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EHnrfnnrea verigilor intermediare, 
a paralelismelor și suprapunerilor prin îmbunătățirea organizării terito- rial-administrative nu numai că a creat condiții noi de activitate, dar ca o problemă de conținut, de naturii calitativ superioară, a impus a- cordarea de atribuții lărgite, de com- petanțe sporite comitetelor județene, municipala și comunale de partid. Folosirea lor este menită să determine exercitarea tot mal activă a rolului conducător al partidului în fiecare județ, comună, unitate economică, loc do muncă, sa va concretiza în spori
rea eficienței întregii munci de partid.Așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu în expunerea sa la încheierea recentei consfătuiri la Comitetul Central ol P.C.R.: „Prin lichidarea verigilor intermediare, prfca apropierea organelor de partid și de stat da unitățile de bază, se creează raa cadru organizatoric mai adecvat realizării operative șl la un nivel calitativ superior a sarcinilor

mplicațiile 
fluctuațiilor 
in praduew
e lapte

Alimentația rațională, echilibrată a omului, asigurarea unui raport optim între substanțele energetice, proteină și alți componenți nutritivi este determinată în mare măsură de creșterea consumului de lapte și produse lactate. Dar realizarea acestui deziderat este condiționată de existența, an de an, a unei producții sporite de lapte. în legătură cu aceasta este de subliniat că în țara noastră, în ultimii ani, a crescut producția totală de lapte, datorită măsurilor pentru sporirea efectivelor de vaci, dar și consumul acestui luate

integrală. Așa se face că, cooperativele agricole produc-

produs șl al derivatelor sale. în ultimul timp se observă însă că cererile de lapte, îndeosebi în Capitală, au depășit oferta. în unele zile centrele de desfacere a laptelui își epuizează stocurile de produse proaspete în cîteva ore. De ce s-a ajuns la o atare situație ?S-a prevăzut ca anul acesta, producția de lapte în cooperativele a- gricole să crească cu 18 la sută, dar această prevedere n-a fost însoțită de măsuri care să asigure realizarea ei ' ' în ția medie de lapte pe vacă în primele două luni din acest an este mai mică cu 20 litri față de perioada corespunzătoare din anul trecut. Or, se știe că pentru aprovizionarea cu lapte în mod ritmic, în tot cursul unui an, este necesară înlăturarea sezona- lității producției, a fluctuațiilor ei mari de la un trimestru la altul și de la o lună la alta. Cu toate acestea, chiar și prin lucrările de planificare s-a prevăzut ca în cooperativele agricole, în primul trimestru din acest an, să se obțină numai 17,3 la sută din producția anuală de lapte. Caracterul de sezonalitate, fluctuația nedorită în obținerea a- cestui produs se pot vedea și mai bine din cifrele pe mai mulțl ani, care arată livrările de lapte la fondul de stat de către cooperativele a- gricole. Spre exemplu, în primul trimestru din 1967 s-au livrat numai 1 286 mii hl lapte, față de 2 246 mii hl. în trimestrul III al aceluiași an. în total, intrările de lapte la fondul de stat, în primele două luni din a- cest an, sînt cu ceva mai mari decît în perioada corespunzătoare a anului trecut datorită creșterii efectivelor de vaci. Au fost livrate populației cantități mai mari de lapte de consum și produse proaspete sub formă de iaurt, brînză de vaci, smîn- tlnă etc. Dar, această creștere acantităților totale de lapte șiderivate desfăcute pentru consumul populației nu satisface încă sporul cerințelor. în prima decadă a lunii martie, față de un grafic ds 2194 hl lapte zilnic, prevăzut pentru Capitală, comenzile privind acest produs au depășit uneori 3 000 hl. Deși graficele stabilite anterior pe total s-au realizat, în această decadă, livrările de lapte proaspăt au variat între 1 700 și 2 400 hl.Fluctuațiile în aprovizionarea cu lapte se datoresc însă și faptului că în perioada de iarnă, cînd cerințele de consum ale populației sînt incomparabil mai mari, în multe unități agricole producția de lapte este de 2—3 ori mai mică decît vara. S-a ajuns la situația cînd mijloacele de transport și fabricile de produse 

curente șl de perspectivă. Dar nici un cadru organizatoric nu rezolvă de la sine problemele. Hotărîtor pentru înfăptuirea măsurilor stabilite de Congresul al IX-dea și de Conferința Națională, pentru asigurarea mersului rapid înainte în toate sectoarele societății socialiste, este felul în care organele de partid și de stat, organizațiile de partid, comuniștii vor ști să muncească, să-și ducă la îndeplinire sarcinile ce le revin. Noua structură organizatorică impune ca încă de la început să se realizeze o cotitură hotărîtoare în munca de partid și de

Iarprimă sufi-lactate sînt suprasolicitate vara, spre sfîrșitul toamnei, și îndeosebi iarna, intră în gol de producție din cauză că n-au materie cientă.Analizele efectuate în le agricole din județele Constanța, Teleorman și altele arată că principala cauză a fluctuației producției și livrărilor de lapte o constituie carențele în furajarea vacilor. După o perioadă de vîrf de producție din lunile mai — iulie, . în continuare, din cauza diminuării cantității de masă verde, producția de lapte scade vertiginos, urmînd să fie redresată abia în vara următoare. Nu e posibilă remedierea acestei defecțiuni ?„Posibilități există, ne spune ing. Ion Dobre, director adjunct al Direcției agricole județene Galați. Am moștenit o situație precară în ce privește furajele, ca și starea de întreținere a animalelor. Pentru remedierea acestor deficiențe, din primele săptămîni de activitate a direcției a- gricoie județene au fost întocmite 11 colective de specialiști care au analizat situația sectorului zootehnic în peste 70 de cooperative agricole. împreună cu Uniunea cooperatistă județeană s-au stabilit primele măsuri privind îmbunătățirea bazei furajere,. utilizarea mai eficientă a nutrețurilor, organizarea și retribuirea co-
Const. BORDEIANU

coopera ti ve- Galați, Dolj,

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Poate fi capacitatea creatoare dezvoltată prin exerciții adecvate ? Firește, o persoană cu mai multe cunoștințe într-un domeniu are mai multe șanse să găsească soluția unei probleme în sectorul respectiv. Ne întrebăm însă dacă, dincolo de acest fond de cunoștințe și deprinderi mintale specifice domeniului, nu intervin însușiri psihice generale, caracteristice actului de invenție, de creație pe care școala le-ar putea cultiva, de la vîrsta copilăriei, le-ar putea, dezvolta, cu o metodologie la obiect.Școala nu ma decît transmisibile cițiu, spiritul creator ră- mînînd un dar al individului, expresie a fanteziei și a originalității sale. El vul poate învăța să demou- 
poate for- deprinderi prin exer-

stat; fără aceasta nu se poate asigura realizarea în bune condiții a marilor sarcini care ne revin".Discutînd cu tovarăși din aparatul nostru de partid ne-am spus că acum, cînd comitetul județean de partid, consiliul popular provizoriu își preiau din mers atribuțiile — pe primul plan se pune nu mutarea scaunelor, dichiseala birourilor, transferul bagajelor vechi, ci orientarea pe care-o dăm muncii, modul eficient de a acționa în noile condiții. Prin analogie, gîndindu-mă la apropiata campanie agricolă, mi-am spus că de sămînța pe care o vom încorpora în sol, ca și de felul cum o vom semăna în această primăvară va depinde cantitatea și calitatea recoltei, rezultatele muncii noastre. Spunînd aceasta mă gîndesc la indicația dată de tovarășul Nicolae Ceaușescu care arăta că înfăptuirea cu succes a măsurilor de perfecționare a formelor de conducere impune îmbunătățirea întregii activități politico-organizatorice și Ideologice, a stilului și metodelor de muncă ale organelor și organizațiilor de partid. Se cere așadar perfecționată activitatea fiecărei organizații și fiecărui comunist, încît ea să se caracterizeze printr-un înalt grad de competență, o sporită receptivitate față de cerințele vieții, mobilitate șl dinamism în acțiune.în condițiile create de lărgirea a- tribuțiilor organelor de partid, cînd totodată au crescut considerabil volumul șl complexitatea sarcinilor, cînd comitetele județene au început să lucreze direct cu un număr mare de organizații de partid dispunînd în același timp de un aparat restrîns, un factor de căpetenie a afirmării unei iptense vieți de partid îl constituie manifestarea In toate celulele activității a inițiativei șl spiritului de răspundere. Promovarea lor derivă din însăși spiritul novator, creator, științific al politicii partidului nostru, din necesitatea dezvoltării continue a democrației interne de partid care se traduce prin participarea tot mai activă a membrilor de partid la elaborarea hotărîrilor, la materializarea lor.Ce însemnătate practică, principială are promovarea în munca noastră a inițiativei și spiritului de răspundere ? Ca să concretizez voi arăta că Comitetului județean de partid Arad îi sînt subordonate peste 1 300 de organizații de bază. Un instructor teritorial al comitetului județean are în raza lui de cuprindere 211 organizații de bază și 22 comitete de partid. în prezent, apare limpede că el și cu atît mai puțin membrii biroului, secretariatului comitetului nostru, de oricîtă bunăvoință ar da dovadă, nu pot ajunge în fiecare zi, în fiecare organizație de bază în parte. Care este calea de urmat pentru ca întreaga noastră activitate să răspundă exigențelor sporite ce se pun, unui nivel calitativ ridicat, într-un cuvînt să se caracterizeze prin eficiență maximă ?în ce privește Comitetul județean de partid Arad, ne-am propus ca pe baza experienței acumulate, adaptînd la noile condiții ceea ce e prețios, înlăturînd ce a corespuns altor etape dar astăzi este depășit, să organizăm acțiuni concrete vizînd îmbunătățirea stilului de muncă fără a aștepta imbolduri din afară. Repartizarea judicioasă a forțelor, programarea mal bună a muncii, stabilirea de răspun-
(Continuare în pag. a II-a)

streze aplicînd tiparele clasice ale înlănțuirii logice. Dar cum l-am putea învăța să inventeze o demonstrație, să creeze o soluție, cum i-am putea transmite un comportament care, prin definiție, trebuie să fie, de fiecare dată, inedit ?Răspunsul la întreba-

țămîntului, modelele sînt u- tilizate rar, sporadic — și aceasta numai pentru transmiterea și fixarea unor cunoștințe. Elevii nu învață sistematic să se servească, cu competentă și cu precauțiile necesare, de analogii, de modele, pentru descoperirea unei direcții

vine pro-rea de mai sus nemijlocit : dacă în gramul unei mașini pot fi încorporate cu succes procedee euristice, atunci indiscutabil că și în „programul" activității mintale pot fi încorporate procedee care să faciliteze ** nmelinre— capacitatea :r< ai ’re a in- liivîdBlvi, în teh: tea îwă-

de rezolvare, pentru schițarea unei explicații posibile, pentru crearea unui dispozitiv util într-o situație determinată. Nimeni nu-i deprinde sistematic, în situații concrete, să emită ipoteza unor relații _ structurale acolo unde există a- semănări ap; rente. să con- troiez» gradul de incte-tere

Camera de comandă a centralei termoelectrice nr. 2 din cadrul 
Combinatului de celulozâ și htrtie BrâilaFoto : Agerpre»

Uie Verdeț, prim-vicepreședinte- 
Consiliului de Miniștri, și 

Gheorghe Rădulescu, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, au 
primit vineri dimineața pe Belaid 
Abdessalam, ministrul industriei 
și energiei, conducătorul delegației 
guvernamentale din Republica Al
geriană Democratică și Populară.

La primire, care s-a desfășurat

Conflict cu birocrația
și iresponsabilitatea

Faptul e de notorietate publică: unele oficii pentru construirea de locuințe proprietate personală au devenit în ultima vreme ținta unor severe și îndreptățite critici. Pe a- dresa organelor de partid, comitetelor executive ale consiliilor populara provizorii, ale presei sosesc numeroase scrisori prin care cetățenii semnalează modul defectuos de lucru al acestor oficii, O.P.C.L.P.P. București este, de departe, un fel de recordman al reclamațiilor. Iată de ce în notele de față ne vom ocupa în special de respectiva instituție.Potrivit dispozițiilor în. vigoare, o- ficiile ții: ea țenl și au următoarele atribu- intermediare între cetă- unitățila de construcții,

ce poate fi acordat asemenea ipoteze, să gineze experimentele unor irna- ___________ ________ care ar putea verifica ipotezele respective, să disocieze și să elimine confuziile posibile strecurate de analogie, în laboratorul de fizică, de chimie, de biologie, la lecțiile de geografie și istorie etc, modelul, controlat logic, se poate transforma dintr-o ipoteză ocazională, nesigură, a înțelegerii, într-un Instrument rodnic al gîndirii creatoare.Un aparat s-a defectat. O experiență nu dă rezultatele scontate (situația nu ar putea fi creată și intenționat ?). Se discută cu elevii — care cunosc, firește, structura aparatului 
dr. E. FISCHBEINntimsare în p»g. a i '

0 Există un singur 
criteriu de alegere a 
președintelui coope 
rativei: Slujirea de 
votată a intereselor 
țăranilor © Prin or
ganizarea științifică 
-la o concepție 
creatoare în condu 
cerea întreprinderii

Intr-o atmosferă cordială, au luat 
parte Alexandru Boabă, ministrul 
petrolului, și Alexandru Albeșcu, 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior.

Convorbirile s-au referit la dez
voltarea colaborării și cooperării 
economice și tehnice dintre Ro
mânia și Algeria.

I

(Agerpres)

închele contracte separate cu cetățenii și cu constructorii pentru locuințele proprietate personală ; identifică terenurile adecvate construcțiilor ; organizează informarea cetățenilor ; urmăresc mersul lucrărilor; recepționează locuințele construite etc., etc.Așadar, totul e simplu : un cetățean dornic să-și construiască o locuință ar trebui, în mod normal, după ce s-a hotărît asupra unui tip anume de apartament, să depună la C.E.C. o sumă echivalentă cu 30 la sută din costul acestuia, să facă o cerere, s-o înainteze oficiului, să încheie cu această instituție un contract și apoi să aștepte liniștit să i se clădească locuința. Dacă totul e atit de clar, de unde a apărut sumedenia de reclamații ? Ce natură au ele ? în primul rînd, cetățenii care solicită case proprietate personală sînt nemulțumiți de modul birocratic și. in același timp, pompieristic, în care se lucrează la oficiu ; de lipsa de politețe a funcționarilor. Am vizitat In cîteva rînduri oficiul din București. Serviciile lui sînt atît de prost organizate încît chiar pentru cereri, avize, pentru opțiuni, pentru registratură sau încheieri de contracte se stă la coadă zile în șir ! Această uriașă pierdere de timp este generată și de faptul că oficiul este incapabil să dea solicitanților vreo informație sigură. întreabă omul cînd îl este gata apartamentul, sau cînd se vor remedia defecțiunile ivite Ia instalațiile casei pe care a cumpărat-o și i se răspunde în doi peri : „Vino mata peste cîteva zile", „Nu știm ce să vă mai spunem" (? !). „Să vedem..."Acest stil de muncă, care contravine oricăror norme ale civilizației, ale respectului și bunului simț, a creat și menține în continuare la oficiul bucureștean o îmbulzeală artificială, pune mii de oameni în situația de a face zece drumuri în loc de unul. Urmarea : sute și sute de reclamați!. Cum se face că funcționarii oficiului nu pot da cetățenilor măcar o informație precisă ? Ușor de răspuns : nici oficiul nu știe prea multe 1El e legat de partenerul său, constructorul, prin mii de fire. O luăm de Ia canat : oficiul încheie contract cu un cetățean. îi promite, pe loc, că îi va da casa „la cheie" în ziua X. Pe ce bază promite cu atîta precizie ? Pe baza contractului pe care el l-a încheiat cu c'onsiruclorul (e vorba d< b. aprinderile de construe-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de 
Stat, a primit vineri dimineața pe 
Belaid Abdessalam, ministrul in
dustriei și energiei din Republica 
Algeriană Democratică și Populară, 
conducătorul delegației guverna-

La invitația C.C. al P.C.R., întră 
18 și 29 martie 1968 a vizitat Repu
blica Socialistă România o delega
ție a Mișcării Populare pentru Eli
berarea Angolei (M.P.L.A.), for
mată din dr. Agostinho Neto, pre
ședintele M.P.L.A., Inacio Batista, 
membru al Direcțiunii M.P.L.A., 
Pascal Luvualu, secretar general al 
Uniunii Naționale a Muncitorilor 
Angolezi, și Antonio Macedo, con

țil 1, 2, 3, 4, 5). Dar lată eă vina data respectivă și casa nu e gata. Cetățeanul se interesează de situație la oficiu. Acesta nu știe și se interesează și el, mai departe, la constructor. Atunci constructorul zice, de exemplu : „casa va fi gata mai tîrziu, în ziua cutare". Vine și a- ceastă zi, dar casa tot nu e terminată. Și din nou vine cetățeanul la oficiu... De cîte ori se repetă acest ciclu 1 Imposibil de stabilit. De zeci
Gh. GRAURE

(Continuare în pag. a Il-a)

Telegramă
Tovarășului LEONID ILICI BREJNEV

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist al Uniunii Sovietica

Tovarășului NIKOLAI VIKTOROVICI PODGORNÎI
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem 

al U.R.S.S.

Tovarășului ALEXEI NIKOLAEVICI KOSIGHIN
Președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

MOSCOVA
Dragi tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Con

siliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste Româ
nia, poporului român și al nostru personal vă exprimăm profunde con
doleanțe în legătură cu tragica încetare din viață a colonelului Gagarin 
Turii Alexeevici, primul cuceritor din lume al Cosmosului, erou al Uniu
nii Sovietice, precum și a colonelului-inginer Serioghin Vladimir Serghe- 
evici, erou al Uniunii Sovietice.

Vă rugăm să transmiteți sentimentele noastre de compasiune famili
ilor, pentru pierderea grea suferită.

NICOLAE CEAUSESCU
Secretar general 

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste 
Roxnâuiti 

mentale algeriene, care fa'ce o vi
zită în țara noastră.

La primire a participat tovarășul 
Alexandru Boabă, ministrul petro
lului.

In cadrul convorbirii, care 8-a 
desfășurat într-o atmosferă priete
nească, au fost abordate problema 
privind dezvoltarea în continuare 
a relațiilor dintre cele două țări.

ducătorul organizației de tineret a 
M.P.L.A.

în timpul șederii tn țara noastră, 
oaspeții, angolezi au vizitat obiec
tive economico și social-culturale 
din orașul București, precum și din 
județele Prahova și Brașov, au 
avut întîlnirl cu reprezentanți ai 
organizațiilor de masă și obștești, 
ai organelor locale de partid și de 
stat, cu oameni ai muncii din țara 
noastră.

Delegația a fost primită la Comi
tetul Central al Partidului Comu
nist Român de tovarășii: Nicolae 
Ceaușesou, secretar general al C.C. 
al P.C.R., Gheorghe Apostol, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele ■ Consiliului 
Central al U.G.S.R., Chivu Stoica, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., Vasile Patilineț, 
secretar al C.C. al P.C.R. La pri
mire a participat tovarășa Ghizela 
Vass, membru al C.C. al P.C.R, 
șef de secție la C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej a avut loc 
schimb de vederi în probleme 
interes reciproc și cu privire
dezvoltarea în continuare a rela
țiilor dintre P.C.R. și M.P.L.A. De 
asemenea, au fost abordate pro
bleme ale situației internaționala 
actuale, ale luptei popoarelor îm
potriva imperialismului, colonialis
mului și neocolonialismului, pen
tru independența națională și dez
voltarea economică, socială și po
litică de sine stătătoare.

Secretarul general al C.C. al 
P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a exprimat sentimentele de solida
ritate și sprijinul P.C.R., al poporu
lui român față de lupta poporului

un 
de 
la

(Continuare în pag. a VII-a)

ION GHEORGHE MAURER
Președintele

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România
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FIPTO
omisMiniaturiAndrei Bokor din Tușnad-Băl, I 
tn vîrstă de 68 de ani, este un pa- I sionat sculptor de miniaturi în ■ lemn. Execută, de asemenea, fi- I 
Co din com de cerb și mode- mici portrete din ceramică. • Ultimele piese sînt miniaturi inspi- I rate din fauna carpatină : cerbi, căprioare, veverițe, urși etc. Arta • bătrînului este preluată de fiul ! său, Ivan, care sculptează bibe- I louri de... 3—4 mm. Detaliile fi- I gurinelor nu pot fi observate ou | ochiul liber (lucrează sub lentilă,. I cu instrurdente foarte fine). Fiica I bătrînului artizan, Marta, care a ■ absolvit recent Institutul de Arte Plastice din Cluj, valorifică și ea i tradițiile populare ale artei cera- ■ micii. O familie de artiști.Stricătorii de limbă

A venit la redacție un personaj 
ciudat vorbind o limbă imposi- * 
bilă: „Mebrii administrativei sli- 1 
vice respectice"... etc. Pînă la 
urmă ne-am lămurit despre ce 
este vorba; citise cartea „Buge- I 
tul de Stat si controlul financiar", 
lucrare de altfel deosebit de vdlo- • 
roasă după aprecierile specialiș- I 
tilor, dar care, cu concursul co
rectorilor (Întreprinderea poligra- ' 
fică Oltenia), reproduce fidel, pe I 
alocuri, limba păsărească. Citiți, | 
bunăoară, paginile 105—107 (15 • 
erori); 133—137 (15 erori); I
200—204 (14 erori) fi veți ajunge j 

vă înțelegeți „în direct" cu 
pupăza de baltă. Pentru conver
sația cu ciocîrlanul șchiop să aș- | 
teptăm viitoarea lucrare a acele
iași întreprinderi poligrafice ?Fină cînd ? ,în 1963 distileria chimică Mar- j ginea (Banat) a expediat la C.A.P. Gheboaia (Dîmbovița) 800 kg gu- I dron pentru protejarea pomilor | fructiferi împotriva rozătoarelor. Nu i-a expediat și „indicațiile de I folosire". Cînd, în sfîrșit, le-a trimis, era prea tîrziu: o livadă de 50 heotare stropită cu gudron se I uscase. De atunci (5 ani 1) păr- 9 țile sînt în litigiu. Lucrurile s-au complicat. Pentru despăgubiri, dis- I tileria și-a luat obligația să trimită 5 000 kg diluant (70 000 lei), produs neînregistrat de fabrică (!), . pe care cooperativa să-l livreze cu factură în regulă la I.R.T.A. | Ploiești. Ceea ce s-a și întîmplat ( Toată lumea mulțumită;* Drfr la un control efectuat <la I.R.T.A;; | C.A.P. Gheboaia■•a*apărut că.’..' fabrică producătoare de gudron. S-a dat „la loc comanda !“ — și distileria a retras banii din contul cooperativei agricole. I Din nou la tribunal. Așadar, procesul iarăși pe rol. „Bîlciul continuă I Lume, lume !“...Nedumerire

„Cumetre Costică, îmi scrii să 
mă întind cît mi-e plapuma. Dar 
dacă n-o am, degeaba proverbul! I 
Am stat și-am așteptat să-mi fac 
rost de una. Spune, pătura nu-i 
bună P Că în ziua de 18 martie I 
a găsit un bihorean de pe la noi 9 
un balot cu 10 pături de lină fină 
pe șoseaua dintre Uileacu de Criș I 
și Urvind, județul Bihor. O fi 
căzut dintr-o mașină care trecea 
spre Cluj sau Oradea. Le-a dus I 
omul la miliția din Aleșd. Aș lua 
fi eu una, cînd s-o găsi paguba- 1 
șui. Dar pot să schimb olecuță i 
zicala și să mă întind cît mi-o fi... 
pătura P Oare cel de le-a pier
dut, cum s-o fi acoperit P“ Faza bună...Cînd săriți, atunci cînd arde ? I E prea tîrziu. Lipsa de preve- ■ dere duce la mari pagube ma- ■ teriale. Ieri s-a declarat un in- | cendiu la ferma agricolă din | Troianu (Teleorman) care a dis- trus atelierul mecanic (utilajele, I trei tractoare și un autocamion.) Incendiul a izbucnit de la scîn- 1 teile de eșapament ale unui mo- I tor de forță instalat în atelier. Ancheta a constatat o gravă lip- I să de interes a conducerii fer- . mei pentru prevenirea incendi- j ilor. Bunăoară, bazinul pentru j apa de rezervă în caz de incendiu, era gol (mașinile pompieri- I lor s-au alimentat de la o dis- 9 tanță de doi km !). Vinovății de I neglijență vor avea ce plăti l ■ Ecran alb ■Se împlinesc trei ani de stră- 9 danii locale pentru construirea | unui cinematograf la Pucioasa. In . cele din urmă, s-a luat hotărî- | rea să se apeleze la mașina elec- | tronică, pentru stabilirea solu- , ției constructive a cinematografului. în acest scop, s-au adunat | 3 vagoane de date statistice și . citate din cuvîntările edililor lo- 1 caii, care au fost supuse calculu- | lui operativ al mașinii electro- . nice. Și astfel, problema a fost ] dezlegată. In loc de un cinema- | tograf obișnuit, se va construi, pare-se, unul suspendat, ca „Grădinile Semiramidei" — și care ar | fi prima minune a lumii contem- I porane. Scaunele vor avea, pro- I babil, dispozitive de catapultare | pentru ca spectatorii să poată ur- I mări liber acțiunea filmelor cu subiect pămînt-aer, de lung me- | traj. Nu-i panoramic, ci un cine- Imatograf ele panaramă. Construcția lui (care de bine ce a început, a stagnat iară) va dura, după toate I semnele, încă trei ani... lumină.
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Această practică și altele, ale oficiului și constructorului — vinovați în egală măsură — au creat situații ieșite din comun : unii cetățeni nu vor să se mute în casele lor pînă cînd unitățile respective nu execută lucrările cerute. Unul dîn cazurile cele mai tipice în acest sens este acela al blocului Hi din cartierul Balta Albă. Aici par să-și fi dat întîlnire întreg cortegiul de neajunsuri despre care aminteam : nu s-au respectat dimensiunile încăperilor, unele din materialele utilizate sînt de proastă calitate, darea în folosință a blocului este amînată le nesfîrșit.

