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Căile creației sînt complicate 
șl nu prea lesnicioase. Răsplă- 
țile — dacă stai să le măsori cu 
metrul sau cu leul — nu-s tot
deauna la cea mai mare înălți
me. Există însă și alt gen de 
răsplată, în moneda frumosului, 
a satisfacției pentru lucrul bine 
făcut.

★
Femeia — tînără, frumoasă, 

îmbrăcată într-un „deux pieces" 
simplu și totuși plin de fantezie
— se simțea prost. La ora aceea, 
străzile Timișoarei nu erau prea 
aglomerate. Peste tot unde 
mergea, se simțea urmărită de 
privirile unui bărbat.

— S-a ținut după mine aproa- l 
pe jumătate de oră, avisa ea să-i 
povestească seara soțului. Om I 
în toată firea, trecut de patru- , 
zeci de ani 1 Zău, ar trebui să 
se facă o lege, să le interzică !

Soțul a zîmbit:
— Ce vrei de la om ? Nici n-a I 

încercat să intre în vorbă cu 
tine. Poate avea același drum. I

★ I
Titirez, Arcești, Țelina, Arte

mis, Bîldana, Yale, Capelino, | 
Vlașca, Udo, Agatina, Belcolor, 
Ilva, Dezimir, Halo, Banița.

— Mi-e capul cît o baniță, | 
oftă Gheorghe Deneș. Nu mai 
știu, nu mai pot. Să luăm din 
nou Mersul trenurilor. Ce-ați 
zice de Ciulnița ?

— Am văzut un film, se a- 
mestecă o colaboratoare, și era 
acolo o femeie numită Bubulina. 
Ce-ai zice de Bubulina 7

Dar gîndurile lui Deneș sări
seră în altă direcție.

— Dați-mi iute o hîrtie mili
metrică ! M-am ținut azi după 
o timișoreancă — cred că era 
timișoreancă. Splendid ! Dungi 
complimentare de jumătate cen
timetru ! O urzeală bej și o 
parte crepon — uite așa, să vă 
arăt culorile...

Sub mîna exersată a ingine
rului, pătrățelele hîrtiei s-au 
umplut repede de culori. Dacă 
timișoreancă „urmărită" ar fi 
fost pusă să descrie materialul 
„deux-pieces"-ului pe care îl 
purta, ea n-ar fi putut reda nici 
măcar o zecime din amănuntele 
reținute de șeful serviciului de 
creație de la fabrica „Bumba
cul".

Deneș nu-și însemnează nici
odată nimic. Ochiul lui e necru
țător și întrece cele mai bune 
aparate fotografice — pentru că 
aparatul, chiar în culori, 
totul plan, 
intimitățile 
din zbor e 
că traseul 
cer va lăsa o dîră adîncă de cu
loare pe hîrtia milimetrică, se 
va transforma în fire și țesătu
ră. Muzeele sînt despuiate de 
cele mai frumoase piese ale lor
— fără ca totuși nici una dintre 
acestea să fie urnite din loc — 
scoarțele țăranilor din Făgăraș, 
secretele geometrice ale valuri
lor mereu schimbătoare ale mă
rii, toate formele și culorile sînt 
cărate de nervii optici și me
moria vizuală a creatorilor de 
țesături.

După ce desenul materialului 
pe care-1 purta necunoscuta este 
gata, o colaboratoare îi aminteș
te, ztmbind :

— N-am găsit numele acela 
nou...

Soldana 7 Uvelino ? Paleta 7 
Melissa 7 Bea 7 Imola ? Tîn- 
căbești 7

Sergiu FARCĂȘAN

redă 
nu reține relieful și 
țesăturii. Pasărea 

spionată : ea nu știe 
ei exuberant de pe

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I
(Continuare în pag. a V-a)

NU SĂ CONSTATE, 
CI SĂ ACȚIONEZE

Ne aflăm în plin sezon de lucrări 
agricole, cînd se pun bazele recoltei 
din acest an. în această perioadă 
este necesar mai mult ca oricînd să 
fie utilizate cu maximă eficiență 
toate forțele și mijloacele de care 
depinde executarea la timpul optim 
și de calitate a fiecărei lucrări a- 
gricole. în legătură cu mersul aces
tor lucrări, cu măsurile ce se impun 
în continuare în vederea impulsio

nării lor, ne-am adresat tovarășu
lui Nicolae Giosan, președintele 
Consiliului Superior al Agriculturii.

Ce cîștigăm
muncind

trăind
A

maselor
Petre DĂNICĂ

prim-secretar al Comitetului județean de partid, președintele Comitetului 
executiv al Consiliului popular provizoriu Vîlcea

A trecut o lună de la constituirea 
— pe baza hotărîrilor Conferinței 
Naționale a partidului privitoare la 
împărțirea administrativ-teritorială 
a țării — a noilor organe de partid 
și de stat județene. Expunerea to
varășului Nicolae Ceaușescu la con
sfătuirea care a avut loc zilele tre
cute la Comitetul Central al partidu
lui ne obligă la profunde reflecții 
asupra spiritului general al muncii 
noastre, asupra activității practice 
a tuturor organelor de partid și in
stituțiilor județene. Indicațiile date 
de conducerea partidului ne cer, în 
primul rînd, să manifestăm deose
bită exigență și răspundere față de 
propria noastră muncă, față de mo
dul cum rezolvăm, în noile condiții, 
problemele complexe pe care le ri
dică viața, progresul multilateral al 
țării.

Prin lichidarea verigilor inter
mediare, prin apropierea organelor 
de partid și de stat de unitățile de 
bază, s-a creat un cadru organizato
ric propice pentru soluționarea ope
rativă și la nivel calitativ superior 
a tuturor problemelor. înfăptuirea 
măsurilor stabilite, îndeplinirea atri
buțiilor sporite ce revin organelor 
locale de partid și de stat, perfec
ționarea conducerii și planificării eco
nomiei depind într-un înalt grad de 
felul cum organele locale, toți co
muniștii vor ști să muncească, să 
înfăptuiască natura calitativ superi
oară a hotărîrilor și sarcinilor stabi
lite de partid; criteriul de apreciere a 
activității constituindu-1 rezultatele 
obținute. „Noua structură organiza
torică — spunea tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — impune ca încă de la 
început să se realizeze o cotitură 
hotărîtoare în munca de partid și de 
stat; fără aceasta nu se poate asi
gura realizarea în bune condiții a 
marilor sarcini care ne revin".

Condiția esențială a reușitei ac
țiunilor pe care le întreprindem este 
deci de a ne însuși un stil de muncă 
definit prin operativitate, compe
tentă, dinamism.

Constituirea județului a dus la re
ducerea aparatului de partid și de 
stat, dar, în același timp, s-a realizat 
o îmbunătățire calitativă a compo
ziției acestuia, ceea ce ne dă garan
ția îndeplinirii sarcinilor în condiții 
mai bune. De altfel, putem afirma 
de pe acum că activitatea comitetu
lui județean de partid și a consiliu
lui popular județean provizoriu a 
intrat pe un făgaș bun, sănătos.

Sarcinile sînt tot mai numeroase, 
mai complexe, iar noi dorim ca nici o 
problemă să nu rămînă fără răspuns 
prompt, să folosim cît mai deplin 
condițiile favorabile create prin în
lăturarea verigilor intermediare, 
paralelismelor, suprapunerilor. Am 
acordat, deci, o importanță prepon
derentă organizării temeinice a 
muncii, repartizării precise a sarcini
lor și răspunderilor între membrii 
comitetului.

Una dintre cele mai importante 
modalități de extindere a cîmpului 
de activitate, pe care o aplicăm, este

atragerea în munca noastră a unui 
larg activ de partid din rîndul mun
citorilor, țăranilor, intelectualilor.

Vorbim adesea despre necesitatea 
rezolvării „din mers" a problemelor. 
Bineînțeles, nu confundăm operati
vitatea cu practica de a trece super
ficial, cu ușurință pe lîngă neajun
suri, de a nu sesiza cauzele acestora 
și a nu le înlătura pe loc sau de a 
soluționa problemele numai pe jumă
tate. în comitetul nostru județean de 
partid lucrează tovarăși cu expe
riență și capacitate de muncă, dar 
unii renunță încă greu la deprinde
rea de a-și limita obligațiile la a se 
informa, la a constata și a pleca 
apoi mai departe, de a aduna în 
carnetele de însemnări cît mai multe 
note... pentru ședințe. înțelegem con
tactul direct, strîns cu verigile de 
bază, nu în sensul reducerii acestuia 
la legătura cu cadrele de conducere 
ale întreprinderilor, instituțiilor, cu 
secretarii comitetelor de partid, ci 
în colaborarea și consultarea perma
nentă cu cît mai mulți oameni, cu 
cît mai mulți specialiști ș! conducă
tori.

Deși s-au obținut progrese în pro
gramarea riguroasă a muncii, a folo-

— Luni s-a centralizat la 
Consiliul Superior al Agri
culturii situația lucrărilor agri
cole de sezon. Unele date în le
gătură cu mersul acestor lu
crări au fost publicate în ziare. 
Cum apreciați această situație ?

— Datele de care dispunem arată 
că în ultimul timp s-au intensificat 
lucrările agricole, existînd toate 
condițiile pentru desfășurarea lor 
normală. Pînă la 23 martie au fost 
însămînțate 680 000 ha culturi din 
prima epocă. La această impor
tantă lucrare cele mai bune rezultate 
s-au obținut în cooperativele agri
cole situate în județele Arad, 
Buzău, Prahova, Ialomița, Me
hedinți, Ilfov, unde s-a reușit să 
se recupereze întîrzierile și chiar să 
se termine semănatul la majo
ritatea culturilor din prima epocă, 
în prezent, pe ansamblul agri
culturii, realizările la însămînțări 
se situează la același nivel ca anul 
trecut la aceeași dată. Cu toate a- 
cestea, considerăm . că situația este, 
în continuare,' nesatisfăcătoăre, niai 
ales dacă ținem seama de faptul că 
timpul este prielnic semănatului, că 
s-au efectuat arături de toamnă pe 
suprafețe mai mari cu circa un mi
lion de ha față de cît existau în 
primăvara anului trecut, iar baza 
tehnico-materială de care dispune 
agricultura este mult mai puternică, 
cadrele au dobîndit mai multă expe
riență. Totodată, cadrul organizatoric 
în care se desfășoară activitatea în 
agricultură permite, mai mult ca în 
trecut, mobilizarea tuturor forțelor 
pentru executarea la timpul optim a 
lucrărilor agricole. Pentru prima 
dată, în acest an, sectorul agricol de 
stat lucrează în întregime pe baza 
principiilor noi de organizare și 
conducere, cadrele de specialiști din 
fermele agricole au posibilitatea să

hotărască și să aplice nestingherit 
toate măsurile de care depinde mă
rirea producției agricole.

în ceea ce privește agricultura 
cooperatistă, pe lîngă faptul că există 
specialiști în fiecare unitate, în urma 
reorganizării administrativ-terito- 
riale a țării s-au creat condiții 
propice pentru ca organele agricole 
să acorde un sprijin mai direct și 
operativ, să rezolve cu mai multă 
competență problemele. Ținînd 
seama de toate acestea, deși, după 
cum am amintit, ritmul lucrărilor 
s-a intensificat, el nu este corespun
zător condițiilor și posibilităților de 
care dispunem. Există serioase 
rămînerl în urmă la semănatul cul
turilor din prima epocă în coopera
tivele agricole din județele Constan
ța, Dolj, Ialomița, Olt, Teleorman și 
altele. Cu 
posibilități 
mînțare și 
gricole de 
rile Argeș și Dobrogea.

mult în urmă față de 
sînt lucrările de însă- 
într-o serie de unități a- 
stat aparțmînd de trustu-

— Cu prilejul raidurilor și 
anchetelor făcute de ziarul 
nostru într-o serie de județe, 
în săptămîna trecută, s-a con
statat că, deși la Consiliul Su
perior al Agriculturii s-a rapor
tat că problemele de care de
pinde executarea la timp și la 
un nivel calitativ superior a 
lucrărilor agricole sînt rezol
vate, totuși, în numeroase uni
tăți, întîrzierea lucrărilor agri
cole este determinată tocmai de 
nerezolvarea acestor probleme. 
Ne referim în primul rînd la 
asigurarea ■ semințelor, buna 
funcționare a tractoarelor și 
mașinilor, dotarea unităților cu 
noi mașini și utilaje. Cum ex
plicați această situație și ce 
măsuri concrete a întreprins 
sau urmează să întreprindă 
Consiliul Superior al Agri
culturii și direcțiile agricole 
județene în această privință?

— Este adevărat că sesizările și 
constatările efectuate arată că unele 
probleme n-au fost rezolvate în 
toate unitățile agricole. Deși, în ge
neral, s-au asigurat cantitățile nece
sare de semințe, unele din acestea se 
mai află încă în baze, în loc ca ele 
să fi ajuns de mult în unitățile a-

(Continuare în pag. a Il-a)

. în „Dicționarul limbii 
române moderne" cuvîntul 
„echitate" este definit prin 
nu mai puțin de patru no
țiuni : dreptate, nepărti- 
nire, cinste, omenie. în- 
tr-adevăr, greu de găsit 
cuvînt cu înțelesuri mai 
complexe și cu aplicații mai 
fertile în aproape toate îm
prejurările vieții. Echitatea 
este chintesența și funda
mentul codului nescris al 
relațiilor interumane în so
cietatea noastră ; dacă jus
tiția o înfăptuiește legea 
— prin mijlocirea instru
mentelor ei concrete, tri
bunalele — de transpune
rea în practică a principii
lor echității răspundem noi 
toți, în calitate de cetățeni, 
de oameni.

Cu atît mai mult acest 
adevăr își demonstrează 
viabilitatea cînd e vorba 
de conducătorul unui co
lectiv de muncă ; printre 
multele însușiri ce i se cer. 
spiritul de echitate trebuie 
să se afle la loc de cinste.

Reflecțiile acestea ne-au 
fost prilejuite de recenta 
investigare a unui caz care

Apropiata Confe
rință pe țară a artiș
tilor plastici anunță 
un moment de anali
ză temeinică a direc
țiilor estetice și a 
scopurilor spre care 
se îndreaptă artele 
plastice. Momentul 
va constitui în a- 
celași timp și un pri
lej pentru discutarea 
formelor organizato
rice ale vieții artiști-^ 
ce ; artiștii delegați 
vor face propuneri 
de natură să contri
buie la clarificarea 
unor probleme asu
pra cărora de altfel 
s-au dus discuții și 
în presă și în ședin
țele de lucru ale 
Uniunii Artiștilor 
Plastici, și am spe
ranța că dezbaterile 
nu numai că le vor 
clarifica teoretic, ci 
vor determina mă
suri practice nece
sare.

Fără îndoială, pro
blemele artei nu sînt 
simple, elucidarea te
oretică a diferitelor 
aspecte implicate în 
procesul de creație 
este totuși solicitată 
continuu de conștiin
ța noastră, iar rezul
tatele constituie de 
drept și de fapt ceea 
ce am numi pe scurt 
baza teoretică a ar
tei. Socialismul nu 
poate fi construit 
fără o știință, fără o 
cultură care să an
gajeze dialectic par
ticiparea întregului

popor la afirmarea 
tuturor valorilor.

Au trecut patru 
ani de la ultima con
ferință, timp în care 
s-au acumulat o se
rie de probleme, u- 
nele care implică

Puncte de ve 

dere în preaj
ma Conferin

ței pe țară a 
Uniunii Artiști
lor Plastici

efortul talentului, 
altele cu caracter or
ganizatoric. Patru 
ani de activitate rod
nică în care artiștii 
au contribuit sub
stanțial la îmbogăți
rea culturii noastre 
cu opere valoroase, 
susținînd manifestări 
prestigioase, elogiate 
pe bună dreptate în 
repetate rînduri. Ex
periența acestor pa
tru ani, atît de bo
gată, oferă un larg 
cîmp de analiză care, 
nu mă îndoiesc, va 
contribui la dinaml-

narea vieții artistice 
în viitor.

Uniunea Artiștilor 
Plastici, patronînd 
desfășurarea vieții 
artistice, și-a dovedit 
pe deplin necesita
tea ; dacă totuși stă
ruie anumite insufi
ciențe de o natură 
sau alta, am speran
ța că, oricît de grave 
ar fi unele, putem a- 
junge la eliminarea 
lor, însă cu o condi
ție : să existe din 
partea tuturor o sin
ceră înclinare spre 
dezbatere 
dată, 
teligentă.
cea 
tantă 
doială 
zează 
tistului, adică func
țiunea socială a artei 
ca valoare culturală.

în componenta fac
torilor culturali din 
țara noastră artistul 
creator ocupă un loc 
de prim ordin, în 
sensul că i se acor
dă prestigiul de a 
exprima în artă aspi
rațiile populare spre 
progres și civilizație. 
Găsirea formei de 
expresie a acestui 
mesaj uman, pasiu
nea de a crea ope
re tangente cu acest 
adevăr, este proble
ma de fond a fiecă
rui artist.

aprofun- 
sinceră și in-. 

Problema 
mal impor- 
este fără în- 

aceea care vi- 
misiunea ar-

(Contînuare 
în pag. a IV-a)

A doua Conferință a Națiunilor 
Unite pentru comerț și dezvoltare de 
la New Delhi, care a durat două 
luni, se află în ajunul ședinței de în
chidere. Sînt adoptate 
sînt votate rezoluții 
problemele dezbătute.

Peste 120 de țări, ca . 
organizații internaționale, și-au tri
mis în capitala Indiei reprezentanții, 
care și-au polarizat eforturile în di
recția găsirii de noi mijloace pentru 
intensificarea cooperării între state 
în vederea dezvoltării economice și 
sociale a lumii contemporane.

Lucrările Conferinței au înregis-

recomandări, 
privitoare la

ți numeroase

(Continuare în pag. a IlI-a)

■

La cooperativa agricolâ de producție Mihâîlești, județul Ilfov, se pregătește terenul în vederea însămînțârii po
rumbului Foto : M. Andreescu

imoralitatea pe un scaun de răspundere
a stîrnit oarecare vîlvă în 
Arad. E o istorie tristă, ca 
toate istoriile care își au 
punctul de pornire în tra
gismul — adesea absurd și 
necruțător — al fatalității. 
Dacă însă, la jocul orb al 
zarurilor destinului, se 
mai adaugă și manifestări
le inechității, atunci lucru
rile capătă o întorsătură 
brutală la care forțele eti
ce ale societății noastre nu 
pot și nu trebuie să ră- 
mînă indiferente.

Povestea a început în 
urmă cu aproape un an. La 
stația centrală de betoane 
a Grupului IV Construcții 
din Arad lucrau Dumitru 
și Eugenia Betea, soțul pe 
postul de gestionar al ma
gaziei de materiale, iar 
soția — cantaragiu. Amîn- 
doi de o onestitate irepro
șabilă, cu o atitudine co
rectă și demnă în toate 
împrejurările, se bucurau 
de stima și prețuirea colec
tivului. Existau însă și 
unii cărora nu le convenea 
prezenta unor elemente o- 
neste și incoruptibile în a- 
semenea posturi de care

depinde în bună măsură 
soarta materialelor de con
strucții. Cinstea lor repre
zenta o piedică în calea 
„afacerilor" veroase cu ci
ment, var. balast și alte 
materiale, la care se ivise 
brusc o „cerere" sporită pe 
„piață", mai ales ca ur
mare a avîntului luat de 
construirea garajelor par
ticulare. Ca urmare a unei 
sesizări făcute de Eugenia 
Betea, s-a descoperit un 
asemenea matrapazlîc cu 
beton și balast. Directorul 
Grupului, Carol Zeleneac, 
a fost nevoit să ia măsuri 
împotriva făptașilor, dar, 
în același timp, a și înde- 
părtat-o temporar pe tova
rășa Betea din locul de 
unde „prea vedea multe".

La un moment dat, Du
mitru Betea a căzut la pat, 
lovit — în floarea vîrstei 
și a puterilor — de o boală 
gravă, în fața căreia medi
cina se zbate încă neputin
cioasă : cancerul. Pe tot 
timpul bolii soțului. Euge
nia Betea — înfruntînd cu 
o rară putere a voinței și

tărie de caracter vicisitu
dinile soartei, însuflețită 
fiind de conștiința că are 
încă de crescut și întreți
nut doi băieți, doi adoles
cenți, aflați abia în pragul 
vieții — a preluat si ges
tiunea magaziei de mate
riale. Aproape două luni a 
îndeplinit această muncă 
și — în pofida grijilor le
gate de agravarea bolii so
țului — nimeni nu i-a pu
tut reproșa absolut nimic. 
A depus eforturi nu o 
dată supraomenești, dar 
și-a dus la bun sfîrșit, cu 
precizie și conștiinciozitate 
(despre onestitate nu mai 
e cazul să amintim), sarci
nile de serviciu.

Nemilosul flagel lăuntric 
a secerat firul vieții lui 
Dumitru Betea. Nu puțini 
au fost cei care au luat 
parte cu o adîncă, profund 
umană compasiune, la du
rerea familiei Betea, fie că 
erau dintre foștii colegi ai 
răposatului, fie dintre aceia 
care îl cunoscuseră pur și 
simplu ca om.

După cîteva zile de la în-

mormîntare, Eugenia Betea 
și-a adunat puterile și s-a 
prezentat la serviciu pen
tru a continua, așa cum era 
firesc, munca pe care o gi
rase atît de bine în lipsa 
soțului. Se gîndea că, orice 
ar fi, trebuie să muncească 
acum cît doi pentru a-și 
întreține băieții și a-i aju
ta să-și facă un rost în via
ță. Și se mai gîndea că, a- 
dîncindu-se în muncă, îi va 
fi mai ușor să se obișnuias
că cu gîndul acestei pier
deri ireparabile.

Iată însă că aici a fost 
pusă în fața unei „surpri
ze" : directorul a încunoș- 
tiințat-o cu sînge rece că 
nu-i poate încredința mai 
departe munca de gestionar 
al magaziei deoarece „e un 
om dificil, cu care nu se 
poate lucra". Pierderii fiin
ței celei mai apropiate i 
s-a adăugat această bruta
lă lovitură „administrati
vă", de pe urma căreia

Victor BÎRLADEANU

trat unanimitatea participanților în 
adoptarea unor rezoluții cuprinzînd 
recomandări importante, ca și lipsa 
de unitate într-o serie de probleme 
aflate pe ordinea de zi a întîlnirii. 
De aici, tonul foarte optimist al unor 
comentarii din presa internațională 
în anumite momente, cît și conclu
ziile pesimiste ale altora.

în fond, atît unanimitatea cit șl di
vergențele de păreri sînt firești, fiind 
generate nu numai de interesele de
seori contradictorii ale diverselor 
țări ale lumii, dar șl de extraordi
nara complexitate a problemelor co
merțului internațional și ale dezvol
tării economice.

Dacă în urmă eu un deceniu se 
mai putea crede că o dată cu termi
narea procesului de decolonizare se 
vor declanșa ușor toate mecanismele 
dezvoltării economice și sociale a 
„lumii a treia", astăzi, puțini sînt 
cei care acceptă o asemenea viziune 
optimistă. Dobîndind independența 
de stat, multe țări foste coloniale nu 
au reușit să obțină, simultan, o reală 
independență economică și politică. 
Suveranitatea multor state în curs 
de dezvoltare nu se extinde nici as
tăzi asupra tuturor resurselor solu
lui și subsolului lor. în numeroase 
țări scăpate din lanțurile colonialis
mului „clasic", o bună parte din pă- 
mînturile cultivabile, din bogățiile 
prospectate ale subsolului, din între
prinderile comerciale și de transport, 
din rețeaua bancară continuă să 
se afle în mîinile unor monopoluri 
străine. O concluzie general accep
tată astăzi în noile state este aceea 
că fenomenele neocolonialiste împie
dică o dezvoltare reală și accelerată 
a economiei respectivelor țări.

De aceea, mulți economiști, experțî 
și oameni de stat ai lumii contempo
rane consideră că procesul dezvoltă
rii economice a țărilor rămase în 
urmă va fi un proces de lungă du
rată, care va merge mînă în mînă 
cu dobîndirea și consolidarea inde
pendenței și suveranității reale asu
pra economiei, cu folosirea resurse
lor acestor țări în interesul popoare
lor respective.

Totodată, lucrările Conferinței de 
la New Delhi, ca și documentele sale 
pregătitoare, au demonstrat că grupul 
țărilor în curs de dezvoltare nu este 
un grup omogen din punctul de ve
dere al nivelului de dezvoltare eco
nomică, al tendințelor ce se mani
festă în structura economiei, al rolu
lui și al influenței pe care o au a- 
gricultura, industria și comerțul lor 
exterior asupra creșterii de ansam
blu a economiei respectivelor state. 
Astfel, țările în curs de dez
voltare, luate la un loc, au obținut 
în ultimii ani un ritm de creștere 
a venitului lor național mai mic de- 
cît obiectivul mediu de 5 la sută a- 
nual, preconizat de „Deceniul O.N.U. 
pentru dezvoltare". Dacă în perioada 
1955—1960 venitul național al țărilor 
în curs de dezvoltare a crescut în 
medie cu 4,6 la sută anual (raportat 
la populație, el a sporit numai cu 2,2 
la sută), în perioada 1960—1965 rit
mul mediu anual a scăzut la 4,5 la 
sută (2 la sută pe locuitor), iar în 
anii 1966 și 1967 acesta a marcat o

N. S. STANESCU 
doctor în economie
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Puneți9 
stavilă!

Sesizați ieri, telefonic, ne-am 
deplasat la fața locului. Și lu
crurile s-au adeverit. Materialele 
rezultate din renovarea „Bufetu
lui Expres" din Calea Victoriei 
au fost transportate la locuința 
responsabilului C. Nițu din str. 
Lt. Iuliu Roșea 10. Uși, ferestre, 
cherestea, plăci de marmură etc. 
— cumpărate cu 500 lei I La 
I.A.P.L. Dunărea am găsit o ce
rere a respectivului din care re
ținem : „Vă rog să mi le cedați 
contra cost, la suma care credeți 
dvs.“. Adică, la mica înțelegere. 
De cînd metoda ca o întreprin
dere să vîndă direct materialele 
din renovare — și asta la prețul 
„pe care îl credeți dvs. ?" Con
tabilul șef de la I.A.P.L. Dunărea 
afirmă că se obișnuiește, s-a mai 
procedat așa. Foarte rău. Legiui
torul are un cuvînt de spus.

