea în 
funcțiune, în termenul cel mai scurt 
posibil, a instalațiilor. Totodată, pen
tru a compensa eventualele pierderi de 
producție, prin depășirea termenului 
de daro în exploatare a unor obiective, 
s-a stabilit o durată scurtă pentru 
atingerea parametrilor proiectați la fa
bricile care produc. S-a ținut seama 
și de etapele necesare cuplării insta
lațiilor în funcțiune cu cele aflate 
în montaj, întocmindu-se un plan mi
nuțios de măsuri...

Evident, este bine că se vizează 
perspectiva în canalizarea eforturilor 
materiale și de forță de muncă, că 
se întocmesc planuri de măsuri. Dar 
astfel de măsuri nu sînt suficiente. 
Spunem aceasta, bazîndu-ne pe situa
ția actuală a șantierului, caracterizată 
nefavorabil de directorul Direcției o- 
perative din Tg. Mureș a Băncii de 
investiții, tov. Egyed Blasiu : „ritmul 
lent de lucru, nesatisfăcător, a persis-

ideii și foloaselor păstră
rii banilor la C.E.C.

S-au constituit totodată 
direcțiile județene ale 
Administrației Asigurări
lor de Stat, care înlocu
iesc direcțiile regionale 
și inspectoratele raionale 
și orășenești ADAS.

în același timp, au 
avut loc ședințe de 
constituire a comitetelor 
provizorii ale uniunilor 
județene ale cooperative
lor de consum.

S-a încheiat acțiunea 
de constituire a direcții
lor județene de poștă șl 
telecomunicații, precum 
și a direcției de teleco
municații a municipiului 
București.

La ședințele de consti
tuire s-a subliniat că prin 
noua formă de organi
zare se creează condiții 
pentru desfășurarea unei 
activități mai operative 
și de calitate superioară.

Oficiul Național de 
Turism al Republicii So
cialiste România a orga
nizat în aceste zile șe
dințe de constituire a a- 
gențiilor județene de tu
rism. Acestea își vor 
desfășura activitatea, atît 
în ceea ce privește turis
mul intern, cît și cel in
ternațional. In urma mă
surilor luate au fost con
stituite agenții de turism 
în toate județele, agenția 
municipiului București a- 
sigurînd și activitatea tu
ristică în județul Ilfov.

șantier
tat și în luna ianuarie. în această 
lună, planul n-a fost îndeplinit și acea
sta din cauza lipsei de încălzire a 
locurilor de muncă, neasigurării fron
tului de luciu pentru timpul friguros".

Intr-adevăr, ee pare că tărăgănarea 
a pus stăpînire și pe alte laturi alo 
activității șantierului. Un exemplu, 
desprins dintr-un material întocmit 
recent de conducerea combinatului. 
Cităm : „I.C.M. Cluj a făcut pregă
tirile de iarnă necorespunzător, ceea 
ce a dus la nerespectarea graficelor 
de execuție a lucrărilor. Turnul do 
granulare numărul 2 va împlini în 
luna martie un an de zile de cînd a 
început să se modifice. întreprinderea 
de construcții — montaj s-a angajat, 
potrivit unui prim grafic, să termine 
lucrarea în șase luni, apoi a revenit 
și a fixat opt luni, iar mai tîrziu 10 
luni. Ritmul de execuție nu este sa
tisfăcător nici în prezent. Dacă nu so 
iau măsuri urgente, acest turn nu 
va fi gata nici în luna... iunie" (1968 
— n.a.).

Demne de luat în seamă ni s-au 
părut și cele relatate de ing. Octavian 
Moraru, șeful secției acid azotic.

— Este o lege a activității de con
strucții ca toate lucrările ce se execută 
pe un șantier să fie bine coordonate, 
asigurîndu-se în permanență front de 
lucru. La noi pe șantier nu poate fi 
vorba de așa ceva. Constructorul, ne- 
glijînd unele lucrări în aparență neîn
semnate, a adus prejudicii muncii în 
ansamblu. Așa s-au petrecut faptele 
la executarea cu întîrziere a stâlpilor 
pentru unele estacade.

Am mai notat și un alt aspect, caro 
împiedică desfășurarea susținută, în 
ritm impetuos a lucrărilor. Spuneam 
că „Grivița roșie" are restanțe la li
vrarea unor utilaje tehnologice. Dar 
chiar la cele expediate se reclamă 
calitatea unora dintre ele. De pildă, 
la un rezervor de nivel, livrat de 
această uzină, s-au constatat unele 
defecțiuni. Incercînd să facă reme
dierile necesare, uzina a trimis... dele
gat după delegat de patru luni în
coace. Unul, sosit de curînd pe șan
tier, nu se ocupă decît de consemnarea 
a ceea ce au stabilit ceilalți delegați.

La sfîrșitul investigațiilor am so
licitat și părerea antreprenorului ge
neral al lucrărilor — I.C.M. Cluj — 
reprezentat prin ing. Zeno lancu, șeful 
șantierului de la Tg. Mureș. Nu a 
făcut altceva decît să repete... cauzele 
principale ale rămînerii în urmă. După 
aceea, ce a fost mai ușor a dat vina 
pe beneficiar. Apoi, șeful șantierului a 
încheiat, arătând că „în activitatea 
șantierului s-au manifestat pe ici-colo 
și lipsuri, însă considerăm că acestea 
au fost un factor cu totul secundar, 
neinfluențînd cu nimic rămînerile în 
urmă"...

Cum, conducerea șantierului nu esto 
vinovată cu nimic de stadiul nesatis
făcător al lucrărilor ? Bizară și inad
misibilă poziție 1 Ea dezvăluie incapa
citatea șefului de șantier de a apre
cia la justa valoare situația critică, 
carențele serioase care mai există încă 
în activitatea constructorilor.

Recent, pentru impulsionarea rit
mului de execuție, în scopul punerii 
în funcțiune a noilor instalații, grafi
cele au fost reactualizate. Ele sînt mal 
mobilizatoare, cuprinzînd sarcinile con
structorilor și ale beneficiarului. Au 
fost reactualizate, de asemenea, grafi
cele de efectuare a rodajelor, probelor 
mecanice și tehnologice. La aceste lu
crări colaborează secțiile și serviciile 
mecano-energetice, stabilindu-se u- 
nele responsabilități. In plus, apli
carea anumitor măsuri privind orga
nizarea științifică a producției și a 
muncii în fabricile combinatului a 
creat posibilitățile pentru redistribui
rea unui număr însemnat de muncitori, 
maiștri și ingineri de Ia instalațiile 
în funcțiune la cele aflate în montaj, 
asigurîndu-se astfel cadre tehnice ca
lificate, cu experiență, la noile locuri 
de muncă. Deci, condiții există. Im
portant este ca ele să fie fructificata 
la maxim, cu înaltă răspundere pen-* 
tru punerea în exploatare cît mai ur
gentă a noilor instalații productive*

Lorand DEAKI
X corespondentul. ^Sclntall*
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Bogăția tezaurului artistic al unui 
popor este rezultatul efortului crea
tor al generațiilor ce se succed de-a 
lungul timpului. De aceea conti
nuitatea creației artistice
discuției organizate de redacția zia 
rului nostru 
pensabilă a unității patrimoniului 
său artistic, a definirii profilului său 

spiritual.

tema

este o premisa indis

continui- 
,iei artis- 
integrează 

de bună seamă în 
aceea cu caracter mal ge
neral a continuității cultu
rii omenești — a spus prof, 
univ. Dan Bădărău, mem
bru corespondent al Aca
demiei. Se poate oare re
prezenta cultura umanită
ții printr-o succesiune de 
momente marcate fiecare 
prin creația excepțională a 
unui om de geniu, ceea ce 
ar însemna că întreaga so
cietate înaintează grație 
unor individualități proe
minente ? Sau progresul o- 
menirii în cele mai diverse 
domenii, atît în acel _ al 
gîndirii filozofice, al știin
țelor sau al artelor de tot 
felul — literatură, drama
turgie, muzică, arte plas
tice — este fructul unei 
susținute munci colective 
desfășurate de-a lungul se
colelor și chiar al milenii
lor ? Ambele aceste teze 
au fost susținute în de
cursul veacurilor, ambele 
și-au avut partizanii lor și 
ambele au putut fi ilustra
te prin exemple celebre. 
De partea cui se află însă 
adevărul?

De exemplu, umanismul 
individualist al Renașterii 
este uimitor de bine re
prezentat prin geniul uni
versal al unui Leonardo 
da Vinci, pictor de șevalet 
și de fresce, teoretician 
al artei perspectivei, fău
ritor al unor splendide 
statui ecvestre, arhitect și 
urbanist. El a fost și in
giner și totodată om de 
știință lăsînd în urma sa 
valoroase lucrări pe baza 
cărora poate fi considerat 
ca un precursor al mate
maticii și al mecanicii mo
derne, al anatomiei, al ști
ințelor naturale — inclusiv 
paleontologia —, al 
logiei și, în genere, 
retician, izolat în 
lui, al inducției și 
mentului ca bază a 
terii exacte. Alături de a- 
ceastă personalitate tipică 
a enciclopedismului renas
centist ar putea fi invo
cat și exemplul altor teo
reticieni ai vremilor tre
cute, între care s-ar nu
măra și Dimitrie Cantemir 
al nostru, cunoscător a nu
meroase limbi străine, 
muzicolog, desenator des
tul de iscusit, cartograf, 
bun caligraf, dar și istoric, 
arheolog, logician, filozof 
și teolog, geograf, orien
talist, naturalist, lucrînd 
cu convingerea că ar avea 
capacitatea să îmbrățișeze 
de unul singur întregul 
cîmp al cunoștințelor uma
ne. Teoria potrivit căreia 
opera de creație aparține 
și trebuie să aparțină unor 
individualități apare și la 
Francis Bacon, filozof 
ităpînit de dorința de a 
realiza cu mijloacele sale o 
instauratio magno, o cul
tură nouă, universalizantă 
și totalizatoare. La rîndul 
șău Descartes îsi propunea 
să ridice un monument de 
creație care să abordeze 
toate problemele, căci, 
spunea el, aflăm mai multă 
perfecție în lucrarea să- 
vîrșită doar de un meșter.

Nu e mai puțin adevărat 
că, atît Bacon, cît și Des
cartes și-au dat totuși une
ori seama că tumultuoasa 
dezvoltare a culturii epocii 
lor reclama o conjugare a 
eforturilor pe un timp în
delungat ; Bacon nutrea 
chiar ideea de a întemeia 
un vast laborator, sub 
conducerea sa, precum și 
o școală de perfecționare 
a meșterilor.

Trebuie să ajungem însă 
la Blaise Pascal pentru a 
lntîlni o concepție clară a- 
supra întregului proces de 
dezvoltare a civilizației o- 
menești. „întregul șir de 
oameni care se perin
dă de-a lungul atîtor seco
le trebuie considerat ca un 
același om ce-și continuă 
viața și învață mereu" se 
spune în Cugetările sale. 
Viziunea aceasta a soli
darității dintre generațiile 
de cercetători care reîn
noiesc mereu științele și 
artele, dar se sprijină tot
odată unele pe altele, pune 
capăt în mod definitiv fai
moasei dispute a „antici
lor și modernilor". Omeni
rea primitivă poate fi 
privită ca faza copilăreas
că a societății umane ; iz
bucnirea greacă a antichi
tății reprezintă exuberan
ța tinerească 
plin de un 
avînt creator 
toarele ; în 
modernă are 
turitătii. al 
calme, al unei sforțări me
nite să descifreze progre
siv și metodic tainele na
turii. Darwin nu-1 va izgoni 
din știință pe Pliniu, așa 
cum nici Brâncuși nu-1 va 
repudia pe Fidias.

Problema aceasta a 
darității oamenilor 
munca de creare a 
culturi mai are însă 
altă latură. Cultura a 
supus mereu în istorie o 
osmoză care implică o tre
cere a cunoștințelor de la

păturile populare în lumea 
savanților, a cercetătorilor 
valorilor materiale și spi
rituale și invers. S-a avut 
întotdeauna în vedere cînd 
s-au studiat fenomenele 
zise de civilizație că există 
o cultură savantă și o cul
tură populară, aceasta din 
urmă reprezentând un fond 
comun, permanent, al fie-

în plastica românească s-a 
întîmplat la fel. Este astăzi 
imposibil ca pictorii noștri 
moderni, dornici să afle 
forme înnoitoare, să-l uite 
pe Grigorescu ; nu se poate 
omite faptul că acesta a 
subțiat pasta, a eliminat to
nurile sumbre si a introdus 
lumina puternică în tablou 
făcînd posibilă, în felul a- 
cesta, apariția școlii de co- 
loristică care a venit după 
el. De la Aman, Tattarescu 
și toți ceilalți, și pînă în
coace spre Luchian, Tonitza, 
Pallady și Ciucurencu, Gri
gorescu reprezintă veriga 
înnoitoare. De la o pictură 
academistă se trece la o 
pictură modernă care face 
progrese mari. La fel și 
sculptura unde s-a format 
o matcă plastică româ
nească cu Paciurea și Brân- 
cuși. Sistemul acesta de in
fluențe ce se exercită în 
timp confirmă de fapt i- 
deea continuității. Și în 
muzica noastră rezonanțele 
enesciene sînt folosite de 
tînăra școală componistică. 
Dar, de fapt, toate laturile 
acestea ale culturii, indife
rent că este vorba despre

avut marea fericire să-1 
cunosc, nu numai că nega 
ciclul său parnasian, dar 
își manifesta reticențe, de
sigur exagerate, față de ci
clul său hermetic. Apăra 
însă cu o teribilă fervoare 
ciclul său balcanic pe care 
îl integra, și cu perfectă în
dreptățire, într-o linie care, 
descinzînd din literatura 
antonpannescă, ajungea la 
„Craii de Curtea Veche", 
roman pentru care poetul 
nutrea

Am 
ple ca să-mi sprijin du
biile în ceea ce privește 
existența „aeroliților", ca 
să arăt că, în general, orice 
scriitor, orice artist, se în
cadrează în mișcarea vec
torială generală, 
flux riguros al 
într-un domeniu care mă 
preocupă în chip deosebit, 
mă refer la literatura noas
tră satirică, acest flux, a- 
ceastă mișcare permanentă 
se determină într-un mod 
evident, poate mai evident 
decît în orice alte dome
nii : pornește și își are iz
voarele în literatura 
populară, în cimiliturile

de Curtea Veche'
un adevărat cult, 
dat aceste exem-

într-un 
istoriei.

sarea unor adevărate coor
donate prin experimenta
rea acelor diverse stiluri 
ce au dus la realizarea 
unor opere de o mare va
loare, depășind ca semnifi
cație granița țării noastre. 
Consider că în această pe
rioadă cultura românească 
a atins dimensiuni univer
sale și este un neajuns al 
nostru de a nu fi reușit s.ă 
impunem peste hotare, atît 
cît s-ar fi cuvenit, cele mai 
reprezentative creații na
ționale care ar merita, fără 
îndoială, să stea alături de 
valorile secolului XX pe 
plan european.