Noi surse de reclamații. In multe cazuri și la diverse intervale, în corpul și instalațiile apartamentelor proprietate personală apar defecțiuni. Instrucțiunile precizează : în cazul în care apar stricăciuni pe parcursul a- nului de garanție, acestea vor fi reparate gratuit și în mod obligatoriu de către constructor. In practică, a- ceste defecțiuni sînt cînd remediate, cînd nu.— De ce nu vă îndepliniți obligațiile legale față de beneficiari ?Răspunsul tovarășilor din conducerea Direcției generale construcțil- montaj-București :

— De ce puneți oamenii pe drumuri și de ce nu vă respectați propriile angajamente 7Răspuns primit din partea reprezentanților oficiului :— Sîntem și noi, și constructorii de vină...întrebarea este : din al cui buzunar vor fi achitate cetățenilor cele 7 milioane de lei 7 (Și obligațiile de acest fel cresc !).Altă sursă de reclamații : calitatea necorespunzătoare a unora din apartamentele construite. Mai clar : mulți cetățeni care încheie contracte cu oficiul cer (și conform instrucțiunilor au dreptul să ceară) ca apartamentele lor să aibă o anumită dimensiune și înfățișare, o anumită zugrăveală, un finisaj aparte. Pentru acest lucru, ei se oferă să plătească sume în plus. Oficiul și constructorul acceptă. Dar ce să vezi ? La urma urmelor, cetățeanului i se oferă tot un apartament tip. Nici urmă de modificare ! E contrar instrucțiunilor și e contrar oricăror reguli contractuale.

în alte cazuri, cetățenii aleg o cale mai fermă: pentru nerespectarea contractelor, au chemat oficiul în fața instanțelor judecătorești. Se pun, firesc, niște întrebări: de ce oficiul, în calitatea lui de reprezentant al solicitanților, nu obligă (doar e datoria lui să facă acest lucru) pe constructori să respecte contractele ? Se zice că „obligă", dar uneori — prea adesea — mai închide ochii... Și altă întrebare : de ce executantul nu construiește potrivit obligațiilor asumate 7 De fapt, răspunsul e simplu : pentru că el știe cît de ușor se poate eschiva de la răspundere, invocînd în fața oficiului „sfintele cauze obiective".

Piesele de mobilier destinate dotării complexelor turistioe și de odihnă, care se realizează la Combinatul pentru industrializarea lemnului din

— Punețl-vă dv. în locul nostru. Cînd aveți un plan de construcții de realizat, puteți lăsa planul baltă ca să vă apucați de remedieri ?Așa este. Remedierile sînt o adevărată pacoste. înghit muncă multă, dar nu aduc nici un venit. Situația are însă o ieșire. Anume : trebuie lichidată sursa care generează necesitatea remedierilor — adică defecțiunile. Cum 7 E necesar ca întreprinderile de construcții să lucreze mai corect, să-și facă datoria conștiincios. Și cine altcineva decît direcția generală, forul lor tutelar, le poate determina să procedeze ca atare 7Să desfășurăm mai departe ghemul încurcăturilor și să vedem ce alte surse de reclamații mal există. Pe

Se găsesc
Umentare scrumbii de Dunăre 
conservate în ulei de germeni 
de porumb. Sînt conserve 
dietetice, produse de industria 
noastră alimentară pe baza 
unor studii și recomandări ale 
Institutului de medicină in
ternă al Academiei R. S. Ro
mânia și Institutului de cer
cetări alimentare al Ministe
rului Industriei Alimentare. 
Valoarea lor nutritivă și die
tetică este ridicată prin faptul 
că îmbină două surse — ve
getală fi animală — de gră
simi nesaturate. De asemenea, 
conțin vitamina A din pește 
și vitamina E din germenele 
de porumb.

Studiate pe bolnavi cu tul
bureii ale metabolismului 
lipidic, scrumbiile de Dunăre 
conservate în ulei.de germeni 
de porumb s-au dovedit fo'arte 
bine tolerate, eficace în scă
derea colesterolului sanguin, 
recomandîndu-se astfel tn 
tratamentul de prevenire a 
aterosclerozei.

Vitrinele magazinelor te îmbie cu o «orti- mentație variată pentru garderoba de primăvară. Amintim paleta coloristică bogată de pardesie din tergal în- tr-o croială modernă, pardesiile și fustele din același material, pardesiile din teron într-o croială tinerească, cu tăieturi subliniate de ti- ghele, pardesiile din jerse (cu linie dreaptă, în culori moderne: roșu, bleumarin, verde etc.), precum și taioarele din tergal, în culori pastel, care se pot a- sorta cu bluzele imprimate din mătase ace- tată, taioarele și rochiile din jerse din Grecia, taioarele și rochiile din țesături cu desene fan- tezi sau din țesături reversibile ou buline bleumarin cu alb, auriu cu alb; rochiile obișnuite din cașa și cele din brocart cu lamă și din dantele, lungi și scurte pentru diferite ocazii.Este mai vizibilă fantezia creatorilor și la confecțiile destinate a-

scurt: mulți cetățeni, viitorii proprietari de apartamente, sesizează un fapt de-a dreptul ciudat. Ei sînt foarte mulțumiți că le-au fost acordate credite pentru construirea caselor, dar se întreabă : de ce banca oprește ratele înainte ca ei să se mute în case ? Doar înțelegerea este ca aceste rate să curgă de la data cînd omul primește apartamentul. ADAS-ul procedează la fel ca șl banca. Cauzele : banca și ADAS-ul încep să o- prească ratele de la data stabilită de oficiu pentru predarea locuinței. Oficiul promite, bazîndu-se — cum am văzut — pe... promisiunea constructorului. Dar a- cesta nu se ține de cuvînt, iar oficiul nu anunță banca... Și ratele încep să curgă...Hotărîrea privind sprijinirea cetățenilor în construirea de locuințe proprietate personală a fost întîmpinată, cum bine se știe, cu mare interes. Dar organismele chemate s-o pună în practică au complicat considerabil lucrurile. S-au creat portițe pentru tot felul de abuzuri, preferențialis- me, pentru practici birocratice. Dincolo de fiecare caz sau aspect în parte, apare o trăsătură comună : cei investiți cu autoritatea de a asigura buna funcționare a oficiilor, în loc să procedeze ca atare, să stea în fiecare clipă la dispoziția cetățenilor, încalcă volt sau nu prevederile în vigoare. Relațiile dintre oficii, întreprinderile de construcții și bancă nu sînt încă bine stabilite. între altele, se simte nevoia unui instrument de sancționare reciprocă pentru că în actualele condiții una spune oficiul, alta face constructorul și cu totul altceva celelalte instituții colaboratoare. Situația în ansamblul ei cere măsuri hotărîte de remediere. De aceea, organele de partid și de stat (în mod deosebit pentru București problema este acută) sînt chemate să analizeze profund situația creată și să intervină ferm pentru a pune, în sfîrșit, ordine în acest sector do activitate.

țesături imprimate ne- șifonabile ain vîscoză, pentru rochii și bluze („Iuliana", „Oltenița"), țesături din vîscoză și celofibră pentru rochii, bluze, costume de .baie („Rusalca"), mătase naturală pentru lenjerie fină, baticuri de relon uni și imprimate.Pentru completarea ansamblurilor de primăvară, magazinele de galanterie sînt aprovizionate și cu modele variate de poșete din p.v.c., sacoșe, diverse modele de panglici ja- quard și gulere pentru garnituri de confecții sau lenjerie.îmbrăcămintea, încălțămintea și accesoriile pentru turism o- cupă, de asemenea, un spațiu important al magazinelor. Există pantaloni scurți, treninguri din bumbac pieptănat, tricotaje supraelastice, ghete pentru turismul de vară, bocanci de munte, pantofi de canotaj, «aci și genți de voiaj, mănuși pentru automobîliști.

de ori. Acum se naște o nouă întrebare : împotriva celor care îșl permit acest joc de-a uite-o, nu e, nu există nici un instrument de sancționare, de constrîngere 7 Ba există. Instrucțiunile la Hotărîrile C.C. al P.C.R. și Consiliului de Miniștri stipulează : „Pentru nepreda- rea locuințelor la termenele stabilite prin contract, Oficiul pentru construirea de locuințe proprietate personală va plăti beneficiarilor de locuințe (adică cetățenilor), o penalizare de 0,05 la sută din valoarea locuinței prevăzute în contract, pentru fiecare zi de întîrziere".Cum se vede, procentul de penalizări nu e chiar mare. Totuși — știți cîți bani datorează cetățenilor oficiul bucureștean pentru nepreda- rea locuințelor la termenele stabilite 7 De necrezut: 7 milioane de Iei ! Aproape că n-a existat casă predată la timp !

dolescentelor. Ne referim îndeosebi la pardesiile din țesături de lînă de croială modernă, cu umeri înguști, în culorile la modă: bleumarin, roșu-bleu, verde.Sectorul tricotaje prezintă și el modele noi de pulovere, jachete, rochii, două piese din lînă pură ; ciorapi trei sferturi din bumbac mercerizat (modele ja- quard, ajurate, cu contexturi simple sau ripp, în culori uni sau combinate).Larg reprezentate — în 180 de desene noi și în vreo 900 poziții coloristice — sînt țesăturile din bumbac. Se găsesc în magazine țesături tip poplinet pentru cămăși și bluze în culori pastelate și închise importate din China, fanteziuri la modă pentru rochii și bluze, batiste albe și vopsite în fir, brodate, din producție internă și import; țesături imprimate din mătase artificială („Petrina"),

Ca urmare a ritmului ridicat de dezvoltare a economiei noastre naționale, a cerințelor sporite ale orașelor, ale agriculturii, consumul de apă a crescut în ultimii 20 de ani de la circa 0,5 miliarde mc pe an, la peste 6 miliarde mc, iar pentru viitor, după cum rezultă din studiile unor specialiști, va ajunge la circa 18 miliarde mc în anul 1975 și circa 25 de miliarde în 1980.O dată cu creșterea consumului de apă sporesc însă și cantitățile de ape uzate evacuate, ia amploare pericolul de impurificare a resurselor prin «ub- stanțele nocive deversate de către industrie și sectoarele de gospodărie orășenească. Față de 3,1 miliarde mo apă uzată evacuată pe an în momentul de față, se prelimină 10 miliarde mo în 1980. Impurificarea tot mai intensă face ca asigurarea cerințelor de apă să devină mai dificilă și mai costisitoare.Pentru stăvilirea și combaterea procesului de impurificare a apelor în țara noastră, printr-o hotărfre a Consiliului de Miniștri, în cadrul unul ansamblu de măsuri se trasează sarcini ministerelor, celorlalte organe centrale și comitetelor executive ale consiliilor populare să reducă volumul și nocivitatea apelor uzate evacuate atît prin măsuri în tehnologia de fabricație, cît și prin obligația de a construi stații de epurare la toate obiectivele care urmează a fi date în funcțiune.In anii care au trecut de la punerea în aplicare a legislației în domeniul protecției apelor — prin care s-a creat, de altfel, și Inspectoratul de stat în cadrul Comitetului de Stat al Apelor ca unitate tehnică și operativă — s-a format un climat favorabil înțelegerii importanței protecției apelor și s-au luat măsuri pentru stăvilirea procesului de impurificare. Numărul stațiilor de epurare a crescut de la 437 în 1960 la 1350 la finele anului trecut O serie de orașe — Constanța, Mamaia, Pitești, Mediaș, Cîmpi- na, Piatra Neamț — au fost echipate cu instalații de epurare, iar la altele, cum sînt Timișoara, Arad, Tg. Mureș etc., instalațiile respective sînt în curs de execuție. Efectul salutar al acestor măsuri poate fi exprimat în cifre : în 1966, instalațiile de epurare au reținut peste 150 000 vagoane de suspensii minerale și organice, circa 8 000 vagoane de reziduuri petroliere și mari cantități de substanțe toxice.Pe de altă parte, în diferite ministere și organe centrale, pe lîngă unele consilii populare, au fost organizate unități de cercetare și proiectare, necesare realizării programului de construcții al stațiilor de epurare. Măsurile luate au permis să se stăvilească în parte procesul masiv de impurificare a rîurilor.Cu toate acestea, există un decalaj considerabil între ritmul de dezvoltare a industriei și ritmul de construcție a stațiilor de epurare. Neîndeplinirea în totalitate, de către unele ministere, comitete executive ale consiliilor populare a sarcinilor trasate a avut drept efect faptul că, pe unele cursuri de apă intens solicitate, cum sînt Oltul, Mureșul, Tîrnavele, Crișul Repede, Trotușul etc., calitatea apei a devenit necorespunzătoare, stînjenind alimentarea unor localități, a unor întreprinderi, executarea unor lucrări agricole, creșterea peștelui. Este cazul, de exemplu, al alimentării cu apă a orașului Tîmăveni și a Uzinei de sodă Ocna Mureș, datorită impurificării Mureșului cu amoniao și azo^ați de către Combinatul de îngrășăminte azotoase Tg. Mureș. Alimentarea cu apă a termocentralelor Cîmpina, Florești, Brazi, Paroșeni, Brașov, Borzești, Luduș, Oradea a avut și ea de suferit ca urmare a impurificării rîurilor Prahova, Jiu, Vulcănița, Trotuș, Mureș, Crișul Repede. Numai într-un singur an, pier-

Bacău, se remarcă prin construcție și iinisaj. Atît paturile cu noptiere, cît și mesele șl dulapurile ce vor sta la dispoziția turiștilor In hoteluri și case de odihnă Incintă prin coloritul furnirului de stejar, frasin și fag alpin.Alte produse in fabricație curentă sînt casele de vacanță „Diana" și casele de vacanță din elemente modulate prefabricate din lemn, fotoliile „E- leonora', pătuțurile „Nani*, măsuțele școlare șl etajerele pentru cărți.Au intrat in fabricație de serie șl alte tipuri noi de mobilă destinate atît pieței interne cit și exportului. Printre cele mai interesante garnituri se numără sufrageria „Astor*, compusă din vitrină, bufet, masă extensibilă și o măsuță fantezl care poate fi adaptată mal multor genuri de locuințe. Piesele sufrageriei sînt lucrate în furnir do mahon.

derile de energie electrică și cheltuielile de producție sporite datorate impurificării au fost evaluate la circa 18 milioane lei. Dar nu numai atît. Unitățile industriale mai pierd anual importante cantități de substanțe utile, evacuate în riuri, ca de exemplu : acizi minerali, peste 23 000 tone, amoniac, peste 6 000 tone, fibre de lemn și hîr- tie, peste 15 000 tone, fenoli, peste 
2 000 tone etc.Din analiza cauzelor care au dus la rămînerea în urmă a constaicției stațiilor de epurare s-a desprins, între altele, faptul că atît cercetarea științifică, cît și proiectarea necesară în acest domeniu nu sînt organizate, în ministere, la nivelul cerințelor. Pe de altă parte, problemele legate de asigurarea condițiilor de evacuare a apelor uzate nu sînt încă privite ca o parte integrantă a procesului de fabricație. Conducerile multor întreprinderi nu iau pur și simplu în seamă condițiile grele pe care le creează celorlalți beneficiari din aval, obligați să facă cheltuieli suplimentare pentru asigurarea apei necesare procesului de producție, tergiversează punerea în funcțiune a stațiilor de epurare.Am vrea să insistăm și asupra altui aspect, de importanță primordială. Este vorba de faptul că la noi se face încă o mare risipă de apă, o risipă care scumpește și complică instalațiile necesare pentru epurare, mărind în acest fel investițiile și cheltuielile de întreținere. Este suficient să arătăm că, în țara noastră, consumul de apă pentru realizarea oțelurilor este de 2—6 ori mai mare decît cel din Cehoslovacia, la rafinarea țițeiului de 10 ori mai mare decît în Franța și R.F.G., la hîrtie de 2—3 ori mai mare față de R.P.U.Din experiența cîștigată în domeniul protecției calității apelor a rezultat că întreprinderile în culpă își Î>ot permite să nu respecte indicațiile egale, întrucît consecințele impurificării nu sînt suportate de ele, ci de ansamblul social-economic din aval. Mai precis, în ultimă instanță, pagubele cauzate prin Impurificarea apelor sînt suportate de statFață de aspectele îngrijorătoare ale creșterii potențialului de impurificare 
a rîurilor, în majoritatea țărilor se constată în prezent o tendință de accentuare a măsurilor de constringere față de cei ce nu respectă prevederile legale. In unele țări, sistemul de sancționare a contravenienților s-a modificat în sensul calculării unor taxe și amenzi pe metru cub de apă evacuată. Și la Comitetul de Stat al Apelor se studiază în momentul de față un asemenea sistem, precum și alte măsuri menite să asigure respectarea riguroasă a legislației și reducerea nocivității apelor uzate.Pentru lichidarea cît mai grabnică 
a rămînerilor în urmă în domeniul măsurilor legale pentru protecția calității apelor, consider că este necesar ca ministerele și consiliile populare să prevadă fondurile necesare pentru realizarea stațiilor de epurare și de amenajare a celor depășite la capacitatea corespunzătoare. Numărul important de stații de epurare ce urmează să fie executat pînă la sfîrșitul cincinalului și perspectivele pentru perioada 1971—1980 justifică profilarea și specializarea unor organizații de construcții pentru executarea a- cestor stații, ca și dezvoltarea activității de cercetare și proiectare.Fără apă nu se poate concepe nici 
o activitate omenească, nu poate exista viață. Și cum rezervele de apă dulce sînt limitate, folosirea rațională și păstrarea cu grijă a calității apei este o datorie a tuturora.

dori șl termene ferme de îndeplinire a sarcinilor, astfel ea flecare să știe ce are de făcut, lărgirea activului obștesc șl eliminarea formalismului din activitatea lui sînt cîteva din trăsăturile stilului de muncă pe ca- re-1 vom încetățeni în practica noastră curentă.Dezvoltarea inițiativei și spiritului de răspundere în activitatea curentă nu sînt — așa cum am arătat — un scop în sine. Există o strînsă interdependență între promovarea lor, între felul cum vom stimula noul, gîn- dirca creatoare, spiritul militant și — în condițiile lărgirii atribuțiilor organizațiilor de partid — manifestarea unei sporite autonomii din partea fiecărei organizații. Referindu-mă la autonomie înțeleg necesitatea ca în cadrul liniei generale a partidului, a orientării trasate de partid, să fie folosite cele mai potrivite modalități pentru a aplica indicațiile conducerii partidului la condițiile specifica și particularitățile fiecărei unități. Aș adăuga că în acest context se cere creat acel climat de muncă în care fiecare să gîndească cu capul lui, să caute, să sesizeze fenomenele reale pe care le ridică viața, să acționez» practic, operativ, pe loc.A promova în astfel de condiții Inițiativa și responsabilitatea proprio pentru ca fiecare să răspundă direct de atribuțiile ce-1 revin — profesional și politic — înseamnă a crea un nelimitat cîmp pentru afirmarea personalității fiecărui om. Tocmai de aici derivă necesitatea ca organele și organizațiile de partid — cu grija proprie grădinarului pentru tinerii arbuști, să asigure dezvoltarea armonioasă, pe un teren fertil a tot ce este nou și înaintat; altfel, plantele firave, plăpînde, se usucă înainte de a ajunge la maturitate, de a da rod.Nu de puține ori ml-a fost dat să întîlnesc cazuri cînd o propunere, o idee era respinsă cu ușurință pentru că — se spunea — nu era îndeajuns... finisată. S-a renunțat Ia grăuntele ei prețios tocmai pentru că a lipsit interesul, grija față de observațiile, sugestiile oamenilor. S-ar fi cuvenit firește, în asemenea cazuri, ca printr-un efort colectiv, ideea, propunerea prezentată să fie curățată de impurități, completată. îmbogățită și aplicată fără întîrziere. Dar acest proces pretinde perseverență, pasiune și înainte de toate spirit de răspundere.Examinîndu-ne cu ochi critic propria activitate reținem că sînt încă în unele organizații din județul Arad simptome care arată că unii s-au cantonat în tipare vechi, le vine greu gă se elibereze de practici depășite, anchilozate. Nu pot fi considerat» decît o manifestare a inerției părerile acelora care în condițiile de astăzi (mă gîndesc șl la conducerile unor unități economice care au datoria de a-și aduce o contribuție proprie la perfecționarea metodelor de conducere și planificare) stau în especta- tivă, nu mișcă un deget pînă nu primesc rețete universal-valablle, pe care le aplică fără nici un efort propriu de adaptare la condițiile specifice. Dar „rețetarul" nu dă rezultate bune nici în rețeaua alimentației publice atunci cînd îi determină pe toți bucătarii să prepare aceleași feluri și după același calapod.Sau o altă situație. Nu erau rar» cazurile cînd inițiativa prețioase au rămas In anonimat, neîntreprinzîn- du-se nimic pentru că se așteptau vize șl para-vize, indicații speciale din partea forurilor superioare, confirmarea dacă se procedează bine sau nu. în condițiile creșterii atribuțiilor organelor locale de partid nimeni nu va mai putea afirma că e stînjenit de prea multe indicații care se încrucișează. Doar incompetența și lipsa-de mobilitate vor mai constitui în asemenea cazuri drept explicații plauzibile.Manifestarea viguroasă a Inițiativei și spiritului de răspundere în toate domeniile asigură in ultimă instanță premise pentru înlăturarea formalismului, este condiția afirmării unul stil do muncă corespunzător