Compunere 
inofensivă

a-Escală la Sibiu. Pasagerii _ 
vionului se îndreaptă spre clă
direa aerogării. Mă adresez bu
fetierei : Aveți cafea neagră ? 
„Numai din nes“ — primesc 
răspunsul. „Bine, fie și nes !“ 
— și stau liniștit. Apare un ce
tățean cu părul nins, în sacou 
oranj și pantaloni gri. A lăsat, 
Ia masă, o tînără în minijup 
violet și a cerut pepsi-colla și 
un coniac. Servit cu promptitu
dine. Ca pe oricare persoană 
care servește mai „substanțial". 
Au urmat apoi doi piloți, care 
au comandat din mers : „Ai gră
tar ? Pune patru !“ Serviți și ei 
la iuțeală. Eu aștept. Bufetiera, 
văzînd că stau tot lingă tej
ghea, mă întrebă : Doriți ceva ? 
„Da, cafeaua cerută șl condi
ca de reclamații". A dispărut 
ca să se întoarcă uluitor de re
pede cu o ceașcă de cafea abu- 
rindă. Condica, nu. Mai tîrziu, 
mă pomenesc iar cu ea. Tot... 
amabilă. „Ați dorit o coală de 
hîrtie, nu-i așa ?“ „Nu, am ce
rut condica de reclamații". „A- 
tunci să v-o aduc". Am primit 
în sfîrșit mult așteptata condi
că și am deschis-o. In clipa a- 
ceea s-a anunțat la difuzor : 
„Atențiune ! Pasagerii pentru 
cursa Tîrgu-Mureș — Sibiu — 
București sînt invitați la avion". 
Am înțeles atunci scopul tără
gănării.

Terapeutic...
Colegii de rubrică de la „Do- 

brogea nouă" (Constanța) ne 
invită să preluăm cazul „Fetiței 
de serviciu" publicat de ei. O fa
cem din două motive, după cum 
veți vedea. Așadar... „Tînăra 
M. U. din comuna Cujmir (Me
hedinți), de 24 de ani, absolven
tă de liceu, a venit pe litoral în 
urmă cu cîtva timp. Și-a găsit 
serviciu repede. însă, dornică de 
cîștiguri ilicite, a vîrît mîna în 
banii statului. Și-a primit pe
deapsa și a executat-o. Acum se 
plimbă. I s-a oferit serviciu, dar 
refuză. Și-a găsit singură: în 
fiecare noapte petrece prin ba
ruri și restaurante. Se pare că 
n-o duce rău. Cîștigă. Dar în ce 
mod ? Aici e cunoscută. Numai 
părinții o cred cu serviciu ono
rabil la Constanța". P. S. Cum 
vedeți, n-am dat numele întreg 
al fetei (așa cum au procedat 
colegii noștri) pentru că intere
sează nu atît cum o cheamă, cît 
mai ales răspunsul ei față de 
sine și față de ceilalți. „Terapeu
tica", în asemenea cazuri, 
pune tact.

Recent, prin Hotărîrea Consiliului 
de Miniștri privind organizarea și 
funcționarea Ministerului Muncii, 
care prevede că ministerul nou în
ființat are printre atribuțiile sale și 
pe aceea de a îndruma „activitatea 
de încheiere a contractelor colec
tive", problema acestor contracte a 
fost readusă în actualitatea vieții 
noastre sociale.

Contractul colectiv nu este un con
tract obișnuit, ci are o serie de 
particularități. Astfel, limitîndu-mă 
la cele mai importante dintre a- 
cestea. voi aminti că : a) în ce 
privește părțile contractante, prin 
el își asumă obligații, întreprinde
rea, colectivul ei de angajați, re
prezentat prin sindicat, precum și 
sindicatul însuși, care apare deci în 
acest act juridic într-o dublă cali
tate, și anume, atît ca parte con
tractantă, cît și ca reprezentant al 
uneia dintre părți; b) natura an
gajamentelor astfel asumate este di
ferită, angajamentele întreprinderii 
avînd caracterul unor obligații ju
ridice, în timp ce angajamentele pe 
care șl le ia sindicatul, și mai ales 
acelea pe care și le iau angajații, 
nu sînt, de regulă, decît obligații 
cu caracter moral, fapt care antre
nează și consecințe diferite în caz 
de neexecutare a angajamentelor de 
către una sau alta dintre părți; c) 
contractul colectiv poate avea și ca
racterul unui act normativ, consti
tuind deci ceea ce în termeni apa
rent contradictorii a fost denumit o 
„normă convențională" sau „nego
ciată" ; d) în ceea ce privește drep
turile și obligațiile muncitorilor și 
funcționarilor, contractul colectiv se 
aplică nu numai celor care au fost 
angajații întreprinderii în cauză la 
data încheierii lui, ci își extinde e- 
fectele și asupra celor care dobîn- 
desc această calitate în cursul a- 
nului pentru care a fost încheiat 
contractul.

în dreptul nostru în vigoare, con
tractul colectiv e reglementat de 
dispozițiile articolelor 3—11 din Co
dul muncii, texte care, în cea mai 
mare parte, se găsesc și astăzi în 
redactarea ce li s-a dat acum 18 
ani, la adoptarea codului. Preface
rile pe plan economic și social-cul
tural care s-au produs de atunci în 
tara noastră sînt însă atît de mari, 
îneît în prezent vechiul cadru legis
lativ se învederează a fi neîndestu
lător. Este desigur și motivul pen
tru care, în Directivele cu privire 
la perfecționarea conducerii și pla
nificării economiei naționale, apro
bate de Conferința Națională a 
P.C.R., se arată, printre altele, că 
va fi elaborat noul Cod al muncii. 
Starea semnalată, privind caracte
rul depășit al legislației în materie, 
explică si pentru ce, cu toate că în 
ultimii ani s-au luat măsuri pentru 
îmbunătățirea conținutului contrac
telor colective, totuși, într-o serie 
de cazuri, contractele încheiate în 
întreprinderi reproduceau diferite 
prevederi ale legislației muncii sau 
ale planurilor de măsuri tehnico- 
organizatorice stabilite în unitate. 
Este ceea ce a fost relevat încă la 
Congresul sindicatelor din mai 1966, 
arătîndu-se, printre altele, că „în 
forma lui actuală, contractul colec
tiv nu reflectă problemele care tre
buie să constituie obligații recipro
ce pentru conducerile întreprinderi
lor, pe de o parte, și ale comitete
lor sindicatelor, pe de altă parte". 
Punîndu-se deci problema de a se 
da, sub raport legislativ și practic, 
contractului colectiv o configurare 
corespunzătoare etapei actuale a 
dezvoltării României socialiste, desi
gur că această instituție, prea pu
țin cercetată în literatura de spe
cialitate din ultimii ani, trebuie să

rețină atenția juriștilor, economiști
lor și a celorlalte cadre interesate, 
pentru ca, prin eforturi comune, să 
se ajungă la găsirea și elaborarea 
cadrului adecvat care să permită 
remedierea situației menționate. Pe 
această linie de preocupări mi s-a 
părut indicat să pun în discuție cî
teva considerații.

Spre a se revitaliza contractele 
colective, în scopul transformării lor 
în instrumente eficiente pentru rea
lizarea sarcinilor economice și so- 
cial-culturale ale întreprinderilor și 
ale colectivelor de muncă și, tot
odată, pentru întărirea cointeresării 
materiale a angajaților în rezulta
tele muncii lor, în spiritul orientă-

ționarii, arătînd măsurile de îmbu
nătățire a condițiilor de muncă și 
de trai ce ar dori să fie luate (ca 
de pildă acordarea de recompense 
materiale pentru realizarea unor 
sarcini, ori crearea de înlesniri pre
cum : punerea la dispoziție a unui 
autobuz pentru muncitorii nelocal
nici, înființarea unei creșe ori mă
rirea celei existente sau amenaja
rea unei baze sportive), s-ar putea 
decide ca acestea să fie înscrise în 
contractul colectiv cu precizarea că 
întreprinderea se obligă să le ia 
dacă, la rîndul lor, angajații voi- 
îndeplini (în termenele ce s-ar fixa) 
anumite angajamente pe care ei și 
le-ar lua cu privire la realizarea ori
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rilor expuse în Directive, apare în 
primul rînd necesar ca angajamen
tele pe care părțile și le iau prin 
contractele colective să dea cît mai 
concret cu putință expresie intere
selor lor nemijlocite, în felul și în 
ordinea de preferință pe care fie
care din ele urmează să le determi
ne. De aceea, înainte de încheierea 
contractului colectiv, este nevoie de 
un dialog între părți, adică de tra
tative precontractuale, menite să e- 
vidențieze angajamentele de care în
treprinderea e interesată să fie a- 
sumate de angajați și de sindicat, 
ca și pe acelea pe care angajații le 
doresc a fi asumate de întreprin
dere.

O a doua premisă care ar fi de 
natură să contribuie la sporirea con
siderabilă a eficientei contractelor 
colective ar putea s-o constituie con
diționarea reciprocă a unor angaja
mente. Cu alte cuvinte, dacă prin 
contractele colective se iau o serie 
de angajamente de către întreprin
dere și de către angajați, acestea nu 
ar trebui asumate independent une
le de altele, ci ar trebui stabilită o 
corelație sau interdependență între 
ele. Cel puțin în parte, contractul 
colectiv ar trebui să aibă caracte
rul pe care-l au în general contrac
tele bilaterale, în care executarea 
obligațiilor celor două părți este re
ciproc condiționată. In felul acesta, 
contractul colectiv ar putea să e- 
xercite un puternic efect stimulativ 
asupra angajaților (pentru început, 
măsura ar putea fi aplicată cu titlu 
experimental în unele întreprinderi). 
Așa, bunăoară, muncitorii și func-

depășirea sarcinilor de plan, atinge
rea unor anumiți parametri în acti
vitatea întreprinderii sau în func
ționarea unor instalații determinate 
etc.

Dintr-un alt punct de vedere, spre 
a se conferi contractelor colective o 
mai mare suplețe și adaptabilitate 
la nevoile părților interesate și mai 
ales la necesitățile ce se pot ivi pe 
parcurs în activitatea întreprinderi
lor, ar fi poate util să se ia în 
considerare și posibilitatea comple
tării acestor contracte prin conven
ții adiționale încheiate în cursul a- 
nului (de exemplu, în legătură cu 
introducerea unor schimbări în pro
cesul sau fluxul tehnologic, cu asi
milarea unor noi produse, punerea 
în funcție a unor instalații noi, pen
tru efectuarea intr-un timp cît mai 
scurt a unor reparații importante, a 
unor lucrări de reamenajare a sec
țiilor sau atelierelor etc.).

Tot pentru sporirea eficienței con
tractelor colective, ar trebui deter
minată mai precis răspunderea pen
tru îndeplinirea angajamentelor a- 
sumate și sancțiunea pe care poate 
s-o atragă neîndeplinirea lor. In a- 
cest scop, s-ar putea prevedea că, 
în ce privește angajamentele între
prinderii și ale sindicatului, întru- 
cît în contractul colectiv urmează 
să se indice nominal persoanele care 
răspund de executarea lor (astfel 
cum pe o scară destul de largă se 
practică și azi), pentru cei astfel 
desemnați angajamentele din con
tractul colectiv se transformă în o- 
bligații ale contractului individual 
de muncă, așa îneît nerespectarea

lor ar urma să atragă aceleași con
secințe ca și neîndeplinirea celor
lalte obligații din contractul de 
muncă; anume, după caz, răspun
derea disciplinară sau materială a 
celor în cauză, în condițiile stabi
lite de lege. Pe de altă parte, în ce 
privește angajamentele asumate de 
angajați, față de condiționarea reci
procă, neexecutarea ar putea, în u- 
nele cazuri, să aibă drept urmare 
exonerarea unității de obligația de 
a lua anumite măsuri social-cultu- 
rale speciale (din fonduri suplimen
tare).

Dintr-un alt punct de vedere, ar 
fi poate indicat să se prevadă posi
bilitatea de a se încheia contrac
tele colective nu numai pe unități 
dar, în anumite situații, și pe sub
unități (cu organizațiile sindicale din 
acele subunități). O atare posibili
tate ar putea să prezinte interes 
practic mai ales în cazul subunită
ților mari, cu sarcini de plan in
dividualizate, ori al subunităților a- 
flate la distanțe relativ mari unele 
de altele (cum sînt, bunăoară, sub
unitățile din direcțiile regionale 
C.F.R.).

O problemă care ar trebui rezol
vată este dacă și în cadrul centra
lelor industriale urmează să se în
cheie contracte colective. Intrucît în 
contextul acțiunii de perfecționare a 
conducerii economiei, centralele in
dustriale sînt concepute și consti
tuite ca mari unități economice, in
vestite cu sarcini complexe intere- 
sînd activitatea întreprinderilor re
unite în centrală și chemate să func
ționeze ca organe de sine stătătoa
re pe principiul gestiunii economi
ce, s-ar părea că nimic nu se o- 
pune la încheierea de contracte co
lective, cel puțin în unele dintre 
centrale. Printre angajamentele asu
mate de colectivul de angajați s-ar 
putea prevedea în acest caz înde
plinirea diverselor sarcini privitoa
re la optimizarea activității între
prinderilor subordonate (prin con
centrarea și specializarea producției, 
tipizarea produselor și, în general, 
promovarea organizării științifice a 
producției, perfecționarea cooperării 
între uzinele componente, îmbunătă
țirea aprovizionării lor tehnico-ma- 
teriale etc.).

în sfîrșit, o problemă complexă 
și care reclamă un studiu mai a- 
profundat este aceea de a se ști 
dacă și în ce măsură (cu privire la 
ce aspecte), contractul colectiv tre
buie și pe viitor să aibă un carac
ter normativ, știut fiind că în ul
timii ani, la noi, un atare caracter 
îl aveau doar listele anexe la con
tractele colective prin care se de
terminau așa-numitele funcții cu 
ziua de lucru nenormată ca și con
cediile suplimentare aferente aces
tora, liste care în urma modificări
lor și îmbunătățirilor structurale a- 
duse prin noua lege privind conce
diul de odihnă nu se mal întoc- 
mese.

în sute și mii de întreprinderi din 
țară contractele colective constituie 
un vast cîmp pentru desfășurarea 
inițiativei oamenilor muncii, iar a- 
doptarea unor măsuri care să le 
dea întreaga eficacitate, măsuri de 
natură a contribui la întărirea ro
lului sindicatelor ca organizații re
prezentative ale muncitorilor și 
funcționarilor, va permite canaliza
rea acestei inițiative într-o singură 
albie, creînd condiții pentru spori
rea producției și a productivității 
muncii, mai buna organizare a mun
cii și a producției, îmbunătățirea 
calității produselor, precum și, în 
general, pentru creșterea eficienței 
și a potențialului economic al în
treprinderilor prin transformarea lor 
în organisme tot mai dinamice.

j

îm-

1 din 174
174 absolvenți ai școlilor174 absolvenți ai școlilor pro

fesionale de tractoriști, aparținînd 
stațiunilor de mașini și tractoare
din Zalău, Nușfalău, Surduc si 
Cehul Silvaniei (județul Sălaj), 
s-au prezentat în fața comisiei de 
examinare să obțină carnetul de 
„rutierist" și dreptul de a circula 
pe drumurile publice. La exami
narea teoretică, din acești 174 
doar unul singur (! I) a dat răs
punsuri corespunzătoare. Ce au 
de spus profesorii școlilor profe
sionale (și cadrele de conducere 
din stațiunile respective) despre 
cunoștințele elevilor lor în do
meniul circulației pe drumurile 
publice ? Asemenea absolvenți 
la volan sînt o adevărată primej
die pentru circulație. Nu le fa
ceți concesii 1

Prost 
exemplu!

Silvicultorii ne avertizează (și 
pe bună dreptate 1) că cel mai 
mare pericol pentru pădure este 
focul. „Nu aprindeți focul, nu 
fumați în pădure l“. Intr-adevăr, 
o seînteie poate lua proporții 
nebănuite. Așa s-a întîmplat deu
năzi în plantația de rășinoase din 
pădurea Amnașului, județul Si
biu : cîteva vreascuri aprinse la 
liziera pădurii au declanșat (cu 
ajutorul vîntului) un incendiu 
care a distrus 2 hectare de pini 
în vîrstă de 5 ani. Cine a neso
cotit regulile de pază contra in
cendiilor ? Chiar lucrătorii silvici 
ai plantației ! Au aprins focul să 
se încălzească ! Acum vor rămî- 
ne... reci ?

Rubrică redactată de s 
Ștefan ZIDAP.IȚĂ

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

(Urmare din pag. I)

sirii timpului, sînt încă destui acti
viști și funcționari care se împotmo
lesc în hîrtii cu intenția vădită de a 
amîna pe cît se poate contactul di
rect cu terenul. De aceea, ne în
grijim ca fiecare activist sau func
ționar să primească sarcini concrete 
și să Ie rezolve concret, să înțeleagă 
bine că nimeni nu va putea face tre
burile lor neterminate.

îndeplinirea de către fiecare a sar
cinilor care îi revin nemijlocit tre
buie să ducă la înlăturarea practicii 
întîlnite destul de frecvent de „a 
pasa" răspunderile altor cadre din 
subordine.

Instaurînd în activitatea curentă 
o asemenea metodă de muncă, un 
contact direct cu viața și fenomenele 
ce apar, am reușit să depistăm ca
rențe în aprovizionarea satelor cu 
produse care „la centru" se găsesc 
din abundență, cereri îndreptățite 
de primire în partid nesoluționate 
încă, directori de unități economice 
care nu cunosc lucruri elementare 
pentru exercitarea actului de condu
cere.

Aflîndu-ne mereu printre oa
meni, conținutul muncii noas
tre a devenit mai bogat. Dispu
nem de pe acum de numeroase su

tr.mroa

(Urmare din pag. I)

greu i-ar fi venit oricărui 
om să se mai reculeagă. De 
altfel, mărturisit sau nu, a- 
cesta era țelul urmărit prin 
bine calculata lovitură : 
s-o dezarmeze, să-i ia, cum 
se spune, piuitul, s-o aducă 
în situația de a accepta 
orice posibilitate de lucru, 
de a deveni mai „maleabi
lă", mai accesibilă compro
misurilor cu propria ei 
conștiință. Socoteala pe 
care și-o făcuseră Carol 
Zeleneac și protejați! săi 
Avram și Văleanu (din con
ducerea stației de betoane) 
era destul de primitivă: 
văzîndu-și amenințată pîi- 
nea de toate zilele, a ei și a 
copiilor, femeia aceasta „nu 
se putea să nu devină om 
de înțeles".

Spre mirarea lor, Eu
genia Betea a refuzat 
compromisul și, simțindu-se 
lezată într-un drept elemen
tar, a pornit la luptă, cu o 
energie în care se conden
sa și sentimentul de revol
tă.

înfuriați de această re
zistentă a Eugeniei Betea, 
de refuzul ei de a se supu
ne deciziei lor abuzive, Ze
leneac et Co au mers și 
mai departe. în luna de
cembrie, printr-o adresă 
întocmită după toate regu
lile birocrației seci și dezu

și trăind în mijlocul
gestii privind mai buna valorificare 
a resurselor locale : folosirea aburu
lui disponibil de la Combinatul chi
mic din Govora pentru construirea 
unei sere de mare capacitate, ca și 
pentru termoficarea orașului Rm. 
Vîlcea, amenajarea unor izlazuri co
munale din teren degradat, în scopul 
creării, asigurării bazei furajere, 
valorificarea unor importante resurse 
locale prin dezvoltarea producției ma
terialelor de construcții, cărămidă, 
var și multe altele.

Comitetul județean de partid a 
combătut de la început tendințele 
manifestate de unii tovarăși de la 
uniunea județeană a cooperativelor 
agricole de producție și direcția a- 
gricolă județeană de a veni cu fel 
de fel de „inovații" privind crearea 
de microraioane, mlcrojudețe, găsirea 
unor noi forme intermediare, în 
scopul vizibil de a nu avea o le
gătură directă, permanentă, cu coo
perativele agricole de producție. 
Semnalînd asemenea tendințe, ne 
dăm seama că unii n-au înțeles pe 
deplin sensul măsurilor luate de 
partid, măsuri cu un profund conți
nut.

îndeplinind indicația dată de con
ducerea partidului ca activiștii de 
partid să meargă în fata muncitori
lor, țăranilor, intelectualilor, cel pu

țin o dată pe lună, să ia cuvîntul și 
să lămurească politica partidului, 
vom reuși și pe această cale să avem 
un contact viu, fructuos cu oamenii; 
vom combate practica de a prezen
ta auditoriului expuneri plate, pre
fabricate, greu accesibile, care nu-și 
ating scopul, ba, mai mult, discre
ditează însăsi ideea acestor întîl- 
niri.

Condiția primordială a aplicării în 
viață, cu rezultate bune, a întregu
lui ansamblu de măsuri luate de 
partid este creșterea rolului condu
cător al organizațiilor de partid. îm
bunătățirea continuă a activității lor, 
aplicarea neabătută a principiului 
muncii colective, întărirea răspunde
rii fiecărui activist, fiecărui membru 
de partid față de atribuțiile directe 
— profesionale și politice. Trecerea 
accentului muncii de îndrumare de 
la sfaturi • și indicații generale, la 
răspunderi nemijlocite și participa
rea directă, operativă, la soluționa
rea problemelor curente și de pers
pectivă contribuie, firește, la crește
rea continuă a autorității și rolului 
conducător al organelor județene de 
partid.

Analiza activității unor unități e- 
conomiee Ia începutul anului ne-a 
dezvăluit serioase rămîneri în urmă, 
mai cu seamă în domeniul investiți-

i imoralitatea
manizate, Eugenia Betea a 
fost anunțată de conduce
rea Grupului IV că pînă și 
modestul post de manipu- 
lant cantaragiu, în care fu
sese încadrată, a fost „scos 
din schemă" și că nu i se 
oferă altă posibilitate de
cît de a intra în produc
ție, probabil ca muncitor 
zilier pe unul din șantiere.

L-am întrebat pe Carol 
Zeleneac de ce a acționat 
în felul acesta. A încercat 
să se eschiveze de la un 
răspuns clar. Revenea în 
cuvîntul său, ca un leit
motiv, o frază cu aspectul 
unei lamentări în fața „ne
înțelegerii oamenilor": „Mă 
așteptam ca tovarășa Betea 
să vină la mine, să mai dis
cutăm, să mai vedem, să 
mai aranjăm, nu să recla
me...". Cu alte cuvinte, se 
aștepta ca Eugenia Betea 
să-și plece fruntea în fața 
nedreptății...

Omul cu care stăteam de 
vorbă repeta într-una „în
treprinderea mea, stația 
mea", ca și cum ar fi vor
bit despre propria lui mo
șie. Faptul acesta mi s-a 
părut semnificativ. Cum 
s-ar fi putut oare ca un 
asemenea conducător de în
treprindere să se mani
feste ca un promotor al 
echității dacă el însuși — 
cum relevă faptele — este 
un profitor al inechității 7

Intr-adevăr, după cum ni 
s-a relatat (și după cum a 
recunoscut însuși Carol Ze
leneac), el este, în acest 
moment, posesorul ilegal a 
două ordine de repartiție 
asupra a două spații de lo
cuit din orașul Arad (unul 
în care locuiește propria sa 
familie legală și unul în 
care locuiește el împreună 
cu concubina sa și părinții 
concubinei). Această situa
ție demonstrează încă o 
dată un adevăr axiomatic 
pe care viata îi reliefează 
în atîtea împrejurări: cei 
care încalcă legea și prin
cipiile eticii sociale în viața 
lor personală găsesc că e 
la fel de normal s-o în
calce și în relațiile cu 
membrii colectivului pe 
care îl conduc.

O întrebare mi s-a im
pus însă cu deosebită strin
gentă în timpul anchetei : 
oare organele locale n-au 
cunoscut această situație ? 
Au cunoscut-o și, în mod ta
cit, au permis inechității să 
se desfășoare nestingherită. 
Atît fostul comitet orășe
nesc de partid, cît si fostul 
sfat popular orășenesc au 
fost sesizate — în cîteva 
rînduri — de nedreptatea 
strigătoare la cer săvîrșită 
împotriva Eugeniei Betea. 
Carol Zeleneac a promis că 
se va îngriji să se facă 
dreptate. Nimeni n-a mai 
controlat însă dacă făgă-

duiala a fost transpusă și 
în măsuri concrete. Si 
dreptate nu s-a făcut! 
Noile organe de conduce
re ale județului și munici
piului Arad au datoria de 
a întreprinde neîntîrziat 
măsuri practice menite 
să asigure un climat sănă
tos la Grupul IV con
strucții.

— Există o corelație 
directă, nemijlocită între 
stilul de conducere și sim
țul echității — ne spunea 
tovarășul Silviu Oprin, șe
ful comisiei economice a 
comitetului județean de 
partid. Legile nescrise ale 
moralei publice sînt la fel 
de puternice si acționează 
la fel de eficient asupra 
climatului muncii ca și cele 
înscrise în coduri. De a- 
ceea, simțul echității se cu
vine să devină sinonim cu 
însăși ideea de autoritate, 
cu Învestitura socială care 
face dintr-un om, într-un 
anume moment al vieții, un 
conducător responsabil de 
bunul mers al unui co
lectiv.

La acestea am mai adău
ga doar atît: spiritul de 
dreptate face parte din țe
sătura intimă, ireductibilă 
a însăși democrației so
cialiste. cu caracteristica ei 
fundamentală generată de 
relațiile noi întronate în 
viata socială : umanismul.

maselor
ilor. Cauzele ? Cele mai multe — 
subiective. Membrii biroului comite
tului județean de partid au fost în
sărcinați să ajute concret și să răs
pundă de diferite obiective industria
le cu rămîneri în urmă. S-ar 
putea replica : și pînă acum în 
cadrul birourilor și secretaria
telor fostelor comitete regionale 
de partid s-au stabilit răspunderi 
precise, termene de îndeplinire a 
sarcinilor. Ce este nou, calitativ su
perior, în aceasta ? De astă dată, răs
punderile sînt directe, nu se limi
tează Ia constatarea lucrurilor. A- 
cum nu mai e cu putință ca un 
complex de măsuri, o dată adop
tate, să mai facă naveta pe la re
giune, raion, oraș. Ele ajung acum 
pe calea cea mai scurtă în locurile 
unde se cer finalizate. Evitînd sub
stituirea atribuțiilor, tutela mărun
tă, asigurînd totodată creșterea răs
punderii organelor economice, inter
venim energic cu metode specifice 
muncii de partid pentru solutionarea 
operativă a problemelor care stau 
în puterea colectivelor. Acționînd 
astfel, avem certitudinea că vom 
reuși ca pînă la 1 aprilie a. c. să 
recuperăm rămînerea în urmă la in
vestiții, datorită faptului că în ia
nuarie această sarcină, pe ansam
blul județului, a fost îndeplinită doar 
în proporție de 3 la sută.