Cum au apărut însă 
aceste valori naționale ? Ele 
sînt de bună seamă rezul
tatul unor sinteze ale tra
diției și ale inovației, rodul 
asimilării unor elemente 
tradiționale experimentate 
de fiecare dată într-un 
mod original. De fapt, ori
ginalitatea e totdeauna re
lativă fiindcă orice creație 
se bizuie pe ceva : din 
nimic nu rezultă niciodată 
nimic. întotdeauna se por
nește de la niște date, de
seori chiar de la niște mo-

întrucît Arghezi, Blaga, 
Barbu au adus experiența 
lor pînă la capăt, reluarea 
stilului lor n-ar fi decît 
epigonism.

Și experiențele de avan
gardă au adus în vremea 
lor o contribuție la mlă
dierea limbii, a mijloace
lor de expresie. Este însă 
surprinzător să constatăm 
acum repetarea unor ase
menea experiențe care au 
fost de mult depășite ; 
aceasta mi se pare similar 
cu o încercare de a redes
coperi America 1 Astăzi, 
cînd limbajul poetic este 
constituit, poezia noastră 
trebuie să meargă mal 
departe. Or, se întâmplă că, 
dimpotrivă, ne întoarcem 
uneori îndărăt ! Văd că 
unii poeți practică de pildă 
un stil quasi-ermetic, care 
nu-i decît o mimare a fal
sului ermetism consumat 
de mai bine de treizeci de 
ani. N-am avea nimic de 
zis dacă limbajul ermetic 
ar ascunde vreun sens. Dar 
de cele mai multe ori sen
sul e absent și limbajul de 
avangardă e mai de grabă

perimat n-ar fi altceva de
cît un inexplicabil pase
ism".

Paralel cu repeta: 
unor experiențe 
mult depășite
aralel cu repetarea 

i de
. . pe 

le-a ana-

cosmo- 
un teo- 
vremea 
experi- 
cunoaș-

a unui spirit 
extraordinar 

în toate sec- 
fine, lumea 

înțelesul ma- 
plenitudinii

soli- 
în 

unei 
și o 
pre-

ATEACON
cărui popor, o înțelegere 
izvorîtă dintr-o practică 
multimilenară care se de- 
săvîrșește în proverbe, în 
precepte morale, dar și 
într-o 
tiuni 
moniu 
melia 
torită 
iscusința își află oglindi
rea în știință. în tehnici și 
în cultivarea artelor. Este 
o apropiere în care vedem 
împlinindu-se ceea ce un 
popor știe și poate, mește
șugul artistic trecînd în a- 
numite ocazii din 
barzilor, 
genere 
populari 
eților și 
a căror
puterea din fondul de idei, 
de simțăminte, din felul de 
a fi al poporului".

largă arie de no- 
alcătuind un patri- 
propriu, formînd te- 
unei învățături da- 
căreia înțelepciunea,

mîinile 
trubadurilor și în 
ale meșterilor 

în acelea ale po
ale „maeștrilor", 

creație își trage

55 D
acă privim istoria 
culturii în general 
— a spus în conti
nuarea discuției Zoe 

Dumitrescu-Bușulenga —
ne dăm seama că ideea con
tinuității este una dintre 
acelea care deși au fost 
mai cu îndîrjire contestate 
nu au putut fi de fant nici
odată infirmate. Mă gîn
desc, de pildă, la cei mai 
îndrăzneți artiști de la sfîr- 
șitul secolului al XIX-lea 
și de la începutul secolului 
al XX-lea pe care i-ar fi 
supărat orice bănuială de 
antecedență. Mai devreme 
sau mai târziu, ei au fost 
însă forțați de evidența 
faptelor să-și recunoască 
singuri legăturile cu înain
tașii.

în istoria culturii în în
tregimea ei, ideea de con
tinuitate este fundamen
tală, ea apărînd, în pri
mul rînd, ca o coordonată 
cronologică. în al doilea 
rînd, această idee de con
tinuitate începe să se com
plice, devenind o idee de 
cultură, din momentul în 
care încep serierile propriu- 
zise, structurările și creș
terile ; este evoluția care 
presupune și fundamenta
rea .unui sistem de valori. 
Intrăm clar în fenomenele 
de filozofie a culturii pro- 
Driu-zisă.

Ce înseamnă aceasta 7 
Mai simplu spunînd lucru
rilor, este vorba despre de
terminarea unei etape din 
istoria culturii de către o 
altă etapă, anterioară, și 
explicitarea ei mai adînc 
prin etapa care urmează.

Ideea de continuitate 
presupune o strînsă legă
tură interioară, foarte in
timă. între etapele, între 
perioadele șl momentele di
verselor culturi naționale. 
De aceea o perioadă de 
culme în istoria unei cul
turi, de exemplu secolul al 
XVII-lea francez sau, în li
rica românească, momen
tul eminescian, nu poate fi 
niciodată înțeleasă fără an
tecedente. La noi, Eminescu 
nu putea exista, ca limbaj 
poetic, dacă scrisul său nu 
s-ar fi afirmat după .etapa 
pe care o reprezentaseră 
Bolintineanu, Eliade sau A- 
lecsandri; el vorbește ca ei 
pînă cînd își găsește tim
brul specific. Și Macedon
ski avea să scrie la început, 
ca și Eminescu, în limba 
lui Eliade, Bolintineanu, 
Alecsandri pe care el în
suși avea să-i mărturi
sească drept înaintași.

Acești poeți au avut ma
rea onestitate de a recu
noaște punctele lor de ple
care ; mă refer atît la Emi
nescu, care aduce un elo
giu splendid înaintașilor săi 
în „Epigonii", cît și la pre
fața lui Macedonski Ia vo
lumul de poezii din 1880.

Mergînd mai departe, mi 
se pare că toată poezia 
noastră modernă descinde 
totuși într-un fel sau altul 
din Eminescu. Căci pece
tea unui foarte mare 
poet lasă urme indisolubile 
în toate curentele care co
boară din el, tot așa cum 
el s-a format asimilînd cu
ceririle celor ce l-au pre
mers : există o permanentă 
strîngere de aluviuni în 
creația unui mare poet și 
apoi o inevitabilă disociere 
care duce cultura națională 
spre orizonturi fără de sfîr- 
șit. Lucrurile se întîmplă 
așa nu numai în poezie, ci 
în toate domeniile artei. Șl

literatură, despre muzică, 
despre plastică 
teatru, se trag 
lozofie unitară, 
ziune comună, 
izvorîte dintr-un specific de 
existență caracteristic pen
tru un popor. Filozofia 
aceasta ne însoțește, une
ori poate fără să știm, în 
toate împrejurările vieții 
noastre, în toate gesturile, 
în toate acțiunile, în toate 
măruntele mișcări pe care 
le schițăm.

De fapt, toate aceste re
acții și atitudini ne carac
terizează și ne leagă. Și 
prin cele mai moderne tră
sături de pensulă și prin 
cele mai îndrăznețe lovituri 
de daltă sau prin cele mai 
insolite întorsături ale cu- 
vîntului se exprimă un tre
cut milenar de cultură și 
de filozofie pe care poate 
că artistul mînuitor al ma
terialelor respective nici 
nu-1 bănuiește. Nu ne pu
tem rupe niciodată de pă- 
mîntul natal, de pămîntul 
acesta de care ne 
trecutul nostru, 
mentul scolasticii 
vale a fost în fond o con
secință a unei asemenea 
încercări. în momentul în 
care Renașterea avea să a- 
ducă afirmarea fiecărui po
por în gîndirea europeană, 
sigur că scolastica avea să 
abandoneze terenul. Nu e- 
xistă sub acest raport cu
rente universale, există nu
mai exprimări naționale ale 
universalului. Universalul 
nu poate fi exprimat în- 
tr-o limbă universală ; 
există limbile naționale 
care, exprimînd un mod 
propriu de gîndire, reușesc 
să atingă valorile univer
sale.

Fără îndoială că 
ce privește continentul nos
tru există un spirit euro
pean, cum spunea Valery, 
care izvorăște din filozofia 
greacă și alte date de cul
tură, dar ceea ce ne inte
resează în acest spirit euro
pean este tocmai continui
tatea națională, care cons
tituie factorul distinctiv, 
creator și plin de puteri."

sau despre 
dintr-o fi- 
dintr-o vi- 
toate fiind

leagă
Fali- 

medie-

în ceea

m sentimentul — a 
spus Aurel Baran
ga — că discuția 
noastră înscrie la 

ordinea sa de zi o problemă
dintre cele mai importante, 
în măsura în care ridică în
trebarea : este actul artis
tic o structură autonomă, 
independentă, fără trecut, 
fără viitor sau, dimpotrivă, 
se încadrează într-un flux 
general al istoriei, într-o 
linie generală de dezvoltare 
ascendentă și continuă ? 

Cred că în materie de 
artă literară nu se poate 
vorbi de „aeroliți", scriitori 
care ar apărea pe firma
mentul literaturii aseme
nea unui corp straniu, venit 
dintr-un spațiu extrateres
tru. Termenul acesta „aero- 
lit" l-am întîlnit, folosit 
cu semnificații literare, 
pentru prima oară, în pre
fața lui Edmond Jaloux, la 
o ediție a „Cîntecelor lui 
Maldoror". Am impresia 
că sentimentul de „aerolit" 
pe care îl comunica Lau- 
treamont venea din carac
terul insolit al poeziei sale, 
de o fascinantă seducție, și 
din destinul tragic al unui 
poet mort la 20 de ani. 
Dar după ce reușești să te 
eliberezi de adevărata ob
sesie spirituală pe care o 
exercită un asemenea caz, 
îți dai seama că și Lautrea- 
mont se include unui mo
ment istoric dat, unui anu
mit climat, acela care a 
creat întreaga poezie simbo
listă franceză din ultimele 
decenii ale veacului nouă
sprezece.

Am fost decenii întregi 
sedus de sentimente contra
dictorii și tulburat de fe
nomenul Bacovia, poet ce 
ne-a lăsat una dintre crea
țiile cele mai fascinante ale 
literaturii noastre. Apro- 
fundîndu-1 îți dai seama că 
și Bacovia se integrează 
într-un cod genetic artis
tic — iertați-mi formula
rea insolită — în curentul 
dominant al contemporane
ității începuturilor sale li
terare, marcat de prezența 
lui Macedonski. într-o si
tuație similară mi se pare 
a se afla poezia lui Ion 
Barbu. Poetul, pe care am

sau strigăturile, în snoa
vele pendulînd între iro
nie și sarcasm, trece prin 
paginile îmbibate întot
deauna de un accentuat 
simț al umorului din lite
ratura cronicărească și se 
potențează în cea cultă. 
Mă gîndesc aici la o operă 
absolut fenomenală, încă 
insuficient valorificată, la 
„Țiganiada" lui Budai De- 
leanu, de unde firul trece 
mai departe prin opera lui 
Anton Pann pentru ca să 
ajungă la Alecsandri, 
Creangă și Caragiale. Și

dele. A recunoaște acei 
factori permanent! cărora 
le subsumăm creația noas
tră este un lucru cît se 
poate de firesc, cu condiția, 
bine înțeles, de a nu ajunge 
la epigonism. Dacă ne gîn- 
dim doar la autorii cei mai 
de seamă ai perioadei din
tre cele două războaie, vom 
putea observa cu destulă 
ușurință cum ei s-au în
temeiat pe tradiție, înțe
leasă într-un sens superior, 
nu ca repetare a unor lu
cruri care s-au mai spus, 
în acest sens, Mihail Sado-

retrograd, curată obscuri
tate și nimic altceva".

„Ca un scriitor care am 
militat în mișcarea noastră 
de avangardă — a inter
venit Aurel Baranga — îmi 
îngădui să atrag atenția, în 
spiritul discuției noastre, că 
nici aceste mișcări, oricît 
de iconoclaste, nu au fost 
rupte de orice tradiție. 
Plecînd de la revista „Sim
bolul" a lui Tristan Tzara 
și Ion Vinea, ajungînd la 
momentul deosebit de im
portant al „Contimporanu
lui" ai aceluiași Ion Vinea
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Uzat criticul Al. Piru poate 
fi observat și un anume 
exclusivism — a continuat 
Valeriu Râpeanu.

Am auzit, nu de mult, un 
intelectual susținînd că fie
care generație 
din patrimoniul 
trecutului acele 
corespund mai 
lurilor și sensibilității sale. 
Ideea este, la prima vedere, 
seducătoare, dar scrutată cu 
mai multă atenție ea se 
dezvăluie arbitrară și ne
conformă adevărului. Ni
meni nu neagă, de pildă, că 
anumiți scriitori și anumite 
opere pot trece, la un 
moment dat, prin perioade 
de întunecare • a gloriei. 
Posteritatea este mai se
veră decît contemporanii 
care fac uneori loc cu lar
ghețe și unor „glorii" efe
mere. Nu este însă vorba 
de asemenea cazuri ci de 
acele valori care, selectate 
la un moment dat de masa 
cea mai largă a cititorilor 
— și drept urmare incluse 
cel mai adesea în manua
lele școlare — se’ spune că 
nu ar mai putea fi recep
tate ca atare de generațiile 
următoare. Realitatea de
monstrează însă contrariul. 
Pe măsură ce trec anii, 
datorită unui proces natu
ral de evoluție, de cuprin
dere într-o perspectivă cît 
mai largă și cît mai adevă
rată a istoriei unei culturi, 
avem revelația unor per
sonalități a căror însemnă
tate doar o intuiam și pe 
care nu reușeam să o fixăm 
în toată plenitudinea și 
amploarea ei. Tipărirea 
operei lui Nicolae Iorga, 
să spunem, înseamnă nu 
numai reîntâlnirea cu un 
neîntrecut istoric, dar și 
cu unul dintre cei mai 
mari scriitori care a a- 
tins, pe unele tărîmuri, 
cum ar fi acela al por
tretului, biografiei etc, 
culmi înalte. Tipărirea unei

selectează 
cultural al 
valori care 
bine ldea-

de-a lungul timpului. Pen
tru că sensibilitatea sa era 
constituită temeinic pe te
meliile armoniei, ale mă
surii, ale echilibrului, ale 
frumosului și bunului gust, 
într-un cuvînt, era o sen
sibilitate receptivă și nu 
închistată. Ne-am situa pe 
un teren contrar adevărului 
dacă am vorbi despre o 
sensibilitate șl un gust a- 
temporal, stabilite o dată 
pentru totdeauna în tipare 
imuabile. Progresul ca și 
recepția artei ar fi în atari 
condiții de neconceput. 
Prefacerile în structura so
cială, în nivelul de civili
zație al omului și al socie
tății, însușirea unei noi fi
lozofii asupra lumii, intra
rea din ce în ce mai accen
tuată în orbita vieții mo
derne, ridicarea nivelului 
cultural, toate aceste date 
aduc cu sine transformări 
fundamentale ale gustului, 
ale ariei de percepție. De 
aceea, coordonatele funda
mentale ale sensibilității 
poporului român s-au lăr
git și s-au adîncit neconte
nit, ținînd pasul cu înnoi
rile adevărate ale vieții șl 
artei, însușindu-și-le și 
propulsîndu-le.