exigențelor actuale, un stil practic, caracterizat prin operativitate, dinamism.Cine poate să cunoască cel mal bine situația de fapt, cine este chemat în primul* rînd să gîndească, s acționeze efectiv, să ducă lucrurile înainte dacă nu cel ce se află tocmai la sursa faptelor 7 Una din condițiile esențiale ale stimulării și promovării inițiativei atît în organizațiile de bază cît și de către organele locale de partid o constituie, în mod cert, cunoașterea vieții, receptivitatea față de tot ce este nou, înaintat.în această ordine de idei, mal avem de adus destule corective stilului muncii noastre. Cunosc cazuri cînd anumițl tovarăși, participînd la diferite întruniri cu oamenii, au ascultat cu atenție și au notat slrguincios cele ce aflau, au îndemnat oamenii să vină cu sugestii, cu observații critice. Pîn la urmă însă nu au făcut efortul n cesar pentru a discernă elementele prețioase ce se cereau valorificate, nu au acordat atenția cuvenită germenilor de inițiativă, ci au repetat ca pe o bandă textul concluziei pregătit mai înainte șl care avea la bază o sumară cunoaștere a lucrurilor. în cazuri fericite se spunea : „am reținut propunerile, inițiativele ; le vom studia și vă vom răspunde". De multe ori însă acest răspuns se lăsa zadarnic așteptat. Firește, în astfel de situații numeroase inițiative valoroase au rămas încremenite între filele carnetelor de notițe ale unor activiști sau în procesele verbale ale unor ședințe ; și astfel unii, în loc să acționeze ca un factor motor în promovarea inițiativei, o asfixiau.O altă situație. Sînt tovarăși prl- eepuți în a rosti vorbe frumoase despre importanța promovării inițiativei și spiritului de răspundere. Cînd însă apar efectiv asemenea inițiative, numai ce-i auzi: „De unde aveți dezlegare 7 Cine v-a indicat ?“. De prisos să mai vorbim despre deserviciila aduse de o asemenea practică.Promovarea inițiativei în activitatea de zi cu zi are desigur infinit de multe fațete. Consultarea comuniștilor asupra politicii fundamentale a partidului este o practică curentă a conducerii de partid. Avînd în vedere importanța principială a cunoașterii și însușirii liniei politice a partidului de către toți membrii de partid și de către toți cetățenii țării, g-ar fi cuvenit — în virtutea unor mai vechi obișnuințe — să transmitem operativ tuturor organizațiilor de partid, prin toate canalele, indicația de a studia recentele documente. Dar, să comunici simultan cu 1 300 de organizații de bază nu este simplu. Mai e cazul oare să dăm sfaturi privind necesitatea ca membrii de partid, toți cetățenii să se informeze, să-și însușească cuvîntul de ordine, politica partidului 7 Contăm pe receptivitate, pe prezența „pe fază", pe inițiativa organizațiilor noastre. Contăm, desigur, dar în același timp controlăm și acționăm operativ oriunde considerăm o rămînere în urmă.Socotesc că este deosebit de important să reținem și un alt aspect Este vorba de faptul că se cer prevenite șl combătute situațiile cînd rolul inițiativei este diminuat de superficialitate și hazard („să vedem cum o să iasă pînă la urmă"), cînd ea ține doar loc de afiș pentru ca unii să aibă cu ce se lăuda, fără a fi într-a- devăr preocupați de a determina obținerea unor progrese reale. Tocmai avînd în vedere asemenea manifestări, este de subliniat că baza trainică a inițiativei o constituie competența, temeinica cunoaștere a realităților, a noilor fenomene și tendințe, consultarea largă a specialiștilor, a activului de partid, astfel ca inițiativa declanșată să devină un act colectiv atît în elaborarea măsurilor șl soluțiilor, cît și în procesul de aplicare a lor, cit mai mulți oameni socotindu-se coautori al acestora.Organizația județeană de partid Arad va milita cu consecvență pentru dezvoltarea inițiativei și spiritului de răspundere în toate organizațiile, în toate domeniile de activitate, astfel ca ele să devină trăsături dominante ale stilului muncii noastre, chezășuindu-ne în acest fel îndeplinirea la un nivel calitativ superior a sarcinilor trasate de partid.
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furnizate d« la Uzina de în anul tire- de activitate

in treprinderii
tribuna experienței înaintate

Pînă acum, concomitent cu rezultatele obținute, se poate afirma că principalul bun cîștigat în acțiunea de organizare științifică a producției și a muncii — în plină desfășurare în fabrica noastră — este formarea unei concepții proprii, specifice întreprinderii, cu o inflnență extrem de favorabilă asupra obținerii unei eficiența economice maxime in angajarea fondurilor statului. O asemenea concepție ne-a ajutat să discernem problemele, să insistăm asupra celor esențiale, renun- țîndu-se la... mărunțișuri. Bunăoară, prin finalizarea Investițiilor începute în 1965, capacitatea de producție a fabricii aproape că s-a dublat Ca urmare, în acest an, eforturile principale In acțiunea de organizare științifică a producției și n muncii sînt îndreptate spre atingerea înainte de termen a indicatorilor tehnici și economici proiectați. Sporul de producție a- mintit se va realiza numai în proporție de 3,9 la sută pe seama creșterii numărului de salariațî, urmînd ca contribuția hotărâtoare s-o aibă amplificarea productivității muncii. Nu întâmplător, deci, studiile au fost orientate, în majoritatea lor, spre folosirea mai rațională * spațiilor de producție, a tijnpului de lucru și a utilajelor.Spuneam însă că în fabrică s-a cristalizat o concepție proprie de abordare a problemelor tehnice, tehnologice și organizatorice. Facem parte din industria de confecții și tocmai de aceea accentul a fost pus — în vederea atingerii scopurilor amintite — pe aplicarea unor metode noi, perfecționate de organizare în flux a producției, fără a se restrînge sortimentele, ci dimpotrivă lărgind perseverent «gama lor și adaptân- du-Io cerințelor consumatorilor. Esențial este, în aceste condiții, ca trecerea de la o comandă de produse la alta să se facă fără pierderi de timp și cu cheltuieli cît mai reduse. Calea identificată, pe care perseverăm, constă în utilizarea unor tehnologii și loturi de producție optime, dublată de specializarea unor brigăzi pe un număr limitat de sortimente, cu toate avantajele ce decurg de aici.Fructificînd asemenea măsuri, considerăm că vom putea realiza sistematic prevederile planului pe lunile următoare. Numai sarcinile la producția destinată exportului sînt do două ori mai mari față de anul trecut, iar, în comparație cu 1965, an crescut de 7 ori. cest caz, obținerea confecții de calitate punzătoare cerințelor ficiarilor externi s-a dințat brigăzilor specializate pentru producția de export, muncitorii și tehnicienii care le compun fiind pregătiți special încă din trimestrul IV al anului trecut. Pregătirea aceasta — pe care am început să o generalizăm și la brigăzile care e- xecută confecții pentru beneficiarii interni — constă, în esență, în cunoașterea caracteristicilor ce trebuie să le îndeplinească produsul finit, comportarea specifică a diferitelor materii prime și materiale în procesul de fabricație, în instaurarea unei înalte exigente față de calitatea operațiilor executate.Consecințele sînt dintre cele mai fructuoase : s-a îmbunătățit pregătirea complexă, minuțioasă a lansării sortimentelor în producție. Acum, la această activitate — de care depinde ritmul și calitatea operațiilor tehnologice — participă toți aceia implicați în executarea produsului finit. în acest mod nu se omit, ca mai înainte, la lansarea în cir-

In a-unor cores- bene- încre-

cuitul productiv caracteristicile modelului, ale materiei prime ți materialelor, comportarea acestora în procesul umido-termic, prelucrarea pe utilaje și, implicit, costurile de fabricație. Dacă ar fi să facem o comparație, ei bine, prin aceste măsuri, intenționăm ca pe întreg parcursul procesului tehnologic să se pună cît mai puține semne de întrebare... Un asemenea mod de a proceda vizează atît evitarea și preîntâmpin: unor eventuale dereglări fluxul producției, dar și crearea premiselor necesare introducerii unor metode modeme de lucru.Nu întâmplător, întreprinderea noastră este a doua din țară, confecții București, fabricația prod-zonificat. Pe această bază și a altor măsuri aplicate, productivitatea fizică a muncii a crescut față de vechiul sistem — de bandă— cu aproape 50 la sută pe muncitor în 8 ore. Aceasta înseamnă un spor anual de '366 000 bucăți confecții. In-s fluența creșterii productivității fizice a muncii la «- cest sector s-a extins și asupra valorii manoperei specifice, care se situează la nivel minim în comparație cu alte fabrici de confecții. Nu ne oprim însă la aceste cifre. Prin perfecționarea, în continuare, a sistemului prod-zonificat — conform studiului de organizare științifică a producției întocmit în acest sens— urmează să se asigure o amplificare a productivității fizice a muncii, la finele acestui an, cu peste 61 Ia sută în comparație cu procedeul utilizat mai înainte.

ireîntîmpinarea* i pe

Ing. Nicolae LUNGOCI 
directorul Fabricii 
de confecfii Botoșani

I

Cîteva date statistice serviciul planificării de mașini grele București : cut — primul an întreg a tinerei întreprinderi — ca și în lunile ianuarie și februarie din 1968, cotele realizărilor la o serie de indicatori economici s-au situat deasupra nivelului planificat. Se distinge, mai ales, dinamica productivității muncii, în permanență peste sarcina programată — factor de bază al demarajului uzinei spre îndeplinirea obiectivelor majore stabilite prin plan.Cîteva date statistice am cules și de la compartimentul financiar-con- tabil. Am constatat, spre surprinderea noastră, o situație radical schimbată, plasată la pol-ul opus celei relatate mai înainte. In anul trecut nu s-a realizat planul fizic la oțel cu 10 000 tone, în schimb s-au rebutat aproape 5 000 tone oțel, în valoare de eîteva milioane lei. Procentul mediu al rebuturilor era de 4,8 la sută. Care este starea de fapt în acest an, după două luni 7 S-au înregistrat, din nou, rebuturi în valoare de 2,1 milioane lei, iar planul producției fizice la oțel nu a fost realizat cu peste 300 tone.Deci, rebuturile — dovadă a existenței unor grave imperfecțiuni în fluxul tehnologic — persistă, anihi- lînd multe din efectele pozitive ale activității uzinei. La această remarca, ing. Gheorghe Mihai, responsabilul cu organizarea științifică a producției și a muncii, a replicat cu amărăciune : „în acest an, așa cum rezultă din studiile făcute, va trebui să dăm o producție suplimentară de 1 000 tone oțel, 300 tone piese forjate și 300 tone piese turnate. Ce am realizat pînă în prezent ? Nimic ! Aceasta este realitatea. In loc de o producție suplimentară de 200 tone oțel, calculată pentru primele două luni

din acest an, am consemnat nerea- lizarea planului fizic la oțel. Iu același timp, au fost marcate rebuturi în volum de peste 700 tone".Contrastul între ceea ce s-a prevăzut șl ceea ce s-a realizat este îngrijorător, atît pentru uzina bucu- reșteană, cît și pentru forul ei tutelar. Fiind vorba de oțel, orice neîndepli- nire a sarcinilor producției fizice poate provoca daune întreprinderilor beneficiare. Rebuturile își întind, deci, tentaculele dincolo de perimetrul uzinei. Ele mai demonstrează și fragilitatea măsurilor preconizate în cadrul organizării științifice a producției și a muncii, anemice și ineficiente în fața risipei care dăinuie în activitatea uzinei. Cum se explică această situație ? Ce trebuie să se întreprindă pentru ameliorarea ei și preîntîmpinarea pierderilor determinate de rebuturi ?Mai întîi, așa cum rezultă din statistica prezentată la serviciul de control tehnic al calității, aproximativ 85 la sută din rebuturi provin din oțelărie, iar restul din secția forjă. Așa că plasăm obiectivul analizei, în principal, asupra acestui sector. împreună cu ing. Gheorghe Niță, șeful serviciului C.T.C., am încercat să facem o „radiografie" a cauzelor rebuturilor din secția oțe- lărie. Circa 42 la sută se datorează întreruperilor de turnare, iar 32 la sută analizei chimice necorespunzătoare. îndărătul acestor cauze se ascunde neatenția sau nepriceperea unor muncitori, nestăpînirea de cătra unii maiștri și șefi de echipe a procesului tehnologic.Faptele de mai sus arată că la Uzina de mașini grele se impune o largă acțiune pentru ridicarea calificării, fiindcă tocmai aici își mai multe dindupÂ Fabrica de și tricotaje — care a introdus la lenjeriei sistemul
sursa

Complexul de cracare catalitică de la Rafinărie Brazi

deficiențe. Este concluzia la care au ajuns și o bună parte din interlocutori. Notăm, în acest sens, și cîteva puncte de vedere exprimate în uzină. „O pondere însemnată din muncitorii care lucrează în sectorul oțelărie, atît în secția propriu-zisă, cît și la cuptorul turnătoriei, se află pentru prima dată într-o întreprindere industrială — ne-a relatat șeful serviciului C.T.C. Au venit în uzină și după cîteva Iutii au dat un... examen de calificare. în prezent, ne preocupăm intens de buna lor pregătire tehnico- profesională. Cele 25 de cursuri de ridicare a calificării, existente în uzină la ora actuală, sînt o dovadă certă...".Pe platforma cuptoarelor electrice întîlnim pe inginerul din schimbul C, tov. Alexandru Mihai, care ne-a relatat, la rîndul său : „Meseria de oțe- lar este de mare complexitate și finețe. Ea nu se învață în 3—4 luni, iar însușirea ei nu poate fi marcată de un examen de calificare, care de multe ori nu depășește limitele formalismului". Și alte păreri, ale unor oameni cu munci de răspundere în cadrul secțiilor sau uzinei, întregind pe cele amintite, atestă o altă concluzie : deși forul tutelar a asigurat uzina la punerea ei în funcțiune cu strictul necesar de forță de muncă calificată în posturile „cheie", conducerea întreprinderii nu a mal perseverat pentru formarea unor nuclee de muncitori competent!, prin calificare și ridicarea calificării.în cursul investigațiilor noastre s-a conturat și o altă cauză care a generat și mai menține volumul mare de rebuturi la această uzină bucureștea- nă. Așa cum ne-a informat inspectorul bancar Gheorghe Licuriceann, de la filiala Sectorului 4 a Băncii Naționale, „nu se stăpînesc încă procesele chimice din interiorul cuptorului". De-abia în prezent se urmărește revizuirea și omologarea tuturor instrucțiunilor tehnologice. Cum mai poate fi vorba în aceste condiții de o autoritate tehnică, de certitudinea că deciziile luate garantează înalta calitate a producției ? Se mai poate cere respectarea disciplinei tehnologice, cînd nimeni nu este sigur de autenticitatea tehnică a indicațiilor date ? Cu alte cuvinte, în privința tehnologiei de elaborare a oțelului se bîjbîie de'la intrarea în funcțiune a primului cuptoi- și pînă în prezent, de la ultimul muncitor și pî-nă la unii tehnicieni ai uzinei.Am căutat să aflăm și punctul de vedere al comitetului de partid din uzină, al conducerii ei. „S-a consemnat o fluctuație mare a forței de muncă și calificarea nu este încă la un nivel corespunzător — ne-a spus tov. Grigore Cîrjan, secretarul comitetului de partid. Noi, pe linie de comitet, am luat o serie de măsuri teh- nlco-organizatorice și politice cum ar fi : aprovizionarea ritmică a oțelăriei cu materii și materiale, asigurarea schimburilor cu cadre cu pregătire superioară. Problema calității, în principal, este o chestiune internă. Secretul fabricării unui oțel de calitate se află aici, în uzină".între relatările secretarului comitetului de partid și fapte există deosebiri. Se vorbea de unele măsuri luate în scopul asigurării oțelăriei cu toate materialele necesare. Nici măcar această măsură, care nu presupunea decît un efort organizatoric.

nu a fost temeinic îndeplinită. „Cu toate că în magazie există o serie de materiale, ele ne lipsesc deseori aici la cuptor", ne-a declarat maistrul oțelar Vaslle Duma. S-a mai spus că schimburile au fost încadrate cu oameni cu pregătire superioară. Mă- sura s-a realizat parțial, deoarece nu întotdeauna aceste cadre s-au dovedit a fi competente, mulți ingineri fiind tineri și fără experiență. La începutul lunii martie, din cauza nepriceperii unui inginer și a unei decizii eronate pe care a luat-o, a fost rebutată o șarjă în valoare de 80 000 lei. Indiscutabil, intențiile comitetului de partid sînt bune. Numai că se impune o urmărire permanentă a modulul de aplicare și respectare a măsurilor. Dacă „secretul" oțelului de calitate se află în uzină, atunci de ce nu se face public, acțio^iîndu-so energic împotriva rebuturilor ?Directorul general al uzinei, ing. Tiberiu Grecu, s-a arătat la început oarecum surprins de obiectivul analizei noastre. „Cum, stăm prost din cauza rebuturilor ? N-aș crede. Situația s-a îmbunătățit substanțial. Așteptați pînă la sfîrșitul trimestrului și veți vedea cu ce rezultate ne vom prezenta. Pînă acum am avut greutăți. Constructorul a fost mereu pe capul nostru și ne-a cam stînjenit...” încheiem aici investigațiile făcute la Uzina de mașini grele din București, nu însă înainte de a pune directorului general două întrebări: dînsul cunoaște situația reală a... evoluției rebutului ? Sau a intenționat să acopere cauzele care le provoacă ? în ambele cazuri, ne permitem să-i recomandăm însușirea cu atenție a părerilor exprimate în cadrul anchetei de muncitorii, tehnicienii ți specialiștii uzinei. Părăsind „turnul de fildeș" al cauzelor obiective, directorul general va vedea că rebuturile nu sînt o problemă „măruntă" „care s-a îmbunătățit substanțial", ci principala sursă de pierderi și de lipsă de eficiență economică în care se complace — de multe luni de zile — uzina....Inițial, cînd am pășit pe porțile uzinei bucureștene, credeam că starea ei nu se datorează decît unui impas pe care îl va depăși în scurt timp. Aceasta este convingerea și la încheierea anchetei. Impasul va fi înlăturat și prin intervenția energică și eficace a Direcției generale utilaj energetic, metalurgio și construcții din Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini. Acest for de resort trebuie să părăsească poziția de espectativă și să urmărească, în primul rînd, așa cum ne-a spus ing. Gheorghe Pănescu, șeful biroului plan din D.G.E.M.C., nu numai latura tehnică, dar și pe cea calitativă, economică a producției. Nu trebuie să se scape din vedere nici un moment faptul că Uzina de mașini grele încă mai trăiește pe seama bugetului statului. Ce părere au despre aceste fapte organele municipale de partid București, comitetul de partid al sectorului în care se află U.M.G. și instructorii respectivi ? Nu analizele în sine contează în primul rînd, ci eficacitatea acestora, ritmul în care această uzină a Capitalei va păși grabnic pe drumul revirimentului tehnic și economic.
Viorel SĂLAGEAN

(Urmare din pag. I)respunzătoare a muncii. în peste 80 la sută din cooperativele agricole au fost create loturi de prăsilă și de producție separate, în funcție de capacitatea productivă a vacilor și de calitatea animalelor tinere. Paralel cu măsurile imediate, s-au inițiat și unele acțiuni de perspectivă, îndeosebi pe linia îmbunătățirii condițiilor de creștere a vi- țelelor care vor forma viitoarele cirezi de vaci".Cele relatate sînt numai o parte din măsurile stabilite de organele agricole din județul Galați la indicația comitetului județean de partid. Trebuie spus că măsurile sînt bune, iar faptul că s-a trecut la aplicarea lor creează premise favorabile creșterii producției de lapte. Se simte însă nevoia ca diferitele măsuri de redresare a zootehniei să aibă un caracter cît mai diferențiat, pentru a răspunde condițiilor specifice din fiecare unitate. Aceasta cu atît mai mult cu cît, în cadrul județului, alături de cooperative ca Filești, Schela, Pechea etc., care realizează producții medii ridicate de lapte pe vacă furajată, sînt unități ca Crețeștî, Coștache Negri, Mîndrești, Corod șl altele, unde producția media în primele două luni din acest an este mai mică de 100 litri.Factorul hotărâtor care determină, în ultimă instanță, sporirea producției de lapte sînt oamenii care lucrează în ramura zootehnică. în acele unități agricole în care a existat preocupare pentru permanentizarea mulgătorilor, calificarea acestora și creșterea gradului lor de conștiinciozitate în muncă au fost obținute cele mal bune rezultate în aplicarea măsurilor zootehnice si în sporirea producției de lapte. Experiența a dovedit că una din cele mai importante măsuri care cointeresează pe mulgători să sporească producția este adaptarea în mod creator a normelor recomandate de Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție, potrivit condițiilor specifice locale. După aprecierea membrilor a numeroase cooperative a- gricole, aceste norme nu sînt stimulative pentru producția de lapte. în schimb, se produce o a- devărată risipă de zile- muncă prin larghețe» cu care acestea sînt prevăzute să se acorde altor activități. Este necesar ca normele orientative recomandate de Uniunea Națională să fie adaptate condițiilor locale.în organizarea judicioa
să a producției zootehnice

un rol de seamă revine specialiștilor care lucrează în acest domeniu. Prin măsurile pe care ei le întreprind trebuie să urmărească, în mod deosebit, două probleme : organizarea reproducției și reducerea perioadei neproductive dintre două fătări. Dacă specialiștii ar lua măsuri de organizare a reproducției în așa fel încât majoritatea vacilor să dea viței și lapte spre sfîrșitul toamnei și începutul Iernii, ar fi posibil ca producția de lapte, în această perioadă, cînd Si cerințele de consum sînt mai mari, să crească substantial. însă cele mai mari greutăți sînt determinata de lunga perioadă cuprinsă între fătare și instalarea gestație!. La cooperativa agricolă Șerbănești există 262 vaci, dintre care abia 95 mulgătoare. în primele două luni din acest an s-au vîndut 21 600 litri de lapte, adică extrem de puțin. Una dintre cauze o constituie perioada neproductivă dintre fătare și instalarea gestație! care. în medie pe trei ani, la a- ceastă unitate a durat peste patru luni. în loc de circa 85 de zile, atît cît ar fi normal. Această perioadă neproductivă, la Serbă- nești are loc in condițiile în care reproducția este bine organizată, realizîn- du-se un procent de natalitate foarte ridicat — 92Ia sută. în alte cooperative agricole perioada neproductivă durează cîte 5—7 luni, așa cum este cazul la Bălăbănești, Rădești 
9l altele.în prezent direcțiile a- firicole și uniunile cooperatiste județene, conducerile unităților agricole socialiste pot lua multiple măsuri pentru creșterea producției de lapte. Este cunoscut că cele mal multe plante de nutreț și în primul rînd lucerna, trifoiul, borceagul, morcovii furajeri etc. se însămânțează în prima etapă a campaniei agricole de primăvară. Extinderea culturilor și soiurilor valoroase, ale>- gerea și pregătirea corespunzătoare a terenului, a- sigurarea calității semănatului constituie măsuri cu o influentă determinantă asupra producției animale, nu numai în anul curent, ci și în iarna și primăvara anului următor. De maximă însemnătate este, de a- «emenea, aplicarea lucrărilor d« îmbunătățire a pajiștilor naturale. Se simte nevoia ca specialiștii să se ocupe mal îndeaproape de rezolvarea problemelor complexe legate de creșterea vitelelor de prăstlă, organizarea pe baze științifice a reproducției, valorificarea tuturor resurselor pentru mărirea producției de lapte.