Ne-au preocupat mult, în ultimul 
timp, deficientele grave în activita
tea organizațiilor comerciale din ju
deț si. în special, aprovizionarea cu 
lapte a orașelor, a șantierului de la 
Lotru. Dacă aceste neajunsuri nu vor 
fi eliminate cît mai curînd, vom lua 
măsuri care vor viza cadrele răs
punzătoare de această problemă, a- 
tît din sectorul producției cît si din 
cel al desfacerii.

Sîntem stânjeniți în îndeplinirea 
atribuțiilor ce ne revin de avalanșa 
de situații, informări, rapoarte ce se 
cer la fel ca și înainte „de la cen
tru". Nu sîntem împotriva situațiilor 
și statisticilor în general, dar pare-se 
că unii, chiar cu răspunderi înalte în 
aceste instituții, continuă să fie ten
tați, în virtutea unor vechi obișnu
ințe, să-și găsească de lucru forînd 
în maldăre de hîrtii.

în județ au fost create noi insti
tuții — dar mai mult decît de a le 
consfinți nașterea — unele instituții 
centrale n-au mișcat un deget. Prin
tre acestea, unele ministere și alte in
stituții centrale continuînd vechi 
practici, au lăsat noile organisme 
create să se descurce cum or ști, în 
voia mersului de la sine, chipurile că 
acolo există un comitet județean de 
partid care le va îndeplini și atri
buțiile lor.

Aplicarea în condiții optime a bo
gatului program de acțiuni inițiat de 
partid cere din partea noastră, a tu
turora, o intensă muncă politică și 
organizatorică, competență, dinamism, 
unirea într-un singur torent a efor
turilor maselor largi. Continuînd să 
ne perfecționăm stilul muncii noas
tre, să-i dăm un conținut, o fiziono
mie precisă, corespunzătoare exi
gențelor actuale, ne vom îndeplini 
mai bine sarcinile trasate de partid 
și guvern.

Cuvîntul 
cititorului

@ Șoferi-imperatori
Traseul de autobuze Tîr- 

goviște — Dragodănești este 
foarte mult frecventat. De 
la o vreme însă, auto
buzele programate pe a- 
ceastă rută nu mai respec
tă graficul-orar. Unii șo
feri, după ce au oprit cîte
va clipe în stație, pornesc 
mașina cu viteză mică, așa 
fel îneît călătorii să fie ne- 
voiți să alerge după ea pe 
distanță de zeci de metri. O 
deservire „în mers", cum 
s-ar spune. Alteori, mașini
le trec ca nălucile pe lîngă 
stațiile stabilite; în schimb 
opresc unde nu te • aș
tepți — dacă șoferilor 
le-au făcut semn o rudă, un 
prieten, un cunoscut. Șo
ferii își asumă calitatea — 
pe care nu o au — de stă- 
pîni absoluți ai acestor 
vehicule publice, puse de

fapt în slujba cetățenilor. 
La observațiile călătorilor, 
ei răspund nepoliticos și se 
comportă în continuare 
după bunul lor plac.

Există inspectori de tra
see, controlori, dar activi
tatea lor nu aduce nici o 
contribuție eficientă la îm
bunătățirea situației în a- 
ceastă privință, la educarea 
personalului de „bord" al 
vehiculelor transportului în 
comun. Conducerea între
prinderii de transporturi 
auto Tîrgoviște ar trebui 
să-și plece mai mult ure
chea la sesizările cetățeni
lor, să aplice sancțiunile 
cuvenite împotriva celor 
ce nu-și fac datoria.

Mișu AVANU
Tîrgoviște

© Insula lumii interlope ?
Nu trebuie să facem 

•apel la un ghid al Capitalei 
sau la amintiri îndepărtate 
ale vreunor bucureșteni 
vîrstnici. Vreau să supun 
atenției autorităților un 
punct situat în plină zonă 
centrală a orașului : Piața 
Unirii. Centru important de 
aprovizionare alimentară, 
în această calitate vizitat 
zilnic de numeroși cetățeni, 
Piața Unirii â devenit în 
același timp un refugiu 
pentru tot felul de elemen
te dubioase care își fac 
„veacul" aici.

în fața restaurantu
lui „La calul bălan" 
funcționează nestingherit un 
adevărat „talcioc", unde se 
vînd vechituri de prove

niență necurată. De aseme
nea, se vînd multe altele — 
plase, piepteni, andrele, ace 
mici și mari etc. — la pre
țuri piperate. Indivizi fără 
căpătîi, fără ocupație, în 
stare de ebrietate, ghicitori 
și ghicitoare cu „planeta" 
și „zodia" s-au întins pe 
ambele trotuare, pînă la Bd, 
1848, între Piața Unirii (in
clusiv) și Piața Sfîntu' 
Gheorghe.

Cum se poate explica a- 
ceastă situație ? Sînt nece
sare măsuri operative și 
eficace pentru restabilirea 
igienei acestui sector — și 
la propriu, și în sens social.

Vasile MACREA
București

© Surzenie cooperatistă
Pe Valea Izei în sus, în

tr-o așezare pitorească — 
natura a fost darnică în 
frumuseți — se află as
cunsă între dealuri și co
muna Strîmtura, cu cei a- 
proape 4 000 de locuitori ai 
săi. Are case multe, oameni 
vrednici și o cooperativă 
de consum alcătuită din
tr-un magazin de centru și 
două filiale. Prima filială 
este la 200 de metri dis
tanță de unitatea de cen
tru, a doua, la doi kilo
metri de prima, iar Ia 
cîțiva kilometri de toate 
trei se află cătunul Su- 
sani. Cum am mai spus, na
tura a fost darnică cu 
strîmturenii, dar reprezen
tanții cooperației de con
sum — mai puțin : îi pun 
pe drumuri, pe distanțe de 
kilometri, în fiecare zi, îi 
duc cu vorba săptămînă de 
săptămînă și-i aprovizio
nează o dată pe an, sau 
chiar deloc, cu sare, che
restea, lanțuri, drojdie de 
bere, țiglă, perii de seîn- 
duri și multe alte ar
ticole de mare trebuin

ță în fiecare gospo
dărie la sate ! Proasta apro
vizionare nu-i cruță nici pe 
copii, mai ales pe elevii din 
Susani. Pentru a-și cumpă
ra o gumă, un caiet sau un 
creion, cei 200 școlari din 
Susani sînt nevoiți să stră
bată 4—5 kilometri pînă Ia 
magazinul central. In că
tun s-a înălțat o școală 
nouă, unde copiii au con
diții bune de învățătură, 
dar nu s-a deschis nici 
măcar un punct comer
cial care să desfacă di
verse produse de larg con
sum. Discuții la nivelul co
munei s-au purtat. Dar... 
„vorba zboară", cum se 
zice. Gospodarii comu
nei au uitat, cei de la 
cooperația de consum s-au 
făcut că nu aud (li s-a tri
mis și o adresă, dar tot de
geaba), iar cetățenii din 
Strîmtura își continuă cro
sul în întrecere cu elevii 
din Susani.

loan CIORNEI
comuna Strîmtura 
județul Maramureș

® Necesitatea unui „curs 
de civilizație"

în ziua de 18 martie a.c., 
în jurul orei 14,30, fiica 
mea, elevă, s-a dus la ma
gazinul general cu autoser
vire din Drumul Taberei 
pentru a face unele cum
părături. Cînd a intrat în 
magazin, avea în sacoșă o 
sticlă de coniac, cumpărată 
din altă parte, pe care a 
prezentat-o casieriței pen
tru a o lua în evidență. Așa 
cum prevăd regulile co
merțului cu autoservire. 
După ce casierița și-a pus 
semnătura pe sticlă, fata a 
luat un coșuleț și a intrat 
în raion. La ieșire însă a 
fost oprită de supraveghe
toarea Luca Adina, care, pe 
un ton lipsit cu totul de 
politețe și de bun simț, a 
apostrofat-o îndelung, în 
public, învinuind-o, fără 
nici un temei, de necinste. 
Deși sticla purta semnătura 
vizibilă a casieriței (obiec
tul îl țin acasă, la dispozi
ția organelor comerciale), 
supraveghetoarea i-a o- 
prit-o, cerîndu-i fetei să-i 
aducă bonul de cumpărare. 
Fiica mea i-a făcut și acest 
hatîr, i-a adus bonul. Dar 
supraveghetoarea, vădit 
răuvoitoare, a pus la îndo
ială și de data aceasta sin
ceritatea, corectitudinea fii
cei mele, insinuînd că „de 
unde știu eu dacă n-ai cum-

© De unde 
pomi ?

în aproape toate locali
tățile din zonele deluroase 
în special există o veche și 
frumoasă tradiție pentru 
cultivarea pomilor nu nu
mai în livezi, ci și prin 
grădinile caselor, pe margi
nea străzilor și uneori chiar 
de-a lungul șoselelor. E 
ușor de bănuit ce foloase 
economice rezultă de aici, 
după cum tot atît de 
ușor ne putem da sea
ma ce plus de frumu
sețe pot aduce cîțiva 
pomi de lîngă casă, cît de 
mult înviorează aceștia am
bianța gospodăriei și, în ul
timă instanță, peisajul lo
calităților respective.

Prin partea locului, nu
meroși cetățeni ar dori să 
cumpere pomi tineri, din 
soiuri diferite, spre a-i 
planta în grădini și în fața 
caselor lor. Iată însă că, 
în aceste zile, s-a ivit o în-

părat o altă sticlă și mî-al 
adus bonul" ? ! Chestiunea 
a fost elucidată și inciden
tul stins abia după ce, se
sizată fiind, am adus cazul 
la cunoștința șefului de u- 
nitate, Vocheci Radu.

în magazinele cu auto
servire exigența trebuie să 
fie un atribut esențial, ne
cesar, al lucrătorilor. Dar 
aceasta nu înseamnă nici 
pe departe că trebuie căl
cate brutal în picioare po
litețea, bunul simț și dat 
frîu liber grosolăniei. Ase
menea comportare față de 
cumpărători — și cu atît 
mai mult față de o elevă de 
școală, pe care o astfel de 
întîmplare o poate trauma
tiza — nu are nimic comun 
cu regulile comerțului civi
lizat, cu demnitatea de lu
crător în comerț și trebuie 
combătută energic. în a- 
ceastă ordine de idei — 
cazul nefiind izolat — aș 
propune Direcției comer
ciale a municipiului Bucu
rești să organizeze cu lu
crătorii săi cursuri de com
portare civilizată față da 
cumpărători.

Eugenia ZANIAN
Drumul Taberei 33, 
bloc F 5, ap. 73, scara IVj 
etaj III — București

cumpărăm

trebare : de unde luăm a- 
cești pomi ? Aleargă oame
nii încoace și încolo, dar 
pomi n-au de unde-și 
procura, pentru simplul mo
tiv că prin apropiere nu se 
mai găsește nici o pepinieră 
și nici din alte părți încă 
nu s-au luat măsuri să se 
aducă. Ce este de făcut în 
această situație ? Desigur, 
problema nu se va putea 
rezolva decît atunci cînd 
vom dispune de pepiniere 
în măsură să satisfacă ne
cesarul tot mai mare de 
puieți. Dar pînă atunci ? 
Sînt convins că prin alte 
părți există stocuri de ma
terial săditor care prisosesc. 
Organele agricole ar trebui 
să le depisteze operativ și 
să le distribuie în mod ju
dicios.

Dr. I. MICUȚ
Curtea de Argej
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Nu de puține ori, în documentele 
de partid și de stat se subliniază ne
cesitatea amplificării preocupărilor 
pentru dimensionarea riguros științi
fică a normelor de consum, pentru 
valorificarea superioară a mate
riilor prime. înlăturarea risipei 
de materiale și, în primul rînd, 
a metalului, combustibilului, ener
giei electrice, a lemnului. în 
această acțiune complexă, a apă
rut o „încrengătură'1 de între
prinderi, în care rezultatele pot 
fi apreciate ca bune doar dacă 
perioadele de plan stat analizate 
separat și nu în succesiunea și în 
ansamblul lor. Pentru că în aceste 
unități industriale, printr-o defectu
oasă „optică", fiecare an e conside
rat de șine stătător și nu ca făcînd 
parte .dintr-un ciclu în permanentă 
evoluție, pe drumul unei înalte efi
ciente economice. Aici, un an odată 
încheiat — pentru reducerile de con
sumuri ce au fost obținute primin- 
du-se cuvenitele aprecieri — în pla
nul pe perioada următoare, în loc 
să se pornească de la nivelurile rea
lizate, deci folosindu-se avansul cîs- 
tigat, linia de start e „retrogradată" 
la cotele inițiale planificate cu un 
an în urmă și chiar... mai înapoi.

Ne oprim la Uzina mecanică Sibiu. 
Aici, la realizarea fierăstrăului cir
cular semiautomat, prin măsuri 
demne de laudă, în 1967 norma 
de consum a fost redusă cu aproape 
500 kg metal, la întreaga producție 
economisindu-se, față de plan, 9 tone 
metal. La ștanța electrohidraulică 
economiile de metal au însumat 14 
tone, remarcabile fiind și reducerile 
de consum specific obținute la presa 
cu excentric de 16 tone, la cea de 
63 tone și Ia altele. Pînă aci, toate 
bune. Privind însă normele de con
sum stabilite pentru 1968, aprecierile 
favorabile cedează locul unor con
siderații opuse și, mai ales, unor 
semne de întrebare. Ce determină 
această bruscă schimbare de optică ? 
Nimic altceva decît neașteptata în
ghețare a normelor de consum, pro- 
irpyată la uzina sibiană, prin planul 
pe acest an.

Am arătat ce economie de metal 
s-a realizat, în 1967, la fierăstrăul 
circular semiautomat. Normal ar fi 
fost ca prevederile pe 1968 să aibă 
ca punct de plecare tocmai aceste 
rezultate superioare. Contrar orică
rui progres economic și ignorîndu-se 
cifra obținută în 1967, consumul spe
cific planificat pe acest an e egal cu 
cel care a fost programat și în... 1967. 
în cazul presei excentrice de 16 tone, 
lucrurile merg cu mult mai departe. 
Aici, deși în anul trecut s-a obținut 
o economie de 9 kg metal la fiecare 
presă produsă, norma de consum din 
planul pe 1958 prevede o cifră cu 
12 kg metal mai mare decît s-a pla
nificat în 1967. Una peste alta, din 
cele 12 sortimente fabricate atît în 
anul trecut, cît și în 1968, în 6 cazuri, 
normele de consum înscrise în pla
nul pe acest an sînt mai mari ca 
realizările lui 1957.

Dar care stat rezultatele obținute 
în perioada parcursă pînă acum din 
1968 ? Atît tov. Mircea Streza, res
ponsabil cu normele de consum din 
întreprindere, cît și tov. ing. Axente 
Țerbea, din cadrul serviciului tehno- 
log-șef, ne spun :

— în orice caz, avem economii...
La întrebarea următoare : econo

mii, dar față de ce ? — nu am mai 
primit răspuns așa de categoric. A 
te limita la ceea ce ai mai 
obținut, nu înseamnă altceva de
cît plafonare. Și, la Uzina me
canică Sibiu se pare că există 
asemenea tendințe. în cursul vizitei 
aici, intrînd pe poarta întreprinderii 
ne-au atras atenția cele înscrise — 
cu litere mari — pe un panou : ...în 
1968 vom economisi 30 tone metal, 
12 tone oțel... Intențiile sînt demne 
de evidențiat. Dar prin luptă cinsti
tă ! Adică cele 30 tone metal. 12 tone 
oțel să reflecte, în realitate, valorifi
carea unor noi posibilități, și nu re
luarea, sub firma altui an, a drumu
lui parcurs și în 1967.

în cealaltă parte a Sibiului se află 
uzina „Automecanica". „De cealaltă 
parte" înseamnă numai geografic, 
pentru că în ceea ce privește anchi
lozarea normelor de consum, poziția 
celor două uzine coincide perfect. 
Adică, în 1967 norma de consum de 
metal pentru fiecare tonă de piese 
de schimb auto (care au ponderea 
covârșitoare în totalul producției) s-a 
redus cu aproape 20 de kilograme, 
iar în planul pe acest an uzina pro
pune o normă de consum de metal 
cu 15,5 kg mai mare decît cea reali
zată anul trecut. La reacția negativă 
a forului tutelar, întreprinderea își 
reduce „pretențiile" la o majorare de 
numai 9,4 kg comparativ cu norma 
obținută în anul 1967. Răspunsul la 
această nouă propunere încă nu a 
fost primit. însă, este așteptat cu 
febrilitate...

— Cifrele de mai sus, ne dă re
plica tov. Viorel Bogdan, inginer șef 
adjunct, prezintă realizări totale, 
ascunzînd consumurile necesitate de 
schimbarea structurii de piese ce le 
producem în 1968 față de 1967.

Acceptînd, momentan, punctul de 
vedere al inginerului-șef adjunct, să 
vedem cum se prezintă lucrurile în 
amănunt, pe structură. Pentru exem
plificare, alegem norma de consum 
pentru profil avial F157 necesar 
autodubei izoterme.

Consumul planificat și în 1967 și 
în 1968 e egal. Identice sînt și reali
zările celor doi ani. Unde e însă 
progresul ? Mai ales că pot fi

date încă multe alte exemple 
asemănătoare. Miezul problemei 
normelor de consum la „Auto- 
mecanica" e însă cu totul altul 
și el rezidă dintr-un aspect — 
aparent — de formă, dar cu 
profunde implicații de fond. Despre 
ce e vorba ? Cea mai mare parte a 
producției uzinei — peste 70 la sută 
— este executată pentru colaborare, 
adică piesele respective sînt folosite 
pentru obținerea unor produse com
plexe de către alte uzine, cum ar fi 
cele de autocamioane din Brașov, 
Colibași. Ca atare, din planul de stat, 
nu „Automecanicii" i se repartizează 
metalul, ci beneficiarilor săi. Ce 
consecințe are acest procedeu ? Nici 
mai mult, nici mai puțin, decît că 
uzina sibiană nu e deloc, dar absolut 
deloc, cointeresată în reducerea 
normelor de consum. Pentru că, așa 
cum a ținut să adauge tov. ing. Sabin 
Savu, responsabilul cu normele de 
consum pe uzină, „chiar dacă „Auto- 
mecanica" reușește să reducă con
sumurile, costurile de achiziție a me
talului și cu care, de fapt ne încăr
căm, rămîn aceleași, cel puțin în pe
rioada respectivă. Așa că..."

Faptul că s-a precizat „cel puțin 
în perioada respectivă" ridică auto
mat o nouă întrebare : reducerea o 
dată obținută, nu constituia ea oare, 
o bază de pornire pentru diminua
rea costurilor de achiziție a metalului 
de la colaboratori în perioadele ur
mătoare ?

în așteptarea unui răspuns compe
tent din partea forurilor de resort 
ale celor două uzine, să facem 
o transbordare în industria ușoa
ră. în speță, la fabrica de tricotaje 
„Drapelul roșu" și la fabrica de cio
rapi „7 Noiembrie", ambele tot din 
Sibiu. Avem în față calculațiile pe 
produs, planificate și realizate atît 
în 1967 cît și în 1968, pentru sute de 
sortimente și modele. La toate 
acestea, fără excepție, normele de 
consum stabilite pentru 1968 prevăd 
reduceri de 3, 5, 7 grame (sînt în- 
tr-adevăr minime, dar în apreciere 
trebuie să se țină seama de greutatea 
extrem de redusă a produselor finite 
obținute), iar rezultatele consemnate 
în ianuarie și februarie dovedesc ju
diciozitate în stabilirea prin plan 
a acestor diminuări, dar și efortu
rile depuse în îndeplinirea noilor 
norme, în condițiile — fapt deosebit 
de important — creșterii însușirilor 
lor calitative.

în aceste unități economice ne-au 
fost dezvăluite, cu deosebită preg
nanță, seriozitatea și meticulozitatea 
muncii impusă chiar de conducerile 
tehnico-administrative. Sînt calități 
ce pot fi dezvoltate — rezultatele 
atestă acest lucru — și la colectivele 
Uzinei mecanice „Automecanica", în 
care problema urmăririi și reducerii 
normelor de consum nu ocupă încă 
locul și importanta stabilită de docu
mentele de partid și de stat. Totul 
depinde de hotărîrea cu care specia
liștii de aici, conducerile întreprinde
rilor vor pune în valoare importan
tele rezerve nevalorificate renunțîn- 
du-se la baterea pasului pe loc.

Dan MATEESCU

(Urmare din pag. I)

gricole. La solicitările județelor 
Alba, Constanța, Dîmbovița, Har
ghita, Mureș, Neamț, Sibiu, Su
ceava, Tulcea, Vaslui privind asigu
rarea cu unele sortimente de se
mințe, mai ales de legume, fasole, 
trifoi, cartofi de sămînță, Consiliul 
Superior al Agriculturii a luat mă
suri pentru livrarea imediată a a- 
cestora prin Agrosem. Este necesar 
ca și pe plan local organele agricole 
să ia măsuri pentru ca semințele re
partizate să ajungă neîntîrziat acolo 
unde este nevoie.

în legătură cu întîrzierea lucrări
lor agricole este adevărat că nici ca
pacitatea de lucru a mijloacelor 
existente nu este bine folosită. Se 
semnalează dintr-o serie de județe, 
serioase deficiențe determinate de 
lipsa unui control riguros asupra 
calității reparațiilor la tractoare și 
mașini agricole în multe S.M.T.-uri, 
precum și de o defectuoasă reparti
zare a pieselor de schimb, a carbu
ranților și lubrifianților.

Lipsurile care se manifestă încă 
se datoresc în mare măsură faptului 
că direcțiile agricole nu iau măsuri 
operative, la fața locului, pentru 
rezolvarea problemelor ce se ivesc, 
se menține încă vechiul stil de 
muncă de a constata și raporta defi
ciențele.

în baza indicațiilor Comitetului 
Central al partidului, Consiliul 
Superior al Agriculturii a analizat 
multiplele probleme legate de cam
pania agricolă și a luat măsuri pen
tru rezolvarea lor operativă. Se 
impune ca direcțiile agricole, uniu
nile cooperatiste, cu sprijinul orga
nelor județene de partid, să exercite 
un control riguros asupra mersului 
lucrărilor, să rezolve pe loc, opera
tiv, deficiențele ce apar, iar acele 
probleme pe care nu le pot rezolva 
cu posibilități locale să le sesizeze 
Consiliului Superior al Agriculturii 
în vederea soluționării lor cu 
promptitudine. Este necesar să nu 
se aștepte ca lipsurile să fie sem
nalate săptămînal, odată cu transmi
terea situației lucrărilor agricole, ci 
să fie rezolvate sau sesizate imediat.

plus de 8 pro- 
productivitatea 

22 milioane lei 
suplimentare la

sonde, 
consumul 

pentru

Despre experiența petroliștilor

noi 
suc- 
tre- 
lund

de la schela Țicleni

Petroliștii din schela 
Țicleni au trăit nu de 
mult un eveniment deo
sebit. Ei au primit steagul 
și titlul de întreprindere 
fruntașă pe ramura ex
tracției de petrol și gaze 
în întrecerea socialistă pe 
1967. Incontestabil, acea
stă distincție a fost acor
dată pentru realizări ex
cepționale în activitatea 
economică, realizări care 
consacră pe petroliștii 
Gorjului în rîndul celor 
mai buni din țară.

Lapidare, dar pline de 
expresivitate, cifrele din 
bilanțul anului trecut, 
prezentate de economis
tul Victor Banța, șeful 
serviciului planificare al 
schelei, vorbesc despre u- 
riașul efort colectiv al pe
troliștilor de la Țicleni 
pentru perfecționarea 
continuă și rapidă a pro
ceselor de producție, des
pre hotărîrea cu care 
muncitorii și specialiștii 
de aici s-au angajat în 
acțiunea 
științifică 
a muncii 
eficienței

Cifrele
mii de tone țiței, milioane

de organizare 
a producției și 

și de creștere a 
economice.
vorbesc despre

mc de gaze și mii tone de 
gazolină peste sarcinile de 
plan, un 
cente la 
muncii și 
economii 
prețul de cost. Deosebit 
de semnificativă este e- 
voluția beneficiului. De 
unde la începutul anului 
trecut se prevăzuse ca 
schela să lucreze cu do- 
tații de la bugetul statu
lui, de 9 280 000 lei, s-a a- 
juns la eliminarea totală 
a pierderilor planificate 
și la obținerea de 
12 870 000 lei beneficii. 
Intr-un cuvînt, se poate 
afirma cu toată certitu
dinea că schela Țicleni 
constituie un exemplu 
elocvent care demonstrea
ză nu numai necesitatea, 
ci înainte de toate efica
citatea reală a măsurilor 
preconizate de partid în 
domeniul perfecționării 
activității economice. Și 
tot din acest exemplu re
zultă pregnant concluzia 
că întreprinderile noas
tre, indiferent de speci
ficul lor, dispun de im
portante rezerve interne, 
a căror valorificare judi
cioasă concură cu succes 
la progresul general al e- 
conomiei naționale.

Să vedem însă, practic,

în ce mod au acționat pe
troliștii gorjeni. „In pri
mul rînd — ne-a spus 
maistrul principal Con
stantin Moldoveanu, se
cretarul comitetului de 
partid de la schelă — noi 
am considerat acțiunea 
inițiată de partid pentru 
organizarea științifică a 
producției și a muncii nu 
ca o simplă campanie de 
întocmire a unor studii și

nunțat caracter de conti- 
. nuitate și de profunzime".

Intr-adevăr, la Țicleni, 
acțiunea inițiată de partid 
a determinat o puternică 
efervescență creatoare, o 
înaintare curajoasă spre 
eficiența economică înal
tă. Susținătorii acestei ac
țiuni însuflețitoare sînt 
nenumărați. Merită însă a 
fi consemnate cu deosebi
re numele cîtorva ingineri

planuri de măsuri, ci ca o 
acțiune practică, vie, în 
care fiecare muncitor sau 
specialist să pună efectiv 
umărul la îndeplinirea ri
guroasă a tuturor ideilor 
și soluțiilor propuse. 
Ne-am îndreptat atenția 
în mod special spre ma
terializarea măsurilor cu 
aplicabilitate și eficiență 
imediată, fără a neglija 
însă pe cele în perspecti
vă. Și lucru esențial, la 
noi fenomenul perfecțio
nării a avut și are un pro-

competenți și entuziaști i 
Alexandru Ciorăscu, Vic
tor Murea, Constantin 
Sfrancioc. Direcția prin
cipală în care ei au ac
ționat a fost sporirea prin 
mijloace optime a capaci
tății de producție a son
delor. Pe baza unor stu
dii aprofundate au fost 
reactivate anul trecut 16 
sonde, care au pompat su
plimentar 
țiței. S-a 
semenea, 
sistemului de exploatare

mii de tone de 
trecut, de a- 
la schimbarea

redueîndu-se 
specific de gaze 
erupție artificială, acestea 
fiind redate consumului 
industrial.

