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și de stat la Expoziția 
retrospectivă de pictură 

și sculptură 
deschisă în sala Halles

în evoluția agriculturii din țara 
noastră, stațiunile de mașini și trac
toare au îndeplinit și îndeplinesc un 
rol de seamă, constituind o impor
tantă pîrghie economică și politică 
pentru transformarea socialistă a 
agriculturii, dezvoltarea forțelor de 
producție la sate, precum și' de intro
ducere a tehnicii noi pe ogoare în 
vederea creșterii simțitoare a pro
ducției agricole. întărirea sistematică 
și diversificarea treptată a bazei teh- 
nico-materiale a stațiunilor de mașini 
și tractoare au făcut ca volumul de 
lucrări executate să crească an de an, 
ajungînd ca în 1967 să fie de 2,8 ori 
mai mare decît în 1960. O dată cu 
sporirea volumului și a sortimentu
lui de lucrări s-a îmbunătățit și ca
litatea acestora, ceea ce se reflectă 
în creșterea însemnată a producției 
pe terenurile cooperativelor agricole 
lucrate de S.M.T. Cîteva cifre sînt 
edificatoare în această privință. Față 
rle perioada 1960—1965, producțiile 

Inîfedii obținute în anii 1966—1967 au 
fost mai mari cu 25,5 la sută la grîu, 
cu 27,7 la sută la porumb și cu 29,0 
la sută Ia floarea-soarelui.

Rezultatele obținute în activitatea 
stațiunilor de mașini Și tractoare nu 
sînt însă la nivelul condițiilor create 
și a posibilităților existente, mai ales 
în ce privește situația economică pro
prie. Veniturile realizate — pe în
treaga rețea de stațiuni — acoperă 
cheltuielile de producție care se fi
nanțează de la bugetul statului. Nu 
se acoperă însă toate amortismentele, 
adică cota anuală de înlocuire a 
mijloacelor de producție. Sistemul de 
organizare și funcționare a stațiuni
lor de mașini și tractoare, ca unități 
finanțate de la buget și cu aplicarea 
parțială a gestiunii economice proprii, 
a corespuns o anumită perioadă, cînd 
principiul rentabilității a trebuit să 
fie subordonat scopului principal ur
mărit de politica partidului la sate 
și anume cooperativizarea agricul
turii și creșterea producției agricole. 
In etapa actuală însă, cînd coopera
tivele agricole și-au îmbunătățit și 
consolidat situația din punct de ve
dere economic și organizatoric, cînd 
S.M.T.-urile dispun de o bază 
materială puternică, în fafa mecani
zatorilor se pune ca un obiectiv 
principal îmbunătățirea activității 
de producție și economico-financiare 
a fiecărei stațiuni.

Conferința Națională a Partidului 
Comunist Român din decembrie 
1967 relevînd rolul tot mai important 
pe care îl are agricultura în reali
zarea progresului general al țării și 
în ridicarea bunăstării poporului, a 
subliniat totodată necesitatea organi
zării și funcționării stațiunilor de 
mașini și tractoare pe principiul 
gestiunii economice proprii, în vede
rea rentabilizării lor. Pentru a tra
duce în viață această importantă sar
cină se prevăd o serie de măsuri.

Prin așezarea activității stațiunilor 
de mașini și tractoare pe principiul 
gestiunii economice proprii, se urmă
rește atît creșterea productivității 
muncii efectuate cu tractoarele și 
mașinile agricole, reducerea prețului 
de cost al acestor lucrări, cit și spo
rirea producției la hectar. De aceea, 
în noile condiții ce se vor crea pen
tru folosirea mai completă a mij

loacelor de producție și a forței de E 
muncă, pe lîngă lucrările agricole pe 
care le execută la cererea coopera
tivelor agricole, a întreprinderilor și 
instituțiilor, precum și a membrilor 
cooperatori și a oricăror altor per
soane, stațiunile vor putea executa 
și lucrări de reparații la tractoare, 
motoare, mașini agricole, instalații și 
mijloace de transport, precum și lu
crări de mică mecanizare sau orice 
alte lucrări ce pot fi efectuate cu 
mijloacele de care dispun, cum ar 
fi, de exemplu, transporturile.