Desfășurarea în cele mai bune condiții a procesului de producție, rezolvarea competentă a multiplelor probleme pe care le ridică activitatea curentă din cooperativele agricole și consolidarea economico-organizato- rică a acestor unități sînt condiționate în măsură hotă- rîtoare de existența în fruntea lor a unor cadre capabile, care să conducă cu competență și principialitate treburile obștești. în acest context, rolul președintelui — primul gospodar al unității, omul căruia obștea i-a încredințat mandatul de a dirija treburile curente ale cooperativei — este deosebit de important.„Cu cinci ani în urmă, cînd l-am ales în fruntea cooperativei agricole pe tov. Eduard Bălan, treburile șchiopătau serios — ne spunea cooperatorul Anton Cosa, din comuna Fărăoani. Cooperativa noastră se număra printre unitățile slab dezvoltate. Ne-am pus nădejdea în acest om, cunoscîndu-i priceperea, puterea de muncă, cinstea și prestigiul de care se bucură în sat. El nu ne-a înșelat-o. Lui îi datorăm în bună parte succesele pe care le-a înregistrat cooperativa în această perioadă, faptul că astăzi ne situăm printre fruntașii județului".Așadar, calitățile acestui om, seriozitatea cu care el a privit sarcinile încredințate de adunarea generală, a militat pentru înfăptuirea lor, au constituit un factor important în redresarea situației economice a cooperativei, în valorificarea superioară, a rezervelor de creștere a producției și veniturilor bănești. Anul trecut, producțiile medii la hectar au ajuns la 3 125 kg grîu, 3 260 kg porumb, 30 000 kg sfeclă de zahăr etc, ceea ce a permis cooperativei să realizeze un venit total de 6,5 milioane lei.„Președintele nostru știe să lucreze cu oamenii^ în- tr-un cuvînt să conducă" — au ținut să adauge cîțiva cooperatori. Aceasta este într-adevăr o cerință extrem de importantă, fără de care activitatea unui președinte nu poate fi fructuoasă. „Practic, cum procedați, l-am întrebat pe tov. Bălan ?“„Ar fi multe lucruri de spus în această privință — ni s-a răspuns. Esențiale mi se par cîteva. Cooperativa agricolă este o unitate mare, cu probleme multiple. Mi-am dat seama încă de la început că singur n-am să pot să le cuprind, să le rezolv operativ și corespunzător. De aceea, am căutat să creez condițiile necesare ca toți cooperatorii să participe activ la discutarea și rezolvarea treburilor obștești".Se întîmplă, uneori, ca pentru rezolvarea unei probleme urgente să nu mai fie timp pentru convocarea consiliului de conducere. în asemenea cazuri, președintele se consultă cu membrii consiliului, în special cu cei care muncesc sau răspund de sectorul respectiv și nu numai cu ei ci și cu alți cooperatori îndeosebi cu brigadierii, șefii de echipe, care nu sînt membri ai consiliului de conducere.în județul Bacău există desigur și alte cooperative agricole unde cadrele de conducere desfășoară o muncă rodnică, cu bune rezultate. Din păcate însă, organele locale nu au organizat răspîndirea largă a acestei experiențe valoroase, cu toate că existența unor cooperative agricole în care activitatea președinților ca și a altor cadre de conducere nu este corespunzătoare cerințelor dovedește necesitatea desfășurării unei asemenea acțiuni. Cele întîlnite la cooperativa agricolă din Cleja sînt concludente în această privință.Această unitate este vecină cu cooperativa din Fărăoani, dispune de condiții la fel de bune pentru realizarea unor producții și venituri mari. Rezultatele pe care le înregistrează, an de an, sînt însă incompa-

Există un singur criteriu de alegere

a președintelui cooperativei:

SLUJIREA DEVOTATA A
NTERESELORrabil mai slabe. Producțiile obținute în 1967 sînt de două ori mai mici decît cele de la Fărăoani, iar veniturile bănești abia ating o treime. După părerea membrilor cooperativei, la această stare de lucru a contribuit, în bună măsură, activitatea nesatisfăcătoare a președintelui cooperativei — tovarășul David Botezatu.„Președintele nostru face ce îl taie capul, ne spune brigadierul Petre Demșa. Rar se consultă cu noi brigadierii sau cu alți membri ai cooperativei. De aici tot felul de greșeli, care aduc daune cooperativei. în toamnă, de pildă, a hotărît de unul singur să se vîndă la diverse persoane particulare peste 10 vagoane de struguri, ceea ce a provocat pagube cooperativei. Din vina lui nu s-au descărcat la vreme vagoanele cu îngrășăminte chimice și a trebuit să plătim C.F.R.-ului drept locații, aproape 10 000 lei".Președintele acestei unități nu se îngrijește de a- plicarea măsurilor menite să asigure apărarea avutului obștesc și respectarea întocmai, de către toți cooperatorii, indiferent de funcția pe care o au, a ordinei și disciplinei. Urmarea acestei atitudini ? U- nii conducători de atelaje fac și astăzi transporturi în afara cooperativei și „uită" să predea banii la casierie. Anumiți gestionari dau la unul și la altul produse ale cooperativei, după bunul lor plac. Toate acestea fiindcă președintele este „bun la suflet", nu vrea „să se pună rău" cu oamenii. El nu înțelege însă că lucrînd în felul acesta, nesancționînd cu toată severitatea asemenea abateri, înseamnă a perpetua la infinit această situație anormală, a lovi în interesele obștești. în loc să ceară imputarea celor vinovați a daunelor aduse proprietății cooperatiste, el ia, uneori, măsuri arbitrare, care provoacă nemulțumiri în rîndul cooperatorilor. Acum cîtva timp, bunăoară, pentru a putea șă recupereze unele pagube, președintele a găsit o soluție originală : a hotărît cu de la el putere să nu se mai acorde retribuție suplimentară brigăzilor care și-au depășit planul de producție. Este contrar normelor legale ale activității cooperativei, care aduce daune serioase intereselor membrilor acesteia.

Prin această unitate au trecut mulțl activiști de partid, precum și specialiști și alte cadre de la direcția agricolă și uniunea cooperativelor agricole. E- xistența unor carențe ca cele prezentate mai sus demonstrează că ei n-au fost receptivi la sesizările oamenilor, n-au analizat aprofundat problemele, n-au luat măsuri pentru curmarea unor asemenea situații.Așa după cum ni se spunea la Fărăoani și Siretu, în ansamblul factorilor care condiționează „calitatea" muncii unui președinte un loc important îl ocupă și îmbinarea judicioasă a preocupărilor acestuia pentru rezolvarea problemelor curente, ca acelea care vizează soluționarea chestiunilor mari, esențiale ale unității sau a treburilor de perspectivă. Din păcate nu toți președinții de unități djn județ au în vedere această cerință, ceea ce dăunează activității cooperativelor respective. La Buhoci, bunăoară, ni se relata că președintele se zbate, merge pe teren, controlează. De multe ori însă el se p. erde în treburi mărunte, care cad în sarcina brigadierilor. Datorită unui asemenea stil de muncă el scapă, deseori, din vedere problemele majore ale unității, care condiționează dezvoltarea economică a cooperativei. Anul trecut, de exemplu, 300 ha cu porumb au fost^ prășite doar o singură dată, iar în această primăvară din cele 20 ha prevăzute să fie plantate cu vită de vie au fost desfundate doar 7.Precum se știe o latură esențială a activității președinților cooperativelor agricole este și urmărirea perseverentă a înfăptuirii hotărîrilor luate de adunarea generală și consiliul de conducere. La. cooperativa agricolă din Cleja se iau hotărîri, se întocmesc planuri de măsuri, dar de cele mai multe ori acestea rămîn doar pe hîrtie. Două exemple în susținerea acestei afirmații. Primul : analizînd situația din sectorul zootehnic, cauzele unor rezultate nesatisfăcătoare, consiliul de conducere a hotărît ca brigadierul zootehnic Grigore Cochior să fie schimbat. Președintele însă nu a ținut cont de această hotă- rîre, a tergiversat aplicarea ei mai mult de un aa

de sile. în acest răstimp, din neglijenta brigadierului, au murit 30 vitei și un mare număr de purcel și oi. Motivul amînării aplicării hotărîrii n-a foșt greu de aflat: brigadierul este rudă cu președintele. Al doilea : cooperativa avea de cumpărat 30 de vaci de rasă. După cum era și firesc consiliul de conducere a format o comisie care să se ocupe de rezolvarea acestei probleme din care făceau parte inginerul de specialitate și medicul veterinar. Dar iată că președintele a plecat la Vișeu, după vaci, luînd în locul celor doi specialiști pe Ianoș Stoleru, responsabilul cu furajele, șl pe Ilie Farcaș, grădinar de meserie. Motivul acestei noi încălcări a hotărîrilor luate 1 Ambii cooperatori sînt rude ala președintelui.O asemenea poziție nu este da natură să-i mulțumească pe cooperatori, să creeze un climat favorabil pentru desfășurarea în condiții normale a procesului de producție. în plus, faptul că pentru președinte primează, de multe ori, interesele înguste, personale — în dauna celor obștești — iar îndeplinirea hotăririlor obștești este considerată de el ca o sarcină facultativă, aduce, după cum s-a văzut, mari prejudicii cooperativei agricole. Aceste practici inadmisibile — sesizate, din păcate, și în alte unități — trebuie combătute cu toată severitatea si curmate din fașă de către cooperatori. în această direcție este necesar să se facă simțit — mai mult decît pînă acum — sprijinul comuniștilor, al organizațiilor de partid șl al uniunii cooperatiste.„Asemenea deficiențe — ne spunea tov. Simion Co- lăcel, instructor al comitetului județean de partid — dăinuie de ani de zile în activitatea conducerii cooperativei agricole din Cleja și în special a președintelui. Ele sînt cunoscute și de organele de partid, ca și la Uniunea cooperativelor agricole".Atunci de ce nu sînt ajutați cooperatorii să analizez» activitatea președintelui și să la măsurile ce se impun, să-i aducă aminte că stăpînă în cooperativă este obștea, că datoria lui este să îndeplinească punct cu punct ho- tărîrile acesteia, nu să procedeze cum îl taie capul ?O explicație la întrebarea de mat sus am primit-o de la tov. Silviu Strasser, președintele uniunii județene a cooperativelor agricole de producție. „Se para că a avut „spate" la raion" — ne spunea el. Poate că lucrurile așa stau. Dar acum raionul nu mai există. Noua organizare ad-ministrativ-teritorială creează condiții ca organele de partid, ca și uniunile cooperatiste să cunoască direct situația din cooperative și să intervină operativ și eficient pentru îndreptarea activității lor pe un drum rodnic, sprijinindu-i pe cooperatori să pună ordine în activitatea președintelui și a consiliului de conducere, corespunzător intereselor obștești.Evident, conducerea unei unități mari, complexe cum este cooperativa agricolă nu este o treabă simplă, care se învață de azi pe mîine. Printr-un ajutor mai operativ și eficient, prin schimburi de experiență șl școlarizare această perioadă poate fi însă substanțial redusă, iar stilul de muncă al cadrelor de conducere — simțitor îmbunătățit. Sînt sarcini de cea mai mare Însemnătate, cărora organele locale trebuie să le acorde maximum de atenție, întrucît de aceasta depinde în măsură hotărîtoare consolidarea economică a cooperativelor agricole din județ.
Gheorghe BALTA 
corespondentul „Scinieii*’
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SUPERFICIALITA TEA
CRONICII DE
In Istoria culturii, cronica dramatică joacă un rol deosebit de important, ea fiind mărturie scrisă a trecătorului spectacol, a imaginii scenice.Teatrul românesc se găsește astăzi într-un moment de mare importanță, unul din strălucitele lui momente, spectacole remarcabile mareînd a- ceasta. Iată deci o deosebită ocazie, o importantă ocazie pentru cronica dramatică de a fixa în scris această etapă, acest moment important al mișcării noastre teatrale.Ce se întîmplă însă 7Izolate, este adevărat, însă prea prezente încă din păcate, apar cronici care nu servesc întru nimic munca oamenilor de teatru. Aceste cronici, făcute parcă în grabă și ana- lizînd cu superficialitate actul teatral, nemulțumesc pe drept cuvînt. Este semnificativ că nemulțumesc și unele cronici elogioase. Țin să remarc aceasta pentru a nu se crede că o cronică dramatică este bine sau rău primită de profesioniștii serioși numai în funcție de aprobarea sau negarea muncii lor. O cronică este bine sau rău primită în funcție de seriozitatea, de spiritul științific în care este analizat spectacolul respectiv. Evident, există printre oamenii de teatru unii care apreciază pe cronicari și cronicile lor numai în funcție de felul în care sînt lăudațl sau nu. Dar această mentalitate, fiindu-ne străină, nu Intră în obiectul rînduri- lor de față. După cum spuneam mai sus, sînt și cronici elogioase care nu servesc cu nimic mișcarea noastră teatrală. Ele nemulțumesc prin superficialitatea cu care se așează pe hîrtie epitetul, fie el pozitiv sau negativ. Arta spectacolului (nu mă refer numai la teatru) este o componentă mult prea importantă a vieții culturale contemporane pentru a putea admite cu ușurință ca superficialitatea, răfuielile personale, incultura, subiectivismul, lipsa analizei științifice, cu alte cuvinte, să mal apară ca jaloane de judecată în cultura noastră teatrală.Este adevărat că fenomenul tot mai efervescent al mișcării teatrale românești face ca unii cronicari să se apropie mal greu de înțelegerea sa. Ml se va răspunde : nimic mai firesc, nimic mai dialeotic, unii evoluează, alții nu mai pot ține pasul cu ritmul rapid de dezvoltare a culturii mereu în mișcare șl rămîn anchilozați. Este adevărat, nimic mai firesc. Dar opinia publică pe de o parte și mișcarea noastră teatrală pe de altă parte au nevoie de consemnări măcar exacte ale fenomenului spectacolului.Multe cronici teatrale Ignorează cu desăvîrșlre analiza concepției regizorale, viziunea scenică, jocul actoricesc, cu trăsăturile lui specifice. Partea consacrată spectacolului este cea mal formală, cea mai vagă, mai expediată, nu ridică probleme esențiale de orientare, de îndrumare a • artei interpretative, nu conduce spre anumite concluzii artistice, estetice. Cronica dramatică se transformă practic, adesea, într-o cronică literară însoțită de cîteva considerații- șablon referitoare la interpretare.Din păcate, lipsa de analiză serioasă, cu adevărat științifică, a fenomenului teatral face ca uneori să se mai opereze cu instrumentul critic în mod eronat. Astfel, de multe ori cronicarii vin la spectacol dorind să vadă realizată propria lor părere despre piesă sau autorul respectiv, iar dacă optica lor. cea dinainte ho- tărîtă, diferă de cea a realizatorilor, atunol atacuri furibunde sînt lansate, mistificînd datele spectacolului și ale adevărului.îmi permit să amintesc că marii cronicari dramatici care au fost Caragiale, Camil Petrescu, George Mihail Zamfirescu, Rebreanu și alții se străduiau să înțeleagă si să comenteze realizarea pe care erau chemați s-o discute, el nesubstituindu-se autorului sau realizatorilor, neimpunînd propriile lor păreri, doar.O altă elementară cil dramatice, regulă de cel ce înlocuiesctivă cu răfuielile personale, aceea a probității profesionale. Așa cum proaspeții absolvenți ai Facultății de medicină depun jurămîntul de respectare a profesiunii lor, prima și elementara condiție a cronicarului dramatic este probitatea și incoruptibilitatea sa. Ce părere ne putem face însă dacă în diferite cronici sînt recenzate spectacole văzute doar pe Jumătate, sînt notați actori care n-au jucat, mente ale piesei ajuns măcar pect putem oamenii de procedee 7După cum bine se știe, tot de prin anul II de Conservator, dacă nu mai devreme, regia și scenografia — alături de text, actor și muzică — sînt componente vitale ale oricărui spectacol. Spre documentare, pot fi citite studiile semnate Craig, Stanislavski, Copeau, Sava, Brecht, Camil Petrescu, Antonin Artaud, George Mihail Zamfirescu șl alții. Ce părere putem să ne facem și ce seriozitate și greutate pot să mai aibă în ochii opiniei publice acele cronici și cronicari care — de pildă, în paginile „României libere" și ale „Gazetei literare" — proclamă în mod sistematic inutilitatea regizorilor în teatre ? Cronicarul „României libere".

pornind de la ldeea direct formulată că decorul e lipsit de orice însemnătate artistică, trece cu vederea în mod programatic și realizarea actului scenografic. Cît de grav sînt falsificate în schimb scările valorice atunci cînd sînt proclamați peste noapte și încurajați drept regizori improvizați autori, actori, ba chiar șl directori — cînd e știut că această profesie pretinde studiu și aptitudini.Uneori, lungi și interminabile a- nalize literare înlocuiesc (și nu în- tîmplător) discutarea datelor esențiale ale spectacolului. Piesa, care trebuie, bineînțeles, discutata este o etapă deosebit de importantă, dar în realizarea unui spectacol ea trebuie să fie privită ca o componentă, așa cum schița de decor nu poate să constituie baza unei discuții se-
puncte 
de vedere

rioase despre o scenografie, ci maximum un punct de plecare.De foarte multe ori lipsesc din cronicile noastre dramatice analizele profunde, legate de creațiile și evoluțiile de la o piesă la alta, ale actorilor cei mai interesant! — pe care-i avem din belșug. După o muncă de elaborare artistică ce durează săptamîni sau chiar luni de zile, actorii trebuie să se mulțumească, adesea, cu niște fugare înșiruiri de nume, cel mult cu epitete- clișeu, neangajante, cu formule și sentințe reluate ani de-a rîndul de la o cronică la alta : „s-a achitat", „a fost în notă" etc. Ce poate înțelege o actriță cînd citește că a fost „simpluță, micuță, sărăcuță, într-un cuvînt drăguță și la locul ei“ ? Sau alții care află că „au făcut o foarte onorabilă apariție", ori că „mai sînt și alte roluri" de care s-au achitat: unul — „foarte corect" ; o actriță — „cam șovăielnic și fără prestigiu feminin" ; un actor — „tot corect, dar cu o îmbrăcăminte foarte deplasată" ; altul — „cu muncă atentă, bine pusă la punct în fiecare detaliu" ; altul — „nici rău, nici bine, căci nu are nl-

mic a face cu transfigurarea teatrală" ; și, în sfîrșit, ultimul... „prea bucureștean" 7 ! Ce poate înțelege un regizor căruia i se spune în scris : „Și cu interpretarea a lucrat ca un adevărat maestru, deși n-a reușit în măsura în care a lucrat" 7 Ce poate înțelege un decorator căruia 1 se reproșează „extrema mobilitate a decorului — o piedică în calea închegării ritmului" 7Lipsesc analizele locului pe care-l ocupă în rîndul spectacolelor noastre cele mai noi realizări. Sînt amintite rar sau deloc muzicile de scenă, costumele, machiajul, luminile, într-un cuvînt arta spectacolului este trecută de cele mai multe ori cu vederea. Privind în exclusivitate numai prin prisma consemnării faptului literar, unii cronicari strigă „sacrilegiu" ! de ori cîte ori aud sau constată că textul a fost „tăiat". De fapt incriminatele tăieturi, adaptări de rigoare — cînd sînt bine făcute — țin de mula- rea în forme cît mai «pectacologice, în ritm cît mai contemporan a textelor. Operație Importantă și admirată chiar pentru abilitatea ce se cere, în toate mișcările teatrale serioase din lume. „Sacrilegiu" — strigă acei cronicari ce gîndesc teatrul nu în mișcare, ci ca un prăfuit muzeu de literatură, uitînd sau vrînd să uite că un text integral semnat chiar de Shakespeare poate deveni plicticos prin lungime.Am scris 'toate acestea pentru a semnala acele anomalii care decurg din nerespectarea celor mai elementare reguli științifice de analiză ale unei culturi. Slujitorii teatrului sînt astfel deposedați de un important instrument de verificare a creației lor, de confruntare în timp a etapelor și treptelor acestei creații. Pentru regizori, actori, scenografi, critica teatrală e o necesitate de lucru, un colaborator așteptat (dar care deseori lipsește de la întîlnire). Ei au nevoie de o critică științifică, de idei, o critică deschizătoare de drumuri și de perspective, capabilă să stimuleze gindirea artistică, să puncteze concludent momentele esențiale ale dezvoltării ascendente a mișcării noastre teatrale.

Cine cunoaște pe G. Că- llnescu, istoricul și criticul literar, doar din cărțile pe care le-a publicat el însuși — din Istoria literaturii române, din monografii — îi ignoră o dimensiune esențială a spiritului. Autorul de îndrăznețe sinteze, de construcții monumentale, a profesat paralel, timp de vreo patruzeci de ani, aproape fără întrerupere, critica operativă ; strînse la un loc, articolele răspîndite prin periodice ar da cam tot a- tîtea volume, și la fel de compacte, cîte numără o- pera cunoscută. Intelectual de structură diametral opusă aceleia a savantului distanțat de mișcarea vie a prezentului, disprețuitor al modurilor publicistice de comunicare a rezultatelor muncii științifice, Călinescu era de principiul că jurnalul și revista trebuie scrise de specialiștii cei mai calificați ai diverselor discipline. Idee, în treacăt fie spus, pe care Jean. Paul Sartre avea să o dezvolte larg în „Qu’est que la literature". G. Călinescu a practicat cu statornicie toate formele criticii de gazetă, definin- du-se drept unul dintre cei mal prodlgioși critici militanți din perioada interbelică, precum, de altfel, și din aceea de după al doilea război mondial.De ce nu a publicat totuși culegeri de articole 7 La începutul activității intenționa să o facă și, în 1928, ca și în 1930, anunța chiar titlul unui volum: Ulysse. Proiectul nu s-a înfăptuit, criticul luînd deodată cu o țială, Viața după pînă literaturii române de la o- riginl pînă în prezent, din 1941, care a absorbit în parte materia cronicii literare ținute îndeosebi la „Adevărul literar și artistic" și la „Viața românească". Va fi avut Călinescu sentimentul de a-și fi anulat astfel cronicile ? Lucrul e foarte posibil, dar aceste cronici există, și cuprinsul lor ne revelă o calitate a personalității călinesciene pe care n-o găsim, în a- ceastă expresie, în operele ample. De altfel, Istoria literaturii a reținut din cronicile literare numai propozițiile esențiale, refăcute

decizia de a debuta carte mal substan- și aceasta a fost Iul Mihai ETnlnescu, care au urmat altele, la masiva Istorie a

șl acestea, condensate, aduse la altă cheie, așa Incit ele își păstrează întregul interes. Iată de ce găsesc întru totul binevenită inițiativa editurii și a editorului, Geo Șerban, de a oferi publicului larg o selecție din articolele criticului, în special din cele apărute între 1927, data la care G. Călinescu începe să urmărească fenomenul literar românesc, și 1938, cînd îșl suspendă foiletonul ținut de șapte ani la „Adevărul literar șl artistic", spre a întemeia, în anul următor, o publicație proprie, săptămînalul „Jurnalul literar". Dificultatea era (și editorul o spune în prefață) de-a alege, mai

Istoriei literaturii, firește, ■dar consistente, admirabile 7 O altă imputare posibilă ar fi aceasta : criticul plănuia să adune sub titlul Ulysse articole scrise înainte de 1930, în timp ce volumul apărut recent însumează mal cu seamă cronici publicate după această dată. Să nu uităm însă că aceeași editură a scos, în 1965, sub titlul Cronicile optimistului, o culegere de articole — nutrite din problematica actualității, străbătute de suflul viguros al timpului pe care îl parcurgem — al cărei cuprins emană nu doar din cunoscuta rubrică din „Contemporanul", ci și din „Cronica mizantropului", ținută

cretizată în fapte de creație, dar și în căutare de sine însuși. Criticul ca și scriitorul, se zidesc în intervalul 1927—1938, în opere durabile — monografii, romane — însă căutările nu sfîrșesc în aceste înfăptuiri. Fixate pe cîteva convingeri nestrămutate, opiniile literare căllnesciene nu'sînt un ce împietrit, ele evoluează, se adîncesc și se nuanțează, îndură amendamente, capătă o armătură teoretică tot mai rezistentă. în ansamblu, volumul, ca de altminteri întreaga operă călines- ciană, revelă un spirit mobil, în neîncetată efervescență, care înnoiește orice domeniu de preocupări în
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exact de a decide ce să rămînă afară. In privința aceasta se poate discuta la infinit. Ce nu se poate nega e faptul că articolele introduse în volum sînt reprezentative (ce nu e reprezentativ pentru Călinescu din ce a scris 7) și, pentru o bună parte a generațiilor tinere, care nu le-au putut cunoaște direct, la sursă, sînt incontestabil revelatorii. Obiecția că e un lux a tipări culegeri de articole cîtă vreme nu sînt retipărite încă Opera lui Mihai Emînescu și Istoria literaturii române nu stă în picioare, pentru bunul motiv că acei care țin să-și afișeze de cîte ori se ivește ocazia calitatea de elevi și foști colaboratori ai lui G. Călinescu, avînd ca atare — în primul rînd — căderea (și obligația) de a-i edita operele, în loc să conlucreze în acest scop, își aduc în presă reciproc grave învinuiri, dtnd un spectacol jenant. Apariția marilor opere fiind astfel întîrziată chiar de cei care ar fi normal s-o accelereze, nu e oare cazul de a saluta publicarea de către alții a unor scrieri de G. Călinescu, nu de însemnătatea