— în funcție de condi
țiile geologice de zăcă- 
mînt — ne-a relatat Con
stantin Sfrancioc, inginer 
șef adjunct — ne-am o- 
rientat spre promovarea 
unor metode și procedee 
de exploatare care să ne 
permită să obținem o e- 
ficiență maximă. Conclu
dente în acest sens sînt 
cîteva cazuri mai deose
bite. Specialiștii noștri au 
procedat anul trecut la 
consolidarea straturilor 
cu nisip cuarțos la 26 de 
sonde, procedeu în urma 
căruia debitul zilnic pe 
sondă a sporit cu mai 
bine de 5 tone. Instalații
le de extracție, care pre
zentau fenomene de blo
caj în timpul lucrului, au 
fost supuse uhui trata
ment cu substanțe tensio- 
active, fapt care a adus 
un plus de cel puțin 7 
tone de țiței pe zi și son
dă. în fine, vreau să mai 
remarc, ca o contribuție 
absolut proprie a colecti
vului nostru, complexul 
de măsuri pentru exploa
tarea rațională a zăcă-

mintelor, fapt ce ne va 
permite și în viitor să ob
ținem rezultate economi
ce superioare".

Zilele trecute, cînd am 
vizitat cîmpul petrolifer al 
Țiclenilor am aflat 
fapte, care continuă 
cesele obținute anul 
cut. în primele două
ale anului 1968, petroliștii 
schelei și-au depășit sub
stanțial planul la toți in
dicatorii. Lucru deosebit 
de important, dacă avem 
în vedere că suprafața de 
lucru, extrem de întinsă, 
a fost supusă vicisitudini
lor iernii. Dar, așa cum 
releva directorul schelei, 
ing. Alexandru Ciorăscu, 
înaltul simț de răspunde
re și de disciplină al tu
turor lucrătorilor din 
schelă, ambiția profesio
nală și entuziasmul în 
muncă al petroliștilor pot 
trece toate barierele. 
Pentru că, la Țicleni, oa
menii sînt hotărîți să în
deplinească cu succes sar
cinile trasate de partid cu 
privire la exploatarea ra
țională și cu înaltă efi
ciență economică a zăcă
mintelor petrolifere.

Laurenjiu VISKI 
corespondentul „Scînteii1

Am întreprins o anchetă în două 
întreprinderi agricole de stat din ju
dețul Arad, pentru a reliefa limi
tele în care acționează inițiativa și 
priceperea șefilor de fermă în ca
drul autonomiei acordate. Am reți
nut, pentru început, părerea tov. ing. 
Ivan Blahu, șeful fermei nr. 1 de 
la I.A.S. „Scînteia" :

„Ferma și-a început activitatea în 
septembrie, anul trecut. Nu-i mult 
ca timp, dar suficient totuși pentru 
a dovedi că spiritul gospodăresc și 
inițiativa fermierilor au un mare 
rol în activitatea economică a uni
tăților agricole de stat. Munca noas
tră de pînă acum constă în pre
gătirea producției pe 1968, avînd 
de lucrat 250 de hectare pe 
care am reușit să executăm lucrări 
de calitate în timpul optim și destul 
de ieftin. Cum am procedat ? Sim
plu. Orice acțiune inițiată am tre
cut-o prin eficiența leului chel
tuit. Calculele ne-au dus astfel la 
concluzia că la noi secretul succe
selor constă în mecanizarea lucrări
lor. în prezent se fac mecanizat 
circa 90 la sută din lucrări. Prin me
canizarea aproape completă a mun
cii pe 40 de hectare cu ceapă, lu- 
crînd pentru prima dată după sche
ma de execuție în brazde lungi, am 
reușit să economisim, numai la fon
dul de salarii, cîte 6 000 de lei pe 
hectar, să cîștigăm timp și să ușu
răm mult munca fizică. Vom ajun
ge astfel ca de la 1 000 de lei pier
dere pe hectar, cît înregistram în 
trecut, să obținem 1 100 de lei be
neficiu. Avînd depline puteri în di
rijarea utilajelor din dotare, în pe
rioadele cînd nu am avut nevoie de

tractoare am ajutat ferma nr. 
8, care avea mare nevoie de mijloa
ce de transport. Lucrătorii acestei 
ferme și-au rezolvat problemele pro
ducției, iar noi am încasat 35 000 de 
lei".

Dar, nu în toate fermele din cele 
două întreprinderi agricole vizitate, 
„Scînteia" și „Mureșul", s-au obținut 
rezultatele așteptate. Explicația o gă
sim atît în lipsurile existente în u- 
nele ferme, datorate slabei activități 
a șefilor acestor ferme, cum este 
cazul fermelor nr. 5 și 6 Socodor (a- 
parținînd de I.A.S. „Scînteia"), cît și 
stilului defectuos de muncă a condu
cerilor întreprinderilor și trusturilor 
care conduc fermele. Concret, este 
vorba despre tendința de a îngrădi, 
sub o formă sau alta, independența 
fermierului, de a determina și obli
ga, în mod arbitrar, de la distanță, 
să se procedeze într-un anumit fel, 
într-o anume problemă, deși de mul
te ori condițiile specifice locului, 
experiența oamenilor și interesele 
unității ar fi cerut altă rezolvare. în 
limbajul fermierilor aceste aspecte 
se exprimă simplu, prin termenele 
de „inițiativă dirijată". De multe 
ori, acest procedeu se aplică în 
numele unor interese superioare, al 
unor cerințe izvorîte dintr-o ana
liză de ansamblu, făcută de trust sau 
din alte asemenea considerente, îm
potriva cărora fermierul nu are 
cu ce se apăra. Au aceste con
siderente justificare și dau drep
tul trustului sau întreprinderii 
să îngrădească și să limiteze 
autonomia sau inițiativa fermieru
lui ? Să dăm cuvîntul, în acest sens,

inginerului Nicolae Stana, șeful fer
mei nr. 4 de la I.A.S. „Mureșul".

„întreprinderea agricolă de stat 
„Mureșul" este un mare combinat de 
creștere a animalelor. în aceste con
diții, una dintre principalele noastre 
sarcini este asigurarea bazei furaje
re. La ferma nr. 4 pe care 
o conduc, deși am reușit să reducem 
ceva din pierderi, rămînem, în con
tinuare, deficitari pentru că de mul
te ori trebuie să facem ce vor alții. 
Eu socot că normal ar fi ca fer
mierul, pe baza calculelor gospodă
rești ce și le face, să împartă supra
fața ce o are pe diverse culturi fu
rajere, în așa fel ca să asigure atît 
cantitativ, cît și calitativ, furajele 
cerute de o hrănire corectă a vite
lor. Or, uneori, nu se întîmplă așa. 
Am rămas surprins văzînd că 
întreprinderea este obligată să 
cultive soia pe 250 ha, dintre 
care o parte ne-a revenit și 
nouă. Am încercat să dovedesc că 
se face o greșeală, că noi avem ne
voie de furaje și că fermele vor 
păgubi, dar degeaba. Trustul a ră
mas neînduplecat, iar noi înregistrăm 
din această cauză o pierdere de 
400 000 de lei. Mai mult chiar, conti
nuă fermierul, necesarul de porumb 
siloz al fermei noastre este mare și 
avem, din calculele făcute inițial, un 
deficit de aproape 7 000 tone. Cu 
toate acestea, trustul a impus între
prinderii, iar aceasta ne-a „lăsat ini
țiativa" de a cultiva 200 ha cu po
rumb boabe. Numai după multă 
ceartă s-a redus, din planul fermei, 
54 ha pe care întreprinderea le-a

— Care sînt direcțiile princi
pale în care considerați că tre
buie acționat în continuare 
pentru a se asigura grăbirea 
lucrărilor agricole, executarea 
lor la un nivel calitativ supe
rior ?

— în această primăvară se con
stată o situație bună în ceea ce pri
vește vegetația culturilor de toamnă, 
care au o densitate normală, ceea ce 
permite să apreciem că ele vor putea 
asigura o recoltă bogată. Una dintre 
măsurile importante de mărire a 
producției de grîu este aplicarea di
ferențiată a îngrășămintelor azotate 
în funcție de starea de vegetație de 
pe fiecare parcelă, avînd grijă să nu 
se facă risipă. Aceasta cu atît mai 
mult cu cît îngrășămintele econo-

de masă verde, suculente, concen
trate.

în următoarele zile este necesar 
să se concentreze forțele și mijloa
cele pentru terminarea însămințări- 
lor la mazăre, sfeclă de zahăr, lu- 
cernă, trifoi, plantatul cartofilor 
timpurii și de vară, să se impulsio
neze semănatul la floarea-soarelui. 
Luînd în considerație ansamblul fac
torilor de vegetație și îndeosebi 
condițiile de umiditate din sol, este 
necesar ca semințele să se îngroape 
la o adîncime mai mare decît în 
mod obișnuit, îneît să beneficieze 
de un strat suficient de umed spre 
a putea încolți normal.

In condițiile în care rezer
va de apă din sol este mai 
redusă decît în alți ani, se impune 
ca toate sistemele de irigație mari

culturii îndrumarea tehnică de 
specialitate a fiecărei unități 
agricole în această campanie 
ținînd seama de condițiile spe
cifice ale acestui an ?

— Consiliul Superior al Agri
culturii a indicat cadrelor tehnice 
din direcțiile agricole și din unități 
să asigure înfăptuirea diferențiată a 
măsurilor agrotehnice, să dea prio
ritate măsurilor privind aplicarea 
la înalt nivel calitativ a lucrărilor, 
înainte de declanșarea campaniei 
agricole, în cadrul unei ședințe de 
lucru a Consiliului Superior al Agri
culturii au fost stabilite măsuri adec
vate în acest sens. Considerăm că 
specialiștii din fiecare unitate agrico
lă, cu sprijinul oamenilor de știință, 
al cercetătorilor din stațiunile experi-
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misite se pot folosit cu randament 
ridicat și la alte culturi.

Acum, atenția organelor agricole, a 
specialiștilor, tuturor oamenilor mun
cii din agricultură trebuie îndreptată 
spre urgentarea semănatului și în
treținerea ogoarelor de toamnă. Este 
necesar să fie grăbit semănatul 
plantelor furajere, să se asigure un 
sortiment mai bogat de nutrețuri, să 
se mărească ponderea nutrețurilor 
bogate în proteine prin extinderea 
culturilor de lucernă, soia, mazăre, 
mărirea suprafețelor irigate la 
plantele furajere. Este de maximă 
urgență ca atît în unitățile agricole 
de stat cît și în cooperativele agri
cole să se revizuiască balanța fura
jeră, să se ia măsuri centru ca, fo
losind toate posibilitățile de mărire a 
producției la hectar, să se asigure 
în cantități îndestulătoare cerințele

și mici să funcționeze ireproșabil, 
iar irigarea culturilor să înceapă 
cu mult mai devreme. In acest scop, 
Uniunea Națională a Cooperativelor 
Agricole de Producție, Departa
mentul de îmbunătățiri funcia
re și organele sale teritoriale 
trebuie să urgenteze rezolvarea pro
blemelor legate de asigurarea piese
lor de schimb și a utilajelor de iri
gat, precum și executarea în termen 
a lucrărilor privind refacerea digu
rilor și canalelor care necesită ase
menea lucrări.

în unitățile agricole care au sec
tor hortiviticol este necesar să se 
acorde atenție lucrărilor din pod
gorii și livezi, asigurării materialului 
de susținere, aplicării tratamentelor, 
grăbirii plantarilor.

— Cum se asigură de cătr» 
Consiliul Superior al Agri-

mentale agricole, pot face mai mult 
în ce privește acordarea asistenței teh
nice necesare. Este deosebit de im
portant ca inginerii agronomi, toți 
specialiștii'*  agricoli să fie sprijiniți 
să-și facă meseria, ei fiind răspunză
tori de modul cum se stabilesc si se 
aplică regulile și metodele agroteh
nice, în funcție de condițiile locale 
specifice. Acum este perioada cînd 
specialiștii din agricultură își pot 
manifesta pe deplin capacitatea pro
fesională, spiritul de discernămînt, 
înalta competență tehnică pentru sta
bilirea celor mai adecvate măsuri 
și metode care să asigure nivelul ca
litativ al lucrărilor.

— Pornind de la situația cu 
totul nesatisfăcătoare în ce 
privește aprovizionarea popu
lației cu legume în anul trecut, 

y la indicația C.C. al P.C.R. a

pasat altei ferme. Ce rost mai au, 
în acest caz, toate calculele fermie
rului, apelul la strădania și pricepe
rea specialistului, ce valoare mai are 
inițiativa noastră dacă în final ni se 
impune să facem cu totul altceva 
decît cer interesele fermei, ale sta
tului în general 7“

Am cerut explicații asupra acestor 
aspecte și inginerului Moise Negruțin, 
directorul I.A.S. „Mureșul". Iată răs
punsul primit:

„Probabil că trustul I.A.S. Timi
șoara a avut neacoperită în plan 
această suprafață de porumb boabe 
și ne-a băgat-o nouă pe gît. Am fost 
obligați să ne-o însușim și, la rîn
dul nostru, am împărțit-o pe două 
ferme. Nici eu nu sînt de acord cu 
asemenea procedee care, practic, li
mitează autonomia fermierului, îi 
îngrădește nemijlocit independența și 
posibilitățile de realizare a sarcinilor 
de producție. Din păcate însă, une
ori nu avem încotro și pro
cedăm contrai indicațiilor date de 
partid, împotriva intereselor între
prinderilor și fermelor noastre pen
tru că așa ne obligă trustul. Un 
exemplu. S-a stabilit, prin plan, să 
cultivăm, în cadrul întreprinderii, 
400 hectare cu lucernă. Suprafața 
este minimă pentru că se asigură 
doar 36 la sută din leguminoasele 
care intră în componența hranei ani
malelor, iar indicele cerut este de 
50—60 la sută. Dar nici măcar această 
suprafață nu o putem realiza, 
deoarece recent ne-am dat seama că 
trustul nu ne poate asigura sămînța 
decît pentru 150 de hectare. Urmează 
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fost elaborat un plan privind 
producția legumicolă. Vă 
rugăm să informați cititorii 
„Scînteii" cum se realizează a- 
cest plan și, în consecință, ce 
perspective există în ce pri
vește aprovizionarea pieței cu 
legume în acest an ?

— Este cazul să amintim că anul a- 
cesta s-a asigurat în întregime 
baza tehnico-materială în sectorul 
legumicol, în unele privințe depă- 
șindu-se prevederile. în cooperati
vele agricole prevederile privind a- 
sigurarea cu răsadnițe noi au fost 
realizate în proporție de 117 la sută, 
iar cele privind solariile în proporție 
de 114 la sută. Acesta este un 
lucru bun. Pe lîngă aceasta nu se 
poate trece cu vederea că unele ac
țiuni în sectorul legumicol sînt în- 
tîrziate, așa cum este cazul cu plan
tatul în solarii, acoperirea acestora, 
înlăturarea neajunsurilor care mai 
persistă în ceea ce privește legu
micultura necesită măsuri urgente 
din partea organelor agricole, orice 
întîrziere fiind păgubitoare. Pentru 
a obține în mod efectiv o producție 
mare de legume, se impune ca întrea
ga suprafață să fie irigată.

Putem aprecia că eforturile mari 
făcute pentru dezvoltarea bazei ma
teriale necesare asigurării unei pro
ducții abundente de legume — dacă 
vor fi continuate și în ce privește 
irigarea și întreținerea culturi
lor, recoltarea, preluarea, valori
ficarea la timp a întregii pro
ducții — vor permite să nu ne mai 
întîlnim cu situația din anul trecut 
și să asigurăm un belșug de produ
se legumicole.

Rezolvarea multiplelor probleme 
și sarcini care stau în fața agri
culturii noastre necesită aplicarea 
în întregime a celor mai adecvate 
măsuri pentru valorificarea între
gului potențial de producție de care 
dispune agricultura noastră socia
listă.

Convorbire realizată de 
C. BORDEIAMU

ca restul de 250 ha să le folosim 
cum vom crede de cuviință noi, adică 
cum vom putea. Cu asemenea prac
tici și metode de muncă nu mai pu
tem discuta despre responsabilitatea 
fermierului sau despre rentabilitate". 

Cert este un lucru. Pentru ca fer
mierul să-și poată dovedi pe deplin 
calitățile de specialist și bun gospo
dar, de om de inițiativă, trebuie să 1 
se asigure și condiții. A-l lăsa să se 
descurce cum poate, a-i limita auto
nomia, sau a-i îngrădi inițiativa, în
tr-un fel sau altul, înseamnă, prac
tic, a-i anihila funcția, a-l transforma 
într-un simplu supraveghetor sau 
distribuitor de sarcini. De la ing. 
Iosif Crăciun, șeful fermei Cermei, 
am aflat că în Lunca Cermeiului 
există circa 650 ha pentru care îi mai 
trebuiau 250 000 lei să definitiveze 
lucrările de hidroameliorații făcute. 
Aceasta ar aduce un spor de produc
ție de 200 kg grîu sau porumb la ha, 
față de 2 100 000 lei pagubă avută în 
1966. Dar conducerea I.A.S. Ineu și a 
trustului Oradea nu l-au înțeles spre 
a-l ajuta. Și deja în acest an au avut 
loc două inundații care au efect ne
gativ asupra producției. Dar e mai 
ușor să te înscrii cu pierderi de 
milioane de lei decît să-ți asumi răs
punderea unei investiții 1

Aspecte curioase și de neînțeles am 
găsit și la I.A.S. „Scînteia". Printre 
altele, directorul Lucian Baciu ne re
lata că, în general, fermierii știu ce 
au de făcut, dar nu li se dă posibili
tatea totdeauna să valorifice poten
țialul solului și alte resurse locale, 
în planurile de producție, fermierii 
au propus cu discernămînt o serie 
de culturi, care dau producții mari 
în zona respectivă. Dar trustul a 
respins propunerile și a impus alte 
culturi, ce nu își au o justificare ca 
rentabilitate sau producție.

„Studiile făcute, spune directo
rul, au confirmat că în zona noas
tră se pot obține producții de 5 000 
kg de porumb boabe la hectar, din 
soiuri tardive sau semitardive, spre 
deosebire de soiul timpuriu care dă 
producții mici. Cu toate acestea, prin 
adresa nr. 1 532 din 9 martie a.c„ tri
misă de trust, fermele nr. 2, 6 și 7 
au fost obligate să prindă în plan 260 
de hectare cu hibrid timpuriu. Pro
porția este la fel ca și pentru uni
tățile din zona de nord. Repartizarea 
făcîndu-se deci fără nici un discer
nămînt. Prin alte ordine, unii fer
mieri sînt obligați la un adevărat 
faliment economic. Ferma nr. 5, de 
exemplu, mai are încă 30 de bovine 
pe care le hrănește de luni de zile 
fără nici un rost, căci nu adaugă nici 
un kilogram în greutate și nu dau 
nici un litru de lapte. Consumă 
degeaba furajele destinate altor ani
male rentabile. Ei nu au încă voie 
să le valorifice și cheltuiesc zilnic, 
pentru întreținerea lor, mari sume 
de bani. în aceste condiții, oricît 
s-ar strădui fermierul să asigure ren
tabilitatea unității sale, nu va putea 
reuși niciodată. Dacă trustului sau 
departamentului nu-i pasă de neca
zurile unui fermier, ar trebui to
tuși să-i pese de interesele econo
miei naționale și să nu ia măsuri a 
căror aplicare determină rezultate 
contrare acestor interese".

Am consemnat, în rîndurile da 
față, cîteva aspecte dintre cele întîl- 
nite la două întreprinderi agricole 
de stat și care demonstrează, cu pri
sosință, că limitele în care acționează 
șeful de fermă sînt îngustate într-o 
formă sau alta. Aceasta se face în 
detrimentul bunei desfășurări a pro
cesului de muncă, constituie o frînă 
în sporirea producției și reducerea 
prețului ei de cost. Departamentul 
întreprinderilor agricole de stat cu
noaște asemenea abuzuri ? Este el 
decis să pună capăt de urgență a- 
cestor practici dăunătoare economiei 
naționale ?

Ion PITICU
corespondentul „Scînteii*
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teatre
© Filarmonica de stat „G. E- 
nescu“ (la Ateneu) : Concertul 
orchestrei „Barbu Lăutaru". Di
rijor : Ionel Budișteanu — 20.
O Opera română (la Sala Palatu
lui) : Liliacul — 19,30.
© Teatrul de stat de operetă : 
Singe vienez — 19,30.
Q Teatrul Național „I. L. Cara
giale" (sala Comedia) : Domnii 
Glembay — 19,30, (sala Studio) : 
Părinții teribili — 19,30.
O Teatrul de comedie : Sfîntul 
— 20.
O Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu MS- 
gureanu nr. 1) : Iullus Cezar — 20, 
(sala din str. Alf Sahia nr. 76 A) : 
Comedie pe întuneric — 16 ; 20.
© Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : pețru Rareș — 15, A- 
cest animal ciudat — 19,30, (sala 
Studio) : Cind luna e albas'tră 
— 20.

?> Teatrul „Barbu Delavrancea” : 
ntîlnlre la Senlis — 19,30.

O Teatrul Mic : Amintirea a două 
dimineți de luni — 20.
e Teatral „Ion Creangă" : Năzdră
văniile Iui Păcală" — 9,30, Toate 
pînzele sus — 16.
© Teatrul evreiesc de stat: Zeco 
frați am fost — 20.
O Studioul Institutului de artă 
teatrală și cinematografică „I. L. 
Caragiale" : O noapte furtunoasă 
— 20.
O Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Iarmarocul piti
cului Clip — 10, (șala din str. 
Academiei) : Vrăjitorul din Oz 
— 10.
e Ansamblul artistic al Uniunii 
Generale a Sindicatelor: Magis
trala tinereții — 20.
© Circul de stat : Ansamblul Cir
cului Mare din Moscova — 20.

cinema
■WA ««MU' mmi. lunsMuammcn— 

e Răpirea fecioarelor : PATRIA — 
10 ; 12,15 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15, 
BUCUREȘTI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16.30 18,45 ; 21.
O Eu, eu, eu... șl ceilalți : RE
PUBLICA — 9 ; 11,30 ; 13,45 ; 16,15 ;
18.45 ; 21,15.
0 Pentru cîțlva dolari în plus : 
LUCEAFĂRUL — 9,15 ; 12 ; 15,15 ;
18 ; 20,45, FESTIVAL — 9 ; 12 ; 15 ; 
18 ; 21, FEROVIAR — 8 ; 10,30 ; 
13,15 ; 15,45 ; 18,30 ; 21,15, EXCEL
SIOR — 9,30 ; 12 ; 14,45 ; 17,30 ; 20, 
MELODIA — 9,30 ; 12,30 ; 15,15 ; 18 ; 
20,45.
© Eroii de la Telemark : CAPI
TOL — 9 ; 11,45 ; 14,30 ; 17,30 ; 20,30, 
AURORA — 9,30 ; 12 ; 15 ; 17,45 ;
20.30, FLAMURA — 8,15 ; 10,45 ;
13.15 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,30.
© Hocus-pocus : VICTORIA — 9,30;
11.45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45, GRI- 
VIȚA (completare Io, Mircea Voie
vod) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
21.
© Post-Sezon : CENTRAL — 9,30 ;
12.15 ; 15 ; 17,45 ; 20,30.
© De-aș fi... Harap Alb : CINEMA
TECA — 10 ; 12,30 ; 16,30.
© Cu toată viteza, înainte ! LUMI
NA — 8,45—16,30 în continuare ;
18.45 ; 20,45, MODERN (completare 
Atențiune, ciuperci !) — 9,30 ; 11,45; 
14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
0 Program pentru copii : DOINA
— 9; 10.
O Leul african : DOINA (comple
tare Năică pleacă Ia București) —
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, TIM
PURI NOI (completare Legenda)
— 9 ; 10,30 ; 12,15 ; 14 ; 15,45 ; 17,30 ;
19.15 ; 21.
o O sută unu Dalmațienl : UNION 
(completare Năică și veverița) — 
10 ; 15,30 ; 18 ; 20;30.
© O lume nebună, nebună, nebu
nă : GltlLEȘTI — 10 ; 16 ; 19,30, 
TOMIS — 8 ; 11 ; 14 ; 17 ; 20,15, 
VOLGA — 9,45—13 în continuare ;
16.45 ; 20.
© Două bilete la matineu : FLO- 
REASCA (completare Pilule II) —
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18.15 ; 20,30.
O Cînd tu nu ești : DACIA (com
pletare Creierul) — 8,30—16,30 în 
continuare; 18,45 ; 21, COSMOS
(completare Sănătatea mintală a 
copilului) — 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ;
20.30,
o Muzicantul : BUZEȘTI (comple
tare Lunta internă a speciilor) — 
10 ; 15,30*;  18 ; 20,30.
o Reîntoarcerea lui Surcouf : 
COTROCENI (completare Dați-mi 
un calmant) — 10 ; 14,30 ; 16,30 ;
18.30 ; 20,30.
O Blestemul rubinului negru : BU- 
CEGI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20.30, DRUMUL SĂRII — 10 ; 15 ;
17.30 ; 20.
O Sfîntul la pîndă: GLORIA (com
pletare Orizont științific nr. 1, 1968)
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
MIORIȚA (completare Flora aus
traliana) — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ;
18.30 ; 20,45, ARTA (completare 
Pîinea noastră) — 9—15,45 în con
tinuare ; 18,15 ; 20,30.
0 Careta verde : UNIREA (comple
tare Orizont științific nr. 12, 1967)
— 11 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
a Am întîlnit țigani fericiți: FLA
CĂRA (completare Salut, Kenya 1)
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
o Valetul de pică : VITAN (com
pletare Lauri celor mai buni) — 
10 ; 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30, LIRA 
(completare Orizont științific nr. 1, 
1968) — 10 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Cel șapte samurai : POPULAR
— 10 ; 15 ; 18 ; 20.45.
© Dimineți de iarnă : MUNCA 
(completare Miracole) — 16, CRIN- 
GAȘI (completare Viața începe la 
40 de ani) - 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Tudor (ambele serii) : MUNCA
— 10 ; 18.
O Moartea după cortină : MOȘI
LOR (completare Pași spre Brăn- 
cuși) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Spartacus (ambele serii) : RA
HOVA — 15,30 ; 19.
© 30 de ani de veselie : PROGRE
SUL — 14,30 ; 16,30 ; 18,30.
0 Nu uita gara Lugovaia : PRO
GRESUL (completare Anatolia 
ospitalieră) — 20,30.
0 împușcături pe portativ : VII
TORUL (completare Gustav paci
fistul) — 15,30 ; 18 ; 20,30, PACEA 
(completare Mal bine să prevenim) 
— 16 ; 18,20.
© Un idiot la Paris : FERENTARI 
(completare Numai șase secunde) 
— 15,30 ; 18 ; 20,30.