Gustul poporului nostru 
s-a dovedit de-a lungul 
veacurilor apt pentru cele 
mai subtile forme ale cul
turii și artei. De aceea, 
prin toată istoria noastră 
spirituală trece un filon de 
bun simț și de rafinament 
estetic, care a făcut să ne 
apropiem ceea ce este 
valoros și permanent, ast
fel încît toate încercările 
de a stabili clasamente și 
ierarhizări arbitrare sînt 
sortite de la început eșecu
lui".

n
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veanu făcînd roman istoric 
pornea de la Costin și 
Neculce cronicarul, dar era 
vorba de o fază superioară 
a evocării trecutului. Tot 
așa s-a putut recunoaște în 
Ion Pillat un Alecsandri 
modern. Și în teatru, de 
pildă, la Camil Petrescu 
putem recunoaște urme din 
Caragiale, cel puțin în co
media sa „Mitică Popescu", 
în timp ce Lucian Blaga, 
neaflînd un model în tea
trul cult, a recurs la mi
turi folclorice și a obținut 
rezultate foarte interesante.

— trecînd prin cele
lalte etape, „Punct", „In
tegral", „unu", vedem că 
ele reprezintă o linie con
tinuă, istoricește determi
nată. Chiar și o mișcare 
atît de profund negatoare 
ca cea suprarealistă se re
vendică de la un proces 
istoric. în primul său ma
nifest Breton dă o bază de 
opere pe care le recunoaște 
de la Dostoievski, prero
manticii germani, pînă la 
fabuloasa „Alice în tara 
minunilor" și cu care își 
stabilește aderențe.

ediții Macedonski înseamnă 
pentru tînăra generație 
cunoașterea unei opere poe
tice de o excepțională vir
tuozitate artistică, care a 
marcat unul dintre momen
tele cruciale ale lirismului 
românesc. Retrospectivele 
Luchian, Tonitza, Șirato, 
Tuculescu, Dărascu, Ghiață, 
au prilejuit adevărate re
velații și au fixat pentru 
zeci de mii de oameni uni
versuri coloristice de o 
mare noblețe. Procesul a- 
cesta nu s-ar putea realiza 
desigur instantaneu : el pre-

Fără îndoială — a 
spus Pompiliu Mar
eea — în orice do
meniu al spiritului 

progresul nu este cu putin
ță fără cunoașterea și asi
milarea temeinică a valo
rilor trecutului, evident nă
zuind mereu să le depășim. 

Progresul în cultură se 
realizează, după părerea 
mea, pe două laturi: pe de 
o parte datorită evoluției 
continue a mijloacelor de 
expresie, a instrumentelor 
de lucru, și pe de alta da
torită talentului înnăscut 
al creatorului. Dacă toată 
lumea este de acord că în 
ceea ce privește mijloacele 
de expresie cunoașterea a 
ceea ce s-a realizat pînă în 
acel moment este o condi
ție sine qua non a progre
sului în cultură, ideea de 
geniu a fost de foarte mul
te ori mistificată, recunoaș
terea genialității transfor- 
mîndu-se într-un fetiș. Ge
niul este însă numai o po
tentă care, spre a se reali
za, trebuie pusă în condi
ții favorabile. Prima și cea 
mai importantă dintre a- 
ceste condiții este tocmai 
cunoașterea și stăpînirea 
a tot ceea ce s-a creat pînă 
atunci fundamental, pentru 
ca pornind de la pragul 
lăsat de înaintași să se con
tinue, mai departe, ridica
rea edificiului literaturii 
naționale. Unde poate duce 
ignorarea cuceririlor îna
intașilor, o pot demonstra

sau

mai 
evi-

pentru că vorbeam de Ca
ragiale, poate că nu e inu
til să reamintim că întreaga 
sa operă genială se află 
embrionar prefigurată în 
„Cînticelele comice" ale lui 
Alecsandri. După cum 
rămîne la fel de tulbură
tor fenomenul continuită
ții și felului cum a germi
nat opera genială a autoru
lui „Scrisorii pierdute". La
turi diferite, accente deo
sebite se valorifică în 
opera unor dramaturgi care 
au scris între cele două 
războaie mondiale, și mă 
gîndesc la Camil Petrescu 
cu al său „Mitică Popescu", 
la Mircea Ștefănescu 
Tudor Mușatescu.

Fenomenul însă cel 
interesant mi se pare
denta filiație Caragiale- 
Ionescu. îndeobște, cînd se 
abordează astăzi la noi a- 
ceastă problemă, se face pe 
o cale întoarsă : se por
nește de la pseudo-absurdul 
ionescian ca să se caute și 
să se descopere un absurd 
caragialean. Mă înscriu în 
fals cu privire la absurdul 
amîndurora. Ceea ce se nu
mește în mod curent și 
abuziv absurd este un feno
men de exagerare conștien
tă, foarte puternică și ne
cruțătoare, Ionescu împin- 
gînd grotescul caragialesc 
pînă la disperare și delir, 
fiindcă lumea pe care o 
vede i se pare mai misti
ficată, mai tragică, mai 
dureroasă și mai contra
dictorie. Cu riscul căde
rii în păcatul sociolo
gismului vulgar, aș spune 
că grotescul și sarcas
mul ionescian sînt gro
tescul și sarcasmul caragia
lesc la treapta istorică a 
imperialismului.

Mi-am îngăduit aceste su
mare observații ca să arăt 
cum se încadrează scrii
torii în fluxul isto
riei. Să fie însă limpede, 
nu susțin o istorie a lite
raturii care să se bazeze 
pe eliminarea elementelor 
distinctuale ale scriitorilor, 
căutînd să descopere și să 
pună în valoare doar ce 
le este comun. O aseme
nea istorie literară ar fi 
mai degrabă un compendiu 
de eșecuri. Dar cred că o 
adevărată istorie a lite
raturii este aceea care sta
bilește matricea generală 
înăuntrul căreia se inte
grează la locul și înălțimea 
cuvenită fiecare scriitor 
cu coeficientul și aportul 
său personal la procesul 
dezvoltării generale".

55 D întotdeauna proble
ma continuității în 
creația artistică o 
implică și pe aceea 

a raportului dintre tradi
ție și inovație — a remar
cat în cuvîntul său Al. Piru. 
Această problemă s-a pus 
în toate epocile și, evident, 
a primit de fiecare dată o 
rezolvare aparte.

în ceea ce ne privește, 
noi venim după o perioadă 
strălucită în cultura româ
nească, cum a fost aceea 
dintre cele două războaie, 
perioadă cu rădăcini adînci 
în epocile anterioare și cu 
prelungiri hotărîtoare î,n 
anii noștri. Este vorba nu 
numai de existența unor 
modele pentru creatorul 
contemporan, dar și de tra
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RENO AST
Sînt exemple concludente 
care dovedesc că mereu 
trebuie să tragem învăță
turi din 
lor.

Epoca 
așa cum 
mai spus 
rea în niște coordonate sti
listice naționale. Nu putem 
să vorbim într-un limbaj 
universal, opera de artă se 
colorează totdeauna în ra
port de determinantele sale 
spațiale și temporale speci
fice. Literatura înseamnă 
o disciplinare a realului în 
funcție de niște perma
nențe. în Evul Mediu prin 
realism se înțelegea repre
zentarea realelor, a ideilor 
platoniciene. De aici doc
trina clasică cu estetica 
prototipurilor, a unei uma
nități invariabile. Realis
mul modern, preocupat nu 
mai puțin de creație sub 
speța eternului, nu mai 
face totuși abstracție de 
timp și loc, el introduce o 
viziune istorică a faptelor, 
în funcție de coordonatele 
temporale în primul rînd. 
Interesează totuși ca artis
tul să aibă în vedere ne
contenit universalul, nu 
particularul sau accidenta
lul. Dacă viziunea artistică 
nu este subsumată unei 
idei coordonatoare cu va
loare generalizatoare, atun
ci rămînem în planul re
portajului, care este numai 
punctul de ’plecare al lite
raturii și nu trebuie’ con
fundat cu literatura pro- 
priu-zisă.

Aș vrea să mă opresc 
acum și asupra altei pro
bleme, aceea a așa-numite- 
lor experiențe. Experien
țele pot fi practicate o dată, 
dar după aceea trebuie 
depășite, pentru că tot ex- 
perimentînd mereu ' nu mai 
ajungem niciodată să creăm. 
O anumită experiență poate 
să însemne la un moment 
dat o revoluție fie în con
ținut, fie în formă. în 
epoca lui Eminescu de pil
dă s-a produs o revoluție 
în ceea ce privește forma : 
de-abia atunci poezia noas
tră se ridică la nivelul 
unei adevărate expresii 
artistice. După aceea nu 
s-a mai putut scrie cum se 
scria anterior. Dar Emi
nescu n-a rămas la simpla 
experiență formală, a știut 
să tragă toate consecințele 
din ea. Reluarea emines- 
cianismului nu a mai putut 
da însă nimic.

în perioada dintre cele 
două războaie s-a produs 
iarăși o mare experiență — 
Tudor Arghezi și ceilalți 
poeți de seamă ai vremii — 
creîndu-se un nou lim
baj artistic, după care nu 
se mai putea reveni la 
perioada anterioară. Dar

lecțiile

noastră 
foarte 
aici —

înaintași-

cere — 
bine s-a 
exprima-

Vad acum la noi un in
teres deosebit pentru miș
carea de avangardă dintre 
cele două războaie mondi
ale și cred că e un lucru 
merituos cercetarea colec
țiilor vechilor publicații 
care au reprezentat-o. Dar, 
din păcate, se ajunge la o 
umflare a acestui fenomen, 
la o atribuire de merite 
care nu 
cerbare 
îndoială 
noaștere 
Dacă, în același timp, aceste 
mișcări de avangardă par

există, la a exa- 
care denotă fără 
o insuficientă cu- 

a fenomenului.

supune parametrii extrem 
de diferiți. îmbucurător 
este însă faptul că un 
public receptiv și dor
nic realmente de cul
tură adevărată își apropie 
aceste valori nu cu un 
entuziasm factice și nedi
ferențiat, ci introducîndu-le 
în mersul viu al culturii 
noastre, acordîndu-le locul 
pe care îl merită.

Și atunci au oare drep
tate cei care susțin că 
această selecție trebuie re
alizată de fiecare genera
ție ? Să ne imaginăm că

numeroși poeți care au ilu
zia și chiar convingerea 
originalității, dar care, în 
realitate, sînt, fără voia lor, 
epigoni ai unor etaloane 
poetice anterioare. Există, 
desigur, poeți cultivați, 
care cunosc opera înainta
șilor dar le lipsește pute
rea de a o depăși (e vorba 
de puterea talentului), mul- 
țumindu-se cu 
voia lor, a cînta 
maeștrilor.

Recunoașterea ______
tății în cultură este un fac
tor esențial al dezvoltării

sau fără 
în struna

continui-

pe care le trăiești șl în spi
ritul adine al acestor vre
muri, trebuie, după părerea 
mea, asociată în mod nece
sar cu cunoașterea, mal 
mult, cu respectul patrimo
niului durat pînă la tine. 
Efortul făcut astăzi la noi 
pentru afirmarea valorilor 
trecutului trebuie să con
stituie o pildă pentru orice 
creator.

Un fapt îmi apare ciudat 
șl anume : cei ce absoluti
zează și glorifică ideea de 
„noutate" asimilată de re
gulă cu „spiritul modern" 
sînt de obicei, și nu numai 
la noi, tinerii, cei ce n-au 
luat contact suficient cu 
marea cultură. Maturitatea 
spirituală și culturală a 
fost totdeauna incompati
bilă cu ignorarea sau dis
prețul predecesorilor. Se 
va spune că, totuși, tinere
ții îi este proprie îndrăz
neala, lipsa de prejudecăți, 
energia creatoare, elanul 
neconsumat... Firește, tine
rețea e superbă, plină de 
pasiunea clocotitoare și 
dezlănțuită, fără de care 
nimic nu se clădește. Dar 
tinerețea nu este, cum 
se crede, privilegiul unei 
vîrste limitate. Tinerețea 
este o stare a spiritului 
uman care poate deveni o 
permanență și o condiție a 
existenței unor personali
tăți. Exemplul lui G. Că- 
linescu este concludent.

Blazarea, care este în
tr-un fel o formă a igno
ranței juvenile, n-a atins 
niciodată spiritele mari. 
Desigur, teribilisme, expri
mate mai ales sub forma 
subestimării predecesorilor 
(mai totdeauna negarea 
este o urmare a ignoran
ței) au existat totdeauna 
și nu ne facem nici o iluzie, 
vor exista încă. Vecinăta
tea celor mari se pare că 
a fost și rămîne un factor 
de incomoditate. Negînd 
însă, ce au afirmat icono
claștii ?

Lipsa unei acute conș
tiințe a evoluției organica 
a literaturii noastre. ig
norarea continuității a a- 
vut șl are uneori consecințe 
regretabile în istoria lite
rară, în studierea unui au
tor, a unui curent din li
teratura română. Să luăm 
să zicem, cazul unui poet ca 
Blaga, despre care au apă
rut, în ultimii ani, contri
buții temeinice. Cu toate 
acestea lectura lor provoacă 
uneori un sentiment de 
insatisfacție pentru că in
terpretarea operei poetului 
este prea puțin legată de 
spațiul național și în pri
mul rînd de folclorul și 
mitologia populară. Fireș
te, Blaga a fost un intelec
tual de ținută europeană și 
este cu neputință a-i ana
liza contribuția fără să-1 
încadrezi în gîndirea con
tinentală ; dar cultura Iul 
Flaga s-a altoit pe un fond, 
pe o spiritualitate autohto
nă, pe crezurile noastre 
populare care se cuvin re 
liefate cu o mult mai man.- 
pregnanță.

în crearea unui climat 
traversat de ideea conti
nuității în cultură, în artă, 
critica și Istoria literară 
joacă un rol major. Nu este 
vorba de propagarea șl 
cultivarea apriorică a aces
tei idei, ci de aplicarea el 
concretă în dinamica vie
ții noastre culturale unde 
se impune singură ca o 
realitate obiectivă".