îndeplinirea acestor obiective a im
pus o serie de măsuri privind perfec
ționarea conducerii și organizării 
activității S.M.T.-urilor. Astfel, ur- 
mărindu-se realizarea în practică a 
principiului muncii colective, în noua 
formă organizatorică, stațiunile vbr 
fi conduse de un comitet de direcție.

In condițiile reorganizării stațiuni
lor de mașini și tractoare pe prin
cipiul gestiunii economice proprii, 
brigăzile vor avea drepturi și com
petențe mai largi decît pînă acum. 
De aceea, conducerea brigăzii va fi 
încredințată unei persoane cu studii 
medii sau altor cadre cu experiență 
și pregătire corespunzătoare. Șeful de 
brigadă va conduce nemijlocit în
treaga activitate de producție a 
acesteia și pe baza consultării cu 
conducerea cooperativei agricole va 
fi singurul în drept să repartizeze 
sarcinile și să dea dispoziții mecani
cilor agricoli cu privire la locul de 
muncă și felul lucrărilor ce trebuie 
efectuate.

(Continuare în pag. a III-a)

Luni la amiază, tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, Emil Bodnaraș, Chivu Stoica, Paul Niculescu-Mizil, Leonte Răutu și Dumitru Popa au vizitat Expoziția retrospectivă de pictură și Sculptură 1963—1968, deschisă în sala Dalles cu prilejul apropiatei Conferințe pe țară a Uniunii Artiștilor Plastici.Conducătorii de partid și de stat au fost întîmpinați la sosire de Pompiliu Macovei, președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, artistul poporului Ion Jalea, președintele Uniunii Artiștilor Plastici, și membri ai Biroului U- niunii. Numeroși artiști plastici au primit cu deosebită căldură pe înalții oaspeți.Salutînd prezența conducătorilor de partid și de stat la deschiderea acestei ample expoziții retrospective, artistul poporului acad. Ion Jalea a mulțumit pentru statornica grijă, atenția și sprijinul de fiecare zi acordate dezvoltării culturii și artelor din țara noastră, pentru condițiile optime create desfășurării activității lor. Scopul cel mai înalt și cel mai scump al artiștilor — a spus vorbitorul — este de a dovedi și cu prilejul a- cestei expoziții că poporul nostru dispune de un front artistic larg și viguros, ilustrat prin personalități de seamă și numeroase tinere talente, de a dovedi adeziunea fierbinte a artiștilor plastici la cauza construcției socialismului, la înțeleaptă politică inițiată și înfăptuită de partidul nostru. In încheiere, artistul poporului Ion Jalea a încredințat conducerea de partid și de stat că întregul efort al artiștilor plastici, toate talentele lor vor fi puse și de aici înainte în slujba poporului nostru, pentru a făuri o artă demnă de dezvoltarea României socialiste.Vorbitorul i-a invitat apoi pe

oaspeți să viziteze expoziția care B cuprinde opere reprezentative ale I tuturor generațiilor de artiști, de I la maeștri cu nume de prestigiu, | pînă la tinerii de talent ce s-au | afirmat în ultimii ani. In expoziție R figurează lucrări provenind din h toate centrele culturale din țară, | alături de artiștii plastici români fiind prezenți artiștii maghiari, germani și de alte naționalități.In încheierea vizitei, conducătorii de partid și de stat s-au întreținut îndelung cu artiștii plasticii prezenți. Tovarășul Nicolae Ceaușescu, dînd o caldă a- preciere lucrărilor expuse, a sub- I liniat importanța inițiativei de | a se fi organizat în preajma Con- ■ ferinței pe țară a artiștilor plas- E tici o asemenea manifestare, care | reflectă măiestria creatorilor noș- | tri de pe acest tărîm, căutările lor H neobosite, diversitatea de stiluri. El | a subliniat locul important pe ca- | re-1 ocupă creatorii în societatea H noastră, înalta lor misiune de a | contribui prin operele lor la dez- | voltarea și întărirea României so- H cialiste, la afirmarea valorilor spi- | rituale de care dispune poporul ro- | mân, pentru a face ca viața sa să | fie mereu mai bogată, mai multi- | laterală. Istoria și arta, a spus se- R cretarul general al C.C. al P.C.R., | rețin pe acei artiști oare au trăit | intens epoca, lor, »3rau.. contopit cu H ea și au ocupat, prin valoarea I umană și artistică, prin mesajul de | idei al operelor lor, un loc de seamă | în tezaurul de valori al poporului | lor și al întregii omeniri.Felicitînd pe organizatorii expoziției și pe cei care sînt prezenți cu lucrările lor, tovarășul Nicolae Ceaușescu a urat artiștilor plastici noi succese în activitatea lor creatoare, pentru făurirea unor opere 9 de înaltă ținută artistică, legate de g viața și aspirațiile poporului ro- 9 mân. (Agerpres) B