(sub pseudonimul Aristarc) la „Adevărul literar", „Jurnalul literar", „Vremea", „Lumea" și de asemenea din alte surse : articole de fond din „Națiunea", articole din „Contemporanul", anterioare deschiderii rubricii ; așadar, titlul nu este stricto senso adecvat tablei de materii. Și cartea a apărut cu un „cuvînt înainte", deci cu consimță- mîntul autorului I La urma urmei, putem critica editorul fiindcă a pus titlul pe care l-a pus (de altfel foarte sugestiv), dar nu încape îndoială că a procedat înțelept recoltînd materiale îndeosebi din presa deceniului al patrulea, căci acestea nu numai că îl exprimă pe critic mai bine, dar sînt și vădit mai substanțiale decît cele care ar fi intrat în volumul anunțat de G. Călinescu în 1928.Avem în Ulysse plasma Incandescentă a unor capitole din Istoria literaturii române, dar și a unor pagini din Principii de estetică. îl avem, de fapt, pe Călinescu (fragmentar) în plin proces de formare, de autoedificare, un Ulysse în căutarea Itacăi, adică a spiritualității românești, con-

care se introduce și se înnoiește pe sine cu fiecare' nouă realizare. Criticul nu ezită să-și revoce anumite aprecieri, mărturisindu-șl eroarea inițială franc, și niciodată nu are pretenția de a fi rostit adevărul definitiv, de a deține monopolul dreptei judecăți. Sub un aspect, articolele și cronicile reunite în Ulysse au valoarea unor crîmpeie de jurnal interior, din care putem extrage date edificatoare pentru definirea personalității autorului.Dar publicistica literară călinesciană nu prezintă interes doar ca materie primă pentru viitoare opere și ca document sufletesc. Nici numai ca document de epocă. Intreținînd ca puțini alții, prin scrisul său jurnalistic, tensiunea ideilor, temperatura de înaltă intelectualitate a marilor publicații de cultură dintre cele două războaie, G. Călinescu a creat implicit adevărate modele de critică cu caracter publicistic, valabile în permanență. Modele ce nu trebuie însă imitate în litera lor. Mimarea stilului călinescian de exprimare poate duce numai la jalnice pastișe, dar stilul

de gîndire, modul de receptare a literaturii proplu lui G. Călinescu, atitudinea spirituală călinesciană, acestea sînt constant stimulatoare. Criticul își refuză orice idee preconcepută, orice rigiditate, orice dogmatism în judecarea o- perelor. Călinescu nu are o unică metodă critică ; dimpotrivă, el își adaptează instrumentele specificului fiecărei cărți, fiind nou, imprevizibil, în fiecare cronică. Nicicînd criticul nu se supune docil operei, nu o „explică" impersonal, ci se autoexprimă în articol, nu însă articu- lînd propoziții arbitrare, di- vagînd în marginea textului, ci analizînd fiecare carte dintr-un anume unghi ■— adecvat naturii ei — și care îi permite să descopere înlăuntrul scrierii relații nebănuite. Așa fiind, articolele lui Călinescu nu sînt doar niște compuneri care fascinează prin vervă, prin asociații seînteietoare, prin extraordinare metafore, prin stil, deci prin elementul creație, ci texte de veritabilă critică literară, instructive, pline de observații ascuțite, judicioase, de prețioase informații și raportări interesante, cronicarul neuitînd nici o clipă că este un îndatorat ca considera o carte în contextul literaturii naționale și universale. Aprecierile sale porneau de la intuiția valorii artistice reale a o- perei analizate, iar nu de la idei preconcepute, practica respingerii din principiu a vreunul gen sau a unui a- numit conținut fiindu-i întotdeauna străină. Criticul a salutat cărțile pe care le găsea bune (și timpul i-a validat în general rile) și le-a notat pe cele neizbutite.Ulysse cuprinde parte doar din opera călinesciană rămasă în periodice. Alte volume i-ar putea urma, care să recolteze eseuri și articole, unele cu totul excepționale, mai ales cele din „Jurnalul literar" (seria 1939 și îndeosebi 1947), lăsat cu totul de o parte de Geo Șerban. Culegerea apărută, așa cum e, are meritul de a pune la îndemîna cititorilor texte extrem de greu de procurat pe altă cale, prilejuind implicit tinerilor critici meditații utile asupra profesiei și chemării lor.
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cinema »>

Le confruntauregulă a crroni- călcată flagrant gindirea obiec- este

• Bcla (film pentru ecran panoramic) : PATRIA
10 ; 12,30 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15.
O Răpirea fecioarelor : BUCUREȘTI —
13.30 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.
O Eu, eu, eu... și ceilalți : REPUBLICA — 9 ; 11,30 ;
13.45 ; 16,15 : 18,45 ; 21,15.
« Tom șl Jerry : SALA PALATULUI (seria de bilete
2311 — orele 17,30), CAPITOL — 9,15 ; 11,15.
« Pentru cîțiva dolari în plus : LUCEAFĂRUL —
9.15 ; 12 ; 15,15 ; 18 ; 20,45, FESTIVAL 12 ; 16 ;
18 ; 21, FEROVIAR — 8 ; 10,30 13,15 ; 18,30 ;
21.15 ; EXCELSIOR — 9,30 ; 12 ; 14,45 ; 20, ME
LODIA — 9,30 ; 12,30 ; 15,15 ; 18 ; 20,45.
O Noaptea nunții în ploaie : CAPITOL
18.30 ; 21.
e Eroii de la Telemark : AURORA —
17.45 ; 20,30, FLAMURA — 8,15 ; 10,45 ;
18.15 ; 20,30.
® Hocus-pocus : SALA PALATULUI (seria de bilete
2312 — orele 20,30), VICTORIA — 9,30 ; 11,45 ; 14 ;
15.15 ; 18,30 ; 20,45, GRIVIȚA (completare Io, Mircea 
Voievod) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
• Doctor Aumădoare : CENTRAL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15.45 ; 18 ; 20,30.
e De-aș fl Harap Alb : CINEMATECA — 10 ; 12,30. 
0 Cu toată viteza, înainte ! : LUMINA 
continuare ; 18,45 ; 20,45, MODERN (completare Aten
țiune, ciuperci !) — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
0 Program pentru copil : DOINA — 9 ; 10.
O Leul african t DOINA (completare Nălcă pleacă la 
București) — 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, TIMPURI 
NOI (completare Legenda) — 9 ; 10,30 ; 12,15 ; 14 ; 
15 45 ; 17,30 ; 19,15 ; 21.
O O sută unu Dalmațienl : UNION (completare Năică 
șl veverița) — 10 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
• O lume nebună, nebună, nebună : GIULEȘTI — 
10 ; 16 ; 19,30, TOMIS — 8 ; 11 ; 14 ; 17 ; 20,15, VOLGA 
— 9,45—13 în continuare ; 16,45 ; 20.
0 Două bilete la matineu : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE PO
POARE (completare Cu dansatorii maghiari în Gre
cia) — 16 ; 18 ; 20,15, FLOREASCA (completare Pi
lule H) — 11,15 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Cînd tu nu ești : DACIA (completare Creierul) — 
8,30—16,30 în continuare ; 18,45 ; 21, COSMOS (com
pletare Sănătatea mintală a copilului) — 14,30 ; 16,30 ; 
18,30 ; 20,30.
o Muzicantul : BUZEȘTI (completare Lupta Internă 
a speciilor) — 10 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Reîntoarcerea Iul Surcouf :

»: n,i5:

— 13,30 ; 16 ;
9,30 ; 12 ; 15 ;
13,15 ; 15,45 ;

8,45—16,30 în

COTROCENI (com-
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sînt criticate frag- care nici n-au mai spectacol 7 Ce res- mal acordăm noi.,însă teatru, unor asemenea (Urmare din pag. I)

în curîndMACBETH"
în premiera

Celebra tragedie a lui 
Shakespeare — Macbeth — 
a intrat în repertoriul Teatru
lui „Lucia Sturdza Bulandra". 
Spectacolul, realizat de Liviu 
Ciulei, va fi prezentat în pre
mieră în ziua de 5 aprilie, în 
sala din bd. Schitu Măgureanu 
nr. 1, Podul Izvor.

în rolurile principale: Oc
tavian Cotescu și Clody Ber
toia.

— etapele investigației. Se stabilesc, în primul rînd, principalele secțiuni care trebuie controlate (această ierarhizare este ea însăși un procedeu euristic pe care și programul ordinatorului îl poate asimila). Se eșalonează etapele investigației pe criterii de e- conomicitate, sensibilitate a probelor, probabilitate ș.a.m.d.Nu am, se înțelege, intenția de a discuta în detaliu toate aspectele problemei. Fapt este că se deschide aci un vast cîmp de experimentare nu numai pentru psihologia gîndirii, dar și pentru psihologia genetică, pentru psihologia pedagogică, pentru teoria și practica pedagogică. însăși această adaptare a procedeelor euristice — în cadrul procesului de invățămint— la natura, la particularitățile domeniului constituie un subiect de experimentare, extrem de interesant pentru psiholog și pedagog.Pentru a realiza obiecti- ■ ■ vele discutate ar trebui ca în procesul instructiv să intervină într-o măsură mai largă stilul investigației de laborator. Am ținut recent, împreună cu colegii mei; Ileana Pampu și Ion Mîn- zat de la Institutul de psi- , hologie, cîteva lecții experimentale privind introducerea unor noțiuni elementare de probabilitate în școala elementară (clasa a IV-a). Pentru a evita asimilarea ideii de probabilitate sub forma unui simplu

pletare Dațl-ml un calmant)
18.30 ; 20,30.
• Blestemul rubinului negru : BUCEGI — 9 ; 11,15
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, DRUMUL SĂRII — 10 ; 15
17.30 ; 20.
eSfintul la plndă : GLORIA (completare Orizont 
științific nr. 1, 1968) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20.30, MIORIȚA (completare Flora australiană) — 9,30 ; 
11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45, ARTA (completare Pli
nea noastră) — 9—15,45 în continuare ; 18,15 ; 20,30.
• Careta verde : UNIREA (completare Orizont știin
țific nr. 12, 1967) — 11 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Am întîlnlt țigani fericiți : FLACĂRA (comple
tare Salut, Kenya !) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
« Valetul de pică : VITAN (completare Lauri celor 
mal .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 : POPULOR — 10 ; 15 ; 18 ; 20,45.
• Dimineți de Iarnă : MUNCA (completare Mira
cole) — 16, CRINGAȘI (completare Viața începe la 
40 de ani) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
O Tudor (ambele serii) : MUNCA — 10 ; 18.
O Moartea după cortină : MOȘILOR (completare 
Pași spre Brâncușl) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Spartacus (ambele serii) : RAHOVA — 15,30 ; 19.
O 30 de ani de veselie : PROGRESUL — 14,30 ; 16,30 J
18.30.
e Nu uita gara Lugovala : PROGRESUL (comple
tare Anatolia ospitalieră) — 20,30.
« împușcături pe portativ : VIITORUL (completare 
Gustav pacifistul) — 15,30 ; 18 ; 20,30, PACEA (comple
tare Mal bine să prevenim) — 16 ; 18 ; 20.
• Un idiot la Paris : FERENTARI (completare Nu
mai șase secunde) — 15,30 ; 18 ; 20,30.

O Filarmonica de stat „G. Enescu" (la Ateneu) : Con
cert de concerte. Dirijor : Mihai Bredlceanu — 20.
• Opera română : Liliacul — 19,30.
• Teatrul de stat de operetă : Țara surîsuluf — 
15 ; 19,30.
A Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) s 
Maria Stuart — 19,30, (sala Studio) : Castlliana — 
15,30, Jocul adevărului — 19,30.
• Teatrul de comedie : Nlcrilc 20.

raport static, am propus clasei să confruntăm rezultatul teoretic al calculului cu rezultatul unei experiențe. Am introdus într-o pungă un număr de bile negre și roșii, am calculat probabilitatea extragerii unei bile roșii și am trecut la experiență. Fiecare copil a extras, pe rînd, cîte o bilă. Ne opream din cînd în

unea sa caracteristică, cu acea așteptare concentrată pîndind, clipă de clipă, evoluția fenomenului, cu îneîn- tarea finală a previziunii înfăptuite — dincolo de oscilațiile temporare.In exemplul de mai sus nu intervine, propriu-zis, activitatea de creație a copiilor. Dar intervin o serie întreagă de elemente care

0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : Un tramvai numit dorință 
— 20, (sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : Comedie 
pe întuneric — 16 ; 20.
0 Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : Lovi
tura — 19,30, (sala Studio) : Femei singure — 20.
0 Teatrul Giuleștl (în sala Teatrului evreiesc de stat): 
Visul unei nopți de iarnă — 19,30.
? Teatrul „Barbu Delavrancea" : Cine l-a ucis pe 

arol al VI-lea 7 — 19,30.
O Teatrul Mic : Medalion Alecsandrl — 16, Tango — 20. 
0 Teatrul „Ion Creangă" : Năzdrăvăniile Iul Păcală 
— 9,30, Toate pînzele sus — 16.
0 Studioul Institutului de artă teatrală șl cinemato
grafică „I. L. Caragiale" : O noapte furtunoasă — 20. 
0 Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : 
Papuclada — 10, (sala din str. Academiei) : Vrăjitorul 
din Oz — 10.
0 Teatrul satlrlc-muzical „C. Tănase" (sala Victo
ria) : Varietăți ’68 — 19,30.
0 Ansamblul artistic al Uniunii Generale a Sindi
catelor : Cu picioarele pe pămînt — 20.
0 Circul de stat : Ansamblul Circului Mare din Mos
cova — 20.

„Baltagul" de Mihall 
Ivan

15,55 — Fotbal: Steaua-Farul.
17,45 — Pentru cel mici : Lanterna magică.
18,00 — Pentru noi, femeile !
18.30 — Curs de limba spaniolă — lecția a 9-a.
19,00 — Biblioteca școlarului :

Sadoveanu — Dramatizare de Alecu 
Ghilla. Prezintă Alex. Pint.

19.30 — Telejurnalul de seară.
19,50 — Buletin meteorologic — Publicitate.
20,00 — Tele-enclclopedla.
21,00 — Intîlnire cu... Astă seară, balerina 

tina Hammel Zlra.
21,10 — Film serial : „Evadatul".
22,00 — Arii și melodii vechi, în ritmuri noi 

Montaj muzlcal-coregrafic.
22.30 — Parada vedetelor.
23,00 — Telejurnalul de noapte.
23,15 — Telesport.

Crls-

Psihologiao
copilului

„Psihologia copilului* (apărută nu de
mult în „Editura didactică și pedago
gică") se impune, evident, ca o con
tribuție valoroasă pe tărîmul literaturii 
didactico-știinfifice. Imensul material in
formativ pe care-l înmănunchează, optica 
modernă prin care este interpretat acest 
material, încercările izbutite de a adapta 
metodele generale ale psihologiei la 
studiul copilului cît și introducerea me
todei de analiză și prelucrare matema
tică a datelor reținute în Timpul investi- 

interes

mintale se cer dezvoltate : atitudinea deschisă, receptivă față de experiență, capacitatea de a examina critic, lucid, situația și rezultatele obținute, o anumită detașare față de uzanțe, capacitatea de a regrupa în structuri noi un ansamblu de informații, capacitatea de concentrare și mobilizare „la înaltă tensiune" a

c*.id, făcînd bilanțul extragerilor și confruntîndu-1 cu raportul înscris pe tablă. Era o experiență reală, a- vînd farmecul aventurii care însoțește orice experiență adevărată, în care imprevizibilul, incertitudinea trebuiau să cedeze în cele din urmă (legea numerelor mari !) exigențelor rațiunii. Copiii au urmărit totul cu interes și chiar puțin amuzați de propria noastră emoție (dacă totuși bilele se încăpățînează și rezultatul se depărtează a-i preciabil de previziune ?). Activitatea din clasă ca- . pătă astfel stilul investigației de laborator, cu tensi-

concurează la crearea climatului respectiv — ceea ce ni se pare foarte important. Ele intervin însă cu deosebire cînd li se cere elevilor să emită ei înșiși o ipoteză, să găsească prin raționament și investigație o soluție. Rezolvarea problemelor în grup, unde devine posibilă confruntarea de opinii, explicitarea argumentelor și contraargumen- telor etc., s-a dovedit un procedeu de mare utilitate pentru stimularea creativității.Problema cultivării capacităților creatoare nu se reduce la strategii și procedee. Anumite calități

activității psihice. Spiritul de inițiativă, flexibilitatea mintală — așa cum a arătat prof. AI. Roșea — reprezintă calități de prîm ordin ale creației. îndrăzneala de a emite ipoteze și, deci, inclusiv curajul răspunderii pentru eventualele erori — presupune un grad înalt de încredere în forțele proprii, în capacitatea proprie de orientare în ansamblul situației. Toate acestea se pot forma treptat, în timp, într-un climat educativ a- decvat, într-un climat în care, efectiv, se rezolvă probleme, se emit, se discută, se confruntă ipoteze.Pentru ca tensiunea spe-

cifică actului creator să fie declanșată și — mai ales ! — menținută, este necesar ca un puternic fond motivational s-o sprijine. Fără un interes puternic pentru domeniul respectiv, fără o pasiune autentică, efortul creator nu are loc, sau nu-și cristalizează roadele. Există o întreagă ierarhie de factori stimulativi pe care școala îi poate cultiva. Unii sînt extrinseci: spiritul de emulație, aprecierea pozitivă a profesorului, a colegilor, a familiei, interesul pentru o profesiune a- numită. Sînt factori pe care școala se poate sprijini dar a căror contribuție este totuși limitată. Rolul esențial revine motivației intrinseci: „atracția pentru problematic" după expresia profesorului E. Rusu, tendința puternică, presantă, de a învinge în competiția cu necunoscutul, aspirația către ordine și claritate în interpretarea fenomenelor și, în sfîrșit, însăși această tendință fundamental umană de a construi, de a ființa activ și util dincolo de limitele strimte ale unei biologii avare.în cultivarea acestor calități rolul central — așa cum s-a subliniat de atîtea ori — revine profesorului, trăind el însuși în primul rînd, ca specialist și pedagog efervescența actului creator, izbutind să insufle elevilor, prin dinamica ideilor sale, prin forța personalității sale, imboldul și spiritul activității, creatoare.

tică a datelor reținute în Timpul 
gațiilor proprii conferă cărții u? 
științific aparte.

In primele capitole ale 
rii, autoarea este interesată de 
mentarea științifică a psihologiei copilu
lui, pune chestiuni de ordin general teo
retic care au menirea de a lămuri și de 
a deschide totodată perspectiva proble
melor ce urmează a fi dezbătute.

O contribuție ori
ginală aduce cartea 
în analiza diverselor 
procese psihice ale 
copilului. Autoarea 
demonstrează că u- 
nele dintre trăsătu
rile personalității nu 
se dezvoltă în același ritm, la același ni
vel, că sînt cazuri cînd datorită influen
ței mediului ambiant anumite trăsături 
pozitive sau negative ale personalității 
devin foarte pronunțate, ajungîndu-se în 
felul acesta la așa-numite dezarmonii 
psihice. Problema a mai fost abordată 
în literatura de specialitate. In paginile 
lucrării la care mă refer, această im
portantă latură a psihologiei copilului 
este analizată însă dintr-un unghi de ve
dere nou. Meritul autoarei este de a fi 
conturat cadrul general în care începe 
și se desăvîrșeșfe dezvoltarea psihică a 
copilului, cadrul relațiilor sociale. Rele- 
vînd că trecerea de la un stadiu de dez
voltare la altul este determinată de res
tructurarea principalelor tipuri de relații 
ale copiilor, determinată, la rîndul ei, de 
modificarea tipului principal de activi
tate în care este antrenat copilul, Ursula 
Șchiopu depășește modalitatea de tra
tare functionalists, izolată a proceselor 
și activităților psihice, prezentă în alto 
lucrări similare.

In partea a doua a volumului, care cu
prinde principalele etape de vîrstă ale 
copilului (nou născutul, antepreșcolarul, 
preșcolarul, școlarul), se concretizează 
multe dintre tezele teoretice fundamen
tale expuse în capitolele de început. Se 
insistă astfel asupra principalelor achizi
ții de ordin psihic ale copilului în fie
care din stadiile sale de dezvoltare care 
se structurează și restructurează ducînd 
în final la constituirea personalității lui. 
Apare subliniat de fiecare dată elemen
tul superior, calitativ nou care deose
bește un stadiu de dezvoltare de altul 
și care pregătește sau marchează trece
rea la o nouă treaptă a vieții psihice. O 
astfel de amplificare, sistematizare și 
ierarhizare treptată a creșterii copilu
lui este posibilă numai datorită încadră
rii în forme de activitate umană din ce 
în ce mai complexe, care îl solicită di
rect atît pe latura formării unor capa
cități, deprinderi, cît și pe cea a dez
voltării celor existente. Tocmai de aceea 
în paginile lucrării se insistă asupra ro
lului jocului copilului preșcolar în for
marea și dezvoltarea imaginației, a în-

lucrâ- 
funda-

note de lector

văfării la școlar, asupra dezvoHăriî capa
cităților intelectuale, operatorii. RefariH 
mai dese apar îndeosebi la 
ției In dezvoltarea general 
și caracterială a copilului.

Chiar din această sumară 
a conținutului cărții cred că 
faptul că autoarea nu concepe psiholo
gia copilului ca o știință „înțepenită*, 
cu adevăruri absolute, ci, dimpotrivă, 
are o viziune dinamică asupra ei, o în
țelege ca fiind — cum e și firesc — 
într-o continuă îmbogățire, adîncire și 
prefacere. De aceea ea abordează ală
turi de probleme asupra cărora psiho
logii se pronunță cu certitudine și al
tele, nepuse însă suficient ia punct în 
literatura de specialitate. Unele dintre 
ele sînt lăsate deschise în continuare, 
altele, însă, își găsesc o rezolvare, fie 
ea și parțială, în sugestiile contribufive 

ale autoarei. Ea fruc
tifică din plin pro
priile cercetări efec
tuate de-a lungul a- 
nilor, începînd cu 
cele referitoare la re
flexele catenare ale 
sugarului (1954), la 

jocul copiilor (1955), confinuînd cu cele 
asupra gîndirii cauzale a copilului pre
școlar, dezvoltarea sensibilității croma
tice a elevilor claselor I—X (1962) și 
terminînd cu cele mai recente studii a- 
supra operativității și strategiei gîndirii 
copiilor în situații de predicții (1967). 
Pe baza acestora, cu deplină reușită, ni 
se conturează un copil al zilelor noastre, 
concret, cu viața sa proprie, cu preocu
pări specifice vîrstei, angajat să facă 
față unor anumite cerințe și, ca atare, 
determinat în dezvoltarea sa tocmai de 
ele. In acest context capitolul XI, „Ado
lescența", excelează. Aici se pun pro
bleme vitale legate de conduita socială 
și majoratul civil, orientarea școlară și 
profesională, concepția despre lume și 
viața adolescentului.

Lucrarea se distinge și printr-o impre
sionantă bibliografie de specialitate (sînt 
citate peste 360 lucrări), care repre
zintă — după mărturisirea autoarei — 
doar o parte din cele consultate și ci
tite. Ceea ce frapează insă este nu atît 
numărul mare al lucrărilor citate, cît mai 
ales varietatea lor. Cu toate acestea, 
poate că într-o nouă ediție ar fi nece
sară o selecție a indicațiilor bibliogra
fice, pentru a face loc, în anumite pa
gini, fie unor analize, fie reliefării mai 
pregnante a punctului de vedere al au
toarei.

Ceea ce caracterizează volumul este 
viziunea amplă asupra dezvoltării psihi
cului copilului, contribuția meritorie la 
rezolvarea unor probleme de interes 
major, un mod de tratare strict științific 
prezentat înfr-o limbă frumoasă, larg ac
cesibilă. „Psihologia copilului" repre
zintă o reușită a autoarei și a psiho
logiei românești în general, un instru
ment de lucru atît pentru sfudenți, cer
cetători, profesori, cît și pentru un pu
blic receptiv la problematica fină, dis
cretă dar totodată infinit de complexă și 
de o acută însemnătate socială, a 
formării și dezvoltării tinerei generații.