Dacă vorbim astăzi des
pre continuitate — a spu» 
Valeriu Râpeanu — o fa
cem cu conștiința că a- 
ceastă noțiune nu reprezin
tă un element închistat șl 
conservator, ci, dimpotrivă, 
un element dinamic, un 
factor de progres. Nu nu
mai pentru că știind ceea 
ce au realizat înaintașii 
noștri putem porni de la 
un tezaur statornicit, dar 
în același timp scrutând 
trecutul avem posibilitatea 
să aflăm modalitățile cele 
mai sigure de punere în 
lumină a ceea ce este nou, 
a prefacerilor sociale și 
spirituale care ne indivi
dualizează în timp și in 
spațiu. Am spune că înnoi
rea și progresul real al ar
tei, capacitatea ei de a cu
prinde necontenit o ari» 
din ce în ce mai amplă d»

ARTISTICE
unor tineri fenomene mira
culoase, demne de reinven- 
ție, este și din vina noas
tră. fiindcă nu le-am pus 
la timp la îndemînă cele 
mai bune mijloace de infor
mare și, poate, fiindcă 
n-am exprimat suficient 
ideea că, în viață, și mai 
ales în artă, nimic nu se 
inventează a doua oară. 
Sau se inventează dar cu 
cel mai grav dintre riscuri, 
acela al epigonismului".

„Aș vrea să precizez încă 
o dată — a reluat firul dis
cuției Al. Piru — faptul că 
experiențele formale și de 
conținut la care mă refe
ream mai înainte le consi
der depășite în momentul 
de față și cu atît mai 
curioase cu cît neglijează 
conținutul, fondul litera
turii, pentru că și aci tre
buie să venim cu ceva nou. 
Fiecare epocă a adus, în 
mod firesc, un alt conținut 
decît epoca anterioară, ceea 
ce se așteaptă și de la noi. 
Dacă ne apropiem mereu 
de aceleași teme și le tra
tăm mereu cu aceleași mij
loace ca precursorii noș
tri, nu vom realiza nimic 
deosebit, nu vom putea 
evita stereotipia. Vom fi 
neo-semănătoriști, neo-su- 
prarealiști etc. și niciodată 
noi înșine. Pe noi ne con
fruntă însă problemele lu
mii contemporane și pe 
acestea trebuie să le abor
dăm cu mijloacele noastre.

în rezumat, continuitate 
înseamnă în literatură în
sumarea tradiției și toto
dată transgresarea ei. Cul
tivarea avangardismului

lucrurile s-ar petrece ast
fel ; nu s-ar transforma 
istoria culturii noastre în
tr-o permanentă muncă de 
Sisif ? Fiecare generație ar 
lua mereu de la capăt re
considerarea valorilor cul
turale, apoi cei care vin 
după ei ar nega selecția 
făcută și ar începe impune
rea altora și excluderea 
celor selectați pînă la ei 
și așa mai departe. Și cine 
și-ar putea asuma răspun
derea de a opera asemenea 
incizii în trupul viu al unei 
culturi ? Pentru că „nu-mi 
place mie" nu este sinonim 
cu „trebuie eliminat" din 
istoria culturii ? O operă 
de artă are o valoare obiec
tivă, care o impune în 
configurația vieții spiri
tuale a unui popor.

Se face adeseori apel, 
atunci cînd se resping opere 
ale trecutului, la ceea ce 
se numește „sensibilitatea 
modernă". Dar oare această 
noțiune nu se constituie 
tot din punct de vedere 
istoric, nu este rezultatul 
unui proces îndelung de 
evoluție, de sedimentări, de 
îmbogățiri succesive ? Sen
sibilitatea unei generații se 
formează pornind de la 
ceea ce a continuat să stră
lucească sau a fost receptat 
ca valoare autentică din 
toată istoria unei civilizații, 
în această noțiune, compo
nentele cele mai rezistente, 
cele care dau axul stabili
tății sînt formate într-un 
proces istoric extrem de 
îndelungat, consumat îna
intea 
aceea 
poate 
sivist. 
fost întotdeauna 
la ceea ce s-a produs viabil

noastră. Tocmai de 
„gustul modern" nu 
fi restrictiv și exclu- 
Poporul român a 

receptiv

culturale. demon
strează aceasta — după 
cum s-a mai arătat în 
cursul discuției — marile 
personalități ale culturii 
noastre din toate timpurile. 
Dacă, spre pildă, plugul de 
lemn a devenit un obiect 
de muzeu în raport cu trac
torul modern, Homer con
tinuă și va continua să 
exercite asupra lumii mo
derne aceeași influență vie, 
adresîndu-se, cu mijloacele 
desăvîrșite ale artei, tutu
ror epocilor, care continuă 
să-1 recunoască drept unul 
din etaloanele supreme ale 
artei. S-ar dovedi nevred
nic și demn de compătimit 
acel arhitect care ar ignora 
sau disprețul Domul din 
Milano, Catedrala Notre 
Dame, bisericile din Mol
dova clădite pe vremea lui 
Ștefan cel Mare sau mo
numentele artei brîncove- 
nești, după cum tot atît de 
nevrednic ar fi acel poet 
care nu cunoaște, prin ope
ra lor, pe Dante, pe Sha
kespeare, pe Eminescu sau 
Octavian Goga.

Ignoranța nu poate fi, în 
nici un fel de condiții, pro
ducătoare de valori. Fe
cundă poate fi, o dovedesc 
ațîtea exemple, dar nu în 
ordinea valorilor. Unii îl 
invocă pe Creangă, care ar 
fi fost „incult". Dar, cum a 
demonstrat magistral G. Că- 
linescu, autorul lui „Harap 
Alb" era o adevărată enci
clopedie de cultură popu
lară, și așa se explică uni
citatea operei sale. Talen
tul fără cultură ca și cul
tura fără talent nu vor clă
di niciodată opere durabile. 
Năzuința de a îmbogăți pa
trimoniul național cu opere 
noi, pe măsura vremuril<y>

probleme, de a-șl lărgi sfe
ra observației sociale și su
fletești — în noul context 
al existentei materiale șl 
spirituale a poporului ro
mân constructor al socia
lismului — nu se poate 
realiza decît dacă știm cum 
aceste deziderate ale ori
cărei creații majore s-au 
împlinit în epocile trecute, 
dacă evităm repetiția și ne 
străduim să adăugăm un 
nou sens și o nouă treaptă 
față de ceea ce am cuce
rit. Ideea de continuitate 
respinge repetiția, epigonis- 
mul și oferă cîmp larg des
chis neîncetatei depășiri, 
constituie premisa unui e- 
fort permanent de a pune 
tot ceea ce s-a acumulat 
în slujba unui univers nou 
de viată ce se cere relevat 
și transpus conform sta
diului la care a ajuns cul
tura universală, gradul de 
cultură al poporului ro
mân. Poate părea parado
xal, dar continuitatea între 
marile figuri și marile mo
mente ale artei noastre a 
constituit secretul evitării 
atitudinii de închistare și 
de lipsă de receptivitate 
față de ceea ce cultura uni
versală a produs. Cred că 
în noțiunea de continuita
te trebuie inclusă deopotri
vă atît această necontenită 
reliefare a tezaurului na
țional cît și apropierea de 
marile valori ale culturii 
universale. Ea are un con
ținut dialectic, presupunînd 
negare a ceea ce este ve
tust, perimat și însumare a 
ceea ce este mereu nou șl 
viabil.

Masâ rofundâ de 
Sorin MOVILEANU
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Cronica ■ I ■ zilei A APĂRUT REVISTA:
Răsfoind presa străină

Sîmbătă seara s-a înapoiat în 
Capitală, venind de la Moscova, 
delegația Ministerului Forțelor Ar
mate condusă de general-colonel 
Ion Ioniță, ministrul forțelor ar
mate, care, la invitația ministru
lui apărării al U.R.S.S., mareșal 
A. A. Greciko, a participat la ma
nifestările prilejuite de cea de-a 
50-a aniversare a Armatei Sovie
tice.

w
Sîmbătă seara a părăsit Capitala, 

îndreptîndu-se spre patrie, delega
ția de învățămînt din U.R.S.S., 
care — în cadrul schimburilor cul
turale dintre Republica Socialistă 
România și Uniunea Sovietică — a 
făcut o vizită de două săptămîni 
în țara noastră. Delegația, con
dusă de I. P. Ciornîi, adjunct al 
ministrului învățămîntului public 
din R.S.S. Moldovenească, a vizi
tat Palatul pionierilor din Capi
tală, universitățile din București 
și Cluj, licee și institute pedago
gice din Brașov și Cîmpulung-Mus- 
cel. Oaspeții au avut întrevederi 
cu acad. Șt. Bălan, ministrul învă
țămîntului, și prof. univ. Miron 
Constantinescu, adjunct al minis
trului învățămîntului, și cu alți 
reprezentanți ai învățămîntului din 
țara noastră.

★
A plecat la Helsinki o delegație 

oficială de ziariști români, condusă 
de Gheorghe Serafin, redactor șef- 
adjunct la revista „Lumea", care, 
la invitația M.A.E. finlandez, va

face o vizită de documentare în 
Finlanda.

★
Sîmbătă a plecat spre Geneva 

prof dr. docent Stanciu Stoian, 
membru corespondent al Acade
miei, care între 27 și 28 fe
bruarie, va reprezenta țara noastră 
la cea de-a 45-a sesiune a Comite
tului executiv al Biroului interna
țional de educație.

Sesiunea va dezbate, printre al
tele, rezultatele ultimelor conferin
țe internaționale de instrucțiune 
publică, va definitiva ordinea de 
zi a conferințelor ce se vor desfă
șura în cursul anilor 1968 și 1969 
și va supune spre aprobare proiec
tul de acord cu U.N.E.S.C.O.

★
în cadrul sărbătoririlor de sub egi

da U.N.E.S.C.O., prilejuite de ani
versarea a 100 de ani de la nașterea 
marelui om de știință Ion Athana- 
siu, creator al școlii românești de 
fiziologie experimentală, savant cu 
renume mondial, a avut loc sîm
bătă în comuna Sascut, din județul 
Bacău (satul natal al savantului), 
o manifestare comemorativă dedi
cată vieții și activității ilustrului 
profesor și cercetător.

Conferențiarul universitar Nico- 
lae Varachiu a prezentat în fața 
unui numeros auditoriu aspecte din 
activitatea științifică a lui Ion A- 
thanasiu, precum și cîteva docu
mente inedite aparținînd savan
tului. (Agerpres)

fi
LUPTA DE CLASĂ"

nr. 2/1968

Acest număr al revistei publi
că — în cadrul rubricii „Activi
tatea de partid și perfecționarea 
conducerii vieții social-economi- 
ce“ materialele : Ridicarea nive
lului calitativ al muncii de partid 
de DUMITRU POPA, întărirea 
rolului organizațiilor dc partid 
de GHEORGHE CĂLIN, Atri
buții lărgite, răspunderi mai înal
te de ION CÎRCEI, Apropierea 
conducerii politice de viața so- 
cial-economică de PETRE DU
MINICĂ.

In continuare, revista cuprin
de articolele: Unele considera
ții cu privire Ia conceptul de co
interesare materială în socialism 
de CONSTANTIN MOISUC, 120 
de ani de la apariția „Manifestu
lui Comunist" de H. DONA, Sta
tele mici și mijlocii în relațiile in
ternaționale de MIRCEA MALI- 
ȚA, Noi forme ale contradicțiilor 
interimperialiste de SILVIU BRU- 
CAN. Revista mai inserează 
Proiectul de tematică a cursului 
de socialism științific. In conti-

nuare, la ancheta redacției — 
„Filmul românesc și problemele 
actualității" răspunde IOAN 
GRIGORESCU.

Revista publică, de asemenea, 
materialele: General și particu
lar în dezvoltarea socială de 
ION ȘERBĂNESCU, Sociolo
gia și psihologia socială de PE
TRU PÂNZARU — la rubrica 
„Sociologie și cercetarea socia
lă" ; Calificarea și perfecționa
rea cadrelor didactice de V. BU- 
NESCU, V. ȘTEFĂNOIU, în
drumare competentă de ELENA 
POPESCU-BRÎNZAN — la ru
brica „Dezvoltarea învățămîntu
lui de cultură generală" ; Opinii 
cu privire la gîndirea economică 
burgheză din România interbeli
că de NICOLAE IVANCIU — 
la rubrica „Gîndirea economi
că" ; Pagini din lupta muncito
rimii hunedorene de GHEOR
GHE UNC, Marin Preda : „Mo- 
romeții", vol. II de DUMITRU 
MICU, precum și rubricile 
„Revista revistelor" și „Fișier".

vremea
Secretarul tie stat al afacerilor

culturale și informațiilor al Tunisiei 
a părăsit Capitala

Sîmbătă dimineața a părăsit Ca
pitala secretarul de stat al afaceri
lor culturale și informațiilor al 
Tunisiei, Chedli Klibi, care, însoțit 
de funcționari superiori din. acest 
secretariat, a făcut o vizită în țara 
noastră la invitația președintelui 
Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, Pompiliu Macovei.

în încheierea vizitei, secretarul 
de stat al afacerilor culturale și 
informațiilor al Tunisiei a răspuns 
la întrebările pe care i le-a adre
sat redactorul Agenției române de 
presă, Sanda Ionescu.

Primul rezultat, și cel mai im-

Școală de programatori 
pentru calculatoarele 

> electronice
în vederea asigurării econo

miei naționale cu cadre nece
sare deservirii calculatoarelor 
electronice, Ministerul Invăță- 
mîntului a înființat o școală de 
programatori cu durata de 1 an, 
care va funcționa în București, 
bulevardul Lacul Tei nr. 63.