La sosire pe aeroportul Bâneasa Foto : Gh. VințiliLa invitația președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România. Nicolae Ceaușescu, luni la amiază a sosit în Capitală, într-o vizită oficială, președintele Republicii Somalia, dr. Abdirashid Aii Shermarke, împreună cu soția.Oaspetele este însoțit de Abdilla- hi Gireh Dualeh, ministrul de finanțe, Mohamed Aii Daar, ministrul industriei și comerțului, Ismail Dualeh Warsama, ministrul resurselor naționale, Ahmed Haji Dualeh, ambasadorul Somaliei la Cairo, dr. Nicolino Mohamed, șeful de cabinet al președintelui Republicii, Ahmed Botan Dakar, director general în Ministerul Planificării, dr. Sherif Mohamed Eidarus, directorul Protocolului din M.A.E.Avionul, escortat deasupra teritoriului românesc de avioane ale forțelor noastre armate, a aterizat la ora 13,15. La coborîrea din a- vion, președintele Somaliei a., fost salutat cordial de președintele Consiliului de Stat al României, Nicolae Ceaușescu, cu soția, și de președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, cu soția.Erau de față Ștefan Peterfi, vicepreședinte al Consiliului de Stat, Constantin Stătescu, secretarul Consiliului de Stat. Dumitru Popa, primarul general al Municipiului București, George Macovescu, prim- adjunct al ministrului afacerilor externe, membri ai Consiliului de Stat și ai guvernului, conducători ai unor instituții centrale, funcțio

nari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, ziariști români și corespondenți ai presei străine.Au fost prezenți șefi ai misiunilor diplomatice acreditați la București și alți membri ai corpului diplomatic.Pe aeroportul Băneasa, pavoazat cu drapelele de stat ale României și Somaliei, se aflau numeroși oameni ai muncii din Capitală veniti să salute pe oaspetele somalez. Pe fațada centrală a aerogării erau înscrise urări de bun venit.In timp ce comandantul gărzii militare prezintă onorul, răsună 21 salve de artilerie, în semn de salut. Se intonează imnurile de stat ale celor două țări.Președintele Somaliei și președintele Consiliului de Stat al României trec în revistă garda de o- noare aliniată pe aeroport.Oaspetelui îi sînt prezentate apoi persoanele oficiale române aflate pe aeroport și membrii corpului diplomatic. Are loc în continuare defilarea gărzii de onoare.Tinere românce și somaleze oferă buchete de flori.După ceremonia primirii, președintele Somaliei și președintele Consiliului de Stat al României iau loc într-o mașină escortată de motocicliști și părăsesc aeroportul, îndreptîndu-se spre reședința rezervată oaspeților.Pe bulevardele împodobite cu

drapelele român și somalez, mii de locuitori ai Capitalei au salutat călduros, fluturînd flori și stegulețe.
★Președintele Republicii Somalia, dr. Abdirashid Aii, Shermarke, însoțit de persoane oficiale somaleze, a depus o coroană de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism.La solemnitate au fost prezenți Constantin Stătescu, secretarul Consiliului de Stat, general de armată Iacob Teclu, membru al Consiliului de Stat, general colonel Ion Gheorghe, prim-adjunct al ministrului forțelor armate, șeful Marelui stat major. Petru Burlacu, adjunct al ministrului afacerilor externe, reprezentanți ai Consiliului popular al municipiului București, generali și ofițeri superiori, oameni ai muncii din întreprinderile și instituțiile Capitalei.Pe platoul din fața Monumentului, unde se aflau arborate drapelele celor două țări, era aliniată o gardă de onoare. Fanfara militară a intonat imnurile de stat ale României și Somaliei.Președintele Republicii Somalia și oficialitățile prezente au păstrat un moment de reculegere, iar după vizitarea Monumentului aii primit defilarea gărzii de onoare. (Agerpres)
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Secția piroliză de la Combinatul 
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Confruntări in climatul etic
al orașului de provincie