Asistent univ. Mihai ZLATE 
Universitatea București

rolul crea- 
intelectuală

prezentare 
se remarcă

i
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Am ajuns Intr-adevăr Ia poalele munților, dar munții ră- mîneau mereu în depărtare, cu toate că mergeam spre ei de aproape o oră, cu un tren mic cu care am schimbat la Iași pullmanul, apoi cu un autobuz. Ne-am oprit într-un sat și ne-am dat jos. Eram de fapt tot la cîmpie, cu toate că munții, rămînînd îndepărtați, dacă te uitai mai mult la ei le vedeai culoarea verde albastră a brazilor și văile fumurii, care se formau între crestele lor roșcate;Din hodorogeala autobuzului am căzut într-o liniște în care cîntecul unui cocoș îți spărgea urechile. „Hai, Surupă- cene, zise inginerul, cu micul îui geamantan în mînă, luînd-o înainte, ia uite ce frumos e pe-aici... Ăsta e un sat cu țărani care mai poartă plete, ca pe vremea lui Ștefan cel Mare, la uită-te la ăla care trece cu mînzatul de funie !“ Ala părea însă vechi ca de pe vremea lui Dragoș Vodă, așa îmbrăcăminte avea și căciulă în cap în plin soare de august, al fl zis că nu și-o scoate niciodată, nici măcar la masă... De necrezut ml se păru cînd îl auzii vorbind românește cu inginerul, adică într-o limbă de azi, ați venit iar pe la noi, da, am venit, mă angajați și pe mine, te angajăm, cînd începeți, curînd, chestii d-astea........Da fetele lor tot așa sînt,domnule inginer ?“ „Văd eu că ți-e gîndul tot la fete," zise Inginerul vesel șl el, în timp ce se abătea din drum și intra într-o curte. Ne ieși înainte un fel de funcționar care ne conduse în casă și inginerul îi spuse : „Angajază-1 pe tovarășul Surupăceanu și dă-i în primire o echipă. Fă-1 rost unde să doarmă. Eu mă duc pe la sfat să vedem cum stăm cu mîna calificată, ce-a făcut președintele, mi-a găsit cîțl dulgheri l-am spus ?“ „Cred că ne-au găsit mal mulți decît avem nevoie, sînt gata să înceapă, vă așteaptă de trei zile cu teslele și fierăstraele în mînă pe-acolo pe lîngă sfat, stau tolăniți alături în luncă". „Perfect", zise inginerul șl ieși lăsîndu-și geamantanul în odaia de alături, unde se instalase.Funcționarul ml-a găsit o cameră și primele zile s-au topit în așteptare. Bineînțeles că am bănuit de la început că ideea cu pistolul cu aer comprimat care să pîrîle în burta muntelui era doar o vorbă cu tîlc șl nu una care să mă întîmpine acolo asurzindu-mi urechile, abia a treia sau a patra zi am văzut că Intră în sat un camion care trage undeva într-o poiană și din el se dă jos un șofer care întreabă de mine. „Eu sînt", i-am spus. „Adu-țl echipa și descărcați materialul". M-am uitat să văd despre ce era vorba : era hîrtie gudronată. Am dat-o jos șl 
am așezat-o cu țăranii mei în grămezi. Pe urmă camionul a plecat și am mai așteptat degeaba o zl oînd a venit Iar un 

camion, tot cu hîrtie de-asta. Au început apoi să vină mal des alte camioane, cu alte materiale, a apărut un specialist care a marcat terenul șl satul s-a umplut de tot felul de oameni. Construiam barăci, magazii pentru depozite, birouri din plăci prefabricate, cu geamuri și uși... Nici nu știu cum m-am pomenit șef, nu pentru că inginerul mă numise, ci fiindcă mă pricepeam fără să fi învățat vreodată, dam ordine și mi se auzea gura peste tot și de unde la început trebuise să mă stăpînesc să nu se vadă că îmi plăcea cum indicațiile mele se transformau în fapte, cum omul se punea în mișcare sub ochii mei și terenul se modifica, mai pe urmă această plăcere a pierit și nu mai mă mulțumeam să văd că oamenii se mișcă, acum vroiam să se miște mai repede, fiindcă îmi dădeam seama că această construcție nu însemna încă nimic, abia după terminarea ei avea să se vadă care erau planurile inginerului. „Ce-o să se facă aici, domnule inginer", îl întrebam sub o formă sau alta cînd aveam ocazia să-1 văd venind pe la noi. Prinsese obiceiul ca drept răspuns să facă doar așa un gest cu degetul, care cuprindea un foarte mare teren cît ținea zarea de-acolo de la marginea satului două treimi din cît vedeai cu ochii. A treia treime, satul propriu-zis, era inclusă și ea cu un semn din toată paîma, adică după aceea, mal tîrzlu, îi vine rîndul și satului șl reteza aerul energic, adică totul va dispărea, tot ce se vede va fl ras. După care ducea un deget la gură în semn că nu trebuie vorbit cu nimeni despre asta. „Iese scandal cu urmașii lui Ștefan cel Mare, mi-a spus el de la bun început Dacă se află înseamnă că tu le-ai spus ; fii atent!“Numai că urmașii ăștia nu numai că știau totul, cl și ceva în plus față de mine, și anume că înlocul satului lor va fl un oraș șl că pe terenulacela misterios dinspre răsărit se vor ridica fabrici,care vor face nu știu ce cu sarea din munți, o să fie adusă de-acolo prin tuburi topită în apă fierbinte și apa aia o să încălzească șl orașul prin țevi să faci baie înpielea goală pe gerul Bobotezei. „Nu-i așa, dom’ șef ?“, măîntreba cîte unul după ce își termina în felul ăsta pălăvrăgeala, care nu se potrivea cîtuși de puțin cu pletele lui strămoșești. „Așa o fi ! răspundeam, din moment ce dumneata știi ce nu știm noi, ce mai întrebi ? Mai bine i-ai da înainte cu acoperișu-ăla, că ne-apucă gerul Bobotezil cu el neterminat și n-o să mai poți să faci baie în pielea goală. Nu știam că pe-aici se face baie îmbrăcat".Rîdeau. Țăranii nu se deosebesc de bucureșteni decît prin haine, au aceiași ochi rotunzi care se uită drept la tine cînd vor să nu-ți spună ce gîndesc și aceeași hoție în glumă, 

cînd nu știi dacă se ia pe ei la vale cînd face pe-ăl care nu înțelege sau te ia pe tine. Ca și bucureșteanul de la mine din cartier, nu cel de pe Calea Victoriei. „Iertați-ne, zice, că noi nu pricepem, cu mintea noastră cea proastă". El cînd spune vorbele astea nu e chiar prost șl eu cînd auzeam pe cîte-unul așa i-o tăiam fără nici-un respect : „Lasă-te dumneata de chestii de-astea de pe vremea Iul Papură-Vodă șl Ion Creangă și pune mîna pe blană, că nu ești nici atît de deștept pe cît te crezi șl nici atît de prost pe cît vrei să mă faci pe mine să te cred. Muncește cu toată capacitatea, dacă vrei să ne mai vedem la față, că n-am făcut nuntă împreună, să ne fie așa de greu să ne despărțim". Eram din ce în ce mai poruncitor și mă miram oînd îl vedeam că mă ajutau. „Așa dom’ șef, mă aproba de obicei chiar cîte unul dintre ei care era și cel mai bun și căruia pesemne nu-1 plăcea că munca lui era la fel plătită cu a altora nu atît da dibaci ca el, nu-i slăbiți deloc că ăștia sînt în stare să-i apuce primăvara ca să cîștige pe degeaba banii poporului".Nici nu putea fi vorba, am terminat barăcile pe la sfîrșitul lui septembrie, puteau să doarmă în ele sute de oameni, care de altfel și le umplură în cîteva zile. Și într-o dimineața lată că auzii într-adevăr pîrîitul unui pistol cu aer comprimat și văzui primul grup electrogen care îl alimenta. Terenul avea pietriș la suprafață, o jumătate de palmă, pămînt nearabil, dur dedesubt, ales poate și pentru asta, scrîșnea piatra sedimentată și ieșeau scîntei de sub tăișul tîrnăcopulut Curgea sudoarea pe tîmplele oamenilor. Mă grăbii într-acolo să văd. Era un băiat scund care îl ținea în mînă dar cu umeri muschiuloși îmbrăcat într-o salopetă neagră. Nu numai eu venisem să mă uit, avea poate toată lumea Impresia că dacă ceea ce urma să se ridice peste aceste locuri era ceva neobișnuit care avea să le schimbe din temelii viața, temelia aceea numai așa putea fi săpată, cu ajutorul unor astfel de instrumente neobișnuite, dintre care unul își șl făcea auzit pîrîitul lui de început. Curînd mai veniră vreo trei și toate continuară în același loc. îmi închipuiam că în zilele următoare o să se umple cîmpul cu ele și mă dusei la inginer care în această zi era șl el acolo. „Ei, l-am zis, acuma îmi dați șl mie unul de-astea ? N-are Importanță că nu e în burta unui munte, e la picioarele lui, merge și-așa !“ „Știi ce-o să fie aici ? zise el, ca și cînd nu m-ar fi auzit, dar cu un glas care îmi cerea să deschid urechile, fiindcă ceea ce avea să urmeze mă atingea direct și de felul cum voi înțelege spusele lui atîrnă șl hotărîrea pe care urma s-o ia în privința mea ; adică, știi ce te-așteaptă pe tine în viitor în legătură cu ceea ce ai văzut că începe aici 7 Lasă 

figura cu pistolul cu aer comprimat că nu pentru munca asta te-am adus eu cu mine din București și te-am luat cu mine în tren, să vii aici să te joci. Aici, continuă el, o să fie o uzină electrică pe care trebuie s-o construim de urgență înainte să ne punem planurile îh aplicare, sau în orice caz cu precădere, pentru rațiuni care nu e cazul să ți le spun, fiindcă înțelegi și singur : uzina electrică înseamnă lumină și energie, n-o să utilizăm grupuri electrogene scumpe pentru un șantier așa cît o să fie ăsta, încît : adio Surupăcene șl nu mă uita, șefi de brigadă găsesc cît vreau eu, dar electricieni gata pentru ziua cînd uzina o să înceapă să-mi dea curent nu prea am, e mare căutare în branșa asta, așa că peste cîteva zile plecarea la D„ la școala de calificare: să-mi scrii de-acolo și să-mi spui cum îți merge capul".Lăsă să treacă o pauză în eare timp se deplasă într-o direcție spre ceva care îi atrăsese atenția și începu să strige că nu se făcea bine ceea ce era acolo, apoi se întoarse spre mine și îmi mal spuse : „In U.T.M. te-ai înscris ?“ „Nu !“ îi răspunsei. „N-a venit nimeni să-ți ceară ?“ „Nu!“ „Nu-1 nimic, o să te înscrii acolo, bagă de seamă să nu cumva ca In loc să începi prin a învăța, să vii să-mi spui că te-ai luat la ceartă cine știe cu cine șl te-au dat afară de la cursuri. Nu ăsta e scopul. Orice altceva ce ți se va cere să faci, să nu discuți cît timp n-al carnetul de electrician în buzunar, fiindcă așa ceva îți aparține obținut de tine, nu dat de alții șl ca atare nimeni nu poate să ți-1 retragă. Restul nu contează". Mi s-a părut mie că spusele lui au un punct care nu era prea limpede, dar nu l-am mai întrebat nimic, fiindcă în linii mari înțelesesem : că un carnet de calificare merita totul și că înainte de orice, adică înainte de pildă de a încerca să înțeleg de ce trebuia să mă înscriu neapărat în U.T.M., trebuie să mă gîndesc că scopul meu era să mă calific și că lucrurile acestea se legau strîns între ele, șt nu era de nasul meu să stau să le discut: erau, în orice caz, gata discutate de alții și ce mă interesa pe mine, «ă-mi cîștlg ceea ce nu mi se va mai putea lua dacă învățam.
★N-aș fl crezut vreodată că învățatul poate să-țl facă o plăcere așa de mare, păstram mai degrabă în minte de cînd eram mic, de la școala primară, ideea că un fel de trudă fără nume ți se așează pe creier și țl-1 strînge șl îți vine la un moment dat să uiți și de învățător și de tot ți s-o lai la fugă afară să scapi.

de Marin PREDA
Publicăm în numărul de față nn 

fragment din romanul ,,Intrusul", aflat 
în curs de apariție la Editura pentru li
teratură.
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Păstram temerea că șl acum, la nouăsprezece ani, o să pățesc la fel, uitînd că mai pe urmă am învățat bine în clasele a cincea, a șasea și a șaptea, în special la matematică ți geometrie, cînd știam să extrag o rădăcină pătrată și chiar să rezolv ecuații de gradul întîi, lucru care nu fusese obligatoriu pentru toți, ne arătase învățătorul numai pentru noi, cei mai buni din clasă și eu învățasem. Ce bine îmi prindeau acum toate acestea și ce ușor mi se părea nu numai să memorez, ci și să înțeleg perfect toate legile eare ni se predau despre electricitate. Eram, de altfel, singurul dintre cursanți care aveam cunoștințele necesare asimilării integrale a lecțiilor, fiindcă unii nu mai știau nici Bă facă o înmulțire cu zecimale, dacă știuseră vreodată, darmite să înțeleagă ei legea lui Ohm. Cînd profesorul a anunțat-o pentru întîia oară, s-a așternut o tăcere ca de gheață asupra clasei și parcă pentru, a-șl feri. creierele ca nu cumva să se uite el în ele și să vadă în ce beznă zac, toți se uitau In jos, ferindu-și ochii, aceste ferestre care îl putea da de gol. Numai eu m-am uitat la el liniștit, fiindcă citisem înainte în manual și pentru mine această lege ml 
se părea cel mai ușor de înțeles lucru că intensitatea curentului staționar care trece printr-un conductor metalic iste proporțională eu tensiunea electrică aplicată la capetele onductorulul și invers proporțională cu rezistența electrică a acestuia. Ciudățenia e că, în cele din urmă, prin meritul maiștrilor și profesorilor șl mai ales prin aplicații practice, pînă la urmă începeau să înțeleagă și majoritatea, fiindcă îți arăta conductorul să-l vezi și îți experimenta clar cu aparatele, pînă se pricepea nu atît teoria, ca o formulă care trebuia învățată papagalicește pe dinafară, ci consecințele el în construcția și întreținerea unei instalații. In orice caz, se obișnuiau cu ea, cu electricitatea, chiar dacă n-o înțelegeau încă. Unul dintre noi, de pildă, demontă într-o zl foarte rapid comutatorul de lîngă ușă și cu- noscînd puterea rețelei puse două degete direct pe sîrme. Aștepta astfel la ușă cu aerul că stă și el acolo, că a venit mai devreme, și „Ce mai faci cutare, noroc", șl întindea mîna... Celălalt i-o lua și în aceeași clipă cădea jos scoțînd un urlet... Și repetă figura ținînd în mînă clanța ușii închise. De astă dată urletul se auzea de-afară... Pînă cînd 11 luă maistrul la rost și îi arătă că nu-și dă seama ce face, •xplicîndu-l încă o dată noțiunea de masă, care dacă s-ar forma cu el chiar și de la o sonerie al cărei curent nici nu-1 simți la mînă de slab ce e, poți să mori acolo agățat de cîteva firișoare subțiri cît firul de păr...Locuiam într-o casă singură în curte, cu patru odăi mari.

9

barăci șl închise chiar el ușa cu o grijă în felul cum o făcu, că ai fl zis că vroia parcă să-mi spună ceva cu totul deosebit Mă cuprinse veselia aceea a mea care abia aștepta un prilej să se manifeste.Nu știu de ce credeam eu că asta e ceva care se transmite, mai alea că adesea se și transmitea, vedeam cel puțin un •urîs în ochii sau pe buzele celuilalt, iar cînd nu vedeam, a mea se întețea, pe de-o parte fiindcă nu credeam că mi se putea rezista, pe de alta pentru că mi se părea foarte earaghios chipul încruntat, pînditor, sau lipsit de bunăvoință •1 respectivului. Cu toate acestea dacă mă gîndesc bine, nu sînt totuși aceștia anii care mi-au lăsat în suflet urmele cele mai adînci și dacă mi-amintesc totuși de ei în oarecare ordine e pentru că în realitate nu eram fchiar vesel, sau mal bine zis nu eram eu. Dacă de pildă eram supărat și-mi ridicam ochii, copacii mi se păreau după felul cum dădeau din frunze, sau cum pur și simplu își împreunau crăcile în tot felul de figuri și cum stăteau strîmbi, că rîd... Sau dacă mă uitam în sus, și chiar dacă nu știu cine mă scosese din sărite și fierbeam de furie, norii pe cer mi se păreau o uriașă lume în lumină care petrecea. Oriunde aș fi întors capul dădeam fie de garduri cu dinți de lemn tăiațl anume 
la vîrf ca să rînjească la mine, fie de cîte-o femeie sau fată 
a cărei sprinceană abia se ținea să nu se miște în sus într-o înțelegere ascunsă sau ca un semn de recunoaștere că nu • nevoie să spunem ce simțim fiindcă știm că e același lucru... Chiar și cînd sărea la mine cîte-un cîine, în timp ce gura Iul înspumată clănțănea să mă sfîșie ochii lui mi se păreau că sticlesc în virtutea aceleiași porniri asemănătoare cu a mea, iar pielea care i se dădea îndărăt cînd își arăta colții mi se părea o izbucnire de rîs pe dedesubtul datoriei cîinești de a fi rău... De aceea și umblam adesea prin sat cu mîinile goale și cînd întîlneam vreunul care n-avea nici-un chef să se dea la mine, mă dădeam eu la el și după ce îl stîrneam, îi întorceam spatele cu gura pînă la tirechi și îmi vedeam de drum fiind sigur că nu se poate să muște cîinii... Astfel, nici sudoarea oamenilor pe tîmple, cînd îi vedeam pe șantier cu tîrnăcoapele sau lopețile în mîini, nu-mi părea semnul trudei 
și istovirii, deși cîteodată îmi sărea în ochi gălbeneala eîte-unuia sau tremurul izmenelor altuia, care nu mai putea. „Hai, nea Izmană, strigam, ce te-ai îngălbenit așa, pune mîna 
și mănîncă mai bine cînd vii pe șantier, nu vîrî banii la elorap să-ți cumperi motocicletă!“. „Fir-ar a dracului de 

din care administrația școlii scosese tot ee avusese o dată proprietarul, în afară de masa de bucătărie și cîteva dulapuri și adusese cam cîte șase paturi suprapuse în fiecare odaie. Mîncarea ne-o căram singuri în marmite din altă casă, unde se gătea și pentru alții și era îngrozitor cu apa care nu curgea decît cîteva ore pe zi și nu atunci cînd eram noi acolo și totdeauna era o problemă spălatul veselei, pentru echipa de servici care trebuia să ajute femeile la strînsul mesei. Dar chiar și cînd curgea, duminica rămîneam cîte o dată cu săpunul pe față, rași pe jumătate, sau cu capul plin de elăbuc sub robinetele care începeau să fîsîle. Alergam pe la acei vecini care aveau cișmele și începeam să pompăm nu totdeauna cu succes, fiindcă șl aici cișmelele aveau un debit limitat... In general, istoria apei în acest oraș ne aducea, seara așa pe lună, cînd ieșeam șl noi la plimbare, amesticat cu mirosul de tel și niște adieri așa oarecum împuțite care te făceau să nu mai fii sigur cînd te izbea parfumul florilor dacă nu va fi urmat imediat și de alt parfum și să-ți ferești respirația cînd fără voia ta ți se umfla pieptul... Uneori discutam pe tema asta și cădeam de acord că în cazul cunoștinței unei fete nu trebuia riscat să-i spui că îți place de ea într-o astfel de plimbare, trebuia dusă undeva în afara orașului, pe-un răzor sau o potecă de țară șl acolo făcută declarația respectivă. Alții spuneau că în principiu ideea e valabilă dacă e vorba de-o fată străină de oraș, dar că pe una născută și crescută aici n-o deranjează, probabil că nu-și mai dă seama... Așa, trebuia să constatăm mirați că unii nu suportau nu numai discuții de acest fel, dar nici altele mult mai inofensive, la masă, de pildă sorbecăitul altora, sau plescăitul din limbă, sau clefăitul cine știe cui... îl vedeai că se uită cu ură la el, pune lingura de-o parte și se ridică de la masă ; și-i spunea vecinului tare : „păstrează-mi și mie farfuria că eu aștept în dormitor pînă termină nesimțitul ăsta cu clefăitul și să pot pe urmă să mănînc și eu“...în acest timp m-am împrietenit cu unul care pe urmă »-a îndepărtat de mine, lăsîndu-mă deodată să descopăr că mulți dintre noi aveau de pe acum o gîndire nenaturală, cu toate că de pildă nu s-ar fi putut spune că învățătura prea multă de carte ne-ar fi falsificat-o sau viața noastră din familie, complicată, ne-ar fi influențat-o în cei șapte ani de-acasă. Era un băiat bălan cu niște ochi care aveau darul să se lipească de sufletul tău de la prima încrucișare de priviri... Intr-o zl mă pomenesc cu el că se ridică din banca Iul, se întinde spre mine și îmi pune pe scobitura pupltrului un foarte frumos creion Castel, tăiat puțin la cap și pe locul tăieturii scris un nume : A. Petrică. Era numele lui, îl chema Aanei Petre. „Mulțumesc mă, Petrică, i-am spus, dar ce, tu ai mai multe ?“ „Ți-1 dau așa, ca amintire", mi-a șoptit el. „Dar ce zic, ne părăsești, după cîte

10

motocicletă ! făcea șl țăranul cu un glas care confirma că e adevărat că vroia să-și cumpere, dar că n-avea ce face din moment ce asemenea lucruri existau. Stau acolo în vitrină, dom’ șef, și îți lasă gura apă cînd te uiți la ele ce noi sînt", mai zicea el și le înjura iar, fiindcă îl puneau la asemenea caznă.Așa și inginerul mi se păru că el închidea ușa cu grijă ca să rămînă numai cu mine și să se bucure că am ieșit electrician... Iar o îngrijorare fără nume, ca o părere care putea fi lumina soarelui care îi cădea din spate și îi punea chipul în umbră, nu ml se păru că e la el ceva adevărat. Nici nu eram atent la asta, așa cum nu mai ești atent la o casă după ce i-ai ridicat pilonii, au fost puși, gata, urmează acum să ridici pe el frumoasele ziduri și odăi care au acum pe ce dura. Tot așa era pentru durata vieții mele, care se înfigea amețitor de departe în timp, statura inginerului Dan. Nu se oferise el singur să fie acest stîlp pe puterea căruia urma ca noi să construim o altă lume ? Eu eram unul din primii lui oameni care ținea la el cu un sol de nepăsare care e mal puternică decît dragostea (nu-i scrisesem, de pildă, nici-un rînd cît timp fusesem la școală) fiindcă își înfige rădăcinile în inima noastră nesilit, în deplină libertate, așa cum face floarea cu ale ei în pămînt, fără ca noi să vedem cum se întîmplă. Ori spre dragoste oamenii sînt împinși și de Interes, în timp ce nimic de acest fel nu exista între noi doi: nu dorința de a-mi schimba meseria mă atrăsese spre el, mă simțeam bine cu meșterul meu, cl îmi schimbasem meseria ca să fim amîndoi alături, fiindcă îmi dădusem seama că șl el avea nevoie de mine, și ca acest lucru să fie cu putință trebuise să mă calific.înainte de a intra la el înțelesesem și mai bine acest lucru văzînd ce se petrecuse între timp pe șantier: acum nu mai erau sute, ci mii de oameni, locul, pe o întindere de kilometri, era plin de materiale, de excavatoare care scormoneau neîncetat în adîncuri, de camioane care încărcau și descărcau pămînt, ciment, sîrme, țevi și tot soiul de unelte. Pîrîitul pistoalelor cu aer comprimat venea acum din toate părțile și pe toate tonurile asemeni mitralierelor pe front, gros și îndepărtat dintr-un colț care te lua prin surprindere asurzitor colea la doi pași, ascuțit undeva călare pe o schelă metalică, unde punea nituri, întrerupt în altă parte de puterea rezistenței marilor pietroaie care trebuiau sparte și îndepărtate, filoane de cremene de-ale muntelui întinse pînă aici