Concursul de admitere se va 
ține în perioada 10—15 martie 
a.c. și va consta în probe scrise 
și orale la matematici (algebră 
și analiza matematică), din ma
teria predată în liceu, secția 

x reală. La concurs sînt primiți 
. ; absolvenți de liceu cu examen 

de bacalaureat. înscrierile se 
fac pînă în preziua concursului 
de admitere, Ia sediul școlii. In
formații suplimentare pot fi 
luate de la secretariatul școlii.

portant, al vizitei în România, a 
spus oaspetele, este acela că am 
cunoscut țara, am cunoscut o sea
mă de personalități românești, ceea 
ce mi se pare foarte important 
pentru dezvoltarea schimburilor, a 
cooperării dintre țările noastre. De 
asemenea, cu acest prilej am sem
nat un protocol de acord pe o peri
oadă de 2 ani, care prevede multe 
schimburi în domeniile culturii, 
învățămîntului, cercetării științi
fice, sportului, sănătății. Este desi
gur un început modest dar realist, 
pe care încetul cu încetul vom 
căuta să-l dezvoltăm. Sîntem dis
puși să adoptăm toate formele de 
cooperare sugerate de acest acord, 
care a fixat un cadru susceptibil 
de a fi lărgit. Deocamdată sperăm 
ca România să participe la viitorul 
Festiva] internațional de folclor 
care va fi organizat în vara anu
lui 1969, în Tunisia, la Festivalul 
internațional al filmului din toam
na acestui an, la Cartagina, iar în 
vara aceasta, la un alt festival in
ternațional, al cineaștilor amatori, 
organizat într-o mică localitate tu
nisiană. Pe de altă parte, cred că 
în țara dv. vom putea trimite un 
ansamblu folcloric tunisian, o de
legație culturală care să viziteze 
muzee și case de cultură, pentru a 
studia experiența dv. în aceste do
menii.

O întrebare s-a referit la im
presiile culese în timpul vizitei 
în România De la început — a 
spus oaspetele tunisian — mi-a re
ținut atenția atitudinea generală a 
oamenilor în fața vieții, calitatea 
cadrelor pe care le-am întîlnit și 
cu ajutorul cărora, sînt convins, 
țara dv. poate face pași uriași. 
Păstrez impresii tot atît de favora
bile în urma vizitării unor institu
ții culturale. Cred că și în domeniul 
artistic realizările dv. se înscriu la 
nivelul exigențelor pe care îl im
pune stadiul atins de România.

Ieri în țară : Vremea s-a menținut 
călduroasă, cu cerul schimbător mai 
mult acoperit în regiunile geografice 
din Banat și Transilvania. Vîntul a 
suflat slab. Temperatura aerului la 
ora 14 era cuprinsă între 3 grade la 
Joseni și 17 grade la Lugoj, Călă
rași, Giurgiu și Tg. Ocna. La Bucu
rești : Vremea a fost călduroasă, cu 
cerul mai mult noros. Vîntul a suflat 
slab. Temperatura maximă a atins 13 
grade.

Timpul probabil pentru 26, 27 și 
28 februarie. In țară : Vremea se 
menține în general călduroasă dar de
vine umedă. Cerul va fi mai mult no
ros. Vor cădea ploi locale mai frec
vente în Banat și Cîmpia Turzii. Izo
lat în nordul țării și regiunea de 
munte — lapoviță. Vînt potrivit. 
Temperaturile minime vor fi cuprin
se între minus 4 și plus 2 grade în 
nordul țării și între 4 și 10 grade în 
sud. Maximele vor fi cuprinse între 
2 și 8 grade în nord și între 10 și 15 
grade în sud. In București : Vreme 
în general călduroasă. Cerul va fi 
temporar noros, favorabil ploii slabe. 
Vînt potrivit. Temperatura ușor va
riabilă.

cinema

• O lume nebună, nebună, nebună
(ambele serii) : PATRIA — 9,30 ; 13 ; 
16,30 ; 20, BUCUREȘTI — 9 ; 12,30 ;
16.30 ; 20.o Blestemul rubinului negru : REPU
BLICA (completare Nălcă pleacă Ia 
București) — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,15 ;
18.45 ; 21,15.© Am întîlnit țigani fericiți : LUCEAFĂRUL — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21, 
CENTRAL — 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21.© împușcături pe portativ : VICTORIA 
(completare Pîlnca noastră) — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.© Există încă sclave": CAPITOL (com
pletare Din pămînt și foc) — 9,15 ; 11,30 ;
13.45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.© Pășesc prin Moscova : CINEMATE
CA — 16,30.© capcana : FESTIVAL — 8,30 ; 10,45 ; 
13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, FEROVIAR — 9,15 ;
11.30 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15, EX
CELSIOR — 8 ; 10,15 ; 12,30 ; 15 ; 17,30 ; 
20 (la toate completarea Plinea noas
tră), MELODIA (completare Orizont 
științific nr. 12/1967) — 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 20,45, MODERN (completare 
Dați-mi un calmant) — 9,30 ; 11,45 ; 14 ;
16.30 ; 19 ; 21,30.© Loana : LUMINA (completare Ori
zont științific nr. 12/1967) — 9,15—15,45 
în continuare ; 18,15 ; 20,45.© O poveste uimitoare : DOINA (com
pletare Pași spre Brâncuși) — 9 ; 10;
11.30 ; 13,45.• Robii : DOINA — 16 ; 18,15 ; 20,30. 
e Martin soldat : UNION — 10 ; 15,30 ; 
18 ; 20,30, VIITORUL (completare Pași 
spre Brâncuși) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
© O sută unu dalmațleni : TIMPURI 
NOI — 9—21 în continuare, DRUMUL 
SĂRII (completare Nălcă și veverița) 
— 15 ; 17,30 ; 20.0 Cînd tu nu ești : GIULEȘTI (com
pletare Dați-mi un calmant) — 10 ;
15.30 ; 18 ; 20,30, RAHOVA (completare 
Salut, Kenya) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
Î> Tudor (ambele serii) : ÎNFRĂȚIREA 
NTRE POPOARE — 15,30 ; 19.

0 Zece negri mititel : DACIA (com
pletare Salut, Kenya) — 8—14,15 în 
continuare ; 16,30 ; 18,45 ; 21.
O Escroc fără voie : BUZEȘTI (com
pletare Flora australiană) — 15,30 ; 18 ; 
20,30.e Un bărbat și o femele : GRIVIȚA 
(completare , Lauri celor mai buni) — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45, ARTA 
(completare Orizont științific nr. 12/1967) 
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,30. 
© Căutațl idolul : BUCEGI (comple
tare Lauri celor mal buni) — 9 ; 11,15 ; 
13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, FLOREASCA
(completare Miracole) — 9 ; 14,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30.0 Careta verde : GLORIA (completare 
Io, Mircea Voievod) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30.0 Cimaron : UNIREA — 11 ; 15,30 ; 18 ; 
90,30.

0 Moartea după cortină : TOMIS (com
pletare O nuntă la Olteni) — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.0 încercuirea : FLACĂRA (comple
tare Miracole) — 16 ; 18,15 ; 20,30.0 Vulturii zboară devreme : VITAN 
(completare încercări) — 15,30 ; 18 ;
20,30.0 Dosarul XII : MIORIȚA (comple
tare In întîmpinarea viitorului) —
9.15 ; 11,30 ; 13,45 ;. 16 ; 18,15 ; 20,30.0 Război șl pace (seriile I șl II) 1 
POPULAR — 15 ; 19,30, PROGRESUL — 
15 ; 19,15.0 De trei ori București : AURORA —
9.30 ; 11,30 ; 13,30 J 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 O fată fericită : MUNCA (comple
tare Anatolia ospitalieră) — 14 ; 16 ;
18.15 ; 20,30.0 Un nabab maghiar : MOȘILOR (com
pletare Viața începe Ia 4# de ani) —
15.30 ; 18 ; 20,30, VOLGA (completare Orizont științific nr. 12/1967) — io ; 12 ; 
14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.0 Corlgența domnului profesor : FE
RENTARI (completare Echipa) — 15,30 ; 
18 ; 20,30.0 Innorare trecătoare : LIRA (com
pletare In întîmpinarea viitorului) — 
15,30 ; 18 ; 20,30.0 Dragostea unei blonde : COTRO- 
CENI (completare Flora australiană) — 
15,30 ; 18 ; 20,30.0 Profesorul distrat : CRINGAȘI —
15.30 ; 18 ; 20,15.
0 Haiducii : COSMOS (completare Re
publica la 20 de ani) — 14,30 ; 16,30 ;
18.30 ; 20,30.0 Unde este al treilea rege 7 : PACEA 
— 11 ; 16 ; 18 ; 20.

teatre
0 Filarmonica de stat „G, Enescu" (la 
Ateneu) : Concert coral — 17.
0 Opera română : Bărbierul din Sevilla
— 11, Lacul lebedelor — 19,30.
0 Teatrul de stat de operetă : Mam- 
zelle Nitouche r- 10,30, Țara surîsulul
— 19,30.
0 Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
(sala Comedia) : Heldelbergul de altă
dată — 10, Apus de soare — 15, Dom
nii Glembay — 19,30, (sala Studio) : 
Topaze — 10, Jocul adevărului — 15, 
O femeie cu bani — 19,30.
0 Teatrul de Comedie : Trollus șl Cre- 
slda — 10,30, Capul de rățoi — 20.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* 
(sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : 
Livada cu vișini — 10,30, Privește îna
poi cu mînle — 15, Un tramvai numit 
dorință — 20, (sala din str. Al. Sahia 
nr. 76 A) : Comedie pe întuneric — 
10,30, Sfîntul Mitică Blajinu — 15 ; 20.
0 Teatrul „C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Petru Rareș — 10 ; 19,30, (sala 
Studio) ; Absența unul violoncel — 
10,30, Cînd luna e albastră — 16, Ja
guarul roșu — 20.

„ÎNAINTEA INTÎLNIRII CONSULTATIVE
DE

Ziarul „Mundo Obrero**, organ al 
Partidului Comunist din Spania, 
relevînd într-un articol că la 26 ale 
lunii curente începe la Budapesta 
întîlnirea consultativă a partidelor 
comuniste și muncitorești, în care 
va fi abordată problema pregătirii 
unei consfătuiri internaționale, a- 
rată că Partidul Comunist din Spa
nia s-a exprimat „în favoarea unei 
consfătuiri considerînd că, dacă va 
fi bine pregătită, rezultatul ei ar 
putea fi pozitiv pentru desfășura
rea luptei antiimperialiste și pen
tru a se găsi căile necesare coeziu
nii mișcării comuniste". In conti
nuare, în articol se arată că, în 
concepția P.C. din Spania, obiecti
vele unei consfătuiri internaționala 
ar fi de a condamna politica im
perialismului, în special a celui 
nord-american, de a iniția căuta
rea căilor în vederea refacerii uni
tății mișcării comuniste interna
ționale, de a afirma cu toată pute
rea caracterul internaționalist al 
mișcării muncitorești și comuniste 
internaționale, excluzînd faptul că 
această conferință și-ar putea pro
pune să condamne vreun partid 
comunist.

„Consfătuirea internațională, scrie 
ziarul în continuare, va trebui să 
fie considerată ca un eveniment 
distinct în mișcarea comunistă in
ternațională, fără a fi legată în 
mod mecanic de consfătuirile care

Ieri și azi
două titluri balcanice

in Capitală

Iora 
ale

în-
15

SPORT
Schiorii romani au cîștigat

SOFIA (prin telex). 
— Sîmbătă dimineața, 
Pe un timp minunat, în 
apropierea cabanei „A- 
leko" de pe masivul 
Vitoșa a început pri
mul campionat balca
nic de schi pentru se
niori si juniori, la care 
iau parte sportivi din 
România, Iugoslavia, 
Turcia si Bulgaria.

întrecerile au 
ceput cu proba de
km fond, concurenta a- 
vînd de parcurs un tra
seu lung de 7 500 m, 
în două ture. Lupta 
pentru primele locuri 
s-a dat între fondistii 
români ji bulgari. Re
prezentanții țării noas
tre au realizat timpuri 
bune pînă la km 5, cînd 
P. Dinu luase un a- 
vans de 5 secunde. A-

lergătorii bulgari au a- 
vut însă o puternică re
venire, pe ultima por
țiune impunîndu-se P. 
Pancov. In urma lui 
s-au clasat compatrioții 
săi Mitcov si Anghelov, 
românii Dinu, Cincu și 
Georg etc. La slalom 
special, schiorii români 
au avut o comportare 
meritorie, cîștigînd ti
tlurile la seniori și ju
niori. Prima manșă s-a 
desfășurat pe un traseu 
lung de 510 m, cu di
ferența de nivel de 154 
m și 54 de porți. Locul 
întîi a revenit iugosla
vului lacopic, urmat de 
românul Cristea si de 
bulgarul Salamanov. 
Manșa a doua — cu un 
traseu lung de 490 m, 
diferența de nivel 154 
m și 60 porți — a re
venit românului

teanu, care prima
manșă căzuse pierzînd 
secunde prețioase. Ia- 
copic și Salamanov au 
realizat timpuri slabe 
în această manșă, ast
fel că Dan Cristea a 
cucerit titlul balcanic. 
In continuare s-au cla
sat Salamanov (Bulga
ria), Gasparic, lacopic 
(Iugoslavia), Nedelcov 
(Bulgaria), Munteanu 
(România) etc. Juniorii 
au concurat pe același 
traseu, proba terminîn- 
du-se cu a doua victo
rie a sportivilor ro
mâni, realizată de Gh. 
Vulpe. Duminică se 
dispută ștafeta 3 X 10 
km pentru seniori si 
slalomul uriaș pentru 
seniori si juniori.

ATLETISM — In sala Steaua 
(Calea Plevnei) se desfă
șoară, începînd de la 
16,30, ultimele întreceri 
concursului internațional de 
atletism pe teren acoperit. 
Iată rezultatele de ieri : pră
jină — D. Piștalu (România) 
4,80 m ; triplu salt — V. Răuț 
(România) 16,01 m; înălțime 
— I. Șerban (România) 2,08 m.

ÎNOT — La bazinul Flo- 
reasca, de la ora 18, continuă 
întîlnirea dintre reprezentati
vele cluburilor Steaua Bucu
rești și Flota Gdynia (Polo
nia). Probele desfășurate ieri 
au fost dominate de înotătorii 
români. Cel mai bun rezultat 
l-a înregistrat S. Marian în 
proba de 100 m liber ; 56"2/10 
— record republican egalat.

Mun- GH. I.

In sala Floreasca,
10, meciurile celei 

gale a întrecerii 
tineretului'. Me- 

galei de aseară

LA BUDAPESTA"
au avut loc în trecut. In acest scop, 
trebuie să fie invitate la consfă
tuire toate partidele comuniste și 
muncitorești, fără excepție1*.

După ce arată că, pornind de la 
situația existentă, de la diversitatea 
condițiilor în care partidele comu
niste sînt obligate să lupte, ar fi 
lipsit de realism politic să se crea
dă că proiectata consfătuire ar pu
tea aborda toate problemele politi- 
co-ideologice care preocupă în pre
zent pe comuniști și să ofere aces
tor partide o linie sau o soluție 
generală, ziarul subliniază necesi-

Un artfcol din ziarul 
„Mundo Obrero"

tatea ca o viitoare consfătuire in
ternațională să se concentreze asu
pra sarcinilor luptei antiimperia
liste.