în orașele mai mici, foste 
reședințe de raion, orizon
tul preocupărilor era, de
sigur, redus la problemele 
unui teritoriu mai restrîns, 
cu aspecte economice și 
culturale mai puțin diver
se. Ce se întâmplă însă 
acum, cînd o parte din a- 
ceste orașe au devenit ca
pitale de județ, cînd sfera 
activității lor s-a lărgit 
simțitor ?

— Aria geografică e a- 
cum cu mult mai întinsă, 
bineînțeles, dar acesta mi 
se pare a fi doar un aspect 
de suprafață, respectiv vi
ziunea pe orizontală a ac
tivității noastre — consi
deră tov. Ion Matei, secre
tar al Comitetului județean- 
Vîlcea al P.C.R. Mai im
portantă este viziunea pe 
verticală, problematica de 
fond, singura modalitate 
capabilă să rezolve în e- 
sentă noile sarcini puse în 
fața județului. Una din a- 
ceste sarcini, dar nicide
cum ultima, este, după pă
rerea mea, modificarea 
mentalității unor oameni și, 
chiar, a unor cadre locale 
de răspundere.

— Ce fel de mentalitate 
aveți în vedere ?

— Mentalitatea de strict 
executant al unor dispoziții

venite de „sus“, adică de la 
fostul centru de regiune. 
Bune în intenție, unele din 
aceste dispoziții se devalo
rizau printr-o execuție 
simplistă, formală, încu
rajată, poate, de lipsa indi
cațiilor mai nuanțate și a 
controlului prompt și exi
gent. Și iată că acum oa
menii la care mă refer sînt 
puși în fața unor situații 
noi, sînt obligați să judece 
cu capul lor. să elaboreze

Cred că fenomenul îmbra
că insă și un aspect de na
tură etică, întrucît noile 
probleme cer din partea 
noastră, a tuturor, o întă
rire a sentimentului de res
ponsabilitate, un spirit su
perior de exigență, o do
rință continuă, neobosită de 
perfecționare și autodepă- 
șire.

Așadar, interlocutorul 
nostru sugerează un nou 
unghi de vedere, stabilește.

anchetă socială
idei, să privească în per
spectivă. Majoritatea lor 
fac eforturi pentru a se ri
dica *la un nivel superior 
de înțelegere a fenomene
lor și a sarcinilor noi ce le 
stau în față. Dificultățile 
de adaptare, de redimen- 
sionare a orizontului lor 
sînt reale și, desigur, fi
rești. Nefirească mi se pare 
dorința unora, puțini la nu
măr, de a se menține în 
acea atmosferă comodă, li
niștită în care e mai ușor 
să execuți decît să gîndești.

cu alte cuvinte, un raport 
strîns între climatul spiri
tual și climatul etic al o- 
rașului de provincie. In
tr-adevăr, — prin spiritul 
ei profund înnoitor — re
centa reorganizare admi- 
nistrativ-teritorială a țării 
pune pe prim plan cîteva 
imperative etice esențiale 
— un înalt grad de conști
ință, simț de responsabili
tate, dorință de competiti
vitate, de emulație, exigen
tă fată de sine și fată de cei 
din jur. In această lumină,

unele mentalități înapoiate 
apar și mai anacronice, dar, 
chiar izolate, ele pot Con
stitui frîne, pot determina 
întârzieri în amplul proces 
de dezvoltare a orașului de 
provincie, de propulsare pe 
orbita progresului...