Muzica ușoară și-a câș
tigat dreptul la dezbatere 
prin larga ei popularitate 
și prin valoarea artistică 
a unor reprezentanți ai ei. 
Ea și-a dovedit rostul și 
și-a dobîndit specificitatea, 
depășind, jirin numeroase 
producții, divertismentul 
facil, de serie, și, prin a- 
ceasta, înscriindu-se în 
memoria și-n prețuirea 
noastră ca orice alt gen de 
artă.

Muzica ușoară cu text 
este ramura cu cea mai 
mare putere de pătrundere, 
cuvintele și melodia se po
tențează reciproc, efectul 
expresiv $i emoțional spo
rește.

Nu cred că fiecare au
tor de texte trebuie să aibă 
cel puțin un volum de poe
zii la activ. Calificarea lui 
poate consta în faptul că 
știe să găsească „cuvinte 
potrivite" pentru anumite 
melodii. De aceea, mi se 
pare neavenită o opoziție 
între „poeți" și „textieri", 
aceștia din urmă benefici
ind de o dotare aparte sau, 
oricum, de o disciplină a- 
parte. Apelînd la cîte un 
poet de prestigiu, compo
zitorul e îndreptățit să 
spere obținerea unei lu
crări superioare, dar exis
tă riscul ca poetul respec
tiv, solicitat de propriul lui 
univers, să nu poată găsi 
stilul nimerit pentru fac
tura muzicii ușoare. Chiar 
în cazul unor reușite, e 
greu de presupus că poeții 
vor consacra o parte atît 
de importantă a energiei 
lor creatoare pentru a a- 
coperi cererile extrem de 
întinse ale acestui domeniu 
care, fără să fie disprețuit 
de ei, e totuși în alt regis
tru decît cel al vocației lor 
principale.

Deci, textierii își au le
gitimare profesională. Cu 
o condiție: să-și exer
cite profesiunea la nivelul 
cuvenit.

Spuneam că e vorba de 
o calificare specială. în ce 
constă ea 7 Firește, nu în 
faptul de a putea fredona 
o melodie, de a așeza si
labe sub tonuri și de a le 
face, din cînd în cînd, să 
rimeze.

Aceste însușiri sînt ele
mentare și nu asigură de
cît un rudiment de tehnici
tate. Valoarea începe din
colo de asta, de la capaci
tatea de a feri cuvîntul 
simplu de banalitate, de a 
aprinde în el o seînteie 
inedită, de a găsi formu
lări plastice, pregnante, 
pentru sentimente cunoscu
te sau pentru nuanțele lor 
încă necunoscute. Refrenul 
să fie un reper psihic, o 
simetrie estetică — și nu o 
stereotipie. Vocabularul să

fie impus de atmosfera 
melodică, și nu să repre
zinte o recuzită fixă, apli
cabilă. în variante sărace, 
oricînd și oricum.

Satisface oare marea ma
joritate a textelor noastre 
măcar o parte din aceste 
deziderate 7 Trebuie spus 
răspicat că mulți dintre 
textieri profită de muzica 
ușoară pentru a-și face 
viața ușoară. Rimînd la 
nesfîrșit „dragostea" cu

nimeni că ne referim me
reu la recentul Festival de 
la Brașov ca la o expe
riență care obligă. Numai 
comparîndu-te cu cei tari, 
elasticitatea crește, prin e- 
xercițiu și năzuință, și per
sonalitatea proprie se poa
te delimita și afirma. Com
parația, aparent liniștitoa
re, cu cei slabi, anesteziază, 
moleșește puterile și aspi
rațiile.

O constatare unanimă a

Discuții despre 

muzica ușoară
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Abrutizarea 
verbului

Nina CASSIĂN

„înima", scoțîndu-și cuvin
tele din clasorul verificat 
(prin aceea că „merge"), ei 
nu mai fac efortul de a 
investiga datele universu
lui sufletesc și, nemai a- 
flînd nimic nou, nu simt 
nevoia să comunice sau 
să-și împrospăteze expri
marea. Imaginația « som
nolentă, invenția — nulă. 
Inspirația 1 Misterios cu- 
vînt, inutil, devreme ce 
„merge" și fără ea. Ei nu 
cunosc decît două stări: 
„trist" și „vesel" pe care le 
expun adesea ca atare, fără 
să le înregistreze gradații
le, fără să le pună „în pa
gină", adică într-un con
text care să le particulari
zeze, fără să caute arome 
deosebite, sărăcind și sche- 
matizînd la maximum via
ța interioară.

Se știe cît de nociv poate 
fi un astfel de proces pre
lungit de abrutizare ver
bală, mai ales în rîndurile 
unor tineri care rețin a- 
ceste texte, le notează în 
caiete. Si asta într-o pe
rioadă în care sufletul este 
atît de suplu și de educa
bil, atît de dornic de fru
musețe și de avid de cri
terii.

Nu trebuie să se supere

Concursul
„Cel mai bun cintec
pionieresc al anului"

Peste 100 de lucrări au sosit pe adresa Consi
liului Național al Organizației Pionierilor, pentru 
concursul Intitulat „Cel mai bun cîntec pionieresc 
al anului".

Participanții — membri ai Uniunii Compozito
rilor sau amatori, — au compus pentru această 
competiție artistică anuală imnuri, marșuri, cîn- 
tcce de școală, de drumeție, de foc de tabără scri
se pentru una sau două voci. Pentru cele mai va
loroase lucrări juriul, format din personalități ale 
vieții muzicale și literare, va acorda următoarele 
premii: un premiu I în valoare de 12 000 lei, un 
premiu II în valoare de 10 000 lei, un premiu III 
in valoare de 7 500 lei și trei mențiuni a cîte 4 000 
de lei fiecare.

Cîntecul distins cu premiul I „Cel mai bun cîn
tec pionieresc al anului" — va intra, conform re
gulamentului Festivalului cultural-artistic al pio
nierilor și școlarilor, în repertoriul obligatoriu al 
formațiilor corale pionierești în anul 1968—1969. La 
recomandarea juriului, cîntecele premiate, precum 
și un număr de lucrări valoroase vor fi tipărite și 
difuzate în rindul pionierilor și școlarilor.

(Agerpres)

$

fost aceea că susținătorii 
de renume ai recitalurilor 
din afara concursurilor au 
îneîntat și prin virtuțile 
poetice și umane ale tex
telor interpretate, multe 
din ele aparținîndu-le, ca 
și melodia.

Desigur, acesta este ca
zul ideal, Cîntărețul își 
compune cîntecul, în toate 
implicațiile, și tot el e cel 
care-1 oferă publicului. 
Leni Escudero. Brel, Bras- 
sens, Adamo, Hugues Au- 
fray, Jean-Claude Pascal, 
Leo Ferrer — mai ales 
francezii — sînt astfel de 
meșteri completi.

Dar. separînd elemente, 
și nepomennid nici de in- 
terpreți, oare nu se rețin 
versuri ca „războiul e un 
joc ciudat care nu place 
îndrăgostiților" sau „cade 
zăpada cu o impasibilă 
mișcare" sau „marea șter
ge, pe nisip, pașii iubiți- 
lor despărțiți" — versuri 
care țin, fără îndoială, de 
poezie, fie prin prezența 
metaforei, fie prin elocven
ta sintetică a cîte unei ex
presii, fie prin nimbul de 
vrajă care înconjoară cu
vintele ?

Se pretinde, uneori, că 
muzica e limitată tematic. 
Nimic mai fals. Sentimen
te, idei, anecdote, accente 
sociale, liricul și epicul, 
încap deopotrivă în raza ei. 
Specificul nu e inclus în 
„ce", ci în „cum" se expri
mă toate acestea.

Una din cele mai îndă
rătnice prejudecăți de la 
noi pretinde că zona mu
zicii ușoare nu poate fi 
contaminată de idei pro
funde, de atitudini etice, de 
problematica filozofică și 
socială actuală. Și, totuși, 
aproape că. nu există cîn- 
tăreț de valoare — și au 
dovedit-o și prestigioșii 
participant! la Festival 
— care să nu includă în 
programul lui artistic cîn- 
tece ancorate în fierbinte 
contemporaneitate, apeluri 
umane, acte de conștiință. 
In forme specifice, Azna
vour, Becaud, Rika Zarai, 
Mahalia Jackson, Brassens, 
Montand și atîția alții pe 
care nu vom obosi să-1 po
menim, ca și cei care fruc
tifică strălucita experiență 
a song-urilor brechtiene, 
știu să dea divertismentu
lui ce e al divertismentului 
fără să-1 golească de sub
stanță, ci îmbogățindu-1, 
potențîndu-i virtuțile, ri- 
dieîndu-i valoarea estetică 
prin abordarea unor teme 
de un mare interes uman.

Pentru că numai pornind 
de la un conținut cu o 
autentică realitate afectivă

sau ideatică, expresia se 
înnoiește, se înnobilează, se 
dezvoltă.

Nu e de mirare că —por
nind invers, de la o con
fecție, și aceea săracă, stîn- 
gace, lipsită de farmec, 
cum este recuzita-tip de 
cuvinte folosită în majori
tatea textelor noastre — 
ideea este izgonită, afectele 
se anemiază, atitudinile de 
conștiință sînt imposibile.

Se mai pretinde că noi 
nu avem tradiția „șansone- 
tei", sau a acelui cîntec 
care nu e nici folclor, nici 
romanță, nici muzică de 
dans. Firește, nimeni nu 
propune un transfer tema
tic sau stilistic. Ar fi absurd 
să scriem cîntece asemănă
toare cu cele atît de tipic 
pariziene ale Edithei Piaff 
sau cu folclorul medieval 
francez.

Dar, inspirîndu-ne din 
realitatea noastră și din 
tradiția noastră, oate nu 
putem crea cîntece cu o 
substanță și o formă ori
ginală ? De ce n-ar ține 
cont cîntecele de muzică 
ușoară românești de înalta 
tradiție a poeziei populare, 
de marea ei puritate și re
verberație expresivă ? Nu 
este îngăduit ca în vecină
tatea unei meditații popu
lare cîntate ca : „Tot mă-n- 
treabă iedera, de ce nu-s 
verde ca ea ; iedera poate 
fi verde că tot în pădure 
șede — și n-o bate soarele, 
ca pe mine gîndurile" — să 
auzim platitudini pseudo- 
dramatice ca: „Vremea a 
trecut. Tu m-ai uitat de 
mult".

Cu unele excepții — și 
printre ele trebuie pome
nite neapărat meritele lui 
Constantin Cirj an și, mai 
recent, ale lui Alexandru 
Mandy — efortul inovator 
a fost abandonat, ba, une
ori, nu se respectă nici mă
car o acuratețe elementară 
a cuvîntului, a accentelor 
și pronunției lui.

Interpreta înșiși ar tre
bui să fie mai exigenți și 
mai selectivi față de ceea 
ce sînt puși să rostească 
în acest sens, mi se pare 
utilă includerea în reper
toriul lor a celor mai re
cente cînteee străine, re
date eventual în limba în 
care au fost scrise, sau în- 
tr-o traducere corespunză
toare (nu desfigurînd și 
banalizînd originalul cum 
s-a întîmplat la noi, de pil
dă, cu cîntece de Adamo). 
Prin lărgirea ariei tema
tice și stilistice, cîntăreții 
noștri de muzică ușoară ar 
cîștiga în varietate inter
pretativă, intonația, gesti
ca și mimica lor s-ar îm
bogăți, așa cum un actor 
își potențează resursele, 
ipostaziindu-se cît mai di
vers.

Si vorbind despre inter
pret, nu pot să nu-mi ex
prim și eu dezamăgirea 
față de prezenta lor. atît 
de ștearsă, în concurs. Nu 
înțeleg, de exemplu, de ce 
Margareta Pîslaru a pre
ferat să apară într-o pos
tură standard, nostalgică 
sau rigidă, care nu i se po
trivește.

Sîntem datori să ridicăm 
nivelul muzicii noastre u- 
șoare care, dacă pe plan 
melodic, armonic, orches
tral, are o certă valoare, 
pe planul textelor se află 
încă departe de adevăru
rile sensibile ale vieții, de
parte de frumusețe, depar
te uneori chiar de rigoarea 
profesională a unui bun 
meseriaș.

Dacă talentații noștri 
compozitori ar ști să spu
nă „nu", dacă talentații 
noștri interpret! ar ști să 
spună „nu" textelor ano
dine, pustii, scrise de mîn- 
tuială ; dacă textierii noș
tri ar face saltul de la me
serie la artă, dacă ar tra
duce din ceea ce-i încon
joară, nu numai cuvinte ci 
și semnificații și ar renun
ța la formule pentru for
mulări vii, emoționante; 
dacă s-ar înființa mult ce
ruta disciplină de „muzică 
ușoară" în învățămînt; 
dacă publicul nostru ar 
sancționa diletantismul și 
mediocritatea ; dacă...

AXIM GORK
Tatiana NICOLESCU

Adresîndu-se lui Maxim Gorki în 
1918, la începutul îndelungatei lor co
respondente, Romain Rolland îl carac
teriza în următoarele cuvinte : „Toată 
viața dumitale a fost legată de pieirea 
lumii vechi și de nașterea în furtuni a lumii noi. Ești a- 
semenea unui arc de triumf, care unește două lumi, cea 
a trecutului cu cea a viitorului". Prin ponderea ei prin
cipală atît de vasta și variata creație a lui Gorki, repre
zentată prin cele mai diferite specii literare — schițe, 
nuvele, romane, drame, scenarii cinematografice, repor
taje, articole, amintiri etc. — se integrează organic și nu 
numai cronologic secolului XX, exprimînd seismele 
lui sociale și politice, confruntările și înfruntările de 
idealuri și poziții, zbuciumul și lupta lui. Acest con
temporan mai tînăr al lui Lev Tolstoi și Anton Cehov, 
— scriitorul a debutat în 1892 — s-a impus relativ curînd 
alături de ei printre personalitățile de prim plan ale li
teraturii ruse. Maxim Gorki poate fi socotit unul din 
ultimii reprezentanți ai literaturii ruse clasice. Dar 
el este totodată și primul reprezentant al literaturii 
sovietice. Intr-un interval de timp foarte scurt, pe la 
1900, numele lui Gorki ajunge cunoscut ți comentat 
nu numai în viața literară a Rusiei, dar capătă o 
largă circulație și în străinătate, în Franța, Germania, 
Anglia, Italia, scrierile sale trezind pretutindeni un 
viu interes. In anii aceia începe să se familiarizeze 
cu opera gorkiană și publicul cititor din România. 
Nuvelele scriitorului rus, traduse în număr destul de 
mare, atrag privirile pline de simpatie și neîndo
ielnică prețuire ale confraților săi români printre care 
se numără Mihail Sadoveanu și mai apoi Cezar Pe
trescu. Prin biografia sa, povestită în neuitatele pa
gini, zguduitoare și duioase totodată, din trilogia Copi
lăria, La stăpîni, Universitățile mele, ca și prin ma
niera sa de a scrie, prin temele pe care le aduce, ca 
și prin originala lor tratare, Maxim Gorki însemna o 
apariție deosebită, neașteptată, cu 
teratura rusă de Ia sfîrșitul se
colului XIX, și de altfel și în 
cea europeană.

Autodidact, format la școala 
lecturii pasionate, îndîrjite, din 
opera scriitorilor ruși (Gogol, 
Tolstoi, Turgheniev, Gonciarov, 
Dostoievski) și străini, mai ales 
francezi, (Balzac, Flaubert sau 
Stendhal) a căror înrîurire bine
făcătoare nu o va uita niciodată, 
Gorki s-a arătat încă de la în
ceput, într-o serie din nuvelele 
sale (Konovalov, Celkaș, Foști 
oameni, Moș Arhip și Leonka 
etc.) sau în piesa Azilul de noap
te, un observator lucid și pătrunzător al vieții, un talent 
curajos, îndrăzneț în a descrie tablouri zguduitoare 
ale decăderii umane, ale suferințelor și dramelor pe 
care le trăiesc cei ajunși „la fundul societății". „Era 
o lume necunoscută, de proscriși ai vieții, de parii ai 
societății, de rebeli ai legilor, cu disperările, cu or
goliile, cu disprețul și filozofia lor" își nota mai tîrziu 
Cezar Petrescu impresiile sale de lectură.

Maxim Gorki rivalizează, am putea spune, cu Dos
toievski în descrierea suferințelor, a chinurilor, a du
rerilor pe care le poate încerca în viață omul sărac, 
slab, oropsit. Dar atitudinea lui față de condiția umană 
cea mai mizeră este cu totul diferită de a predece
sorului său, mergînd pînă la delimitări fățișe, ex
prese, polemice, (Despre karamazovism, încă o dată 
despre karamazovism). Spre deosebire de Dostoievski, 
Gorki nu a acceptat niciodată suferința și durerea, 
socotindu-le, dimpotrivă, nefirești, ostile dezvoltării 
normale a omului, le-a considerat rezultatul unor 
condiții sociale nedrepte, împotriva cărora trebuie 
luptat. Și prin toată creația sa, ca și prin activitatea 
sa cetățenească notorie, de răsunet mondial, Gorki a 
chemat la această luptă, a contribuit la victoria 
binelui, a adevărului, a progresului. Cel al cărui 
nume literar însemna în traducere „Amarul" purtase 
totdeauna în suflet încrederea în potentele spiri
tuale, luminoase, ale omului, convingerea că „a fi 
om și a trăi pe pămînt e o funcțiune minunată". 
Tema vieții „vagabonzilor" cu care Gorki a intrat 
în literatură și care l-a făcut celebru nu a fost nici
odată pentru el un scop în sine, cum au crezut-o mai 
ales unii critici, tentați să reducă totul la inedit, la 
pitoresc, ci . o modalitate de exprimare a revoltei îm
potriva societății și a condițiilor vitrege de afirmare 
a personalității umane, și mai ales expresia convingerii 
că pînă și acolo, în „fundul societății", „omul e un 
cuvînt care sună mîndru".

Cîntarea omului și a forțelor lui creatoare, „a ne
buniei celor viteji", a luptei, chemarea furtunii 
(Cîntecul șoimului, Bătrîna Izerghil, Cîntecul pă
sării prevestitoare de furtună), sînt trăsături caracte
ristice pentru creația și convingerile lui Gorki; el se 
impune în literatura universală contemporană ca 
scriitor al clasei revoluționare, al proletariatului, că
ruia începutul secolului XX i-a deschis perspective 
de deplină afirmare și impunere pe scena istorică, 
„în timp ce morala marilor creații rămîne adeseori 
contemplativă, în formula lui Gorki ea dobîndește un 
caracter activ și se manifestă ca o putere revoluțio
nară a lumii" — remarca foarte bine Tudor Vianu. De 
la Danko (Bătrîna Izerghil), imagine încă simbolică, la 
Nil (Micii burghezi), dar mai ales la Pavel Vlasov din 
romanul Mama, la Ilia Artamonov cel tînăr (Întreprin
derile Artamonov), la Kutuzov (Viața lui Klim Sam- 
ghin), caracterul uman activ, ca expresie a noii forțe

totul aparte în li-

700 c/e ani 
de la nașterea 
scriitorului

tv
17,30 Pentru cei mici : Filmul 

„Polly și secretul celor șapte stele"; 
18 00 La ordinea zilei : Organiza
rea științifică a producției și a 
muncii ; 18,30 Curs de limba ger
mană - lecția a 9-a ; 19 Studioul 
pionierilor... la Bacău ; 19,30 Tele
jurnalul de seară ; 19,50 Buletinul 
meteorologic ; Publicitate ; 20 _ Fil
mul serial : ,,Ivanhoe" (ultimul
episod) ; 20,30 Mult e dulce și fru
moasă... Emisiune de limba româ
nă ; 21 Estrada tinereții — emi
siune muzicală ; 21,30 Teleglob 
emisiune de călătorii geografice ; 
21,45 Reportaj ’68 : „Poarta ape
lor" ; 22 Studioul mic : Vechi
vodeviluri românești : „Ingîmfata 
plăpumăreasă" sau „Cucoană sînt“ 
de Costache Caragiale ; 22,30 De 
la Giotto la Brâncuși. Prezintă 
Ion Frunzettl ; 22,50 Telejurnalul 
de noapte.

revoluționare, se situează pe primul 
plan în creația lui Gorki, atît în proză 
cît și în dramaturgie. Schițele și nuve
lele, romanele și dramele lui aduc un 
univers uman, social și psihologic nou, 

care se deosebea profund de „bieții oameni" ai lui Dos
toievski, smeriți, plecați în fața suferinței, de căutătorii 
de adevăr ai lui Tolstoi, ce eșuau în lectura Evangheliei 
ca ultimă soluție de îndreptare a lumii, de intelectualii 
triști, ratați și resemnați în ratarea lor al lui Cehov, de 
nobilii scăpătați, oftînd melancolic după conacele de al
tădată, ai lui Bunin. Era o lume în fața căreia se deschi
deau drumuri largi în viitor și care va atrage tot mai 
mult privirile literaților secolului XX din cele mai dife
rite țări, experiența lui Gorki c&pătînd astfel continuare, 
dezvoltare, diversificare.

Creația lui Gorki s-a remarcat totdeauna prin carac
terul ei contemporan. în acest sens, vorbind despre 
semnificația romanului Mama, Lenin aprecia tocmai 
actualitatea cărții- Tot atît de actuală a fost și 
piesa Dușmanii, direct legată tematic de acest ro
man, pe care l-a precedat cu puțin. De incontestabilă 
actualitate pentru viața Rusiei de la sfîrșitul secolu
lui XIX și începutul secolului XX a fost și înfățișa
rea vieții vagabonzilor. în plină contemporaneitate se 
situa scriitorul cînd aborda într-o suită de piese pro
blema destinului intelectualității ruse (Vilegiaturiștii, 
Copiii Soarelui, Barbarii, Oameni ciudați), a atitudi
nii ei în fața furtunii revoluționare ce se apropia, 
pledînd pentru angajarea ei fermă în luptă, alături de 
popor, de masele muncitoare. Aceeași rezonanță con
temporană caracterizează și felul cum înfățișează 
Gorki viața micii burghezii ruse — în piesa Micii 
burghezi sau în romanele Orășelul Okurov și Viața 

lui Matvei Kojemiakin, subli
niind implicațiile sociale și poli
tice ale mentalității, ale spiritu
lui mic burghez, drum pe care 
vor continua să meargă după 
1917 o serie de tineri scriitori so
vietici (Leonid Leonov, I. Ehren
burg, I. Babel, M. Zoșcenko etc.). 
Sub semnul actualității, al spiri
tului contemporan se înscrie nu
vela Vara sau ciclul Povestiri 
despre Italia, articolele sau re
portajele zugrăvind socialismul 
în construcție (Prin Țara Sovie
telor).

Reprezentant al veacului său 
s-a dovedit scriitorul-cetățean Maxim Gorki și prin 
contribuția adusă la așezarea pe temelii trainice a 
noii culturi socialiste, și îi) activitatea de apărare a 
culturii europene amenințate de fascism, de grupare 
a forțelor literare europene progresiste într-un front 
solidar.

Caracterul contemporan al creației gorklene este in
disolubil legat de simțul profund al istoriei, de înțele
gerea mersului ei, de intuirea justă a perspectivelor. 
Această corelație strînsă face ca romanul Mama, 
trăind în plină contemporaneitate în momentul naș
terii sale (1906) să fie totodată o operă de largă pers
pectivă istorică, ceea ce și explică permanența lui și 
interesul pe care l-a suscitat și-l suscită în rindul citi
torilor din cele mai diferite țări ale lumii. Profundă 
este semnificația istorică a romanelpr Întreprinderile 
Artamonov și Viața lui Klim Samghtn. Scrise în 
ultimii zece ani de viață ai lui Maxim Gorki, 
amîndouă, și împreună cu ele și piesele Egor Bulîciov 
și alții, Dostîgarev și alții ar putea fi socotite ca o 
întoarcere spre trecut, spre realitățile rusești dinainte 
de 1917. Dar trecutul, destul de apropiat de altfel, 
este prezentat cu rezonanțe evident contemporane. 
Totodată demnă de relevat este înțelegerea profundă 
a istoriei, zugrăvirea proceselor ei dialectice și son
darea în adîncuri, care disting romanul Viața lui Klim 
Samghin. Vast, multiplan, rivalizînd ca amploare cu 
Război șl pace și derivînd ca structură arhitectonică 
din romanul-epopee tolstoian, Viața lui Klim Samghin 
se impune ca o realizare complexă, în care maniera 
dostoievskiană, de cercetare minuțioasă a frămîntări- 
lor și evoluțiilor neașteptate ale sufletului omenesc, 
conviețuiește cu zugrăvirea viguroasă, detaliată a 
moravurilor, a tabloului social amintind de tra
diția balzaciană. Ca și în alte opere ale sale, în această 
ultimă creație densă, stufoasă, ce însumează parcă 

meditațiile și experiența literară de o viață a autoru
lui, Gorki, înfățișînd tabloul Rusiei de la sfîrșitul 
secolului XIX și pînă la 1917, „timp de patruzeci de 
ani", zugrăvind o galerie impresionantă de tipuri și 
caractere, dezbătînd probleme legate de destinul in

telectualului rus, se situează în același timp într-o 
sferă mai largă, europeană, cu implicații de ordin ge
neral uman. Lyon Feuchtwanger remarcase pe bună 

dreptate că Maxim Gorki „a contribuit cel mai mult 
la înfățișarea, în esența sufletului rusesc, a ceea ce 
este mai prețios pentru omenirea întreagă... la pre
zentarea sufletului Rusiei la confluența lui cu 
sufletul lumii întregi...".

Sub semnul umanității, al dăruirilor entuziaste, 
din tot adîncul sufletului, s-a desfășurat activitatea 
lui Maxim Gorki, scriitor care asemenea eroului său 
Danko a făcut din inima și mintea sa o făclie. De 
aceea, memoria lui stăruie șl va stărui totdeauna 
printre oameni.

(Urinare din pag. I)

Cum e și firesc, problema trebuie 
s-o rezolve artiștii, ei trebuie să gă
sească forma care să comunice a- 
cest conținut, să-i dea profil 
și extensie comunicativă. Mo
durile expresiei artistice sînt variate 
și în continuă schimbare ; lăsîndu-se 
atras adînc în freamătul vieții, ar
tistul descoperă forme tot mai ex
presive, încadrîndu-se treptat în sti
lul epocii pe care îl exprimă și îl 
determină în același timp. Cred că 
acesta este modul legitim al arței 
realiste, artă care include în struc
tura ei ideile mari ale societății, 
sentimentele și aspirațiile umane, o- 
glindind momente caracteristice, stări 
sau acțiuni.