„Va trebui evitată aplicarea vre
unui criteriu cu caracter exclusi
vist. Experiența arată că, în pre
zent, spre deosebire de cele ce se 
întîmplă în interiorul fiecărui 
partid comunist, unde este și tre
buie să fie în vigoare centralismul 
democratic, în mișcarea comunistă 
internațională nu este posibil să se 
pornească de la acest principiu 
pentru a elabora o linie sau o înțe
legere. Tot ceea ce nu rezultă din- 
tr-o discuție liberă și democratică, 
din acceptarea pe baza liberei 
voințe — inspirată de principiile 
marxism-leninismului, de necesi
tatea luptei împotriva imperialis
mului, 
care ne
lipsit de valoare reală și, 
atare, nu 
Practica solidarității, care se inspi
ră din principiul internaționalis
mului proletar — arată ziarul — 
din necesitatea apărării cuceririlor 
revoluționare, care ne sînt comune, 
își va deschide din ce în ce mai 
mult calea, independent de deose-

birile de păreri care pot apărea la 
un moment dat, sau de participarea 
ori neparticiparea la una sau alta 
din întîlnirîle internaționale.

Unitatea mișcării comuniste des
pre care este vorba să fie instituită 
sau întărită — se arată în continu
are în articol — nu este aceea din 
timpurile Internaționalei comunis
te sau din alte etape din trecut 
„în prezent nu există nici un cen
tru conducător internațional. Este 
vorba de unitatea care se bazează 
pe egalitatea dintre partidele co
muniste, pe diversitatea și autono
mia fiecărui partid de a elabora 
propria sa linie și propria sa cale 
spre revoluție, inspirîndu-se din 
marxism-leninism, depunînd efor
turi pentru a realiza un adevărat 
front antiImperialist, o alianță a 
forțelor capabile să realizeze acest 
grandios obiectiv. Este vorba de 
unitatea care ține seama de parti
cularitățile și de originalitatea si
tuației concrete în care luptă dife
ritele partide comuniste. Numai pe 
această bază se pot stabili și se 
stabilesc în mod efectiv relații de 
deplină egalitate și de tovărășie 
frățească".

Ziarul subliniază că o 
tuire internațională trebuie 
stituie o manifestare a 
mișcării comuniste, să 
obiectivul de a întări 
tea în lupta împotriva 
rialismului. Războiul din
nam scoate în evidență eșecul su
ferit de imperialismul nord-ameri
can ca jandarm al reacțiunii mon
diale. Ies, de asemenea, la Iveală 
ura pe care o resimte lumea față 
de imperialism și izolarea profun
dă în care acesta se află. în pre
zent se ridică forțe uriașe pe în
tregul glob împotriva imperialis
mului nord-american. Sarcina isto
rică a unei consfătuiri a partidelor 
comuniste și muncitorești rezidă, 
în esență, în a contribui la dezvol
tarea maximă a alianței tuturor a- 
cestor forțe, atît pe plan interna- 

' țional cît și în condițiile specifice 
din fiecare țară.

consfă- 
să con- 
unitățll 
atingă 
unita- 
impe- 
Viet-

de celelalte obiective 
sînt comune — este 

ca
favorizează unitatea".

ZIUA NAȚIONALA A KUWEITULUI

j ale ^aunilui negru
i

0 Teatrul „Barbu Delavrancea" : Viforul — 10,30.
0 Teatrul Mic : Pur șl simplu o criză 
— 10,30, Tango — 15,30, Doi pe un ba
lansoar — 20.
0 Teatrul „Ion Creangă" : Năzdrăvă
niile lui Păcală — 9,30, Nota zero la 
purtare — 15, Naufragiații — 18,30.
0 Teatrul evreiesc de stat : Zece frați am fost — 11 ; 20.
0 Studioul Institutului de artă teatrală 
șl cinematografică „I. L. Caragiale" : 
Balade — 15, O noapte furtunoasă — 20. 
0 Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea 
Victoriei) : ileana Sînziana — 17, (sala 
din str. Academiei) ; Gullver în țara păpușilor — 11.
0 Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tănase" 
(sala Savoy) : Scandal la Boema — 
19,30, (sala Victoria) : Varietăți >68 — 
11 ; 19,30.
0 Teatrul de estradă „Ion Vasilescu" 
(la Sala Palatului) : Ca-n filme — 19,30. 
0 Ansamblul artistic al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor : Magistrala tine
reții — 20.
0 Circul de stat : Ansamblul Circului 
Mare din Moscova — 10,30 ; 16,30 ; 20.

Japonezul Suzuchi- 
campion mondial la patinaj 

viteză

GOTEBORG 24 (Agerpres). — 
Pe patinoarul „Ullevi' din Gâteborg 
au început ieri campionatele mon
diale masculine de patinaj viteză. 
Titlul în proba de 500 m a revenit 
japonezului Keiichi Suzuchi, crono
metrat în 40*3/10. Pe locurile urmă
toare s-au clasat americanul Neil 
Blatchford 40'6/10 și olandezul 
Ard

BOX — 
de la ora 
de-a doua 
„Criteriul 
ciurile 
s-au încheiat cu următoarele 
rezultate : M. Aurel b. p. S. 
Lazăr ; M. Lumezeanu b. p. P. 
Ganea; P. Nedelcea b. p. 
I. Pop ; P. Ion b. p. Kiss ; C. 
Cuțov b. p. C. Gutui; T. Mi
ron b. p. I. Trifan ; Al. Popa 
b. p. Tudor; V. Silberman 
b. ko. R. Lazea; V. Lehăduș 
b. ab. I. Albu; I. Sănătescu 
b. p. M. Niculescu.

Schenk
40'6/10

41'2/10.

t V
9,00 — Ora exactă. Cum va fi vremea. 
9,02 — Gimnastica de înviorare.
9,10 — Teatru pentru copii și tineretul 

școlar. „Eminescu" de Mircea 
Ștefănescu. Interpretează colec
tivul Teatrului „Mlhai Emines
cu" din Botoșani.

10,45 — Emisiunea pentru sate.
— Concert simfonic. Interpretează 

orchestra simfonică a Radiote- 
leviziunii. Dirijor : Emanuel E- 
lenescu. Solist : Dan Grigore. 
In program : Concertul nr. 2 în 
Do minor pentru pian și orches
tră de Rahmaninov.

17,30 — Curierul artelor — emisiune de 
actualitate teatrală, muzicală și 
plastică.

18,00 — „LAZARUVANE" — montaj de 
obiceiuri populare hazlii. Trans
misiune de la Sofia.

18,20 — „Careul magic" vă prezintă în
registrat pe film meciul de box 
Dempsey—Levinsky.

— Magazin 111.
— Telejurnalul de seară.
— Desene animate.
— Mari interprețl : Pablo Casals.

12,30

18,35
19.30
19,50
20,00
20.15 — Documente de piatră. Castelul

Hunedoara.
20.30 — Nemaipomenitele aventuri ale

celor trei mușchetari. Fantezie 
muzlcal-coregrafică.

22,00 — Parada vedetelor. Preludiu la 
Festivalul Internațional de mu
zică ușoară — Brașov 1968.

22.25 — Film : Bonanza.
23.15 — Telejurnalul de noapte.
23.25 — Telesport.
93,40 — închiderea emisiunii.

RUGBI — Pe terenul Con
structorul au loc meciurile 
primei etape a competiției 
„Cupa de lamă* : Grivița Ro
șie — Gloria ; Dinamo — Pro
gresul șl Steaua — Rapid. 
Programul începe la ora 9.

I
I
I
I
I

ÎN CITEVA RINDURI
LA 

NAL
proba de pistol precizie a revenit lui 
Grigori Kasi (U.R.S.S.) cu 549 punc
te, urmat de M. Gavrilă (România) 
cu 547 puncte etc.

CONCURSUL INTERNAȚIO- 
DE TIR DE LA HAVANA,

CAMPIONATUL FEMININ DE 
ȘAH AL POLONIEI s-a încheiat 
cu victoria maestrei internaționale 
Miroslava Litmanovicz. învingătoa- 
rea a totalizat 8,5 puncte și a fost 
urmată în clasament de Kristina 
Radzikovskaia cu 8 puncte.

IN TURNEUL DE TENIS DE LA 
MACON (statul Georgia), cehoslova
cul Jan Kukal l-a învins pe ameri
canul Marty Riessen cu 6—4, 6—4, 
iar Clarck Graebner (S.U.A.) a dis
pus cu 6—3, 6—4 de compatriotul 
său Jim McManus.

IN PRIMA ZI A CAMPIONATE
LOR ATLETICE DE SALĂ ALE 
S.U.A. (la Oakland), Valentin Gavri
lov (U.R.S.S.) a cîștigat proba de să
ritură în înălțime cu 2,16 m, între- 
cîndu-i pe americanii Steve Kelly și 
Ed Caruthers — ambii cu 2,13 m. 
Săritura cu prăjina a revenit lui 
Dennis Philipps cu 5,20 m. Marele 
favorit al probei. Bob Seagren, ră
nit la braț în timp ce se încălzea, 
a sărit doar 4,87 m.

A 12-A ETAPĂ A TURULUI CI
CLIST AL CUBEI, Matanzas —
Guines (136 km), a fost cîștigată de

mexicanul Radamas Trevino cu 
timpul de 3h 38’19”. în clasament 
conduce Sergio Martinez (Cuba), ur
mat la 2’10” de Augustin Juarez 
(Mexic), la 2’30” de Raul Vazquez 
(Cuba).

UN RECORD DE PUBLIC a fost 
înregistrat la partida de baschet 
dintre echipele universităților Hous
ton și Austin găzduită de astrodo- 
mul din Houston : 52 693 de specta
tori. întîlnirea s-a încheiat cu victo
ria la limită (71—69) a echipei locale.

LA CERVINIA (ITALIA) AU ÎN
CEPUT CAMPIONATELE EURO
PENE DE BOB PENTRU TINE
RET. După două manșe, în proba 
echipajelor de două persoane con
duce Italia cu 2’41”ll/100. Echipajul I 
al României (Niculescu. Stavarache) 
ocupă locul 8 cu 2’46”17/100.

LA GLASGOW, IN PRELIMINA
RIILE CAMPIONATULUI EURO
PEAN DE FOTBAL, echipele Scoției 
și Angliei au terminat la egalitate : 
1—1. Anglia s-a calificat pentru sfer
turile de finală urmînd să întîlnească 
într-o dublă partidă echipa Spaniei.

VOLEI 
turneul 
cu for-

ECHIPA FEMININĂ DE 
A JAPONIEI și-a încheiat 
în România jucînd sîmbătă 
mația Dinamo București. Voleibalis
tele japoneze au învins cu 3—0 
(15—4, 15—5, 15—2).

I
I
I

I

s
I

Pierdut în imensitatea deșertului, as- 
cunzîndu-și parcă chipul, orașul Kuweit 
apare brusc în hublourile avionului ca 
o aglomerație de blocuri înalte, de un 
alb imaculat, țîșnind spre înălțimile al
bastre, ca o așezare în plină dezvol
tare.

Capitală a emiratului cu același 
nume, el este principalul centru al vie
ții politice și economice din această 
țară. Aci se află sediile marilor com
panii petroliere, ale băncilor, ministe
relor și ale unui important număr de 
întreprinderi comerciale și industriale. 
Înfățișarea orașului reflectă în bună 
măsură transformările acestei țări cu 
uriașe bogății naturale, care se desprin
de tot mai mult de trecutul feudal, în
registrând progrese vizibile pe calea 
dezvoltării economice de sine stătă
toare.

Emiratul de pe țărmul Golfului Per
sic dispune de cir
ca 20 la sută din 
rezervele mondiale 
de petrol. Volumul 
extracției sale a- 
nuale, de peste 
130 000 000 tone, 
îl situează pe locul 
al patrulea în ierar
hia marilor produ
cători de petrol ai 
lumii și îi asigură 
un venit anual de 700 milioane dolari.

Totuși, ani de-a rîndul, Kuweitul nu 
s-a putut bucura decîf în mică măsură 
de existența unor resurse nafuraie atît 
de bogate. Companiile petroliere 
străine le sfăpîneau și le exploatau 
după bunul lor plac. Ele cedau autori
tăților locale numai o parte infimă 
din profiturile realizate. Societatea 
„Kuweit Oil Company" (cu capital en
glez și american) și-a asigurat cu ani 
în urmă dreptul exclusiv de extragere 
și exploatare a țițeiului pe întregul cu
prins al țării pînă în anul 2026 și ar fi 
continuat să se bucure de acest privi
legiu dacă în Kuweit, ca și în alte țări 
arabe, n-ar fi luat avînt lupta maselor 
împotriva dominației străine, pentru 
apărarea și valorificarea resurselor na
ționale. In cei opt ani care s-au scurs 
de la proclamarea independenței na
ționale, sub presiunea acestei lupte, 
companiile străine au fost silite să dea 
înapoi. Ele trebuie să verse sfatului ku- 
weitian jumătate din beneficii, iar 
„Kuweit Oil Company" a fost nevoit 
să cedeze companiei naționale „Ku
weit National Petroleum" (K.N.P.C.) o 
suprafață de 9 000 km pătrați din te
ritoriul pe care îl acaparase.

Intr-o declarație făcută zilele trecute, 
Sayyed Ahmad Sayyed Omar, directo
rul companiei naționale K.N.P.C., s-a 
referit pe larg la preocupările actuale 
ale acesteia și la planurile ei de viitor.

„«Kuweit National Petroleum Com-

pany» — a declarat el — a luat fiin
ță în anul 1960. Principala ei sarcină a 
fost și este desfacerea produselor pe
troliere în țară ; totodată, în ultima 
vreme sîntem deosebit de preocupați 
de ideea valorificării la un nivel supe
rior a resurselor petroliere, de creș
terea ponderii companiei noastre în 
ansamblul economiei naționale. In a- 
cest scop, desfășurăm cercetări geo
logice intense pe cei 9 000 de kmp 
pentru a descoperi noi zăcăminte șl 
căutăm să mărim capacitățile de rafi
nare, să asigurăm o gamă cit mai lar
gă de produse. Se construiesc uzine 
petrochimice pentru fabricarea de uree, 
amoniac, acid sulfuric, sulfat de amoniu 
și sulf pur industrial. La Shuaiba se ri
dică o mare și modernă rafinărie cu o 
capacitate de 5 milioane tone pe an*.