Am întîlnit, în orașe mai 
mari sau mai mici, la Sibiu 
și la Reșița, la Săcele și la 
Buzău, tineri ingineri pen
tru care etapele de evoluție 
a uzinei lor constituiau, in
tr-un anume sens, etape ale 
vieții lor, dăruită unei pro
fesiuni practicate creator. 
Pentru ei perfecționarea și 
autodepășirea sînt coordo
nate esențiale ale existen
tei. Aceasta nu se limitează 
doar la uzina „lor“, ci pri
vește dezvoltarea mai lar
gă a orașului și județului 
„lor“. Am notat, în acest 
context, replica inginerului 
Iosif Velciov, de la Uzina 
constructoare de mașini 
din Reșița

— Mi se pare curios — 
spunea el — că teatrul de

Paul DiACONESCU

(Continuare in pag. a II-a)

Ill XII-llJ CONGRES INTIRNAIIONAI
Dl IINGV1SIICA SI flLOIOGIE ROMANICA sîn aula Universității București s-au deschis luni dimineața lucrările celui de-al XII-lea Congres internațional de lingvistică și filologie romanică, organizat de Academia Republicii Socialiste România și Ministerul învățămîntului, sub auspiciile Societății internaționale de lingvistică romanică.Reuniune științifică de mare amploare — care va prilejui cunoașterea realizărilor diferitelor școli lingvistice, schimburi utile de opinii și principii, stabilirea de contacte științifice menite să deschidă

noi orizonturi cercetărilor — congresul reunește peste 1 000 de specialiști, printre care savanți de renume și personalități marcante ale lingvisticii din circa 40 de țări romanice și neromanice. Din țara noastră participă academicieni, conducători de institute și departamente de specialitate, cercetători științifici, cadre didactice din în- vățămîntul superior și mediu, stu- denți.
(Continuare în pag. a V-a)

Salutul udresut de președintele

Consiliului de Miniștri,

Ion Gheorghe Maurer
Stimați oaspeți,
Doamnelor și domnilor,Este pentru noi o satisfacție deosebită de a ne afla printre romaniștii de frunte ai lumii, întruniți în Capitala Republicii Socialiste România spre a dezbate, în cel de-al XII-lea Congres internațional al lor, problemele lingvisticii și filologiei romanice. Totodată, acest eveniment științific îmi oferă prilejul fericit ca, înainte de a se fi stins ecourile celui de-al X-lea Congres internațional al lingviștilor, din august-septembrie 1967, să mă pot adresa astăzi dumneavoastră, specialiști în domeniul ro- manisticii, participanți la congresul de față, a cărui organizare a fost încredințată patriei mele.Bucuria noastră de a găzdui o astfel de manifestare izvorăște din faptul că ea prilejuiește schimburi de idei și contacte fructuoase între personalități de seamă ale vieții științifice internaționale, reîntîlni- rea dintre colegi și prieteni aducînd importante contribuții la progresul științei. în același timp, reuniunea la care participăm oferă tuturor

posibilitatea cunoașterii ambianței materiale și spirituale a poporului nostru, a peisajului României, a eforturilor sale de a edifica o societate înfloritoare.La acest motiv de ordin general se adaugă faptul că de data a- ceasta capitala României găzduiește o reuniune științifică internațională, a cărei problematică e strîns legată de limba noastră națională, de originile și de dezvoltarea ei, de contactele cu lumea romanică, contacte vizibile și incontestabile.îngăduiți-mi, în numele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România și al meu personal, să adresez tuturor participanților la acest congres un cordial salut și urarea ca lucrările lui să fie rodnice.
Onorați oaspeți,Conștiința latinității limbii române a însuflețit pe toți umaniștii români, începînd cu primii

(Continuare în pag. a V-a)

LA PREȘEDINTELE 
CONSILIULUI DE STAT■ în cursul după-amiezii, la Palatul Consiliului de Stat, a avut loc o întîlnire protocolară între președintele Somaliei, dr. Abdirashid AU Shermarke, cu soția, și pie- ședintele Consiliului de Stat al României, Nicolae Ceaușescu, cu soția.