știu eu o să lucrăm după calificare împreună la Șar, de-acolo vii și tu I Sau te pomenești că o să tragi chiulul și te angajezi în altă parte. Nu știu dacă o să te repartizeze !* El se uita la mine fără să clipească și aș putea să spun că îmi asculta glasul cum ar fi ascultat o muzică, așa de contemplativ mă privea. Ca edev era printre cei șapte-opt care promiteau să se califice în cele mai bune condiții, iar ca utemist în timpul alegerilor se făcu galben în banca lui cînd un ins de la raion îi strigă numele cu al meu șl cu încă al unuia să facem parte din birou. Asta mă miră cu atît mai mult cu cît fusesem deja anunțați, nu era o noutate ce auzeam. „Ce e, Petrică îl șoptii, te-ai răzgîndlt T Iau eu cuvîntul și spun că n-o s; poți face față sarcinilor șl propunem pe altcineva". S-a v it la mine cu privirea mare: era adevărat, glumeam pe chestia asta ?! Nu mă bucuram că am fost ales acolo?! Am înțeles imediat că intr-adevăr trebuia să renunț ctnd era vorba de U.T.M. la felul meu de a fl șl am și renunțat pe loc șl am Început să mă uit șl eu atent spre prezidiu. Și a fost cu atît mai nimerit cu cît pe urmă am fost ales secretar șl Petrică se uita la mine topit parcă ml-ar fi spus : vezi, dacă nu te avertizam eu la timp, cine știe ce-al fl făcut, poate chiar al fi rîs și ar fl fost o nenorocire. De fapt ținea parcă atît de mult la mine incît aveam impresia netă că fericirea lui ar fl să ajung eu într-o zi să gîndesc ca el șl să fac eu în locul Iul ce-ar vrea el să facă șl nu poate. Dar ce anume ? Și de ce nu o făcea el pur șl simplu și își punea în felul ăsta foarte ciudat speranța în mine? De ..ce, adică, nu putea ?Era adevărat că nu știa, de pildă, să spună clar ce gîndea cînd 1 se întîmpla să fie nevoie să la cuvîntul, se bîlbîia complet, se făcea gălăgie în adunare, nimeni nu-1 mal asculta și părăsea tribuna exact parcă în acel moment cînd chiar dacă ai fi dat un premiu ca să spună cineva ce-a înțeles din cuvîntarea lui și tot n-ai fi găsit unul... Era apoi adevărat că le cam încurca chiar și cînd nu era vorba să susțină o problemă prin luare la cuvînt... După cum tot adevărat era că nici hîrtiile, procesele verbale, nu știa nici să le întocmească șl nici să le țină în ordine... Dar era tot atît de adevărat că în cadrul biroului nu se mai bîlbîia nicidecum și ca o surpriză vorbea parcă chiar mai bine decît noi... Că încurcăturile lui nu erau chiar atît de fără sens, știa adică ce face, vedeam bine că în felul ăsta nu-1 puteai trage la răspundere și că la urma urmei lucrurile acelea în discuție nici nu prea meritau să învl-
.................................................... ■.................................................................................. ..... ................
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pe dedesubt, de culoarea ficatului, In care capul metalic al pistoalelor juca și scăpăra ca din uriașe amnare încleștate în ghearele pămîntului negru. Dacă vroiai totul putea să ți se pară șl un nemaivăzut dezastru, cum poți să spui de un răsărit de soare că seamănă cu un apus, să-ți închipui că aici a fost cîndva o mare așezare omenească împreună cu atelierele unei civilizații fantastice și că totul a fost ras pînă la temelii de un incendiu sau de un bombardament; era tocmai ceea ce se vedea, temeliile, și rar, ici colo jumătăți de ziduri sau schele de turnuri drepte, care era greu să spui ce vor deveni. De satul strămoșilor lui Ștefan cel Mare nu se atinsese încă nimeni, se vedea însă că de lîngă el pornea și noul oraș nu chiar de-aproape, dacă te uitai bine, ci de la un kilometru distanță, dar de departe părea să fie în continuare din pricina unei șosele late la care se lucra șl care avea să fie, după cum am înțeles, asfaltată și legată do șoseaua națională București—Suceava . Neaoșii țărani cu plete pieriseră, fie că erau acum înghițițl de cel peste cinci mii de oameni care veniseră aici de prin alte părți, fie că,, mai știi, poate că chiar se tunseseră, fiindcă nu mal dădui cu ochii de nici unul din vechea mea brigadă de o sută de inși cu care ridicasem primele barăci. Uzina electrică însă era aproape gata și intrai In ea înainte de a veni la inginer : acolo simții, înfuriat, că sînt unul din atîtea mii, cineva de sus care lucra chiar în viitoarea cabină a tabloului de anclanșări se uită foarte neprietenos la mine și mă Întrebă ce doresc. „O să lucrez și eu aici, zisei, dîndu-mi seama, în același timp, că glasul meu era al celui care se pretinde cu vechime pe șantier, nu ca alții care au venit pe urmă, sînt electrician...*. „N-avem nevoie de electricieni, răspunse individul cu patentul în mînă și apoi îmi arătă cu el undeva în direcția șantierului; pe-acolo, zise, au nevoie, la sapă șl la lopată". Și atunci simții că singurul om de care eram legat pe lume era inginerul Dan și că față de toți aceștia care veniseră cît fusesem eu plecat era și el un străin ca și mine, cu toate că era șef... Nu ne cunoscusem noi doar amîndoi în București la doamna Sorana și nu-mi vorbise el atît de mult tocmai ca să fim aproape unul de altul ? Cu cîți putuse el să vorbească la fel ca și cu mine șl dacă în general mai repetase el această figură, după plecarea mea, cu cineva... în șase luni ? Șase inși ? Doisprezece ? Cel mult ! Făceam parte dintre aceștia și mă simții imediat în siguranță în timp ce dublam liniștit la douăzeci și patru numărul 

nuilești cu ele pe-un om... In orice caz simțeam, fără să mă gîndesc prea mult de ce, că fără el nicl-o ședință nu mi se părea în ordine, îmi lipsea prezența lui care mă făcea să vorbesc eu bine în locul lui, să țin eu descurcate sarcinile care ni se trasau de la raion, să întocmesc eu procesele verbale... Celălalt membru din birou pe care îl chema Dămă- ceanu Iile era spre deosebire de Petrică un ins care știa să vorbească. Tat-său era țăran ceferist, fochist sau așa ceva. Dar și ăsta vorbea puțin și era tot timpul posomorit, parcă tocmai atunci cu o jumătate de oră înainte ar fi întîlnit sau descoperit niște dușmani ai organizației U.T.M. șl acum aștepta să i se dea cuvîntul și să-i demaște. Dar nu se grăbea și uneori amîna această operațiune pe altă dată, în special cînd eram convocați la ședințe unite de către oraș. Cuvîntul lui se compunea din afirmații scurte și răstite : „Tovarăși, să aplicăm linia partidului !“ Sau din întrebări care tăiau nodul gordian : „Care e problema, tovarăși, s-o aud șl eu, răspicat". Dădea In felul ăsta de înțeles că dacă problema se va formula în mod special pentru urechea Iul se va vedea Imediat cum lese la iveală șl soluția. Sau prin acele g ședințe mari cu profesori șijstudenți cînd nu știu pe cine viza el cînd se ridica șl spunea : „Tovarăși, eu mă cobor de pe locomotivă !“Fapt e că pe zl ce trecea Petrică al meu care îmi dăduse acel creion șl mă făcuse să simt în el primul prieten de cînd părăsisem Bucureștiul rămînea tot mal pierdut uitîndu-se la Dămăceanu, întîi de la masa prezidiului cînd îl vedea vorbind și apoi din ce în ce mal mult și în restul timpului evltîndu-mă pe mine pe măsură ce îl acorda Iul o tot mal mare atenție. Iar în ziua cînd răceala lui atinse cel mai ,înalt punct, cînd abia mal mă vedea și mă recunoștea,veni din nou un ins de la raion și mă desărcină din jfuncția de secretar ca să-l numească în locul meu pe IDămăceanu. Rămăsei aproape cu gura căscată șl apoi în zilele următoare umblai prin oraș apăsat de nedumerire.Nu putusem și eu după atîta timp să mă împrietenesc cu ;cineva care să nu-ml pună o atît de mare condiție cum îmi pusese Petrică ăsta Aanei ? Devotamentul lui, recunosc șl Iastăzi, îmi lipsește șl n-am mal avut parte de-atuncl de ila nimeni de o astfel de prietenie.»Pe la sfîrșitul lui martie, mă prezentai pe șantier șl inginerul Dan mă primi In biroul Iul instalat tntr-una din

I oamenilor de încredere pe care îl putea avea el șl pa cara se putea baza ca să țină în mînă marele șantier. ISe bronzase la față de vînturile șl gerurile prin care trecuse în timpul iernii, mai bine zis 1 se înnegriseră urechile șl vîrful nasului ca la țărani și numai privirea Iul care nu oscila rămăsese aceeași, singura în care îl recunoșteam, cel puțin în clipa aceea, fiindcă pe chipul lui persista j aceeași îngrijorare care nu părea de moment, se strînsese cu timpul, deși prin veselia mea de atunci gîndul acesta nu pătrundea... „M-am ținut de promisiune, zise el, acuma ești un om serios, cu toate că văd că cele șase luni de școală te-au dat dintr-un punct de vedere îndărăt, spre cel cincisprezece ani din care abia ai ieșit și nu spre cei douăzeci șl cinci, de care am eu nevoie...". „Sînt serios, tovarășe inginer, i-am spus, ca dovadă că în timpul cursurilor am fost și secretar al organizației U.T.M.". „Vestea asta să știi că mă bucură, și o să trebuiască să te remarci și aici cu aceste calități, de care avem stringentă nevoie. Acum ascultă, tocmai de-ala nu te-am recomandat la școala profesională, unde n-ai fi învățat mult mai multă electricitate în trei ani cîtă ai învățat în șase luni, în schimb cultura generală ar fi fost alta, dar tu poți recupera singur într-un an ceea ce alții trebuie să învețe în patru. Pentru că am nevoie de tine, nu pot să te aștept trei ani ca să-ți dobîndești tu pe lîngă calificare șl o cultură generală. Asta al să ți-o faci aici, șl uite cum. întîi : uzina electrică nu o încă gata, trustul respectiv are cadrele lui, tu ești cadrul meu ; o să-țl dau Iar o brigadă. Doi: înscrie-te la liceu, la cursuri serale sau fără frecvență, și fie că ajungi inginer, fie maistru, treaba ta, mie mi-e totuna, depinde ce ți-o plăcea șl ție șl cîtă voință o să al ; dar în nici un caz să nu te oprești aici. De aceea nici să nu încerci să te aranjezi definitiv undeva pînă nu ridicăm noi orașul nostru, vreau să spun, să te tragă ața cine știe încotro și să mă lași ; în el, In noul oraș o să te așezi și nu altundeva. $1 pînă atunci învață. Ia-țl o cameră cu chirie la un țăran, fiindcă în barăci nu se poate citi la nici o oră, oricît ai fl de viteaz și pune-te cu burta pe carte. $1 de cîte ori o să lai un examen cu brio, te îmbraci frumos, îți schimbi hainele, te bărbierești șl mergem amîndoi la Bacău sau la Piatra Neamț să sărbătorim evenimentul, așa cum o să facem șl acum, pentru diseară. Ne-am înțeles ?“ „Ne-am înțeles, tovarășe inginer". „Vino pe la orele șase aici șl plecăm cu Gazul meu, acuma du-te la serviciul personalului să te ia în evidență, vezi că e tot ăla care l-ai întîlnit tu prima dată cînd ne-a lăsat pe noi autobuzul colea în sat..."Un surîs apăru pe chipul lui patinat parcă de vreme.»
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golească
Cum se încearcă

A GLOBULUIpotolirea febrei
pe piața aurului

Unele cercuri politice occidentale înfățișează febra aurului, prin care a trecut piața monetară a lumii capitaliste în cursul săptămînii precedente, ca pe un fenomen oarecum întîmplător și care s-ar datora exclusiv tendințelor speculativa ale unor deținători de aur și devize. Unii oa-. meni politici merg pînă acolo încît acuză guvernul francez de a fi provocat neîncredere în moneda americană prin repetatele sale convertiri de dolari în aur, ca și prin declarațiile sale privitoare la devalorizarea monezilor cheie ale sistemului monetar interoccidental. In realitate, asemenea aprecieri ignoră evoluția postbelică a acestui sistem, cauzele profunde ale crizei sistemului monetar actual al lumii occidentale, inevitabilitatea dezlănțuirii unor fenomene necontrolabile pe piața monetară capitalistă internațională, de felul acelora pe care le denumim în mod curent „febra aurului".

„Fort-Knox

începe sa se

vedea încă din momentul devalorizării lirei s-a petrecut cu o exactitate atît de mare încît mulți observatori se întreabă de ce administrația americană nu a ținut seama nici o clipă de avertismentele publice în legătură cu urgența măsurilor de asanare a finanțelor S.U.A., ca singurele apte să determine restabilirea sistemului monetar interoccidental.

Istoria unui pri
vilegiu monetarTipărlnd moneda de hîrtie, statul garantează acoperirea ei cu o cantitate corespunzătoare de aur. încrederea tuturor se bazează deci pe a- coperirea de metal prețios. Așadar, enitatea monetară se exprimă într-o

Metalul prețios, o dată acumulat la Fort-Knox, așezat în stive de lingouri, părea că și-a găsit odihna și că peregrinările i s-au Isprăvit. Cu- rînd, el devine din nou călător, emi- grînd de data aceasta către seifurile Europei occidentale, jucînd rolul unui emigrant — dacă nu clandestin — cel puțin al unuia pe care călătorii obiș- nuiți ai avioanelor, vapoarelor sau trenurilor nu au prilejul să-l vadă.Cum de s-a ajuns la această reîntoarcere a aurului pe meleagurile de pe care pornise ?Orice stat are relații comerciale și financiare permanente cu alte țări, relații care se oglindesc în balanțele sale externe. Balanța comercială a oricărei țări, consemnează încasările și plățile efectuate de către aceasta ca urmare a schimbului de mărfuri, cu alte cuvinte, valoarea exportului și a importului său. Atunci cînd importurile sînt mai mici decît exporturile, balanța comercială este considerată a fi o balanță activă. Dacă, dimpotrivă, exporturile au o valoare mai mică decît importurile, balanța

în afara convertirilor directe de monezi-cheie la băncile centrale ale statelor ce le-au emis, operațiunile cu aur sînt tranzacționate pe piața internațională a aurului, constituită din bursele cîtorva orașe importante (Londra, Paris, Frankfurt, Bruxelles, Zurich, Tokio, Beirut). Cumpărătorii sînt băncile de emisiune (care achiziționează aur pentru completarea stocurilor lor monetare), industria (pentru fabricarea de bijuterii ca și pentru alte utilizări), particularii (pentru tezaurizare).Pentru a contracara speculațiile de pe piața aurului, care s-au manl-

mentărl la fondul comun, suplimentări care, după aprecierile experților occidentali, se ridică la 700 milioane dolari. De la jumătatea anului 1967 Franța se retrage din. cartelul aurului considerînd că este de neconceput participarea sa la o acțiune „irațională" și anume menținerea prețului aurului la un nivel cu totul nejustificat din moment ce dolarul, ca și lira, sînt în realitate devalorizate. Retragerea Franței face ca partea S.U.A. să se ridice la cel puțin 59 la sută, ceea ce determină noi reduceri ale tezaurului american.Febra aurului care a cuprins, din nou, piața metalului galben la jumătatea lunii martie, a făcut necesară o intervenție urgentă a cartelului aurului. Pentru a coordona acțiunile celor șapte membri activi ai cartelului, a fost convocată la Washington o reuniune a guvernatorilor băncilor lor centrale.Prima întrebare pe care și-o pun acum observatorii în urma reuniunii de la Washington a guvernatorilor băncilor centrale ale țărilor active ale cartelului aurului este : a încetat oare starea de neliniște de pe piața metalului galben ? O trecere în revistă a ecourilor sosite pînă în momentul de față din toate părțile lumii arata că nici chiar cei mai optimiști dintre experți nu consideră că s-a găsit o soluție durabilă crizei prin care trece sistemul monetar occidental.Se știe că reuniunea de la Washington a fost convocată la cererea

ODISEEA METALULUI GALBEN
; IN LUMEA CAPITALISTA

«numită cantitate de aur fin. De pildă, principalele monezi occidentale au S.U.A., Anglia, (înainte noiembrie 1967) ; în Franța francul are 0,180000 gr; în Elveția francul are 0,203226 gr ; în R.F.G. o marcă este egală cu 0,211588 gr ; în Japonia yenul are 0,002468 grame. Cantitatea de aur care garantează banii de hîrtie este ținută de către stat ca rezervă în tezaurele sale.în relațiile Internaționale de dinaintea primului război mondial era recunoscut sistemul „Gold Standardului", adică al etalonului — aur.Repetatele crize monetare după primul război mondial au măcinat temeliile „Gold Standardului", ducînd la înlocuirea acestui sistem monetar internațional cu așa-numitul „Gold Exchange Standard", ca urmare a Conferinței din 1922 de la Genova. Cu acest prilej, dolarul și lira sterlină au devenit singurele monede internaționale general recunoscute, fiind denumite „devize-cheie", avînd deci privilegiul de a fi socotite pot înlocui aurul.Din acel început să credere în ca și cum metal prețios. Mai mult, valoarea diferitelor monede se exprimă în funcție de paritatea lor în dolar sau liră, aurul nemaifiind — de cele mai mul-- te ori — folosit în acest scop.Cînd exista sistemul „Gold Standardului", rezervele se constituiau în aur sau în moneda țării care importa marfa, deoarece și aceasta era garantată cu metal. După instaurarea actualului sistem al „Gold Exchange Standardului", rezervele se constituie în aur sau în „monedă-cheie" („Key Currency Standard"). Din această pricină stabilitatea mo- nedelor-cheie capătă o importantă excepțională pentru ansamblul economiei internaționale. Prăbușirea acestora înseamnă, într-un astfel de sistem, devalorizarea tuturor celorlalte monede a căror forță este legată de „moneda-cheie".Dacă astăzi problemele crizei sistemului monetar internațional occidental au căpătat o acuitate atît de mare, aceasta se datorește tocmai faptului că monezile care reprezintă „cheia de boltă" a întregului sistem sînt serios amenințate.Teoretic, în sistemul monetar al „Gold Exchange Standardului" există două unități monetare privilegiate — dolarul și lira sterlină. Acestea sînt legate în mod direct de aur, pe cînd celelalte monede au numai o legătură indirectă cu metalul prețios. Dolarul și lira sterlină constituie „devize-cheie" (Key currency), iar folosirea lor ca rezerve monetare ale altor țări poartă denumirea de „Rezerve Currency System", adică „sistemul monedelor de rezervă".Practic însă, lira sterlină și-a pierdut treptat numeroase din zonele sale de influență de altădată.Sistemul „Gold Exchange Standardului" presupune ternațională care „monedă-cheie" printr-o cantitate statul respectiv obligîndu-se să transforme moneda-hîrtie în metal prețios, la cererea băncilor străine deținătoare de dolari. Celelalte țări, consti- tuindu-și rezervele din dolari sau lire nu mai sînt nevoite să posede neapărat aur pentru a-și garanta propriile monezi. Mai mult, printr-un acord încheiat prin intermediul F.M.I. se stabilește paritatea fiecărei monezi naționale cu dolarul, valoarea sa definindu-se nu în mod direct In aur ci indirect, în monedă privilegiată. în acest caz, există în mod teoretic paritatea cu aurul a diferitelor monezi naționale. Numai că ele nu sînt convertibile în metal. Convertibilă pe plan extern rămînea numai „valuta-cheie", în speță — dolarul sau lira.Treptat, fiecare țară occidentală s-a străduit să-și constituie și să-și sporească rezervele sale monetare în primul rînd prin stocarea de dolari,, atît în tezaurele proprii cît și în conturile lor la băncile internaționale. Constituind o rezervă monetară, dolarul era privit ca un mijloc de asigurare a stabilității monetare proprii a diverselor țări occidentaleDolarul părea că și-a instaurat deplina stăpînire pe piața monetară. Aurul se îngrămădea la Fort-Knox, iar tranzacțiile internaționale se făceau aproape exclusiv în dolari.

următoarea greutate : în dolarul are 0,888671 gr ; în lira sterlină are 2,488280 gr de devalorizarea de la 18

căau în-moment, tranzacțiile fie făcute cu aceeași dolari sau lire sterline ar fi fost încheiate pe

deci ca moneda in- capătă calitatea de să se definească determinată de aur,

comercială este pasivă. Compararea importului cu exportul dă, deci, din punct de vedere valoric, soldul balanței comerciale, care, după cum s-a văzut, poate fi activ sau pasiv. în , cazul în care soldul este activ, statul respectiv are de primit sume din partea altor țări. în schimb, dacă soldul este pasiv, el trebuie să plătească altor state suma de bani cuvenită.Schimbul de mărfuri pe calea exportului și importului constituie numai o parte din totalitatea relațiilor economice dintre state. Alături de el există așa-numitul „comerț invizibil", care cuprinde toate schimburile de servicii între diferite țări (transporturi, asigurări, etc.). Toate veniturile și cheltuielile unui stat sînt reflectate de balanța sa de plăți, în care se compară între ele încasările și plățile pe care țara respectivă trebuie să 1« facă.Cînd balanța de plăți a unei țări este deficitară mai mulți ani la rînd, atunci statul acumulează un deficit cronic ca urmare a datoriilor sale față de alte țări. Se înțelege de la sine, că deficitul cronic slăbește pozițiile externe — economice și financiare — ale țării care suferă de un astfel de dezechilibru. Se slăbește insa și moneda respectivei țări, pentru că, mărindu-se datoriile ei, creditorii străini pot cere, într-un moment sau altul, convertirea monezilor de hîrtie în metal prețios, în aur.Toate avantajele pe care dolarul le avea, mînuite în mod abuziv, au dus în cele din urmă la situația precară actuală, cînd i se contestă dreptul de a fi unica monedă internațională occidentală.Balanța de plăți americană a înregistrat sistematic deficite.în cei 18 ani ce s-au scurs din 1950 încoace, deficitul acumulat se cifrează la — 36,2 miliarde, balanța de plăți înregistrînd într-un singur an (1957) un sold activ de 0,7 miliarde, iar în 1951 un echilibru.Consecința cronicității deficitului balanței de plăți a fost, pe de o parte o hemoragie a aurului american, iar pe de altă parte, o creștere a datoriei externe a S.U.A. Rezervele de aur de la Fort Knox au scăzut de la aproximativ 25 miliarde de dolari cit erau în anul 1948 la circa 10,4 miliarde de dolari în momentul de fată. în mod sistematic Franța, Italia, Germania Federală, Japonia și alte țări occidentale dezvoltate au preschimbat dolari pe aur din tezaurul Statelor Unite, consolidîndu-și tezaurele proprii, micșorînd permanent partea reprezentată de devize în aceste tezaure pe seama creșterii părții constituite de metal prețios. Așa se face că dacă în 1948 aproape trei sferturi din aurul lumii capitaliste se afla în tezaurul american, a- cum raportul a fost fundamental răsturnat, numai circa 30 la sută fiind în mîinile S.U.A., restul conștituind tezaurele celorlalte țări occidentale.Dar, calculele cele mal elementara, arată că o hemoragie de aur american în valoare de circa 14,6 miliarde de dolari nu putea acoperi un deficit cronic ce depășea suma de 36 miliarde de dolari pe perioada 1950—1967. Diferența s-a transformat în datorie externă. Acesteia au venit să i se adauge diversele credite pe termene mai mult sau mai puțin îndelungate. De-aceea, datoria externă (fără datoriile pe termen scurt) este apreciată la circa 37 miliarde de dolari ; dacă i se adaugă și datoria pe termen scurt se ajunge, după calculele unor experți vest-europeni, la suma de 60 miliarde de dolari.Este, deci, evident că dacă s-ar cere convertirea simultană a tuturor dolarilor aflați în mîinile străinătății, ar rezulta că scurgerea întregii cantități de aur de la Fort Knox nu ar fi suficientă pentru acoperirea respectivelor buie uitat numai în Or, sumatie americane emise și aflate în circulație se situează acum la cifra "imensă de 182,1 miliarde de dolari (la un tezaur de 10,4 miliarde) față de 42,3 miliarde de dolari în 1940 (cînd tezaurul reprezenta 22 miliarde dolari în aur). Este evident că acoperirea emisiunii monetare americane nu mai constituie decît ceva peste 5 la sută din moneda de hîrtie emisă. După cum se vede, este foarte dificil să se stabilească precis suma dolarilor a căror convertire poate fi solicitată la un moment dat.O evoluție similară au urmat și finanțele Angliei, cealaltă tară emitentă de monedă-cheie. Devalorizarea lirei sterline a însemnat căderea liniei de apărare a dolarului, care are de înfruntat direct și frontal toate atacurile, toate efectele speculațiilor ca și ale operațiunilor normale de convertire monetară. Ceea ce se pre-