Lucrurile par simple cînd le scrii, 
cuvintele au virtutea de a simplifica 
problemele cele mai complicate, însă 
limbajul formelor, cu necesitatea lor 
de sinteză și comunicativitate, soli
cită, aș zice, o suprarațiune condițio
nată de legile intime ale artei. 
Poate că altfel arta nici nu ar avea 
sens. Vreau să spun că arta își re
zervă un spațiu și un mod propriu de 
a exprima viața. De aceea e foarte 
riscant să dai sfaturi practice artiș
tilor, de aceea estetica nu reușește 
nici după 200 de ani de existență să 
devină o adevărată știință. Nu 
există o știință autonomă a ar
tei, există însă o filozofie a 
vieții și noi, comuniștii, avem o 
filozofie clară, adică fără implicații 
metafizice obsedante : filozofia drep
tății și a progresului social. Eu nu 
cred că la o confruntare sinceră 
poate fi artist care să nu recunoască 
fondul pozitiv al acestei filozofii. To
tuși, arta își are necredincioșii eî, 
scepticii, pesimiștii înnăscuți, nega- 
tiviști mari sau mici, sinceri sau 
induși în eroare, o categorie de ar
tiști certați cu viața, certați mai a- 
les cu orice etică (uneori chiar cu 
bunul simț), o categorie care neagă 
radical orice punct de certitudine a 
existenței. Ei neagă valorile funda
mentale ale omului, inclusiv dreptul 
natural de a-și organiza viața con
form structurii sale, pe scurt drep
tul omului de a se considera ființă 
rațională.

Apologeții pesimismului filozofic au 
introdus în artă criterii estetice, pen
tru susținerea cărora s-a consumat 
multă hîrtie, chiar în numele rațiu
nii a cărei valoare ei o neagă.

Fenomenul s-a insinuat încă după 
primul război mondial și s-a afir
mat zgomotos după ultimul război, 
genera’izîndu-se în țările capitaliste

ca o consecință firească a procesului 
de îngustare și închistare a funcțiu
nii artelor ca valori culturale.

Spuneam că estetica nu este o 
știință, arta însă își revendică drep
tul de a însoți îndeaproape filozo
fia prin cît reușește să extindă 
cîmpul investigat de filozofie, să-1 
susțină și să-1 evoce cu mijloace 
sensibile, popularizîndu-i substanța, 
coeziunea etică, mirajul și frumuse
țea. Mi se pare logic să credem că 
esteticianul se află pe o poziție justă 
cînd analizează interdependența din
tre artă și filozofie, stabilind punți 
de legătură între artiști și filozofi, 
între filozofi și artiști; o misiune 
deci foarte delicată, de mare răs
pundere culturală, de unde și decurge 
prestigiul de care se bucură.

Unii esteticieni au crezut că, re- 
ducînd sensul funcțiunii lor la ana
liza operei ca fenomen în sine, des-

și dacă uneori îmi exprim convinge
rile nu înseamnă că le impun altora. 
Mi s-a întîmplat chiar ca scriind cî- 
teva fraze despre sculptorul H. Moore 
să fiu acuzat deschis de criticul Pe
tru Comarnescu că eu (împreună cu 
R. Ladea ! ?) sîntem un soi de sculp
tori care, prin chiar structura noas
tră, nu-1 putem înțelege pe sculpto
rul englez. Observația, venind de la 
un critic de prestigiu, m-a intimidat 
dar nu prea tare, mai ales că argu
mentația era eu totul exterioară. To
tuși, de cîte ori scriu mă gîndesc la 
critici cu oarecare îngrijorare, dar și 
cu speranța că ei vor completa sau 
vor corecta generos greșelile mele, 
fapt care, declar deschis, e o dovadă 
ae stimă și încredere. Și acum, dacă 
mă gîndesc la critici o fac cu spe
ranța că ei ar putea să explice te
meinic cum s-a produs la noi debu
tul unor curente atît de contradictorii

alte probleme ridicate, s-a pus pro
blema unor grupări pe afinități. 
Profilul posibil al unor astfel de 
grupări nu s-a ostenit nimeni să-1 
definească, deși n-au lipsit criticii 
de la aceste discuții.

Problema pusă de artiști dovedește 
dorința lor de a se uni pentru sus
ținerea unei cauze pe afinități este
tice, dorință care ilustrează tendința 
dinamică a unor crezuri artistice. 
Trebuie lămurite aceste crezuri, a- 
jutate să se clarifice, să se confrunte 
cu publicul.

Condiția de libertate, de continuă 
solicitare a diversității stilistice spre 
care evoluează artele plastice, fără 
o acțiune de centrare a tendințelor 
pe cîteva direcții supravegheate de 
critică, duce la o fărîmițare a ten
dințelor artistice, la o deviație spre 
poziții individualiste exagerate.

în ultimii ani în viata artistică au

FILOZOFIA ARTEI
coperă poziții mai confortabile. în 
fapt această poziție s-a dovedit de
zastruoasă și pentru estetică, și pen
tru artă, în sensul că, nemaifiind ob
servată structura filozofică a artei, 
esteții au rămas în față numai cu 
scheletul ei.

Așa stînd lucrurile, nu e de mi
rare că uneori arta a lunecat spre 
iraționalism, ajungînd la forme indes
cifrabile, îndepărtîndu-se de public, 
propagînd misterul ca pe un teren 
inaccesibil teoriei. Această coborîre 
a artei spre zonele de subsol ale fiin
ței umane a atras după sine elimina
rea conceptului de formă ca norma
tiv specific de comunicare și sine 
?.ua non estetica a rămas fără obiect 
ncercarea ei de a-și menține dreptul 

la viață ca investigatoare a fenome
nului artistic este refuzată de incon
gruența formală a instinctului dezlăn
țuit, adăpostit sub formula eufemis
tică a experimentalismului.

Avem și noi experimentaliști. Cîți- 
va critici, între care Eugen Schileru, 
se străduiesc de cîțiva ani să-i legi
timeze în mediul și condițiile sănă
toase ale culturii noastre.

Cînd scriu mă gîndesc la ei cu 
oarecare teamă; eu nu sînt critic

cu modurile și orientarea filozofică a 
vieții noastre.

Este întrebarea onestă nu numai a 
mea, este întrebarea de prim plan a 
celor care vizitînd expozițiile ajung 
în fața unor opere care-i înfruntă sfi
dător. Este loial să lămurim publicu
lui o clipă mai devreme, adică înain
te de a-1 îndepărta cu totul de spe
ranțele cu care pășește într-o expozi
ție. Nu știu dacă criticii susținători ai 
experimentalismului artistic vor lua 
cuvîntul în presă. Cred însă că pro
blema pusă merită să fie dezbătută 
în profunzime la Conferința pe țară. 
Este o sugestie și o dorință pe care 
le formulez și în numele artistului 
dornic de a-și lărgi orizontul cultu
ral, și în numele publicului cu care 
mă asociez în nedumerire.

Cred că va fi un prilej, care nu 
trebuie pierdut de critici, să se vor
bească puțin și despre critică, a că
rei prezență ar putea deveni eficace 
în măsura în care ea este în stare 
să-și definească pozițiile, obiectivele; 
tezele filozofice sau estetice pentru 
care militează.

Eu cred că e necesar. Am asis
tat la discuțiile care s-au dus de 
curînd în secțiile Uniunii și, între

debutat o seamă de artiști, adică 
sînt prezenți în expoziții, comentați 
de critică, și ale căror opere nu 
sînt primite de public cu asentiment. 
Ei spun că publicul e incult. Este 
solicitată critica să pregătească pu
blicul, să explice arta, în sfîrșit să 
deschidă drum spre admirație artiș
tilor neînțeleși. Ei mai spun : nici 
Picasso n-a fost înțeles la început, 
nici Paul Klee, nici Kandinsky, nici 
Salvador Dali, nici Zadkine, nici 
Calder, nici Henry Moore etc.

Obiecția că publicul nu are cul
tură e superficială. Dovadă este că 
popoarele au făcut artă la toate ni
velurile lor de cultură.

Publicul nostru cel din orașe are 
o cultură făcută cu artiști ca Gri- 
gorescu, Luchian, Andreescu, Pe- 
trașcu, Tonitza. Paciurea și alții, iar 
publicul sătesc este îmbibat de for
mele artei populare, din care noi 
vrem să învățăm cîte ceva și reu
șesc numai cei mai buni dintre noi.

La Bienala din Veneția din 1966 
am văzut unele lucrări de o violentă 
urîțenie. altele de un infantilism 
care, lipsindu-i ingenuitatea, era pe
nibil. Evident. publicul zîmbește 
sceptic și treptat își pierde încrede

rea în artiști. Preferă sportul sau 
alte distracții. S-a înțeles cred că 
mă refer la protagoniștii curentelor 
la modă încă : op-art și pop-art. Ei 
nu spun că publicul e incult, ci mai 
rău : că e intoxicat de arta veche. 
Acuza de incultură este invocată 
și la noi și este nedreaptă. 
Eu sînt convins că publicul nostru e 
rezervat față de tot ceea ce numim 
experimentalism nu fiindcă e incult, 
ci fiindcă vrea artă și nu experiențe. 
Experimentalismul, cu toate aspec
tele sale expresive sau mai puțin 
expresive, știm cu toții că nu este 
popular nici în țările în care s-a năs
cut. De fapt a debutat în marile ca
pitale, stimulat și susținut de negus
torii de artă, care treptat s-au așezat 
între artiști și public.

în 1938, la Paris, existau 2 000 de 
negustori de artă. Astăzi s-au în
mulțit. Ei au ajuns să aibă artiști și 
critici angajați, organizează expozi
țiile personale, publică albume, sti
mulează și obțin premiile cu mij
loace artificioase, urmînd legi co
merciale, mai mult sau mal puțin 
fără scrupule în căutarea debușeu- 
rilor. în momentul de față s-a ajuns 
la adevărate trusturi artistice, destul 
de puternice ca să influențeze juriile, 
presa, chiar instituțiile de stat. Ar
tistul izolat cred totuși că există, 
însă treptat e strivit de concurenta 
organizată, în orice caz despre el nu 
putem afla decît întîmplător fiindcă 
nu are aoces la sălile de expoziție, 
la presă etc.

Consecințele sînt catastrofale, în 
sensul că arta, fiind dirijată de ne
gustori, trebuie să răspundă unor 
condiții minore, adică dirijate de 
persoane care vizează criteriul ma
terial. în aceste condiții consider că 
e total nedrept să acuzăm publicul.

Ceea ce mi se pare grav este că 
unii artiști foarte tineri, talentați sau 
mai puțin talentați, pășesc în viața 
artistică introducînd confuziile și 
gratuitățile ieftine ale experimenta
lismului occidental. Criticii nu și-au 
dat osteneala să privească frontal 
problema, dar mai curînd sau mai 
tîrziu vor trebui s-o facă. Știu că au 
ezitări. Lucrînd la revista Arta Plas
tică am înțeles unele aspecte triste : 
cei mai multi nu cred în eficacitatea 
criticii de atitudine, nu cred sau nu 
îndrăznesc, e același lucru.

Vorbind despre arta tinerilor, cău- 
tînd cauzele derutei în care se află 
unii, nu se poate să nu ne 
amintim că multi critici sînt și pro

fesori la Institut. Nu putem să nu 
ne gîndim că tinerii trec printr-o 
scoală, au profesori, maeștri cu care 
învață. Tinerii absolvenți pășesc în 
viața artistică cu drepturi stabilite 
prin lege. Răspunderea revine în pri
mul rînd celor care-i învață. După 
cîte știu, în ultimii douăzeci de ani 
nimeni n-a avut inițiativa de a încer
ca o coordonare a activității Institu
tului de Arte Plastice cu activitatea 
Uniunii Artiștilor Plastici. Despre 
orice primesc profesorii să scrie, nu 
însă despre problema învătămîntului 
artistic, despre obiectivele urmărite 
sau despre rezultatele obținute. Eu 
cred că nu putem discuta despre 
orientarea artistică fără să aducem 
în discuție factorii educativi. Fără 
îndoială. Institutul nu poate face tot, 
nici Uniunea, dar ele nu sînt singu
rele instituții de răspundere. Insti
tutul de Istoria Artei, Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă, secția 
Academiei Române, sînt destule, însă 
toate lucrează închis, fără consul
tări, fără să ajungă Ia o coordonare 
cît de modestă a activității. Eu cred 
că e posibilă, cu acest gînd mă refer 
la toate acestea, dar numai dacă 
conducerea U.A.P. va fi în stare să 
adîncească problemele artei, să ur
mărească în adîncime elementele 
determinante ale fenomenului artis
tic. în aceste condiții, obiecția că 
publicul e incult e cu totul stîngace 
și atrage după sine riscul unei rup
turi între artiști șl popor.

Cînd vorbim despre public trebuie 
să avem în vedere întregul popor a 
cărui disponibilitate spirituală arta 
o poate activa, lărgind mereu cate
goria iubitorilor de artă.

Esențial mi se pare faptul că po
porul nostru simte necesitatea fru
mosului, iar expozițiile sînt vizitate 
cu mare interes. Cred că puține ga
lerii din orașele mari ale lumii au 
atît de multi vizitatori ca sălile din 
București. Sala Dalles sau galeriile 
Fondului Plastic sînt vizitate cu con
secventă de 25 000 de vizitatori, une
ori de mai multi. Acest public nu 
trebuie disprețuit, trebuie înțeles, 
trebuie găsite punți de apropiere 
ce nu pot fi altele decît acelea ce 
decurg firesc din manifestări artis
tice în care publicul se regăsește o- 
glindit, manifestări care includ pro
bleme și moduri de expresie carac
teristice vieții noastre. Trebuie să 
credem în inteligenta publicului și 
s-o stimulăm.
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MINISTRUL CAILOR FERATE 
ALE ROMÂNIEI A PLECAT ÎN 

R. P. BULGARIA
Ministrul căilor ferate ale Repu

blicii Socialiste România, tovarășul 
Florian Dănălache, însoțit de A- 
lexandru Filioreanu, adjunct al 
ministrului, a plecat miercuri în 
R. P. Bulgaria unde, la invitația 
ministrului transporturilor al a- 
cestei țări, va face o vizită de răs
puns.

Cu acest prilej, urmează să aibă 
loc un schimb de păreri în proble
me de interes reciproc privitoare 
la transportul pe căile ferate din
tre cele două țări.

VIZITELE DELEGAȚIEI 
GUVERNAMENTALE 

ALGERIENE
în continuarea vizitei pe care o 

întreprinde în țara noastră, delega
ția guvernamentală din Republica 
Algeriană Democratică și Popu
lară, condusă de Belaid Abdessa- 
lam, ministrul industriei și ener
giei, a făcut miercuri o vizită la 
Combinatul de îngrășăminte azotoa- 
se din Tg. Mureș.

în aceeași zi, oaspeții algerieni 
au sosit la Baia Mare, unde au 
vizitat centrul de prelucrare a 
minereurilor și Combinatul chi- 
mico-metalurgic.

★
Miercuri a plecat spre Berlin C. 

Paraschivescu-Bălăceanu, deputat 

modelierilor textilisti
(Urmare din pag. I)

în Marea Adunare Națională, mem
bru al Comitetului național pentru 
apărarea păcii, pentru a participa 
la colocviul internațional „Dreptu
rile omului și aplicarea lor“.

★

în cadrul marilor aniversări cul
turale recomandate de Consiliul 
Mondial al Păcii și U.N.E.S.C.O., 
miercuri seara, la Casa prieteniei 
româno-sovietice din Capitală a 
avut loc o festivitate consacrată a- 
niversării centenarului nașterii lui 
Maxim Gorki. Manifestarea a fost 
organizată de Comitetul național 
pentru apărarea păcii, Consiliul 
general A.R.L.U.S., C.S.C.A., Uniu
nea scriitorilor și Comisia naționa
lă română pentru U.N.E.S.C.O.

Au participat scriitori, oameni de 
artă, elevi, studenți. Au fost de a- 
semenea prezenți reprezentanți ai 
Ambasadei Uniunii Sovietice la 
București.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de scriitoarea Lucia Deme
trius. Despre viața și opera lui 
Maxim Gorki a vorbit scriitorul 
Demostene Botez, membru cores
pondent al Academiei, după care 
au urmat lecturi din opera scriito
rului aniversat, prezentate de ar
tiști ai teatrelor bucureștene.

(Agerpres)

la față sau vezi un bărbat care și-a 
făcut cămașă dintr-un material pen
tru lenjerie de pat, îți vîjîie creierii. 
Cîteodată. ai și surprize plăcute : 
„Vîlcea", țesătură proiectată pentru 
costume, merge acum foarte bine 
pentru fete de pantofi.

— Ce alte „dureri de cap" mai a- 
veți 7

— Pare ridicol, dar numele sînt o 
problemă. Am supt cît am putut, din 
Mersul trenurilor, cartea de telefon, 
te miri de unde : facem modele mul
te și ne este mai ușor să le creăm 
decît să Ie găsim un nume. Nu e o 
suferință închipuită : se ivesc în
curcături serioase în practică. Dai un 
nume și comisia de avizare ți-1 
schimbă pentru că, n-aveai de unde 
să știi, dar același nume îl dăduse 
„Dacia" mai înainte la alt produs ; 
la căpătarea prețului, se întîmplă să 
apară alt nume. De aici pînă Ia în
curcături în producție, nu mai e de
cît un pas.

— Și care e soluția ?
—'Extrem de simplă. Forul cen

tralizator, direcția din minister, să 
facă „o chetă" de nume, o colectă de
la fabrici și de la oameni cu fan
tezie: ne dăm și noi obolul, numele 
se centralizează și apoi fiecare fa
brică primește un „lot" de denu
miri, avînd siguranța că nu se va 
intersecta cu altele.

Și mai surprinzător decît contras
tul între producția fabricii și propor
țiile ei este numărul de oameni al 
serviciului de creație : Deneș are nu
mai trei ajutoare, fără studii supe
rioare, trei tovarășe care execută de
senele comandate de el, dar pe care 
le-am văzut mereu făcînd altceva : 
una, cu o riglă de calcul, întocmea 
statul de salarii al muncitoarelor 
(serviciul de creație dispune de 16 
războaie proprii), cealaltă bătea o a- 
dresă la mașină, a treia se afla la 
camera de mostre, ajutînd la întoc
mirea cataloagelor. Văzusem cîndva 
un pitic laborator american unde trei 
oameni fără studii superioare știau 
să facă de toate și întocmeau analize 
pentru cinci mii de soluri anual; era 
totuși o muncă de rutină, pe cînd aici 
— nu exagerez — aveai impresia că 
vezi un atelier care scoate săptămî- 
nal duzini de tablouri și poezii, cal
cule, state de plată, artă și contabi
litate și producție laolaltă. Oricine 
ar fi trecut prin birouașul acela de 
trei metri pe cinci s-ar fi simțit o- 
bligat să dea și el un ajutor. Dar 
cum, din păcate, mîna noastră nu 
prețuiește nici două parale în mate
rie de desen, i-am lăsat tovarășului 
Deneș, în semn de recunoștință din 
partea consumatorilor, o listă de 
nume pentru zecile de produse în 
pregătire pentru 1969.

Cu mîna pe clanță, l-am întrebat:
— Nu e totuși bumbacul un ma

terial inferior? Bogăția voastră de 
produse nu se explică prin faptul 
că bumbacul e mai ușor de prelu
crat 7

A răspuns fără să ezite :
— Uitați-vă la cămașa mea. N-aș 

purta niciodată una de nailon. E o 
chestie de gust, desigur. Prefer 
bumbacul : lasă porii să respire și 
retine umiditatea. Nailonul are alte 
avantaje, iar amestecurile încearcă 
să le întrunească laolaltă foloasele. 
Părerea mea e că bumbacul nu va 
fi detronat niciodată.

Andrei Spira, șeful producției, 
care în 36 de ani de inginerie s-a 
perindat prin multe fabrici ale Eu
ropei, ne-a spus:

— Un fir de bumbac curat 2/100 
(adică răsucit din două fire ; 100 de 
kilometri de fir cîntărind un kilo
gram), lung de 50 cm, rezistă la o 
greutate de 380—400 grame. O țe
sătură de 80 cm lățime poate cu
prinde și 4 000 fire. Calculul e ceva 
mai complicat, dar în final o țe
sătură poate rezista și la o greu
tate de 400 kilograme. Se poate spă
la și călca ușor, scump nu e, dar 
are un mare cusur: rezistă mult; 
atît de mult, încît durează mai mult 
decît moda. Un material nu apucă 
să se uzeze : omul sau moda se plic
tisesc de el cînd mai arată încă
a nou. , , ,

Mi-am amintit de cuvintele omu
lui de la serviciul creație :

— Nu putem rezista decît prin va
rietate. Pentru că altfel, omul are 
bumbac acasă, are întotdeauna ceva. 
Ca să-1 faci să cumpere, trebuie să-1 
tentezi : la nevoie, să „taie" din altă 
cumpărătură pe care voia s-o facă. 
Dacă nu vom ispiti oamenii, maga
zinele se vor umple cu marfă ne- 
vîndută. Dar avem un maTe noroc 
prin faptul că nici o femele nu 
vrea să umble îmbrăcată la uni
formitate cu vecina : omul vrea să 
trăiască mai frumos, iar industria 
textilă poate să profite de această 
dorință îndreptățită, dacă se price
pe să creeze rentabil modele de se
rie mică si fantezie mare, cost re
dus si calitate înaltă.

Conferința de presă 
a dr. Bruno Pittermann

în cadrul vizitei pe care o între
prinde în țara noastră, dr. Bruno 
Pittermann, membru al conducerii 
Partidului Socialist din Austria, șeful 
grupului parlamentar al socialiștilor 
austrieci, președintele Internaționa
lei Socialiste, s-a întîlnit miercuri 
la amiază, la sediul Uniunii Zia
riștilor, cu ziariști români și cores
pondenți ai presei străine acreditați 
la București.

După ce a fost salutat de Nestor 
Ignat, președintele Uniunii Ziariș
tilor, oaspetele a răspuns întrebă
rilor puse de reprezentanții presei.

Vizita mea actuală în România 
— a spus dr. Bruno Pittermann — 
mi-a dat posibilitatea să mă con
ving personal că legăturile econo
mice între țările noastre s-au dez
voltat mult în ultimii ani și sper 
că ele se vor dezvolta și mai favo
rabil în viitor. în același timp, prin 
înmulțirea legăturilor între oame
nii de stat, economiștii, oamenii de 
știință și simplii cetățeni ai sta
telor noastre, am reușit să ne cu
noaștem mai bine, să ne convin
gem de importanța unor asemenea 
legături, de faptul că nici poporul 
român, nici poporul austriac nu 
doresc să impună punctul său de 
vedere altor popoare europene. 
După părerea mea, respectul reci
proc și neamestecul în treburile 
celuilalt este premisa principală a 
legăturilor bune, prietenești dintre 
popoarele noastre. Consider deo
sebit de prețioase convorbirile pe 
care le-am avut cu diferite perso
nalități din țara dumneavoastră, 
deoarece informațiile directe des
pre activitatea celorlalte partide 
și forțe politice, obținute în cadrul 
unor asemenea convorbiri, prezintă 
avantaje pentru ambele părți. 
Chiar dacă participanții la aceste 
discuții sînt de părere că trebuie 
folosite forme diferite în organiza
rea vieții politice sau economice 
din țările lor, totuși, atît timp cît 
există discuții, există și posibili
tatea unei înțelegeri reciproce.

Răspunzînd unei întrebări referi
toare la problema atît de actuală 
a securității europene, la rolul pe 
care țările mici și mijlocii îl joacă 
în realizarea acestui deziderat, dr. 
Pittermann a arătat: De mult sînt 
de părere că toate popoarele din 
Europa sînt interesate în evitarea 
unui război și în rezolvarea pro
blemelor europene. Popoarele mici 
și mijlocii din Europa își mani
festă în mod firesc independența 
și suveranitatea. în continuare vor
bitorul s-a referit la rolul pe care 
îl au parlamentele țărilor europene 
în promovarea unei atmosfere de 
înțelegere și cooperare, reamin
tind că în aprilie 1969 va avea loc 
la Viena o conferință a Uniunii In

Vizitele delegației Mișcării Populare 
pentru Eliberarea Angolei

în zilele de 25 și 26 martie, dele
gația Mișcării Populare pentru Eli
berarea Angolei, condusă de 
dr. Agostinho Neto, președintele 
M.P.L.A., a vizitat întreprinderea 
agricolă de stat Prejmer și coope
rativa agricolă de producție Ghim- 
bav, s-a întîlnit cu reprezentanți 
ai uniunilor cooperativelor de con

(Urmare din pag. I) 

nouă tendință de încetinire (sub 4 la 
sută). In același timp, se remarcă 
faptul că din totalul de 54 de țări în 
curs de dezvoltare, pentru care exis
tă date comparative, 18 și-au sporit 
venitul în ultimii cinci ani într-un 
ritm mediu de 6,1 — 10,1 la sută a- 
nual, 13 țări cu numai 4 — 5,8 la sută, 
iar 14 țări cu un procent care ajunge 
pînă la 0,6 anual.

La Conferința de la New Delhi, ca 
și — mai înainte — la Conferința 
de la Alger, țările în curs de dez
voltare nu au avut întotdeauna un 
punct de vedere unitar nici în ce 
privește urgența unor măsuri și nici 
în ce privește importanța atribuită 
unor mijloace de acțiune pe plan 
internațional.

Numeroase sînt astăzi țările în 
curs de dezvoltare care se pronunță 
pentru diversificarea economiei lor, 
pentru înfăptuirea unor măsuri me
nite să schimbe locul pe care îl ocu
pă aceste țări în diviziunea mondia
lă a muncii. Se remarcă însă faptul 
că nu toate țările în curs de dezvol
tare înțeleg procesul diversificării e- 
conomice în același sens. Așa se ex
plică situația că Industrializarea a 
demarat numai într-un număr re- 
strîns de țări în curs de dezvoltare. 
Cifrele O.N.U. arată că totalitatea 
țărilor în curs de dezvoltare produce 
circa 9 la sută din producția indus
trială a lumii capitaliste. în momen
tul de față, există o concentrare a 
dezvoltării industriei numai în unele 
dintre țările în curs de dezvoltare, 
în vreme ce majoritatea rămîn tri
butare monoproducției de minereuri, 
combustibili sau produse agro-ali- 
mentare. Se înțelege, în aceste con
diții, că acuitatea dezvoltării econo
mice nu este egală pentru toate ță
rile grupului și nici problemele ce 
trebuie rezolvate imediat nu sînt 
aceleași.