La sosirea oaspeților, o gardă militară a prezentat onorul.în cadrul întâlnirii, la care au fost prezente persoane oficiale române și somaleze, cei doi președinți s-au întreținut cordial. (Agerpres)
SPECTACOL DE GALĂSeara, la Opera română a avut loc un spectacol de gală în onoarea președintelui Republicii Somalia, dr. Abdirashid Aii Shermarke, și a soției sale.Alături de oaspeți, în lojile oficiale au luat loc Nicolae Ceaușescu, președintele Consiliului de Stat, cu soția, Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri, cu soția, Emil Bodnaraș, vicepreședinte al Consiliului de Stat, Ilie Verdeț, prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, cu soția, Alexandru Drăghici, Janos Faze- kas, Gheorghe Rădulescu, Iosif Banc, Gheorghe Gaston Marin, vicepreședinți ai Consiliului de - Miniștri, vicepreședinți ai Marii Adunări Naționale. în sală se a- flau, de asemenea, membri ai Consiliului de Stat și ai guvernu

lui, conducători ai unor instituții centrale, personalități ale vieții științifice, artistice și culturale, oameni ai muncii.Au asistat persoanele oficiale somaleze, precum și șefi ai misiunilor diplomatice acreditați la București.La intrarea în sală, oaspeții și conducătorii statului nostru au fost salutați cu aplauze îndelungi.Au fost intonate, imnurile de stat ale Somaliei și României.Programul spectacolului, susținut de Ansamblul de cîntece și dansuri „Ciocîrlia", a cuprins lucrări folclorice românești.Artiștilor le-au fost oferite flori din partea președintelui Somaliei și a președintelui Consiliului de Stat al României. (Agerpres)
Rețineți!
VINERI

Sein te ia
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Veteran la
calea ferată

Veteranul feroviar Petre Geor
gescu, decenii Ia rind șef al gării 
Băneasa, a ieșit la pensie, după 
52 de ani In serviciul căilor ferate. 
Pentru munca ireproșabilă, el a 
fost distins cu Ordinul Muncii, 
clasa a Ii-a. Cu acest prilej, cadre 
de conducere din Ministerul Căi
lor Ferate ți Direcția regională 
C.F.It. București au participat la 
o solemnitate consacrată acestui 
eveniment. Răspunztnd felicitărilor 
ți urărilor celor prczențl, ale se
cretarului
Constantin Stătescu, sărbătoritul 
a spus Intre altele : „îmi dau sea
ma și mal mult In acest moment 
că munca mea este prețuită șl 
mă încearcă un sentiment de re
gret că trebuie să o părăsesc. Mul
țumesc cu profund respect condu
cerii de partid și de stat pentru 
Înalta apreciere făcută muncii 
mele, prin acordarea înaltei dis
tincții. Vă asigur încă o dată că 
voi rămlne toată viața ceferist cu 
întreaga mea filnță“.

Un om al datoriei îndeplinite.

Consiliului de Stat,

Adresa dv,
Mai mulfi petifionari au solici

tat, prin scrisori, Ministerului Eco
nomiei Forestiere adeverințe de 
vechime în muncă — uitînd însă 
principalul lucru : menționarea a- 
dresei lor. Și astfel, adeverințele 
nu pot fi expediate, lată cîțiva din
tre petiționarii distrați : T. Stoi- 
cescu, Constanța ; I. Irimus, Bucu
rești ; N. Voineag, Costești ; 
I. Coman, Vișeul de Jos ; F. Di- 
can, Golești ; I. Z. Costache, Bă- 
beni, D. J. Scargescu și Al. Sfancu 
■— din... Univers. Ca să nu aștep
tați mult și bine, indicați adresa 
exactă, dovedind astfel că frăifi pe 
pămînt. Cu cei din alte... medii, 
ministerul de resort are legături 
tl a be. „

Palatul
morcovilor

Jtespectînd adevărul istoric, 
Inițiativa aparține conducerii 
fostei Uniuni raionale a C.A.P. 
Titu. Nu departe de gară exis
tă un loc unde se organizează 
tîrgul duminical. Fosta uniune 
raională a dat indicații Ia 15 
cooperative agricole să constru
iască aid chioșcuri pentru des
facerea legumelor și fructelor. 
Nu chioșcuri obișnuite, ci con
strucții solide, din beton. Așa 
au fost ridicate 15 „chioșcuri", 
impunătoare monumente ale ri
sipei care au costat circa 150 000 
lei. Acum sînt în paragină. Pro
babil că autoritățile locale vor 
cere fonduri pentru... restaurări. 
S-ar pune, astfel, colac peste 
pupăza de la Titu.