Am avut prilejul să vizitez această 
zonă industrială a

însemnări

de căiătorie

Kuweitului situată la 
50 km sud-est de 
capitală. Alături de 
rafinăria amintită, 
aici se găsesc nu
meroase 
biective 
o uzină 
șăminte 
instalații 
nizare < 
mare, 
electrică, un port 
maritim.

alte o- 
de seamăt 
de îngră- 

chimice, 
de desali- 

a apei do 
o centrală

comercial șl unul
Pe de altă parte, în structura socie

tății kuweitiene continuă să se menți
nă și în prezent urme ale vremurilor 
de dominație colonială. In timp ce în 
capitală se înalță clădiri ultramoderne, 
întinderile învecinate sîrit străbătute în 
continuare de nomazi care trăiesc în 
aceleași condiții ca și strămoșii lor. A- 
gricultura este inexistentă, iar apa po
tabilă. lipsește aproape cu desăvîrșirs. 
Mai bine de jumătate dm populația 
emiratului — de 460 000 de locuitori 
— o formează muncitorii din alte țări 
ale Orientului care nu beneficiază da 
protecția legii și, ca atare, îngroașă 
rîndurile oamenilor nevoiași. Proiectul 
planului de dezvoltare de cinci ani vă
dește preocuparea pentru înlăturarea a- 
cestor urme ale trecutului. Un loc im
portant este rezervat desalinizării apel 
de mare. Se prevede că la sfîrșitul a- 
cesfui an producția zilnică de apă po
tabilă a Kuweitului să ajungă la 80 mi
lioane litri. Sînt prevăzute fonduri pen
tru construcția da locuințe, spitale, 
școli.

Înfăptuirea acestor obiective va con
stitui fără îndoială încă un pas impor
tant în direcția înlăturării vestigiilor do
minației coloniale, a înaintării Kuwei
tului pe calea progresului.

I. PETRESCU, j



viața internațională
0 „punte"( (Urmare din pag. I)

O altă constatare nu mal puțin 
i importantă în legătură cu oienslva 

F.N.E. se referă la atitudinea 
i populației sud-vietnamezo de la
■ orașe. Marea decepție a america- 
] nilor a constat în faptul că forțele 
j .patriotico au putut să se instaleze 
( în centrele urbane, fără ca autori- 
I tățile să-și fi dat seama de ceea

ce se intîmplă.
Cum a fost posibil să fie pre- 

j gătită o acțiune atit de masivă și
■ complicată asupra atîtor orașe de 

pe întinsul țării, iără ca ameri-
j cânii și autoritățile de la Saigon 
1,1 să observe ceva? Aceasta în- 
! seamnă că, de fapt, populația a 
; .sprijinit ofensiva. Populația sud-
■ vietnameză, și aceasta este re

marca unui ziarist francez, nu a-
1 cordă aproape nici un sprijin gu- 
j-vernului de la Saigon care, în fe- 
i; Iul acesta, apare ca un cadru gol, 
j'yiipsit de substanță.

F.N.E. a demonstrat în fața în
tregii lumi, prin marea sa putere 
mobilizatoare că el este adevărata 
autoritate în Vietnamul de sud.

In zona în care își desfășoară 
activitatea partizanii, observatorii 
au fost surprinși de creșterea con- 

' tinuă a numărului lor, care actual
mente au depășit stadiul unor mici 
grupuri Întotdeauna gata de lupte 
de hărțuire. In realitate — și pen- 

! tru a lua exemplul cel mai con- 
j vingător — adevărate unități mili

tare constituite încercuiesc orașul 
. Saigon, astfel încît comunicațiile 

terestre au fost practic tăiate, atît

în spre nord, în direcția așezării 
Bien Hoa, cît și în spre sud, în 
direcția orașelor My Tho și a del
tei Mekong-ului. Ba mai mult, uni
tăți ale Frontului Național de Eli
berare s-au apropiat suficient de 
mult de Saigon pentru a avea po
sibilitatea să bombardeze baza 
aeriană Than Son Nhut, unde se 
afla Statul Major al generalului 
Westmoreland, comandantul su-

Bien Phu, unde în 1954 s-a 
bătălia hotărîtoare în războiul de 
eliberare.

Intr-adevăr, există asemănări. 
Această bază, ca și Dien Bien Phu, 
se află într-o depresiune înconju
rată de piscuri ocupate de forțele 
patriotice. La fel ca și Dien Bien 
Phu, Khe Sanh nu poate să fie a- 
provizionată pe cale terestră, de
oarece liniile de comunicație sînt

VIETNAMUL DE SUD

Privire de ansamblu

desfășoară 
de la Khe 
au instalat 

din

prem al trupelor americane din 
Vietnamul de sud.

De peste o lună se 
luptele la marea bază 
Sanh, unde americanii
5 000 de oameni selecționați 
cele mai bune trupe de pușcași 
marini.

Nu există nici un punct al bazei 
care să nu se afle sub focul parti
zanilor. Generalul Westmoreland, 
venit aici în inspecție, n-a rămas 
decît un sfert de oră. Această si
tuație le-a amintit multora de Dien

controlate de trupele F.N.E. și, da 
altfel, militarii americani, neaștep- 
tîndu-se la un asediu, n-au reali
zat decît lucrări sumare de terasa- 
ment care rezistă cu greutate mor- 
tierelor și rachetelor. Există și di
ferențe. Principala este aceea că 
aprovizionarea cu armament și 
hrană poate să se facă pe cale 
aeriană, deoarece mijloacele a- 
mericanilor. sînt imense în mate
rie de aviație.

La Hue, cele cîteva sute de pa- 
trioți care apărau citadela s-au

retras după ce aceasta fusese 
transformată în ruine de bombar
damentele aviației americane și 
după ce efective inamice cu mult 
superioare au lansat atacuri suc
cesive timp de mai multe zile. Dar 
prin aceasta luptele din regiunea 
Hue nu s-au terminat. Sîmbătă 
noaptea în partea de nord a ora
șului au fost semnalate concen
trări de forțe ale patrioților.

Ofensiva F.N.E. a provocat 
mericanilor pierderi masive în oa
meni și mijloace de luptă. La un 
moment 
militari 
berare 
blindate 
câni. Comandamentul american re
cunoaște că niciodată n-au fost 
înregistrați atîția morți în rîndul 
forțelor sale, ca în ultimele trei 
săptămîni. Nu s-a făcut o statis
tică de ansamblu a acestor pier
deri, dar se știe, de exemplu, că 
forțele americane au înregistrat de 
o săptămînă încoace, numai la 
Hue, 119 morți și 961 de răniți. 
Dacă ținem seama de toate infor
mațiile parțiale de care dispunem, 
se pare că de la 30 ianuarie au 
fost uciși 3 500—4 000 de militari 
americani. Aceste pierderi sînt im
portante în momentul în care Sta
tul Major american de la Saigon 
cere noi întăriri. Chiar astăzi a 
cerut trimiterea unor noi trupe — 
între 50 000 și 100 000 de militari. 
In cazul în care la Washington se 
va aproba această cerere, armata 
S.U.A. din Vietnam va fi formată 
din cel puțin 575 000 oameni.

dat, puteau 
ai Armatei 

a Frontului 
capturate de

a-

fi văzuți 
de eli- 

în vehicule 
la ameri-

Intîlnire la Hradul
din Praga

PRAGA 24. — Corespondentul 
Agerpres, Eugen Ionescu, transmi
te : Cu prilejul celei de-a 20-a a- 
niversări a victoriei poporului 
muncitor din Cehoslovacia în fe
bruarie 1948, Comitetul Central 
al P.C. din Cehoslovacia a orga
nizat sîmbătă, la Hradul din Pra
ga, o întîlnire a conducătorilor de 
partid și de stat cehoslovaci cu 
membri ai detașamentelor miliției 
populare. Au participat A. Dubcek, 
A. Novotny, J. Lenart și alți con
ducători de partid și de stat. Cu 
această ocazie. A. Dubcek a rostit 
o scurtă cuvîntare. Apoi au fost a- 
cordate înalte distincții de partid 
și de stat unor unități ale mili
ției populare, precum și unor 
membri ai detașamentelor miliției.

★
BRATISLAVA 24 (Agerpres). — La 

Bratislava a avut loc o manifestație 
a oamenilor muncii consacrată celei 
de-a 20-a aniversări a evenimentelor 
din februarie. Au participat membri 
și membri supleanți ai Prezidiului 
C.C. al P.C. din Slovacia, membri ai 
Prezidiului Consiliului Național Slovac

și ai C.C. al Frontului Național Slo
vac, reprezentanți ai partidelor Fron
tului Național Slovac, reprezentanți ai 
oficialităților din regiune și din oraș.

Vasil Bilak, prim-secretar ăl C.C. 
al P.C. din Slovacia, a rostit o cu
vîntare în care a evocat evenimen
tele care au dus la victoria clasei 
muncitoare din Cehoslovacia în fe
bruarie 1948.

Dezvoltarea
colaborării 
economice
cehoslovace
iugoslave

fragilă
CORESPONDENȚA DIN ROMA 

DE LA NICOLAE PUICEA

Pregătindu-se pentru noua întîl
nire a miniștrilor din Piața comună 
ce va avea loc la 29 februarie la 
Bruxelles, în legătură cu primirea 
Marii Britanii, Danemarcei. Irlandei, 
Suediei și Norvegiei în această gru
pare economică, Italia a lansat un 
document menit. In intenția autorilor 
săi, să găsească o cale de ieșire din 
actualul Impas prin îmbunătățirea 
relațiilor dintre „cei șase" și „candi- 
dații" la Piața comună. Intr-un me
morandum adresat de ministrul do 
externe Fanfani miniștrilor de exter
ne ai celorlalte 5 țări-membre 
Comunității economice 
(C.E.E.) sînt cuprinse o 
puneri ’în acest sens.

Se . .
să cadă 
„declarații 
tură cu _________ .______
integrare la care să poată subscrie 
și țările care au cerut sau vor cere 
să adere la Piața comună. In înche
iere, se propune convocarea unei 
conferințe a miniștrilor de externe 
ai C.E.E. și ai statelor candidate, în 
vederea stabilirii modalităților unei 
mai adîncite cooperări între guver
nele lor.

în cercurile politice și de presă 
din capitala Italiei se subliniază că 
documentul constituie o încercare 
de ultim moment în vederea sal
vării tratativelor de aderare a 
Angliei la Piața comună. So 
spune, de asemenea, că iniția
tiva Italiei a fost determinată ți de 
rezultatele convorbirilor de la Paris 
dintre președintele de Gaulle și 
cancelarul Kiesinger. „Italia crede, 
scrie ziarul „La Stampa", că po

ziția R. F. a Germaniei de aparentă 
echidistanță, dar de substanțială a- 
deziune la nu-ul francez, nu poate 
să fie acceptată fără clarificări si 
fără asumarea de responsabilități". 
„II Messaggero" este de părere că 
tonul si conținutul documentului 
italian sînt caracterizate de precau
ție și dorința de a se ajunge la o 
înțelegere. „Dar va fi el primit ast
fel ? Va fi tradus în viată în a- 
cest spirit ?“, se întreabă ziarul. în
trebarea pare justificată. La Roma 
predomină părerea că puntea pe care, 
încearcă să o construiască guverntif 
italian între cei șase și Anglia are la 
dispoziție un „material de construc
ție" fragil și nu există certitudinea 
că ar putea rezista unor noi țocuri.
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europene 
pro-

ca cel 
asupra■ 'U

șase 
unei

propune astfel 
de acord 

de intenții" în legă- 
dezvoltarea politicii de

ÎNTR-O SINGURĂ NOAPTE A 50-A ANIVERSARE

A ARMATEI SOVIETICE

LA KREMLIN

BONN 24 (Agerpres). — Ziarul 
„Frankfurter Rundschau" relatează că 
organele de justiție din R.F.G. an
chetează în prezent pe M. Schăffer

TRANSMIT:

RECEPȚIE

DECLARAȚIA SECRETARULUI GENERAL AL O.N.U Tn ultimul timp, în capitala Spaniei au loc numeroase acțiuni ale studenților | 
care revendică democratizarea sistemului de învăfămînt universitar. In | 
fotografie : unități ale poliției au sosit din nou în fața porților universității

HANOI 24. — Corespondentul A- 
. gerpres, Adrian Ionescu, transmi
te : în noaptea de 23 spre 24 fe
bruarie orașul Hanoi a fost bom
bardat de patru ori succesiv. La 
miezul nopții avioane americane au 
bombardat centurile de apărare 
ale capitalei R. D. Vietnam ; mai 
tîrziu, ele au revenit prin surpriză 
pentru a ataca orașul propriu-zis.

. La un interval de numai o jumă
tate de oră, aviația americană a 
săvîrșit un nou raid — cel mai vio
lent —, iar în zorii zilei au fost 
bombardate periferiile și împreju
rimile Hanoiului.

Măsurile luate de forțele de a- 
părare antiaeriană au fost efica
ce : numeroase avioane americane 
nu s-au mai întors la bazele lor.

„£sfe timpul să se pună capăt 
războiului din Vietnam11

NEW YORK 24 (Agerpres).— Secretarul general al O.N.U., U Thant, 
a făcut sîmbătă seara o declarație consacrată aspectelor politice, diplo
matice și morale ale războiului din Vietnam, arătîhd că întrevederile 
pe care le-a avut în diverse capitale i-au întărit convingerea că „pro
blema este în mod esențial de ordin politic și nu poate fi soluționată 
prin folosirea forței militare".

„Contactele pe care le-am avut re- 
| cent — a spus U Thant — mi-au 
: confirmat părerea că, în cazul în care 

vor fi luate măsuri esențiale, ele vor 
j declanșa un lanț de evenimente care, 
; în cele din urmă, vor putea duce la 

o soluție justă a problemei și care 
’, vor salva și Vietnamul de sud și 

Vietnamul de nord de la o distrugere 
' aproape totală oferind poporului 

' Vietnamului posibilitatea de a regăsi 
1 sensul identității sale naționale și de 

a reconstrui țara sa devastată de 
război". Secretarul general al O.N.U. 
a declarat că, după părerea sa, „pri
ma măsură indispensabilă care ar 
trebui să fie luată constă în a pune 
capăt tuturor bombardamentelor și 
altor acte de război împotriva Repu
blicii Democrate Vietnam". Dacă se 
va proceda astfel, a continuat

Dezbateri la O.N.U.
asupra
dezvoltării sociale

U Thant, „sînt mai convins ca ori- 
cînd că întrevederi utile ar avea loc 
mult mai curînd decît se presupune 
în general". Secretarul general și-a 
exprimat apoi părerea că părțile în 
cauză, inclusiv Frontul Național de 
Eliberare din Vietnamul de sud, sînt 
acelea care ar trebui să soluționeze 
problema ostilităților după încetarea 
necondiționată a bombardamentelor.