Ceea ce a deosebit însă pregnant 
punctele de vedere ale diferi
telor țări în curs de dezvoltare 
în cadrul Conferinței de la New 
Delhi a fost accentul pe care îl pun 
fie pe eforturile proprii în vederea 
dezvoltării, fie pe finanțarea exter
nă. Unele țări în curs de dezvoltare, 
plecînd de la considerentul că veni
tul lor național pe locuitor este redus 
și că piața lor internă este restrînsă, 
au ajuns la concluzia că, pentru ele, 
problemele dezvoltării ar căpăta o 
soluție dacă ar putea fi obținute cre

terparlamentare. Subliniind rolul 
pozitiv al contactelor interparla
mentare pentru îmbunătățirea cli
matului politic în Europa, vorbito
rul și-a exprimat convingerea că 
deputății din Austria și România 
ar putea crea grupuri de priete
nie dintre cele două țări.

Oaspetele a răspuns apoi unei 
întrebări în legătură cu dezvolta
rea contactelor între partidele co
muniste din țările socialiste euro
pene și partidele socialiste din Eu
ropa occidentală. El a arătat că 
scopurile și intențiile politice pot 
fi mai bine cunoscute printr-un 
contact personal mai strîns între 
conducătorii unor asemenea parti
de ; cu acest prilej se poate consta
ta și care dintre scopurile politice 
au un caracter comun. In prezent, 
a spus el, nu există piedici pentru 
contacte între membri ai guver
nelor care fac parte din partidele 
membre ale Internaționalei So
cialiste și membri comuniști ai 
altor guverne.

în continuare, dr. Bruno Pitter
mann, împărtășindu-și părerea cu 
privire la rezoluțiile adoptate în 
cadrul Adunării Generale a O.N.U., 
rezoluții printre ai căror semnatari 
se numără și țara sa, a arătat că 
Austria aprobă activitatea celor 
nouă țări europene — cu sisteme 
sociale diferite — care cooperează 
în cadrul unei pregătiri suplimen
tare a problemelor legate de înțe
legerea și cooperarea europeană. 
Activitatea desfășurată de repre
zentanții acestor țări la O.N.U., 
sau în alte manifestări internațio
nale, merită să fie salutată.

O altă întrebare s-a referit la 
folosirea pașnică a energiei ato
mice de către toate țările. Noi, so
cialiștii austrieci — a spus dr. Bru
no Pittermann — sîntem pentru o 
dezarmare generală și în primul 
rind pentru dezarmarea atomică. 
Salutăm orice prepunere care țin
tește spre acest scop, care tinde să 
împiedice ca Tratatul de neproli- 
ferare să creeze o nouă hegemo
nie în lume.

★
Dr. Bruno Pittermann a avut în 

cursul zilei de miercuri o întreve
dere cu Mozes Rosen, șef țabin al 
cultului mozaic, a vizitat biserica 
luterană și a asistat la prezentarea 
unor filme documentare românești 
la Casa de cultură a I.R.R.C.S.

★
Cu prilejul vizitei doctorului 

Bruno Pittermann în țara noastră, 
președintele Institutului român pen
tru relațiile culturale cu străină
tatea, Ion Pas, și ambasadorul 
Austriei la București, Johann 
Manz, au oferit dineuri în cinstea 
sa. (Agerpres) 

sum și meșteșugărești din județul 
Brașov.

Delegația a avut o întrevedere la 
Comitetul județean de partid Bra
șov. Cu acest prilej, tovarășul Gh. 
Pană, prim-secretar al Comitetului 
județean de partid, a informat oas
peții despre preocupările actuale 
ale organizației județene de partid.
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dite din exterior. Așa se face că în 
decursul ultimului deceniu datoria 
externă a țărilor în curs de dezvol
tare a sporit de la 10 la 40 miliarde 
de dolari, reflectînd „tentația înda
torării" pe care ele o resimt cu atît 
mai acut cu cît nivelul de dezvoltare 
economică este mai redus. Este cu
noscut, de pildă, că în unele țări în 
curs de dezvoltare s-a ajuns ca suma 
datoriilor externe contractate anual 
să depășească jumătate din valoarea 
exporturilor lor.

fnsoțitoarea inevitabilă a crește
rii îndatorării este sporirea sumelor 
ce trebuie plătite străinătății drept 
dobîndă, comisioane, rate de rambur
sare, ceea ce, în unele cazuri, a 
dus la situația ca tari în curs de 
dezvoltare să înregistreze în balan
țele lor de plăți deficite cronice, plă
țile către creditorii externi fiind mai 
mari decît intrările de capital din 
străinătate. în plus, asistența finan

Realități ale etonemiei moatUe
ciară acordată de țările occidentale 
este legată, de regulă, de condiții e- 
conomice sau politice care știrbesc 
independența statului care primește 
creditul.

în cadrul dezbaterilor de la New 
Delhi a fost larg susținută opinia că 
țările dezvoltate ar trebui să aloce 
anual pentru asistența financiară a 
țărilor în curs de dezvoltare o sumă 
egală cu 1 la sută din venitul lor 
național. O asemenea părere nu a în
trunit însă o aderență unanimă, nu 
numai pentru că nimeni nu poate 
dispune nemandatat asupra felu
lui în care să fie folosit venitul 
național al țării care l-a creat, dar 
și din cauză că numai alocațiile fi
nanciare nu rezolvă problemele com
plexe ale dezvoltării și nu asigură 
lichidarea înapoierii economice a ță
rilor rămase în urmă. De altfel, au 
fost prezentate calcule care au arătat 
că nici măcar o sporire la 4 la sută 
din venitul național al țărilor dez
voltate nu ar putea să determine un 
reviriment fundamental al economiei 
țărilor în curs de dezvoltare. Repre-

„CUPA ROMÂNIEI"

LA FOTBAL

Orașele unde se vor 
desfășura „optimile"

Au fost stabilite orașele — 
neutre — în care, la 3 apri
lie, se vor desfășura partide
le din cadrul „optimilor* * de 
finală ale „Cupei României*.

Deneș oftează și cere din nou Mer- 
•ul trenurilor.

★

Șeful secției de propagandă a 
Comitetului de partid județean 
Timiș, sfătuindu-se și cu cîtiva acti
viști de partid specializați în e- 
conomie, ne-a indicat cîteva între
prinderi care se disting pe planul 
creației: alături de „Victoria" (mar
ca Guban), „Bumbacul" se afla pe 
primul loc. A constata că produsele 
luban sînt printre cele mai bune 

înseamnă a scrie despre un lucru pe 
care îl știe toată lumea ; ne-am în
dreptat deci spre această întreprin
dere mai puțin cunoscută, ascunsă 
sub numele de „Bumbacul". Con
trastele pe care le descoperi aici 
sînt extrem de plăcute : o întreprin
dere aproape pitică (sub o mie de 
oameni, împrăștiati în trei sedii di
ferite, avînd la îndemînă numai 272 
războaie, în majoritate vechi) scoațe 
din străvechiul material nepretențios, 
care este bumbacul, nu mai puțin de 
120 articole noi în fiecare an : prin 
articole noi se înțeleg țesături și mo
dele, fiecare din aceste 120 fiind 
multiplicat în mai multe culori.

Și — nu strică să adăugăm — e 
vorba de articole frumoase.

Surprinzător de frumoase : nu te- 
sătCri din acelea cu luciu de sărăcie 
și banalitate despre care ti se po
vestește de obicei că sînt destinate 
pentru șorțulețe sau pentru cine 
știe ce comună (ca și cînd n-am ști 
că la tară, sub influenta a tot felul 
de factori, printre care televiziunea 
nu ocupă ultimul loc, gusturile s-au 
modernizat rapid), ci țesături real
mente arătoase, pentru rochii, că
măși, pijamale, pentru vopsirea în
tregii plaje a litoralului într-un co
lorit viu de șorturi, costume de baie, 
corturi, umbreluțe.

— Nu trebuie să vă mirați de a- 
ceastă disproporție — răspunde mo
dest tov. Nicolae Cioclei, inginerul 
șef. Fiind o întreprindere mică, ne 
putem impune printre „cei mari" 
numai concurîndu-i serios prin va
rietate : comerțul reține mai mult 
de jumătate din articolele pe care 
i le propunem. Sîntem în parte o 
fabrică-pilot: spun în parte, pentru 
că dăm o producție industrială de 
peste trei milioane metri pătrați pe 
an. Sîntem specializați în modă, în 
cotituri suple și rapide : oamenii noș
tri s-au obișnuit să lucreze cu plăce
re, numai lucruri frumoase. Dacă 
le-ar face cineva o mare comandă 
pentru cearceafuri, chiar dacă le-ar 
conveni din punct de vedere al cîș- 
tigului în acord, ar adormi de-a-n 
picioarelea de plictiseală.

— Să vorbim realist, ne spune 
Irina Niga, directoarea fabricii, 
Există o contradicție între creație și 
producție. în public, la ședințe, fap
tul e mai puțin recunoscut, dar în 
practica vieții de toate zilele produc
ția poate fi mai mare și acordul mai 
înalt dacă repeți același articol sau 
dacă ai țesături de execuție mai 
simplă. Acest stimul negativ face ca 
serviciul de creație al unei fabrici 
să fie privit tacit drept inamicul 
numărul unu, izvorul de buclucuri 
și dureri de cap. factorul care tre
buie „ținut la locul lui", adică sub
ordonat comodităților producției. Tot 
efortul nostru a fost să dăm creației 
un rol cît mai de comandă, așa cum 
e normal în producția modernă, să 
orientăm producția după modă, și nu 
să încercăm a bate moda „în cuie", 
a o ține pe loc de dragul îndepli
nirii indicilor cantitativi.

Deneș. șeful serviciului creație, 
care e de obicei un om foarte paș
nic, se înfurie cînd vine vorba de 
acest subiect:

— După părerea mea, în _ unele 
locuri serviciile de creație sînt pur 
și simplu terorizate. Orice noutate 
e privită chiorîș. Dacă nu le dai 
bătaie de cap, ești „băiat bun". Eu 
unul sînt de meserie inginer textilist 
și nu artist plastic : vă spun sincer, 
aș fi plecat de mult din această 
muncă și aș fi lucrat în producție 
la o întreprindere de gradul I 
(„Bumbacul" e de gradul II. ceea ce 
are consecințe asupra -retribuției) 
dacă nu mi-ar fi plăcut munca, dacă 
nu m-aș fi simțit aici la largul meu. 
Poate am eu o teorie ciudată, dar 
mi se pare un noroc că directorul 
nostru de aici e o femeie : cînd îi 
arăți un articol frumos, mai întîi o 
atrage ca femeie, consumatoare, 
cumpărătoare și. abia după ce a fost 
cucerită de noul produs. începem 
să discutăm problema adaptării la 
producția de serie.

— Ce alte satisfacții vă mai pro
cură această muncă 7

— Dacă mergi pe stradă și vezi o 
femeie îmbrăcată cu gust în țesătu
ra creată de tine, încerci o plăce
re lesne de imaginat. Tot așa cum, 
dacă vezi că a pus țesătura cu dosul

BUCUREȘTI! Jiul Petroșeni
— Vagonul Arad; PITEȘTI: 
Rapid — Universitatea Craio
va ; RM. VÎLCEA : Progresul 
București — Universitatea 
Cluj ; TR. SEVERIN : Steaua — 
Politehnica Timișoara; BA*  
CAU: Dinamo București — 
Chimia Suceava ; PLOIEȘTI: 
F.C. Argeș — Politehnica 
Iași; SIBIU: A.S.A. Tg. Mureș
— C.F.R. Timișoara ; BRA
ȘOV; Petrolul Ploiești — Di
namo Bacău.

ȘAH, ALB Șl NEGRU
Contrastele fac, adesea, savoarea 

imaginii, fie ea surprinsă de ochiul 
aparatului de filmat, sau izvorîtă de 
sub pana cronicarului. Nu vom re
zista tentației de a o folosi și în 
rîndurile ce urmează, menite să ur
meze ultimelor încrucișări de spadă, 
pe terenul alb-negru cu cele 64 de 
pătrate, în turneul internațional de 
șah desfășurat la București.

Luminozitatea diferă dacă privim 
rezultatele pe care le-au obținut 
maeștrii români în acest turneu, în 
comparație cu o altă performanță, 
de data aceasta reală, consemnată 
în aceleași zile la rubrica actuali
tății. Ne gîndim la acel frumos loc 
trei, obținut la Belgrad de A- 
lexandra Nicolau, jucătoarea de al 
cărui nume se leagă mai multe 
succese românești obținute în arena 
internațională a șahului. Notăm — 
șahul feminin. Fiindcă cel masculin, 
reprezentat prin primele noastre 
forțe în turneul de la București, nu 
are darul să strălucească, după cum 
se vede, prea cu deosebire.

Nici măcar Florin Gheorghiu, tî- 
nărul mare maestru în care ne pu
nem atîtea speranțe că ar putea ieși 
cîndva din plutonul imediat următor 
super-elitei, nu s-a încadrat acum în 
așteptările noastre, chiar cele mai 
puțin hazardate. Florin Gheorghiu, 
care la începutul anului părea con
solidat la un potențial adecvat ce
rințelor unui mare turneu, n-a reu
șit să mențină aci alura luată la 
Hastings si Beverwijk, de pildă. Nu

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
LA ROMA A ÎNCEPUT TURNEUL 

INTERNAȚIONAL DE TENIS T. C. 
PAKIOLI, la care participă jucătoa
re și jucători din mai multe țări eu
ropene, printre care și România.

In primul tur al probei de simplu 
masculin, ION ȚIRIAC (ROMANIA) 
l-a eliminat cu 6—0, 6—1 pe italianul 
LUCCI, iar ILIE NĂSTASE a dispus 
cu 6-1, 3—6, 6—3 de FILIPPUCCI 
(Italia). Alte rezultate : Zednik (Ce
hoslovacia) — Tatarelli (Italia) 6—3, 
7—5 ; Medonos (Cehoslovacia) — Bia- 
dene (Italia) 6—2, 6—3 ; Di Domenico 
(Italia) — Jurtka (Cehoslovacia) 
7—5, 6—3.

LA LIMA, în cadrul sferturilor de 
finală ale „Cupei campionilor Ame
rica de Sud" la fotbal s-au întîlnit 
echipele PENAROL MONTEVIDEO 
și SPORTING CRYSTAL din Lima. 
La capătul unui joc echilibrat, cele 
două echipe au terminat la egalitate : 
0—0.

CAMPIONUL EUROPEAN de 
box la categoria mijlocie, italianul

zentanții acestor țări și-au exprimat 
însă nemulțumirea în fața situației 
existente în lumea contemporană în 
care țările capitaliste dezvoltate 
cheltuiesc anual circa 200 miliarde 
dolari pentru scopuri militare, dar 
acordă „lumii a treia" abia ceva mai 
mult decît 10—12 miliarde pentru a- 
sistență financiară.

Este oare insolubilă situația țări
lor din acest grup 7 Evident, nu. So
luția a fost preconizată de numeroși 
vorbitori în cadrul Conferinței de la 
New Delhi: asistența financiară ex
ternă poate contribui la dezvoltarea 
economiei numai în condițiile în tare 
accentul este pus pe eforturile pro
prii ale țărilor în curs de dezvoltare.

Eforturile proprii ale țărilor aces
tui grup presupun o serie de schim
bări structurale în economia lor : în
făptuirea reformei agrare, diversifi
carea agriculturii, industrializarea, 
trecerea concesiunilor străine sub 

controlul sau în proprietatea statului 
respectiv. Totodată, ele au în 
vedere măsuri pentru stimularea for
mării de capital intern, a investiții
lor productive, lărgirea pieței inter
ne ș.a. în sfîrșit, ele au drept pre
misă întărirea rolului statului în eco
nomie, inițierea unor măsuri de ela
borare de planuri și programe eco
nomice.

Este, deci, evident că în nici un 
caz asistența externă nu poate su
plini eforturile proprii ale țărilor 
„lumii a treia".

Pe un asemenea fundal, asistența 
financiară externă poate juca un rol 
de accelerator al procesului de dez
voltare dacă respectivele credite pri
mite sînt folosite pentru diversifica
rea economiei, pentru stimularea 
creării de noi ramuri de producție 
sau lărgirii celor existente. In acest 
sens se înscrie și ‘propunerea țării 
noastre, încă de la prima sesiune a 
Conferinței pentru comerț și dezvol
tare, de a se aloca credite în utilaje 
țărilor în curs de dezvoltare. Pentru 
a se înlesni asemenea achiziții, pla-

C. S. M. Cluj — eliminată

din „C.C.E.“ la tenis de masă
CLUJ 27 (prin telefon, de la co

respondentul nostru). — Sala Arma
tei din Cluj a găzduit astă seară 
întîlnirea semifinală din cadrul 
„Cupei campionilor europeni*,  la 
tenis de masă, dintre formațiile 
masculine Slavia Praga și C.S.M. 
Cluj, încheiată cu o victorie cate
gorică a echipei cehoslovace. Se 
poate afirma că aceasta a fost cea 
mai severă înfrîngere suferită de 
clujeni, în ultimii ani. Explicabil. La 
ora actuală, C.S.M. Cluj constituie 
o echipă alcătuită din jucători 
vlăguifi, ieșifi din formă. Cei trei 
componenți, Glurgiucă, Negulescu 
și Rethl n-au rezistat valoroasei for

înfrîngerile la Bilek și Parma — 
nume reputate în șah — îngrijorea
ză. Ci absența acelor victorii „în sti
lul lui Florin Gheorghiu", care en
tuziasmau pe numeroșii săi admira
tori. Oare primul nostru șahist nu 
poate încerca și mai mult, decît re
zultatul de mijloc la un turneu — 
să fim realiști — cu puțin peste li
nia medie ?

O decepție, fără a avea proporțiile 
celei de mai sus a oferit-o și evoluția 
unui alt reprezentant al țării noas
tre la acest turneu, fostul campion 
Victor Ciocîltea. Același care ridica 
sala în picioare prin ingenioasele 
sale combinații de atac, este redus 
acum la locul penultim al clasa
mentului. Evident, judecind prin 
prisma unui asemenea rezultat, C. 
Radovici, D. Drimer și — mai ales 
— „veteranul" dr. O. Troianescu se 
pot considera pe deplin achitați de 
misiunea încredințată.

Poate că Gheorghiu, ca și Ciocîl
tea, nu vor lua în tragic insuccesul 
lor de acum. Ar fi bine să se gîn- 
dească, totuși, la diferența calitati
vă care există între prestația lor și 
cea a colegei de echipă, elementul 
de antiteză folosit la începutul aces
tor scurte însemnări. In străinătate, 
în luptă cu aproape întreg eșalonul 
fruntaș al șahului mondial feminin, 
Alexandra Nicolau și-a înscris nu
mele pe tabel acolo unde îți fade 
plăcere să privești.

Sandra VLAD

CARLOS DURAN, ȘI-A PĂSTRAT 
TITLUL, învingînd (la Birmingham) 
prin descalificare în repriza a 10-a 
pe challangerul său, englezul WALLY 
SWIFT. Pugilistul britanic a fost 
descalificat (de arbitrul francez 
Gondre) pentru lovituri repetate cu 
capul. Verdictul a stîrnit proteste 
vehemente din partea publicului. Po
liția a trebuit să intervină pentru a 
restabili ordinea în sală și a-I escorta 
la vestiare pe campionul european.

’FINALA CUPEI BALCANICE LA
FOTBAL, ediția 1967, care trebuia să 
se dispute în toamna anului trecut și 
a fost amînată, va avea loc la 3 a- 
prilie la Istanbul. Știrea este dată de 
federația turcă de fotbal.

DUMINICA 31 MARTIE pe tra
seul de la Pantelimon, Clubul Spor
tiv Metalul organizează etapa a Il-a 
a competiției „CUPA PRIMĂVERII" 
la motocros. Întrecerile încep la 
ora 10.
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ta urmează să fie efectuată în pro
duse obținute cu respectivele utilaje, 
sau în alte produse disponibile ale 
acestor țări. Propunerile României 
la recenta sesiune au dezvoltat a- 
ceastă idee, promovînd inițierea 
unor forme moderne ale cooperării 
economice între state în vederea ac
celerării dezvoltării economiei țărilor 
în curs de dezvoltare.

Un important factor de accelerare 
a dezvoltării îl constituie asistența 
externă pentru crearea de cadre na
ționale în țările în curs de dezvol
tare. Plecînd de la constatarea că în 
cadrul economiei acestor țări comer
țul exterior joacă un rol deosebit, 
România a inițiat o rezoluție — ce a 
întrunit unanimitatea — referitoare 
la ajutorarea țărilor în curs de dez
voltare în procesul de formare a ca
drelor necesare comerțului lor ex
terior.

După cum era de așteptat, proble

mele comerțului internațional au o- 
cupat un loc de seamă în dezbate
rile Conferinței. Au fost subliniate o 
serie de împrejurări care fac ca 

•pentru țările în curs de dezvoltare 
schimburile comerciale externe să 
joace mai degrabă un rol de frînă 
decît de stimul al dezvoltării econo
mice : unilateralitatea comerțului lor 
exterior, bazat pe un număr foarte 
limitat de materii prime sau produse 
agro-alimentare ; volumul dispropor
ționat de mic al exporturilor în ra
port cu populația și cu resursele de 
care dispun ; ponderea neînsemnată 
a schimburilor reciproce dintre țările 
acestui grup ; tendințele de stagnare 
a importurilor țărilor occidentale 
dezvoltate din țările în curs de dez
voltare.

Prețurile practicate pe piața mon
dială la materiile prime exportate de 
țările în curs de dezvoltare au avut 
o tendință vădită de scădere, ceea 
ce a deteriorat raportul de schimb 
al acestor țări, care s-au văzut în si
tuația de a exporta tot mai ieftin și 
de a importa tot mai scump. 

mații cehoslovace, în care au evo
luat doi dintre jucătorii bine cotați 
pe plan european : Stanek (locul 3 
în Europa), Kolarovicz (locul 9). 
Chiar în aceste condiții ne aștep
tam la o replică mai demnă a clu
jenilor. Dar, aceștia s-au comportat 
sub orice critică. Iată rezultatele 
tehnice ale celor 6 întîlniri disputa
te. Giurgiucă-Kolarovicz 1—2 (19, 
—8. — 17), Negulescu-Stanek 1—2 
(—9,19, —19), Kudrnac-Rethi 2—0 
(14, 19), Giurgiucă-Stanek 2—0 
(13, 14), Kolarovicz-Rethi 2—0 
(19, 16), Negulescu-Kudrnac 0—2 
(_g,_ 20).

Corespondență specială

DUPĂ LOCUL 1 (!) 

IN JOUR D’ANNAtf 

CICLIȘTII NOȘTRI AȘTEAPTĂ 
• • 9

JURUL MAROCULUI"
ALGER (prin telex). — Una din 

tradiționalele competiții cicliste de 
primăvară care se organizează anual 
în Africa — e vorba despre „Turul 
Annaba" — a luat sfîrșit, cred că 
ați aflat, cu victoria fraților Peters- 
sen, clasați pe primele trei locuri. 
La această întrecere, de zece etape, 
au participat o serie de alergători 
din țări europene (inclusiv Româ
nia), precum și cicliști africani. Con
sidered că nu cunoașteți încă locu
rile ocupate de alergătorii noștri, îmi 
permit să vi le comunic. Din cei 58 
de cicliști care au încheiat cursa, 
Ciumeti are locul 11 (cu vreo 30 
min. în urma învingătorului), Moi- 
ceanu (22 — la vreo oră și jumă
tate !), Moldoveanu (39), Stoica (45). 
Ardeleanu a abandonat, fiind angre
nat într-o busculadă. Pe echipe, si
tuația este și ea destul de precară. 
Echipa a terminat pe locul 7, 
(ultima dintre echipele europene), la 
peste 5 ore de Suedia, prima clasa
tă. Conducătorul lotului, Ilie Is- 
trate, ne-a spus că totuși echipa 
noastră ar fi ocupat finalmente... lo
cul 6 și nu 7, cum anunță toate zia
rele care apar la Alger. Dar, la 
urma-urmei, nu-i același lucru ?...

Cicliștii noștri au plecat la Casa
blanca pentru a lua parte, împreu
nă cu o serie de alergători din mai 
multe țări, în „Turul Marocului", al 
cărui start se dă în prima zi a lunii 
viitoare.

Constantin BENGA

PRONOEXPRES
nr. 13 din 27 martie 1968

EXTRAGEREA I:

15 28 22 31 1 19 — 5 13
Fond de premii: 455 462 lei.
EXTRAGEREA a II-a :

29 24 10 26 48 1 — 47 12
Fond de premii : 340 191 lei.
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Totodată, exporturile țărilor în 

curs de dezvoltare s-au resimțit ne
gativ și de pe urma practicilor dis
criminatorii din sistemul vamal al 
țărilor capitaliste dezvoltate.

în aceste condiții, unele țări în 
curs de dezvoltare consideră că acor
darea unor preferințe vamale de că
tre țările dezvoltate ar putea avea 
o influență pozitivă asupra comer
țului lor exterior, respectiv a- 
supra exporturilor lor de pro
duse industriale. După unele apre
cieri, de preferințe vor beneficia nu
mai aproximativ 10—15 tari în curs 
de dezvoltare, în vreme ce celelalte 
nu vor avea pentru export mărfuri 
pentru care s-ar acorda preferințe. 
Problema preferințelor a polarizat în 
jurul ei numeroase divergențe, Con
ferința nu a putut, în final, ajunge la 
o soluție general acceptabilă, proble
ma urmînd a fi examinată în conti
nuare de un comitet al Conferinței 
O.N.U. pentru comerț și dezvoltare.

O tendință cu totul diferită s-a 
manifestat în ce privește comerțul 
dintre țările în curs de dezvoltare 
și țările socialiste. Dacă exporturile 
țărilor în curs de dezvoltare către 
țările capitaliste dezvoltate au cres
cut în total în perioada 1960—1966 
cu 32 la sută, exporturile lor către 
țările socialiste au sporit cu 94 la 
sută, de aproape trei ori mai repede. 
Din această cauză, ponderea țărilor 
socialiste în exporturile țărilor în 
curs de dezvoltare a crescut în a- 
ceastă perioadă de la 7,4 la circa 10 
la sută. Numeroase țări în curs de 
dezvoltare apreciază că există încă 
mari posibilități nefolosite, care per
mit o creștere apreciabilă a schim
burilor dintre ele și țările socialiste 
în perioada următoare. în acest sens 
nu pledează numai dinamica acce
lerată de pînă acum a comerțului 
dintre aceste țări, dar și faptul că 
el se bazează pe schimburi fără dis
criminări, pe respectarea egalității 
partenerilor, a avantajului reciproc 
al tranzacțiilor, pe acorduri de lungă 
durată.