| chideți?
Ați plecat de acasă. Au rămas 

doar copiii. Cum l-ați învățat : să 
deschidă oricui 7 Se vede că ați 
uitat basmul „Capra cu trei iezi". 
O femeie a sunat la ușa aparta
mentului 4 din blocul U 1, str. 
Baba Novac, București. „SInt doc
torița de la policlinică". Fetița, de 
12 ani, l-a deschis. Intrusa a dat 
un telefon (chipurile vorbea cu 
mama fetiței), apoi a început să 
caute în dulapuri, după un act. 
Șl-a însușit o sumă de bani și a 
plecat ziclnd : „Mă întorc cînd 
vine mama". Părinții au anunțat 
cazul la miliția sectorului 4 și, 
în mal puțin de 48 de ore, autoa
rea furtului era descoperită și a- 
restată (Mlhal Cornelia, fostă Vlă- 
dolanu, Tufan etc. din str. Petre 
Llnteș 23). Mal operase în același 
mod în 8 locuințe. Semnalîndu-vă 
acestea, sperăm că chestiunea cu 
ușa va rămîne... Închisă.

pe doi!La 1 martie, cetățeana Ținea Nicolescu din București (intrarea Amara 7, sectorul 5) nu s-a mai întors acasă. Familia și rudele au căutat-o peste tot. Vă imaginați panica în care intraseră soțul și copiii. După îndelungi investigații, au găsit-o (după 27 de zile!) la Spitalul 9, unde fusese transportată în urma unui accident de circulație. întrebăm: în asemenea cazuri,', cui îi revine sarcina să anunțe familia — „Salvării", miliției sau spitalului? Să știm cine nu și-a făcut datoria, ignorînd dispariția unei mame și soții timp de 27 de zile!
Rubricâ redactată de
Ștefan ZIDARIȚA 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

«standardelor- ?
Față de încălțăminte, cumpărătorii 

manifestă o exigență deosebită. Fap
tul e explicabil. Defectele la pan
tofi pot avea urmări dintre cele mai 
neplăcute.

— Am acasă cîteva perechi de pan
tofi. După cîteva încercări „dure
roase", am ajuns la concluzia că nu 
pot fi purtați decît atunci cînd stal 
pe scaun în fața televizorului, deci 
acasă. (Florica Dinu, profesoară).

— Foarte des, după ce îmi cum
păr pantofi noi, vizitez farmaciile 
în căutarea unor remedii pentru vin
decarea rănilor. (M. Vidrațcu, tehni
cian).

Am putea consemna aici zeci șl sute 
de păreri asemănătoare, care se în
cheie de obicei cu întrebarea : de ce 
nu izbutesc fabricile să producă de
cît într-o proporție redusă acea în
călțăminte comodă, flexibilă și ușoară 
cerută de atîta vreme ? Intr-un ar
ticol publicat recent în ziarul nostru, 
reprezentanții unor fabrici arătau că 
una din cauze o constituie standar
dele, care impun „încărcarea" panto
filor cu tot felul de întărituri care 
îi rigidizează și îi îngreunează. Di
recția generală, pentru metrologie, 
standarde și invenții nu este de a- 
cord cu acest punct de vedere. în 
răspunsul trimis redacției, sub sem
nătura tovarășului ing. I. Mileti- 
neanu, director general adjunct, și 
publicat în ziar se sublinia impor
tanța standardelor în producția bu
nurilor de consum, rolul lor pozitiv 
în ușurarea procesului de fabricație, 
în sporirea productivității muncii și 
împlinirea exigențelor cumpărători
lor. în esență — se arăta — standar
dele nu fixează nici un fel de limite 
fanteziei și inițiativei întreprinderilor 
producătoare. Deci, dacă pantofii sînt 
niște menghine pentru picior, aceasta 
nu se datorește standardelor.

Totuși, încălțăminte cu asemenea 
caracteristici se găsește din belșug în 
rețeaua comercială. „Avem nume
roase sortimente de pantofi pe care 
cetățeanul, după ce îi încearcă, se 
lasă păgubaș, tocmai din această 
cauză — ne spunea Cornelia Mili- 
voi, responsabila magazinului de în
călțăminte nr. 37 din Timișoara. 
„Arta“-Oradea, de exemplu, produce 
pantofi bărbătești cu o soliditate de 
beton. La fel sînt și unele modele 
de la „Progresul“-București și de la 
alte fabrici".