„Războiul din Vietnam a înveninat 
deja atmosfera și a dus la încorda
rea relațiilor internaționale", a de
clarat U Thant, menționînd că a- 
ceastă tensiune este puternic resim
țită și la O.N.U. „Observăm din ce 
în ce mai mult repercusiunile neferi
cite și nefaste ale acestui război în 
alte regiuni ale lumii. In măsura în 
care O.N.U. rămîne principala spe
ranță de pace a omenirii, este sar
cina mea, oricare ar fi criticile care 
ar putea fi formulate, de a încerca 
să dau glas sentimentului general al 
opiniei internaționale și neliniștii 
profunde care a" fost exprimată de la 
tribuna Adunării Generale", a decla
rat U Thant. „Acest război, a spus 
el, aduce suferințe crescînde, morți și 
distrugeri mereu mai numeroase. 
Este timpul să i se pună capăt".

MOSCOVA 24, — Coresponden
tă de la Silviu Podină : Comitetul 
Central al P.C.U.S., Prezidiul So
vietului Suprem al U.R.S.S., gu
vernul sovietic au oferit sîmbătă 
la Palatul Congreselor din Krem
lin o recepție cu prilejul celei de-a 
50-a aniversări a creării Armatei 
Sovietice și Flotei maritime mili
tare.

Au participat conducători de 
partid și de stat, mareșali și ofi
țeri superiori ai Armatei Sovietice, 
veterani ai războiului civil și ai 
Marelui Război pentru Apărarea 
Patriei, militari fruntași în pregă
tirea de luptă și politică, precum 
și savanti, oameni de cultură și 
artă.

Au fost prezente, de asemenea, 
delegațiile militare străine partici
pante la festivitățile semicentena
rului Armatei Sovietice, printre 
care delegația militară a României, 
condusă de general colonel Ion Io- 
niță, ministrul forțelor armate ale 
Republicii Socialiste România.

Au rostit toasturi L. I. Brejnev, 
secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., și mareșalul A. A. Gre- 
ciko, ministrul apărării al 
U.R.S.S.

BELGRAD 24 (Agerpres). — Cea 
de-a cincea ședință a Comitetului ce- 
hoslovaco-iugoslav de colaborare eco
nomică șl științifică, întrunit la Bel
grad, a discutat posibilitățile dezvol
tării relațiilor dintre cele două țări 
cu ajutorul unor forme mai modeme 
de comerț și de plăți, condițiile dez
voltării colaborării dintre organizații
le economice, precum și posibilitățile 
extinderii colaborării în domeniul pro
ducției industriale, cooperării și spe
cializării.

Membrii comitetului au ajuns la 
concluzia că cooperarea dintre indus
tria cehoslovacă și cea iugoslavă ar 
putea fi finanțată de o bancă comu
nă. O etapă intermediară spre înfiin
țarea acestei bănci va fi un consorțiu 
de bănci și întreprinderi din cele 
două țări, interesate în această for
mă de colaborare.

Delegația cehoslovacă la lucrările 
comitetului a fost condusă de minis
trul comerțului exterior, F. Hamouz, 
iar delegația iugoslavă de M. Țeti- 
nici, membru al Vecei Executive Fe
derale.

AGENȚIILE

PROPUNERI ALE DELEGATULUI
ROMAN

; NEW YORK 24 (Agerpres). — Co
misia dezvoltării sociale a O.N.U., 
care își desfășoară lucrările la New 
York, a trecut la discutărea proiec
tului de declarație asupra dezvoltării 
sociale. In proiect sînt cuprinse prin
cipiile, obiectivele și mijloacele nece
sare promovării progresului 
lume.

Intervenind în dezbateri, 
legației române Constantin 
cu și-a exprimat satisfacția 
tură cu faptul că în proiectul de de
clarație planificarea, industrializarea, 
reforma agrară și repartizarea echi
tabilă a venitului național sînt pro
clamate ca mijloace esențiale pentru 
îmbunătățirea condițiilor de viață ale 
populației. Totodată, reprezentantul 
român a propus ca în declarație să sc 
prezinte în mod explicit ideea coo
perării între state ca mijloc impor
tant pentru utilizarea eficientă a ac
tualelor cuceriri ale științei și teh
nicii.

In încheiere, delegatul român s-a 
oprit asupra prevederilor din decla
rație care se referă la educarea tine
retului și la promovarea în rîndurile 
lui a ideilor păcii, respectului reci
proc și înțelegerii între popoare. Dată 
fiind receptivitatea puternică a tine
retului pentru măsurile progresiste, 
Constantin Grigorescu a sugerat că 
declarația ar trebui să prevadă și 
ideea unei participări mai largi a ti
neretului la dezvoltarea socială.

social în

țelul de- 
Grigores- 
în legă-

Membri ai Biroului Politic al C.C. ! 
I al P.C. din Germania sub anchetă.

DUPĂ 224 ZILE DE GREVĂ

Lipsă acută de cupru în S.U.A.
WASHINGTON 24 (Agerpres). — 

Din cauza lipsei acute de cupru de pe 
piața americană, provocată de greva 
care a cuprins întreaga industrie a cu
prului și de acțiunile de sprijinire a 
greviștilor inijiate de muncitorii por
tuari, guvernul american a cerut fir
melor producătoare de cupru din 
S.U.A. să acorde prioritate absolută 
comenzilor făcute de Ministerul A-

parării. Urmează să fie înghețate orice 
livrări destinate unor scopuri nemili- 
tare.

Greva celor 60 000 de muncitori din 
industria cuprului a intrat sîmbătă în 
cea de-a 224-a zi. De la declanșarea 
ei, guvernul american a importat cu
pru în valoare de 200 milioane dolari 
(aproximativ 40 000 tone).

și H. Mies, membri ai Biroului Po
litic al C.C. al P.C. din Germania, 
care, după cum s-a mai anunțat, au 
fost arestați la conferința de presă în 
care au expus noul proiect de pro
gram al partidului și apoi, în urma 
protestelor opiniei publice, au fost e- 
liberați. Se află, de asemenea, sub 
anchetă și H. Thiele, fost deputat în 
Bundestag din partea P.C. din Ger
mania. Tribunalul din Karlsruhe ur
mează să se pronunțe asupra cererii 
procuraturii de a se emite împotriva 
lor mandate de arestare.

într-o convorbire cu un redactor al 
ziarului „Frankfurter Rundschau", H. 
Mies a declarat că organele de j 
ție intenționează să intenteze proces 
conducătorilor partidului comunist. El 
și-a exprimat convingerea că toate 
forțele democratice din Germania 
cidentală vor sprijini cererea de 
galizare a partidului comunist.
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Ambasadorul României in 
S.U.A. a făcut o vizită în sta
tul Florida. La invitația Comite
tului românilor americani din orașele 
Miami și Hollywood (Florida), amba
sadorul Republicii Socialiste România 
la Washington, Comeliu Bogdan, a 
făcut în zilele de 17—19 februarie, 
o vizită 
prilej a fost organizată prezentarea 
filmelor 
maia" și ..
au fost primite cu căldură de asis
tență. De asemenea, ambasadorul ro
mân a vizitat expoziția pictoriței de 
origine română Gigi Aramescu, des
chisă la Muzeul de artă modernă din 
Miami. Comitetul a oferit în cinstea 
ambasadorului român o recepție în 
saloanele hotelului 
Beach".

înarmarea nucleară fl la revizuire» 
constituției țării.

în statul Florida. Cu acest

„Muzeul satului", „Ma- 
„Ochii orașului meu", care

Arestări de militari in Gre
cia. Generalii A. Erselman și D. Za- 
firopoulos, colonelul Zervoyannis și 
alți trei ofițeri superiori au fost ares
tați sîmbătă. Ofițerii arestați au luat 
parte activă la tentativa de contralo- 
vitură de stat a regelui Constantin.
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In cursul zilei de sîmbătă, 
la Paris, a fost dat publicită
ții un document comun al 
Partidului Comunist Francez 
și al Federației stîngii de
mocratice și socialiste. Do
cumentul a devenit cu
noscut după ce a fost ratifi
cat, vineri seara, de condu
cerea Federației, iar sîm
bătă dimineața de plenara 
C.C. al P.C.F., 'întrunite în 
acest scop. In cadrul confe
rinței de presă organizată 
de liderii celor două for
mații, Waldeck Rochet, se
cretar general al P.C.F., a 
apreciat acordul ca „un 
nou pas înainte pe calea 
unirii forțelor de stînga". La 
rîndul său, Franțois Mitte- 
rand, președintele Federa
ției, a subliniat că acest 
acord „lărgește bazele de 
acțiune comună a stîngii 
franceze",

După cum se știe, Parti
dul Comunist Francez desfă
șoară, de mai mult timp, o 
activitate susținută pentru o 
înțelegere viabilă între toa
te partidele de stînga, pre- 
zentînd în acest sens nu
meroase propuneri. Acordul 
constituie rezultatul dialo
gului îndelungat dintre 
P.C.F. și Federație, desfășu
rat, începînd din iunie anul 
trecut, în cadrul unui grup 
de lucru comun.

In documentul adoptat, 
cele mai importante punc-

te de convergență au fost 
înregistrate în probleme e- 
conomice și sociale. Se fac 
propuneri concrete privind 
dezvoltarea economică, ri
dicarea puterii de cumpăra

re, reevaluarea salariilor, 
deplina folosire a brațelor 
de muncă, îmbunătățirea a- 
sigurărilor sociale, pregăti
rea profesională, precum și

rite ale celor două forma
ții în unele probleme, cum 
ar fi aceea a naționalizări
lor. In timp ce Federația 
limitează politica de națio
nalizări la băncile de afa
ceri, la industriile de arma
ment și spațială, Partidul 
Comunist apreciază că aces
tea trebuie extinse progre
siv la marile monopoluri in-

✓

In Guatemala se intensifi
că acțiunile partizanilor 
împotriva actualului regim. Vineri a 
avut loc o puternică luptă între uni
tățile poliției naționale și un grup de 
partizani, care s-a soldat cu 7 morți 
și numeroși răniți. Situația din capi
tala guatemaleză s-a agravat în cursul 
ultimei săptămîni, cînd au fost pro
vocate 9 incendii. (A.F.P.).

renunțarea la forța de șoc 
atomică, sprijinirea inițiati
velor tinzînd la dezarmarea 
generală, crearea de zone 
denuclearizate în Europa, 
dizolvarea simultană a 
blocurilor militare existente 
și înlocuirea lor cu un sis
tem de securitate europea
nă. Totodată, P.C.F. și Fede
rația sprijină cooperarea

CORESPONDENTĂ DIN PARIS DE LA AL. GHEORGHIU

în domeniul educației națio
nale, cercetării științifice. In 
ce privește politica fiscală 
se prevede impunerea co
respunzătoare a marilor a- 
veri, taxarea profiturilor 
reale ale societăților, redu
cerea taxelor asupra produ
selor de consum.

Totodată, în comunicat 
sîrrt expuse pozițiile dife-

dustriale din domeniile 
electronicii, transporturilor 
aeriene, chimiei, siderur
giei, automobilelor.

Documentul comun relevă 
că, în ce privește politica 
externă, „cele două forma
țiuni constată cu satisfacție 
noi convergențe". Ele s-au 
pronunțat pentru numeroase 
obiective comune, între care

politică, economică, cultu
rală și tehnică a Franței cu 
toate țările, fără discriminări 
și, îndeosebi, acțiunile pri
vind dezvoltarea și intensi
ficarea relațiilor Est-Vest. 

Acordul consemnează ce
rerea comună a celor două 
formații de a se înceta ime
diat și necondiționat bom
bardamentele americane a-

supra R. D. Vietnam, pen
tru reglementarea politică a 
conflictului, pentru recu
noașterea de către Franța 
a R. D. Vietnam,

După cum se arată în do
cument, între cele două for
mații se mențin o serie de 
deosebiri de poziții In 
„chestiuni importante" de 
politică externă. Se relevă, 
Insă, că P.C.F. și Federația 
vor continua să confrunte 
punctele lor de vedere 
„pentru a explora noi posi
bilități de apropiere",

După cum a arătat Wal
deck Rochet la plenara 
C.C. al P.C.F., deosebirile 
de păreri existente nu sînt 
de neînvins. Iar oficiosul 
S.F.I.O., „Le Populaire", 
scrie că „nimic nu dovedeș
te că obstacolele existente 
în prezent între comuniști și 
socialiști sînt definitive și 
durabile*.

Acordul dintre Partidul 
Comunist și Federația de 
stînga este un eveniment 
larg comentat de întreaga 
presă pariziană. „Semnarea 
acestui acord este o nouă 
etapă pe calea apropierii 
între cele două formații" 
— subliniază cotidianul 
„Les Echos". Pentru „Com
bat", acordul constituie „un 
progres considerabil", „o 
manifestare pozitivă a par
tidelor de stînga".

O conferință internațională 
a oamenilor de știință împo
triva utilizării armelor chimi
ce șl bacteriologice a avut 
loc la Londra. Participanții au 
condamnat în unanimitate producția 
unor astfel de arme și utilizarea lor. 
Cei care au luat cuvîntul la dezba
teri au condamnat folosirea de către 
forțele armate ale S.U.A. a armelor 
chimice în Vietnam. Vorbitorii au re
levat, de asemenea, că cercetările le
gate de producția armelor chimice și 
bacteriologice sînt incompatibile cu 
titlul de om de știință.

In ședința de sîmbătă a 
conferinței ministeriale a Or
ganizației Unității Africane, 
de la Addis Abeba, reprezentantul 
Algeriei a prezentat o rezoluție în 
problema situației din Orientul Apro
piat. Participanții la lucrări au apro
bat în unanimitate această rezoluție. 
Pe de altă parte Consiliul ministerial 
al O.U.A. cheamă statele africane să 
boicoteze Jocurile Olimpice din Mexic 
dacă Republica Sud-Africană va fi 
admisă să participe la această mani
festare sportivă.

Ministrul agriculturii și sil
viculturii din Japonia, Ku- 
raishi, sub presiunea opiniei publice, 
a prezentat premierului Sato demisia 
sa, care a fost acceptată. La începu
tul lunii februarie Kuraishi a făcut 
declarații care au fost apreciate de 
opinia publică ca un apel direct la

0 MICĂ INSULĂ 

INTRĂ

IN ACTUALITATE
In ultimele zile, mica insulă 

nelocuită Alboran — situată în 
Mediterana occidentală — și-a 
făcut intrarea în actualitatea 
internațională. Trupe ale in
fanteriei marine spaniole au 
debarcat vineri pe această 
insulă, unde pînă acum trăia 
un paznic de far cu fami
lia sa. Militarii au arborat dra
pelul spaniol instalînd, în ace
lași timp, un serviciu de gardă. 
Prin această acțiune, scrie ziarul 
„Pueblo" din Madrid, Spania 
dorește să demonstreze suvera
nitatea sa asupra insulei.

Acestea nu sînt unicele știri 
recente în legătură cu Alboran. 
Acum cîteva zile, ziarele spanio
le au relatat că S.U.A. ar dori 
să instaleze aici o nouă bază 
militară.
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