Conferința de la New Delhi se 
înscrie într-un proces larg de cu
noaștere a realităților economiei 
mondiale contemporane, de confrun
tare a opiniilor asupra diverselor 
probleme pe care le ridică reali
tatea. Tocmai o asemenea confrun
tare permite elaborarea unor soluții 
mai viabile, care să reflecte nu nu
mai interesele imediate ale diver
selor țări dar și cele de perspectivă 
ale umanității.
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EXERCIȚIUL PUT
CORESPONDENTA DIN RIO DE JANEIRO DE LA VASILE OROS

O unitate a frontului National de Eliberare sărbătorind victoriile în lupta împotriva agresorilor

R> S. Al,

care înăspresc

Raportul prezentat de Luigi Longo
ROMA 27 — Corespondentul Ager- 

pres, Nicolae Puicea, transmite: 
Marți seara s-au întrunit Ia Roma, 
în ședință comună, Comitetul Cen
tral și Comisia Centrală de Control 
ale Partidului Comunist Italian. Se
cretarul general al partidului, Luigi 
Longo, a prezentat un raport în care 
a expus liniile generale ale progra
mului P.C.I. pentru alegerile poli
tice care vor avea loc la 19 mai.

Referindu-se Ia problemele inter
ne, Luigi Longo a arătat lipsurile 
politicii de centru-stînga, subliniind 
că problema fundamentală a apro
piatelor alegeri este de a da un nou 
impuls dezvoltării economice a țării

SAIGON 27 (Agerpres). — Oreză- 
rille dip delta fluviului Mekong 
continuă să rămînă de cîteva zile 
terenul cotidian ai ciocnirilor dintre 
trupele americano-saigoneze și for
țele patriotice sud-vietnameze. După 
cum anunță comunicatele oficiale 
date publicității la Saigon șl citate 
de agențiile qe preșă, numai în 
cursul zilei de marți s-au înregistrat 
în deltă trei ciocniri consecutive în
tre trupe saigoneze și unități ale 
forțelor patriotice. Prima dintre ele 
a avut loc în provincia Ba Xuyen 
(150 km de Saigon), unde un grup 
de patriot! a surprins un detașament 
al forțelor saîgone?e. Luptele au 
durat aproape nouă ore, scrie co
respondentul agenției France Presse.

Puțin timp mai tîrziu, la 100 de 
km depărtare au avut loc aproape 
simultan alte două ciocniri ale forțe
lor patriotice cu unitățile regimului 
de la Saigon.

în același timp, în regiunea pla- 
tourilor înalte, unde de aproximativ 
o lună situația se menținea relativ 
calmă, au reînceput acțiunile ofen
sive ale patrioților.

Alte schimburi de focuri au avut 
loc în apropierea marii baze mili
tare de la Khe Saah.

CAPETOWN 27 (Agerpres).
Noi proiecte de lege tnenite să ac
centueze caracterul rasist al poli
ticii guvernului Republicii Sud-A- 
fricane au fost introduse în parla
mentul acestei țări. Unul dintre a- 
cestea, prezentat de ministrul de 
interne P. M K. Le Roux, interzi
ce orice activitate politică în co
mun a grupurilor rasiale distincte. 
Este evident că o asemenea mă
sură vizează excluderea din rîndul 
partidelor liberal și cel progresist, 
cu componență „multirasială", a 
membrilor de culoare. Nerespec- 
tarea acestei condiții ar urma să 
atragă desființarea acestor două 
organizații politice. Partidul pro
gresist este reprezentat în parla
ment de 
Partidul 
deputat.

Un alt 
suprimarea pînă 
rei reprezentări constituționale 
metișilor în 
zent, populația de culoare este „re
prezentată" în parlament de patru 
deputați albi,

un singur 
liberal nu

deputat, iar 
are nici un

proiect lege prevede
1971 a orică-

a
parlament. în pre-

de 
în

DIVERGENTE ÎNTRE 
„CEI ȘASE" ÎN DOME 
NIUL AGRICOL
BRUXELLES 27 (Agerpres). — Mi

niștrii agriculturii ai țărilor membre 
ale Pieței comune, întruniți de luni 
la Bruxelles, ou au reușit să se 
pună de acord asupra unor prețuri 
comunitare pentru produsele lactate 
Si carnea de bovine, care să intre 
în vigoare la data prevăzută, 1 a- 
prilie. După ce au constatat impo
sibilitatea realizării unui acord în 
această problemă, dat fiind că di
vergențele dintre diferitele țări par
ticipante nu au putut fi aplanate, 
miniștrii agriculturii au hotărît o 
nouă amînare a datei limită, de la 
1 aprilie la 1 iunie. Miercuri seara 
negocierile continuau, în încercarea 
de a se ajunge cel puțin la un. a- 
cord parțial, asupra liniilor gene
rale ale viitoarelor reglementări ne
cesare funcționării piețelor comuni
tare ale celor două categorii de pro
duse.

MADRID 27 (Agerpres). — în ca
pitala Spaniei continuă grevele și de
monstrațiile de protest împotriva ares
tării, la 24 martie, de către forțele 
polițienești, a unui grup de munci
tori care au luat parte la o reuniune 
a „Comisiilor muncitorești*.  La fa
brica de autocamioane „Pegaso" si la 
uzina „Standard Electrica", muncitorii 
au declarat greve pe termen limitat 
în majoritatea secțiilor uzinelor. Marți 
după-amiază organizația „Acțiunea 
sindicală a muncitorilor" a difuzat un 
manifest arătînd că printre persoanele 
arestate duminică se află 20 de con
ducători ai acestei organizații. Mani
festul relevă că „Acțiunea sindicală 
a muncitorilor" susține în întregime 
planul de acțiune al „Comisiilor mun
citorești — organizație unitară a oa
menilor muncii spanioli".

r
După cum se vede 

din graficul de mai jos, 
de aproximativ 10 ani 
rezervele de aur ale 
S.U.A., mai ales, pre
cum fi cele britanice, 
înregistrează o curbă 
sensibil descendentă. 
Aurul de la Fort Knox 
a emigrat în seifurile 
băncilor de peste Atlan
tic. Explicația acestui 
fenomen rezidă în fap
tul că deficitul cronic al 
balanțelor de plăți ale 
S.U.A. și Angliei a pro
vocat o criză de încre
dere în dolar și liră ster
lină, monede procla
mate alături de aur, cu 
ocazia acordului mone
tar încheiat imediat 
după război la Bretton

Woods, drept instru
mente de decontare in
ternațională. Ca urmare, 
multe bănci vest-euro- 
pene au convertit masiv 
cantitățile disponibile 
de dolari în aur, care 
conferă posesorilor un 
sentiment de securitate 
mult mai mare decît 
respectivele monede.

Această evoluție In 
sensuri opuse a stocu
rilor de aur ale S.U.A. 
și țărilor din Europa oc
cidentală dovedește că 
situația din ajunul con
ferinței monetare de la 
Stockholm a celor zece 
mari puteri financiare 
ale lumii capitaliste se 
deosebește clar de cea 
dinaintea conferinței în
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care s-au pus bazele 
actualului sistem mo
netar internațional. Iată 
de ce presa occidenta
lă acordă o mare aten
ție atitudinii Franței. 
Consiliul de Miniștri 
francez a examinat în 
ședința sa de miercuri, 
desfășurată sub preșe
dinția generalului de 
GauUe, problemele le
gate de reuniunea de 
miine de la Stockholm, 
care este chemată să 
stabilească noi modali
tăți de soluționare a 
acutelor probleme ale 
sistemului monetar al 
lumii capitaliste. „La 
Stockholm vor fi seri
oase dificultăți", a de
clarat după ședința 
Consiliului de Miniștri 
Georges Gorse, minis
trul informațiilor. El a 
relevat că Franța se va 
opune propunerilor de 
accelerare a aplicării 
reducerilor tarifare asu
pra cărora s-a căzut de 
acord în cadrul „rundei 
Kennedy". La Washing
ton, comentatorii consi
deră că reuniunea de la 
Stockholm va fi un fo
rum potrivit pentru a- 
bordarea acestor pro
bleme, dar că va tre
bui să se țină seamă de 
fermitatea poziției fran
ceze, care — recunoaște 
.Journal of Commerce" ■ 
— este oarecum justi
ficată.

Incepînd de duminică dimineața și 
pînă în momentul cînd scriu aceste 
rinduri, Panama oferă originalul caz 
al unei țări cu doi președinți și două 
guverne care își exercită funcțiile 
concomitent, într-o ambianță de ten
siune politică crescîndă. S-a ajuns la 
aceasta după ce Adunarea națională 
(parlamentul), reunită duminică în se
siune extraordinară, a hotărît cu una
nimitatea de voturi a deputaților pre- 
zenți, în număr de 30, destituirea din 
funcție a președintelui Marco Aurelio 
Robles, acuzat de acțiuni neconstîtu- 
ționale și de utilizarea fondurilor pu
blice în beneficiul campaniei electo
rale a succesorului pe care îl prefe
ra, David Samudio, fost pînă de cu- 
rînd ministru de finanțe.

Conflictul între președinte și pu
terea legislativă a izbucnit cu peste 
două săptămîni in urmă, când depu
tății opoziției au cerut ca parlamen
tul să ia în discuție atitudinea pre
ședintelui și să judece asupra per
manenței lui la putere. Robles s-a 
împotrivit acerb convocării sesiunii 
parlamentare, iar cînd nu a mai pu
tut s-o evite și-a mutat sediul în in
cinta comandamentului „gărzii națio
nale". Aceasta, după ce negocierile 
între părți duseseră la o înțelegere 
în sensul că Robles accepta să-și de
mită cabinetul, să alcătuiască altul 
nou format din „tehnicieni", pentru 
a asigura condiții corespunzătoare 
desfășurării alegerilor generale de la 
12 mai. Printr-o schimbare de poziție 
neașteptată, Robles a refuzat apoi 
să-și îndeplinească promisiunea.

Sesiunea a avut totuși loc. Con
form prevederilor constituționale 
stipulate pentru un asemenea caz, 
imediat după destituirea Iui Robles, 
deputății au primit jurămîntul vice
președintelui Max Del Valle ca suc
cesor la președinție. Dar Robles, spri
jinit de „Garda națională" (forța ar
mată a țării) a refuzat să părăsească 
palatul guvernamental. Criza s-a a- 
gravat luni, după ce trupele au in
vadat sediul partidului opoziționist 
Uniunea națională deunocrat-creștină 
efectuînd 181 de arestări.

Robles împreună cu guvernul său 
continuă să rămînă în palatul prezi
dențial, iar Max Del Valle, privat de 
accesul în palat, își exercită preșe
dinția la domiciliul său, alături de 
șapte proaspeți miniștri numiți de el.

în 64 de ani de existență ca stat, 
Panama a mai înregistrat două

tuații cînd, pentru o scurtă perioadă 
de timp, funcționau doi președinți (în 
1948 și 1954), dar este pentru prima 
oară cînd în acest stat funcționează 
și două cabinete ministeriale în ace
lași timp, ambele elaborînd ordine și 
dispoziții, valabile doar pentru una 
sau alta din fracțiunile politice adver
se. Cele două tabere aflate în conflict 
își aduc reciproc acuzații: una e învi
nuită de „lovitură de stat militară", iar 
cealaltă de „lovitură de stat parla
mentară".

De fapt, întreaga criză actuală este 
un reflex al problemei canalului în 
multiplele ei ipostaze, problemă-cheie 
atît pentru înțelegerea politicii inter
ne panameze, cît și a situației sale 
pe plan extern. în timpul gestiunii 
lui Robles, negocierile americano-pa- 
nameze pe această temă s-au soldat 
cu rezultate neînsemnate, care mențin 
în esență statu quo-ul de dominație 
străină. Se poate presupune că 
S.U.A. vor face totul ca și pe viitoi 
să aibă de-a face cu interlocutori care 
eventual să negocieze problema divi
dendelor, dar să nu ridice problema 
fundamentală a intereselor lor de or
din strategico-militaT și politic pe pă- 
mîntul panamez.

Consiliul de Securitate 
a ținut marți o nouă ședință con
sacrată examinării situației din Rho
desia, mai ales după executarea unor 
patrioți rhodesieni de către regimul 
rasist al lui Ian Smith. în cursul re
uniunii, ministrul afacerilor externe al 
Zambiei, M. R. C. Kamanga, a supus 
unei critici severe politica dusă de 
guvernul Marii Britanii față de regi
mul rhodesian, pronunțîndu-se în fa
voarea folosirii forței pentru înlătura
rea guvernului Smith.

si-

cairo PROCESUL

Conferința Națiunilor Uni
te pentru codificarea princi
piilor de drept internațional 
referitoare la tratate a ales miercuri 
pe cei 23 de vicepreședinți ai con
ferinței și președinții comisiilor ple
nare și redactare. împreună cu pre
ședintele conferinței, aceștia formează 
biroul conferinței, care îndrumă des
fășurarea generală a lucrărilor. Prin
tre țările ai căror reprezentanți au 
fost aleși vicepreședinți se află și 
România. Lucrările propriu-zise, asu
pra fondului problemelor ce vor fi 
examinate de conferință, vor începe 
joi.

CAIRO 27 (Agerpres). — La Cairo 
a continuat procesul intentat unui 
grup de 54 foști ofițeri superiori egip
teni, acuzați de a fi luat parte la ten
tativa din august 1967 a fostului prim- 
vicepreședinte al R.A.U. și comandant 
suprem adjunct al forțelor armate, 
mareșalul Amer, de a prelua condu
cerea armatei. In ultima ședință a tri
bunalului revoluționar, transmite a- 
genția France Presse, procurorul ge
neral Awad El Awal a cerut sentința 
capitală pentru principalii acuzați în 
proces : fostul ministru de război 
Shams Badran și fostul ministru de 
interne Abbas Radwan. Potrivit agen
ției americane U.P.I., procesul ur
mează să ia sfîrșit la jumătatea lunii 
aprilie.

Tribunalul revoluționar a fost insti
tuit prin decret prezidențial în noiem
brie 1967, scopul său fiind de a ju
deca infracțiunile care lezează inte
resele statului, atît în interior cît și în 
exterior. Sentințele sale nu pot face 
obiectul vreunui apel, singurul în 
drept de a le modifica fiind șeful sta
tului.

Direcția de Stat pentru Sta
tistică din R. S. Cehoslovacă, 
transmite C.T.K., a anunțat că între
prinderile principalelor ramuri in
dustriale au realizat în lunile ianua
rie și februarie a. c. o producție cu 
3,6 miliarde coroane mai mare de
cît în perioada corespunzătoare a a- 
nului trecut Volumul producției in
dustriale a sporit în această perioadă 
cu 7,8 la sută. în Slovacia, produc
ția industrială s-a dezvoltat și mai 
rapid. Potrivit calculelor preliminare, 
în luna februarie volumul producției 
a sporit aici cu 15,7 la sută față de 
aceeași lună a anului trecut.

SuNumirea generalului 
harto in funcția de „preșe
dinte cu împuterniciri depli
ne" pentru o perioadă de cinci ani 
a fost aprobată în unanimitate de 
Congresul Consultativ Popular al In-

șl înfăptuirii unor reforme în diver
se domenii ale vieții sociale. Pre
misa necesară pentru rezolvarea a- 
cestor probleme, a arătat vorbitorul, 
este micșorarea influentei Partidu
lui democrat-creștin și a partidelor 
de centru-stînga, învingerea parti
delor de dreapta și înaintarea forțe
lor de stînga, în primul rind a P.C.I. 
Alegerile, al căror rezultat ar avea 
aceste caracteristici, ar crea posibili
tatea realizării nu numai a unor 
obiective imediate ci și a unei ac
țiuni unitare mai ample. S-ar des
chide astfel calea formării unei noi 
majorități din care să facă parte 
toate forțele de stînga. P.C.I. acțio
nează de mult timp în acest sens și 
consideră că poate ajunge la rezul
tate pozitive chiar în cursul viitoa
rei legislaturi.

Trasînd liniile programului elec
toral al P.C.I,, Longo a spus : „Pa
cea, apărarea independentei și suve
ranității naționale, dezvoltarea de
mocrației, un nou tip de dezvoltare 
economică care să asigure dreptul la 
muncă și să ducă la soluționarea 
problemei Sudului ș! a situației agri
culturii, să permită reforma în sens 
socialist a structurilor economice și 
sociale existente — acestea sînt te
mele centrale ale programului pe 
care îl propune P.C.I. alegătorilor 
italieni și tuturor forțelor de stînga".

Referindu-se la politica externă, 
Longo a subliniat că situația inter- 
hațională nu se poate îmbunătăți 
dacă nu se pune capăt agresiunii a- 
mericane în Vietnam, dacă nu va 
continua lupta împotriva regimurilor 
reacționare din întreaga lume. „Po
litica de depășire a blocurilor opuse, 
pe care o indicăm noi șl pentru care 
luptăm spre a se crea condițiile 
dizolvării în același timp, fie chiar 

și gradat, a Pactului Atlantic și a 
Tratatului de la Varșovia — a spus 
Longo — indică o perspectivă nouă 
și pozitivă pentru Europa și pentru 
relațiile între diferitele state de pe 
continentul nostru". Partidul se pro
nunță pentru o schimbare profundă 
a politicii externe a tării pentru ca 
Italia să ocupe un alt loc în 
textul politic international, ca 
ziunea la Pactul Atlantic să nu 
înnoită, ca Italia să iasă 
N.A.T.O. șî N.A.T.O. să plece 
Italia cu toate bazele sale. „Noi 
vendicăm o politică autonomă și 
dependentă pe care o legăm de crea
rea unui sistem de securitate euro
peană", a spus Luigi Longo.
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Plenara C. C. al P. C 
din Cehoslovacia

PRAGA 27 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția C.T.K., joi di
mineața vor începe lucrările Ple
narei Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Cehoslovacia.

Plenara C.C. al P. C. din Ceho
slovacia, la care vor participa și 
invitați, va dezbate Proiectul 
programului de acțiune al P. C. 
din Cehoslovacia și unele proble
me ale situației politice actuale.
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doneziei, anunță agenția Reuter. Con
gresul a hotărît, totodată, amînarea 
alegerilor generale pînă cel mai tîr- 
ziu în iulie 1971.

In funcția de președinte al 
Parlamentului finlandez a 
fost ajes Vieno Sukselainen, președin
tele fracțiunii parlamentare a parti
dului de centru.

Camera Populară a R. D. 
Germane a aprobat marți o 
lege care prevede că la 6 aprilie 
va avea loc un referendum popular 
asupra proiectului noii constituții a 
țării. Acest referendum, precizează a- 
genția A.D.N., va încheia dezbaterea 
asupra proiectului de constituție.

Președintele 
Leopold Sedar 
primit marți
Vukmanovicil, membru al Consi
liului Federației al R.S.F. Iugoslavia, 
care întreprinde o călătorie într-o se
rie de țări ale Africii în calitate de 
trimis personal al președintelui I. B. 
Tito. Svetozar Vukmanovici i-a înmî- 
nat președintelui Senghor un mesaj 
din partea președintelui Tito.

Senegalului, 
Senghor, l-a 

pe Svetozar

în urma unei greve a mun
citorilor irlandezi de la cen
tralele electrice aproape întreaga 
industrie a țării a fost paralizată 
miercuri. Greva, intrată în cea de-a 
doua zi, continuă în ciuda unei legi 
care interzice orice acțiuni greviste. 
Greviștii cer îmbunătățirea salariilor.
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La Berlin a sosit o delega
ție guvernamentală sovietică, 
condusă de N. A. Tihonov, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri. 
Delegația va purta convorhiri cu pri
vire la colaborarea economică dintre 
R. D. Germană și U.R.S.S.

o

Efectivul celei de-a doua 
divizii a trupelor americane 
dizlocate in Coreea de sud,

CORESPONDENȚA DIN MOSCOVA 
DE LA SILVIU PODINA

La 28 martie în în
treaga Uniune Sovie
tică se sărbătorește 
centenarul nașterii lui 
Maxim Gorki. Nume
roasele manifestări 
consacrate acestui e- 
veniment sînt coordo
nate de un comitet 
jubiliar prezidat de 
scriitorul Konstantin 
Fedin. Comitete lo
cale au fost create în 
toate republicile unio
nale.

In întreaga țară au 
avut loc în ultimele 
zile seri literare, con
ferințe expoziții, con
sacrate vieții și operei 
marelui scriitor uma
nist. Presa centrală fi 
locală publică nume
roase articole, recen
zii, amintiri despre 
Gorki, radioul și te
leviziunea transmit e- 
misiuni speciale. Tea
tre din Moscova și din 
alte orașe au progra
mat spectacole cu pie
sele lui Gorki. Stu
dioul „Mosfilm" a 
turnat filmul artistic 
„Prin Rusia", inspirat 
din povestirile de ti
nerețe ale scriitorului, 
a pregătit o versiune 
sonorizată (muzica de 
Tihon Hrennicov) a

fdmului „Mama" rea
lizat de Pudovkin în 
1926. La Moscova, ca 
și în alte centre, se 
organizează festivaluri 
ale filmelor cu su
biecte din operele lui 
Gorki.

La 25 martie a în
ceput sesiunea științi
fică a secției de lite
ratură și limbă a Aca
demiei de științe a 
U.R.S.S. și a Institu
tului de literatură u- 
niversală „Maxim Gor
ki" cu tema „Gorki 
și contemporaneita
tea". La lucrările se
siunii, alături de li- 
terați sovietici parti
cipă fi oaspeți dm- 
tr-o serie de țări so
cialiste, printre care și 
din țara noastră.

O adunare festivă 
închinată lui Gorki va 
avea loc astăzi la Pa
latul Congreselor din 
Kremlin. Seri aniver- 
sative se vor desfășura 
de asemenea în toate 
capitalele republicilor 
unionale și autonome, 
în toate marile orașe.

Manifestările consa
crate centenarului 
Gorki vor continua și 
în lunile următoare.

Orașul Gorki, orașul 
natal al scriitorului, va 
organiza, în prezența a 
numeroși oaspeți din 
republicile sovietice și 
de peste hotare, o 
sărbătoare populară în 
iunie. In timpul aces
tei sărbători se va ține 
aid o plenară reunită 
a conducerilor Uniu
nii Scriitorilor din 
U.R.S.S. și Uniu
nii Scriitorilor din 
R.S.F«S.R., avînd ca 
temă „Tradițiile gor- 
kiene și literatura con
temporană".

Operele lui Maxim 
Gorki au fost publi
cate în Uniunea So
vietică în 2 697 de e- 
diții, în 83 de limbi, 
însumînd un tiraj de 
peste 108 000 000 
exemplare. Cu prilejul 
centenarului, editurile 
sovietice tipăresc 65 
de opere ale lui Gor
ki și lucrări consa
crate lui intr-un tiraj 
de peste 5 milioane 
exemplare. Editura 
„Nauka" începe în a- 
cest an publicarea e- 
diției academice a o- 
perelor lui Maxim 
Gorki, în trei serii, 
cuprinzînd 63 de vo
lume.

Vizita la Paris
a delegației

de
27 — Corespondentul A- 
Al. Gheorghiu, transmite :

PARIS 
gerpres, 
Emil Drăgănescu, ministrul energiei 
electrice al Republicii Socialiste Ro
mânia, însoțit de o delegație de spe
cialiști care face o vizită în Franța, 
a avut convorbiri la Comisariatul pen
tru energie atomică cu Francis Per
rin, înaltul comisar pentru energie a- 
tomică, și Robert Hirsch, administrato
rul general al comisariatului pentru 
energia atomică. Totodată, delegația 
română a avut întrevederi cu condu
cători ai unor firme de specialitate ce 
produc echipament energetic.

La 27 martie, Emil Drăgănescu, în
soțit de Constantin Flitan, ambasado
rul Republicii Socialiste România la 
Paris, a avut o întrevedere cu Mau
rice Schumann, ministrul de stat pen
tru problemele cercetării științifice, a- 
tomice și spațiale. întrevederea s-a 
desfășurat într-o atmosferă cordială.

Ministrul francez a oferit un y^'jun 
în onoarea oaspeților români.

în continuare, Emil Drăgănescu îm
preună cu delegația de specialiști ro
mâni a vizitat centralele nucleare 
electrice din Brennilis, Chinon și Saint 
Laurent des Eaux, compania de stat 
„Electricity de France" etc.

la sud de zona demilitarizată, a în
treprins pe scară largă exerciții de 
război. Forțe ale marinei militare a- 
mericane au executat, de asemenea, 
timp de șase zile, exerciții antisub
marine și de ajutor naval la sud-est 
de apele teritoriale ale R.P.D. Co
reene. în timpul acestor exerciții de 
război, forțele militare americane au 
comis, în mod frecvent, provocări 
militare de-a lungul zonei demilitari
zate. (Agenția A.C.T.C.).

pentru construcția 
de mașini

în mijlocul Mării Nordului, la 
180 km est de țărmurile Angliei, se 
afla instalată insula artificială „O- 
cean Prince", de pe care 45 de spe
cialiști executau prospecțiuni petro
liere pe fundul mării. Acum cîteva 
zile, o puternică furtună dezlănțu
ită pe mare a răsturnat turnul de 
foraj, avariind grav toate celelalte 
instalații. Echipajul insulei a fost 
evacuat cu elicoptere. In fotografii: 
insula înainte de furtună și turnul 
de foraj răsturnat în mare.

PRAGA 27 (Agerpres). — La 
Praga a avut loc cea de-a 40-a șe
dință a Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru construcția de 
mașini. Au participat reprezentanți 
din R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslova
că, R. D. Germană, R. P. Polonă, 
Republica Socialistă România, R. P. 
Ungară, U.R.S.S. In conformitate 
cu acordul dintre C.A.E.R. și gu
vernul R.S.F. Iugoslavia, la ședință 
au luat parte reprezentanți ai Iu
goslaviei.

Comisia a examinat și a adoptat 
unele recomandări în legătură cu 
îndeplinirea sarcinilor care decurg 
din protocoalele ședințelor a 32-a 
și a 33-a ale Comitetului executiv 
al C.A.E.R., a discutat sistemul e- 
fectuării lucrărilor referitoare la 
elaborarea propunerilor de reco
mandări pentru specializarea pro
ducției de utilaj energetic. Acesta 
lucrări vor fi înfăptuite în colabo
rare strînsă cu comisiile perma
nente C.A.E.R. pentru energie e- 
lectrică și pentru folosirea energiei 
atomice în scopuri pașnice.

Comisia a examinat informarea 
cu privire la rezultatele coordonă
rii cercetărilor științifice și teh
nice în domeniul construcției de 
mașini și la rezultatele creării și 
perfecționării sistemului de control, 
de reglementare și conducere a 
proceselor de producție și a adop
tat hotărîri corespunzătoare în ve
derea accelerării acestor lucrări.

Comisia a examinat și a adoptai 
recomandări în vederea standardi
zării în domeniul tractoarelor șl 
mașinilor agricole, precum și reco
mandările Tn ce privește cerințele 
tehnice și metodele de experimen
tare a diferitelor mașini și utilaje.

Ședința s-a desfășurat într-o at
mosferă de prietenie și înțelegere 
reciprocă.
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