r

monezi americane. Nu tre- însă că dolarii circulă nu exteriorul Statelor Unite, tuturor monezilor de hîr-

festat deosebit de violent încă în octombrie 1960 (cînd uncia de aur ajunsese la 40,5 dolari), băncile centrale din opt țări au hotărît să constituie un cartel internațional — așa-numi- tul „pool" al aurului. Băncile s-au angajat să verse diferite cote de aur într-un fond comun de 270 milioane de dolari (S.U.A. — jumătate, R.F.G. — 11 la sută, Anglia, Franța și Italia cîte 9 la sută, Belgia. Olanda și Elveția cîte 4 la sută), cu scopul de a manevra cantitățile de aur de pe piață în așa fel încît prețul aurului să fie menținut la paritatea oficială 35 dolari uncia (la care să se adauge 0,20‘ dolari costul transportului din S.U.A. pe plata aurului de la Londra). Date fiind însă cumpărările masive de aur, numai pînă în noiembrie 1967 au fost necesare 14 supli

americană, dată fiind „febra aurului" pe principalele piețe ale lumii occidentale, manifestată în tendința deținătorilor de dolari și lire sterline de a-și preschimba moneda de hîrtie în metal prețios. Creșterea volumului vînzărilor și, paralel, scăderea cursului lirei și dolarului concretizată într-o sporire a prețului aurului, amenințau să ducă la o prăbușire necontrolabil de rapidă întregul sistem monetar interoccidental.A rezolvat însă reuniunea de la Washington problemele ce au declanșat o astfel de evoluție ? Principala caracteristică a hotărîrilor luate este că ele tind să acționeze exclusiv în domeniul monetar dar nu prin măsuri economice ci prin mijloace care pot fi apreciate ca „administrative", decurgînd din înțelegeri între parte-

nerl de a face sau a nu face un a- numit lucru. Astfel, alături de piața oficială a aurului, aflată exclusiv la dispoziția băncilor de emisiune și pe care prețul va fi menținut la cursul oficial de convertire — 35 dolari uncia de aur — s-a hotărît să fie creată o piață „liberă" a aurului, pe care oferta și cererea să fixeze prețul metalului. Piața „oficială" a aurului va fi organizată pe baza concepției că actualele stocuri de aur ale băncilor sînt suficiente si că, deci, ele se vor abține să cumpere aur pe moneda de hîrtie pe care o dețin ; cursurile monetare se vor menține la actualele parități ; ele vor face operațiuni cu aur exclusiv în scopuri oficiale și numai la cursul oficial; ele vor înceta orice livrare de aur către particulari și, în genere, pe piața „liberă" ; în plus, nu va fi vîndut aur acelor bănci care au comercializat metal pe piața „liberă". După cum se vede, hotărîrile în ce privește piața oficială se bazează pe o serie de interdicții impuse băncilor centrale. Dar ce se prevede în privința pieței „libere^' ? Comunicatul shington nu vreo acțiune brilor ei pe lui, el limitîndu-se să arate că operațiunile de-aici nu vor fi efectuate de băncile centrale și că legea cererii și ofertei va fi aceea care va decide cursul. Prețul aurului de pe această piață nu va avea însă o tendință de creștere în condițiile în care cartelul aurului nu-i va mai livra nici o cantitate de metal ? Este evident că urmărind menținerea cursului actual al dolarului partici- panții nu au dorit să consfințească devalorizarea oficială a monedei a- mericane. Dar, creînd o piață „liberă" paralelă, ei au fost astfel puși în situația de a constata rea de fapt a dolarului, ușor prevedea că marii de aur care nu participă aurului, și în primul rînd Republica Sud-Africană, vor fi interesate să-și vîndă cantitățile de metal disponibile tocmai pe piața „liberă" și nu pe cea oficială, cu atît mai muit, cu cit, în lipsa livrărilor . cartelului, piața „liberă" va fi caracterizată prin cerere ridicată și ofertă scăzută de aur. însăși hotărîrea ca piața londoneză a aurului să fie închisă în con-’ tinuare pînă la 1 aprilie demonstrează incertitudinea cercurilor financiare occidentale, dacă nu chiar neîncrederea lor în posibilitățile reale de a controla procesele de pe piața „liberă".„Rezolvarea" adusă de hotărîrile reuniunii de la Washington face pe majoritatea reprezentanților băncilor de emisiune din Occident să considere că măsurile sînt paleative și că totul va depinde de succesul Statelor Unite de a-și redresa balanța externă. de plăți. Dar tocmai dificultățile în- tîmpinate de administrația americană în problema balanțelor externe au generat situația actuală a sistemului monetar occidental. După cum se vede, există un fel de cerc vicios, . care poate fi rupt numai prin promovarea unei politici diferite în problema cheltuielilor Statelor Unite și, în primul rînd, în ceea ce privește cheltuielile militare.Or, în această privință, pînă tai momentul de față, nu se conturează nici un fel de schimbări. Costul războiului din Vietnam a ajuns la cifra astronomică de 30 000 000 000 dolari anual.Pînă la alegeri și pînă la promovarea unei politici noi, deficitele se acumulează și pregătesc noi dificultăți monedei americane. De aceea este de așteptat că reuniunile financiare ce vor avea loc anul acesta în lumea occidentală vor prilejui noi înfruntări între partenerii sistemului monetar internațional, fiecare fiind hotărît să nu cedeze în probleme de fond chiar atunci cînd, la un moment dat, face unele concesii pentru a amîna un deznodămînt despre care toată lumea știe că este inevitabil.

reuniunii de la Wa- vorbește nimic despre a cartelului sau mem- piața „liberă" a auru-

devaloriza- Se poate exportatori la cartelul
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AL EMISFEREI VESTICE

măsură ce cobo- 
peste Sierra de 

pămîntul ni se 
mai roșu, ars

„multe pietre de cu
loarea fierului și altele 
despre care unii spun 
că ar conține aur și 
argint..." Conchistado
rii spanioli, în goană 
după aur și argint, au 
lăsat neatinse zăcămin
tele de fier și de ara
mă. Cît despre nichel, 
cobalt, crom, nici nu 
se știa pe atunci de 
existența lor.

Abia la sfîrșitul se
colului trecut, o dată 
cu înlocuirea domina
ției coloniale spaniole 
cu cea a monopolurilor 
nord-americane, s-au 
făcut primele prospec
țiuni geologice în ră
săritul Cubei. între 
1903—1910, companiile 
americane au obținut 
nu mai puțin de 218 
concesiuni în vederea 
exploatării zăcăminte
lor de aur, argint, fier, 
plumb, crom, asfalt. 
Zăcămintele de nichel, 
cobalt, crom au avut 
o soartă similară.

Exploatarea de la 
Moa a luat ființă în 
1956. Cazul ei este ti
pic. Compania nord-a- 
mericană „Freeport 
Sulphur Co" obținuse clin partea dictatorului 
Batista permisiunea de 
a exploata zăcămintele 
de nichel fără să plă
tească nici o redevență 
statului cuban.

După victoria revo
luției cubane, înainte 
de naționalizare, pa
tronii au închis mina 
și uzina de prelucrare 
a minereului. Inginerii 
americani au plecat în 
țara lor, nu înainte de 
a scoate din funcțiune 
principalele instalații. 
Muncitorii și tehnicie
nii cubanezi, rămași 
fără lucru, au plecat și 
ei care încotro.

„Este meritul coman
dantului Ernesto Che 
Guevara de a fi luat 
inițiativa redeschiderii 
exploatării miniere de 
la Moa 
cînd era 
economiei 
precizează 
Alemany. Munca, a fost 
grea. Mașinile descom
pletate zăceau inerte. 
Nu aveam piese, nu a- 
veam ingineri. Practic, 
a (trebuit să luăm totul 
de la început".

Dar iată-ne la punc
tul terminus al călăto
riei în această împără
ție a rezervelor de ni
chel. In dreapta noas
tră se deschide abrupt 
o groapă imensă. în 
fundul ei, prin feres
truica cabinei de co
mandă a excavatorului 
pășitor un tînăr cu fața 
smolită ne face semne 
de bun venit după 
care, cu o mișcare si
gură, lansează cupa de 
două tone în pămîntul 
roșu, granulat.

Insof.it de Antonio 
Artilles, directorul 
producției, coborîm pe 
o scară alăturată pînă 
la primul nivel al in- I

stalației, unde se află 
„baia" de separare. 
Noua mea cunoștință 
mă informează că le
șia roșietică, rezultată 
din „spălarea" mine
reului, conține nichel, 
cobalt, fier și alte me
tale, că procesul com
plicat de obținere a 

. concentratului de ni
chel — produsul final 
al combinatului — a- 
bia începe la stația de 
separare. De aici, leșia 
este împinsă, prin că
dere, pe o conductă 
subterană lungă de trei 
kilometri, pînă la sta
ția de decantare.

Ne oprim la stația 
de decantare, compusă 
din patru bazine cir
culare, unde leșia se 
separă de particulele 
metalice care nu intră I în compoziția concen- j tratului de nichel, apoi 
la termocentrala dt 
6 000 kW.

Parcurgem apoi sec
țiile fabricii de prepa
rare — unitatea de 
bază a combinatului. 
De afară nu se văd de- 
cît coloane metalice de 
diferite dimensiuni, ca
zane, retorte uriașe, 
aparate de măsurat 
presiunea, temperatu
ra, pupitre de coman
dă. „Minunea" se pe
trece înăuntru, intre 
pereții de oțel ai aces
tor retorte.

Pentru Cuba, niche
lul reprezintă, după 
zahăr, cea de-a doua 
sursă importantă de 
valută, atît de nece
sară procurării de ma
șini și utilaje pentru 
industrie și agricultu
ră. Din cele 45 000 tone 
de concentrat de nichel 
produse în țară anul 
trecut, 17 000 au fost 
realizate de combina
tul din Moa. Tovarășii 
cubanezi mi-ău spus 
că într-un viitor nu 
prea îndepărtat pro
ducția acestui combi
nat va crește la 30 000 
de tone anual.

Mai tîrziu, la clubul 
combinatului, am în- 
tîlnit pe directorul ge
neral, tovarășul Ernes
to Ramirez, tovarășul 
Lopez, secretarul or
ganizației de partid, 
precum și mai mulți 
tehnicieni și muncitori. 
A urmat o discuție, în 
timpul căreia interlo
cutorii mei au schițat 
în termeni preciși, 
științifici, o serie de 
probleme majore pe 
care le au de rezolvat 
legate de creșterea 
producției, productivi
tății muncii și rentabi
lității. Din 
fiecăruia se 
înțelegerea 
importanței 
combinatul 
are în ansamblul eco 
nomiei naționale.

Moa, 
pare 
parcă de un foc inte
rior.

Tainele acestui pă- 
mînt aveam să le des
lușesc după ce am po
posit la Moa, singura 
localitate de pe aceste 
meleaguri, situată la 
distanțe apreciabile în
tre Nicaro și Baracoa. 
Aici a luat ființă, cel 
de-al doilea centru mi
nier de exploatare a 
zăcămintelor de nichel 
din Cuba; după Ni
caro.

Minuscula baracă a 
aerogării, betonul încă 
proaspăt al pistei de a- 
terizare, oamenii ve- 
niți în întîmpinare, îm- 
brăcați în salopete, cî- 
teva mașini cu pneurile pline de noroi că
rămiziu, șoseaua abia 
finisată, și ea de cu
loare roșietică, ce duce 
la exploatarea minieră 
— sînt primele indicii 
ale muncii de pio
nierat de pe aceste 
locuri. Fac cunoștință 
cu Jose Alemany, inginerul șef al Combi
natului minier ce poar
tă numele comandan
tului Pedro Soto Alva, 
erou al luptei de eli
berare a Cubei.

Pornim împreună pe 
un drum ce urcă în 
serpentină spre șantie
rul de extracție a mi
nereului. Pe partea 
dreaptă ne secondează 
o conductă de vreo 40 
de țoii, care împinge 
apa din rîul Mm pînă 
la stația de separare.

Facem un scurt po
pas într-un loc de unde 
se poate privi în jur 
pîna departe. Din a- 
cest „mirador", cum 
denumesc cubanezii a- 
semenea locuri, ingine
rul Alemany scrutează 
zarea și îmi spune : 
„Vedeți, de acolo, din 
stînga, de la Nicaro, 
pînă aici și de aici 
pînă dincolo de mun
te, la Baracoa, se află 
înmagazinate în acest 
pămînt roșu cele mai 
mari rezerve de nichel 
ale emisferei occiden
tale a globului".

Aproape că nu-mi 
vine să cred că mă 
aflu pe un filon mine
ral care situează Cuba 
pe locul doi în lume 
(după Noua Caledonie) 
în ceea ce privește re
zervele de nichel. Mă 
aplec și iau o mină de 
pămînt. Pe palme ră- 
mîn pete ca de rugină. 
„Aceste pete, îmi spu
ne inginerul, sînt, de 
fapt, miligrame de fier, 
nichel, cobalt, crom în 
stare pură". Ulterior, 
am aflat că descoperi
torul lui a fost însuși 
Columb, care, în 1492, 
ancorînd caravela sa la 
gurile rîului Moa, a 
văzut pe țărm, potri
vit însemnărilor din 
jurnalul său de bord,
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în 1362, pe 
ministru al 
naționale — 

inginerul

Victor 5TAMATE
N. S. STANESCU 
doctor în economie

HAVANA

anul 
avea 
care 
•pen- 
1103-

luat sfîrșit...
de mai sus, imagi- 
dr. John Anderson, im capitol de ro-

Anticipații

„Febra aurului' a intensificat activitatea la bursa din Londra

Domnul Aba s-a îmbol
năvit. A ridicat receptorul 
telefonului-televizor și a 
făcut numărul Centrului 
sanitar modem, cerînd să 
vorbească cu dr. X, medi
cul său curant. Dr. X a ri
dicat la rîndul său recep
torul și, consultîndu-și pa
cientul prin intermediul e- 
cranului telefonului-televi- 
zor, a constatat că sînt ne
cesare unele analize. In 
timp ce domnul Aba venea 
spre Centru cu o ambulan
tă electrică climatizată, dr. 
X se afla în contact cu or
dinatorul instituției, prin 
intermediul televizorului. . 
El cerea dosarul pacientu
lui, iar ordinatorul i-l pro
iecta pd propriul său ecran, 
filă cu filă. După ce l-a 
studiat, dr. X a dictat or
dinatorului noile observații 
și l-a însărcinat să organi
zeze consultația d-lui Aba.

Cînd a sosit la Centru, dl. 
Aba a fost condus de o in
firmieră la camera nr. 82. 
Dacă infirmiera ar fi fost 
ocupată în acel moment, dl. 
Aba s-ar fi orientat singur, 
cu ajutorul vocii ordinato
rului difuzată prin postul 
central. O dată ajuns în ca
mera 82, un microfon spe
cial s-a declanșat anunțînd 
prezența sa și dr. X și-a 
făcut apariția. Proba de 
sînge și cea de urină au 
fost expediate spre cele 
două laboratoare automate 
printr-un sistem pneumatic 
dirijat de aparate electro
nice, rezultatele urmînd să 
fie transmite medicului de 
către ordinator. Dr. X se 
consultă cu „centrul ordi
nator", care-i prezintă pe 
ecranul televizorului o lis
tă cu diagnosticurile posi
bile. O dată stabilit, medi
cul prescrie tratamentul, pe 
care-l dictează înregistrato
rului pe benzi magnetice. 
Ordinatorul îl recepționea
ză și-l retransmite apoi far
maciei (automatizate) indi- 
cîndu-i totodată și locul în 
care se află medicamentele. 
Mecanismele de triere ale 
farmaciei intră în funcțiu
ne și, tot la indicația ordi
natorului, aplică pe flacoa- 
nele de medicamente eti
chetele care precizează mo
dul de întrebuințare, după 
care le transportă automat 
pînă la camera 82, unde 
dr. X le înmânează d-lui 
Aba. Cînd ordinatorul a no
tat că medicamentele av a-

juns în posesia pacientului, 
vizita a

Scena 
nată de 
nu este 
man științifico-fantastic, ci o realitate nu prea înde
părtată în care ordina
toarele vor deveni su
puși ai omului. Dr. Ander
son afirmă că, pentru 
2000, ordinatorul va 
aceeași importanță pe 
a avut-o automobilul 
tru începutul secolului 
tru.
. Oare trebuie să tragem

necesare 16 veacuri pentru 
ca ea să se dubleze. In 
anul 1850 se numărau un 
miliard de suflete, iar în 
1930, cu aproape un secol 
mai tîrziu, 2 miliarde. Așa
dar, ritmul de creștere a 
populației este din ce în ce 
mai accelerat.

Reputatul savant britanic 
Julian. Huxley observă că 
efectele demografice se re
percutează în modul de 
viață al omenirii prin* apa
riția unor orașe tentacula
re, strangulări ale trans
portului în comun care pro-

gine a dimensiunilor aces
tei probleme, este suficient 
să notăm că în anul 1932, 
înainte de a se introduce 
instalațiile pentru aprovi
zionarea orașului cu apă 
potabilă, Teheranul a înre
gistrat o mortalitate de 25 
la mie. După 30 de ani, în 
ciuda creșterii masive a 
populației, nivelul mortali
tății a scăzut la 11,5 la mie. 
Experții O.M.S. apreciază 
că- peste 200 milioane de 
locuitori ai orașelor sînt 
lipsiți de apă potabilă. Ma
joritatea lor trăiesc în așe-

țiunea sa împotriva palu- 
dismului, 50 la sută din în
treaga populație a planetei 
noastre trăia în zone im- 
paludate. După cîțiva ani, 
78 la sută din populația lu
mii se afla la adăpost sau 
pe cale de a scăpa de teri
bilul flagel. In anul 1963, 
numărul bolnavilor de va
riolă înregistrat era de 
123 000 ; după 4 ani, el se 
reducea la 90 000 ; eradica
rea totală a variolei este 
prevăzută pentru anul 1977.

Omenirea are numeroși 
dușmani. Dacă în 1958, nu-

cuvîntul ' .
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tumorilor precum și a ma
ladiilor cardio-vasculare, ca 
și de identificare a grupu
rilor sangvine și selecție a 
antibioticelor, vor avea un 
limbaj universal.

S-a vorbit mult, în vre
mea din urmă, despre 
„manipularea" ființei ome
nești astfel încît să se poată 
procrea și crea proprietăți 
fizice și chiar intelectuale 
„la comandă". Savantul a- 
merican Lederberg, lau
reat al premiului Nobel, 
nu vede nici o dificultate în 
producerea unor organe ar
tificiale ca inima sau rini
chii. El preconizează ți 
„producția" de hormoni și 
anticorpi. Realizări recente 
au scos aceste teorii din do
meniul ficțiunii, dar ele nu 
reprezintă totuși decît pri
mii pași. Dimpotrivă, im/u- 
nologia a făcut progrese 
mai rapide. Transplantarea 
de țesuturi este astăzi o 
practică obișnuită. Se pre
vede că ea va da răspuns 
problemei combaterii can
cerului.

In sfîrșit, vasta analiză 
întreprinsă de O.M.S. arată 
posibilitățile de care dispu
ne știința pentru a prelungi 
durata vieții, tocmai dato
rită dezvoltării imunologiei și a chimioterapiei. Astfel, 
pentru populația țărilor 
dezvoltate se prevede o 
longevitate medie de 85 ani, 
în loc de 75 — media de azi. Unii savanți se întreabă dacă nu s-ar putea ope
ra o intervenție fundamen
tală asupra organismului 
omenesc, astfel încît să se 
prelungească ciclul copilă
riei sau să se „intercaleze" 
un număr de ani de copi
lărie vîrstei de 20 sau 30 
de ani, un fel de grefă de 
copilărie, după care viața 
și-ar relua ciclul normal. 
Deși aflate încă în faza spe
culațiilor, teoriile acestea 
urmărind regenerarea orga
nismului omenesc în cursul 
vîrstei sale medii se bucură 
de o largă audiență.

Prelungirea vieții adulte 
nu trebuie confundată însă 
cu „tinerețea fără bătrîne- 
țe". Visul acesta rămîne ți 
va mai rămîne de domeniul 
fanteziei. Dar al unei fan
tezii optimiste.GENEVA

Horia LIMAN

de neînlocuit.
preajma celei de-a 
aniversări a existenței 

Organizația Mondială

în medicina umană
de-aici concluzia că mașina 
va elimina omul ? Ipoteza 
este totalmente falsă. Pei
sajul maladiilor omului este 
atît de complex, incit ca
pacitatea omului de a pă
trunde în tainele maladiei 
este

In
20-a 
sale, 
a Sănătății a întreprins o 
vastă anchetă asupra situa
ției sanitare în lume. Ea 
implică in mod inevitabil 
nu numai considerații eco
nomice dar și de ordin so
cial. Jean-Michel van Gin- 
dcrtael, de exemplu, con
stată că dacă la începutul 
erei noastre populația pă- 
mîntului se cifra la 200-300 
milioane oameni, au fost

voacă o stare de tensiune 
nervoasă, ruperea omului 
de natură. Dar numai atît ? 
Urbanizarea antrenează 
după sine așa zisele „agre
siuni anonime" : poluarea 
atmosferei și a apei, zgo- 
motele-sursă permanentă a 
insomniei, tulburărilor car
dio-vasculare și iritabilită- 
ții a milioane de oameni.

Experții O.M.S. sînt pre
ocupați însă nu numai de 

■poluarea apei, ci și de lip
sa apei. Holera, maladiile 
parazitare, febra tifoidă gă
sesc un teren favorabil în 
faimoasele „bldonville“-uri 
„favelas" sau „slums" lip
site de apă și de cele mai 
elementare condiții de igie
nă. Pentru a avea o ima-

zările urbane din țările în 
curs de dezvoltare.

Cu 11 decenii în urmă, 
omenirea ignora totalmente 
originile și modul de trans
mitere a ciumei sau a ho
lerei. John Taylor aminteș
te însă că în 1813, în Malta, 
un om atins de ciumă a 
fost executat pentru că n-a 
anunțat autoritățile. In 1825, 
o lege britanică prevedea 
pedeapsa cu moartea pen
tru persoanele care intrau 
în contact cu un vas aflat 
în carantină. In acea pe
rioadă, numeroase vase sus
pectate de a avea la bord 
marinari sau pasageri a- 
tinși de ciumă au fost in
cendiate în porturile euro
pene.

Cînd O.M.S. a început ac-

mai 26 specii de insecte re
zistau insecticidelor exis
tente, în 1967 numărul lor 
a ajuns la 83, iar aria geo
grafică în care acționau era 
mult mai largă. Cancerul, 
drogurile, maladiile .mintale 
sau cardio-vasculare, carii
le dentare, accidentele, bo
lile venerice fac foarte 
multe victime.

La Organizația Mondială 
a Sănătății sc vorbește a- 
desea despre necesitatea 
găsirii unui „vocabular co
mun" pentru clasificarea și 
combaterea diferitelor ma
ladii. Dezideratul este tra
dus în practică. Un pro
gram internațional epide
miologie de cercetări se 
află în curs și, în curînd, 
criteriile de diagnosticare a

Insof.it