Ciudat lucru: acești pantofi an 
fost produși și recepționați conform 
standardelor. Tovarășii de la Oficiul 
de stat pentru standarde vor replica, 
poate, că nu scrie în nici un stan
dard că încălțămintea trebuie să fie 
ca de fier. I-am întrebat pe specia
liștii de la Institutul de cercetări 
pielărie, cauciuc și mase plastice 
dacă standardele cuprind prevederi 
referitoare la faptul că pielea din 
care se fac fețele trebuie să fie moa
le, talpa flexibilă, iar pantoful, în în
tregul lui, ușor.

— Asemenea prevederi nu există 
T- ne asigură tovarășa ing. Agripina 
Fica, șef de secție la acest institut. 
Standardele prevăd doar grosimile 
acestor materiale, ceea ce. după pă
rerea mea, nu este concludent.

Culegerea de standarde privitoare 
Ia pielărie și încălțăminte este un 
volum impresionant de peste 700 de 
pagini cu texte și desene. Cu toate 
acestea, după cum se vede, scapă 
din vedere însușiri dintre cele mai 
importante. Se indică, în schimb, cu 
lux de detalii că : încălțămintea 
este pentru bărbați, femei și copii, 
că există pantofi, bocanci și cizme ; 
aflăm, de asemenea, terminologia fo
losită în producția de încălțăminte, 
de exemplu definiția calapodului; cu 
ajutorul standardului 6325—63 învă
țăm cum se ține în mină o gheată 
pentru a i se verifica aspectul șl 
cum se așază cap la cap pentru 
a se constata că perechea de pantofi 
e compusă din exemplare egale ; un 
alt standard — 6341—65 — precizează 
locul exact unde se aplică marca 
fabricii, prețul etc. De fapt, cîte 
standarde acționează în domeniul fa
bricației de încălțăminte ? Nici un 
conducător de întreprindere nu știe 
exact.

— Este absolut Imposibil și Inutil 
să memorezi toate prevederile stan
dardelor — ne declară tovarășul 
Gheorghe Mărinceanu, director gene-

ral al uzinei de pielărie și încălță
minte „Clujeana". în fabrici, în co
merț și în cele două ministere există 
specialiști în standarde. Și noi avem 
un inginer tehnolog care se ocupă 
numai cu această treabă. Și nici așa 
nu avem certitudinea că nu încăl
căm — evident fără să știm — vre
unul din standarde. într-atît 
multe și amănunțite sînt.

La direcția generală de resort 
M.I.U., după o cercetare atentă a 
lei mal recente culegeri de 
darde, am constatat că numai în ce 
privește partea de piele a încălță
mintei acționează 37 de standarde. 
Trebuie adăugat apoi că și cuiul, și
retele, cutia și hîrtia de ambalaj etc. 
au standardele lor. Unde mai ră- 
mine loc pentru inițiativa producă
torilor ?

— Standardele — spunea tovarășul 
Ovidiu Drăgoi, director general ad
junct în M.C.I. — au devenit un fel 
de labirint de trimiteri și modificări 
etc, în care te plimbi mult și bine 
pînă să găsești o ieșire. Interesant că 
toate aceste prescripții minuțioase nu 
împiedică totuși pătrunderea pe re
țeaua comercială a mărfii de slabă 
calitate.

în articolul de care aminteam nu 
era exclusă posibilitatea neconcor- 
danței la un moment dat între pre
vederile standardelor și cerințele 
pieței și ale producției. De aceea, 
autorul arată că se acordă derogări. 
E suficient ca întreprinderile să so
licite acest lucru. Oare așa să fie ?

— Apar mereu materiale și pro
cedee noi tehnologice ce se cer in
troduse în standarde. Acestea în
seamnă o permanentă circulație de 
hîrtii pe ruta întreprindere — M.I.U.- 
M.C.I. — Oficiul de stat pentru stan
darde. De exemplu, talpa artificială 
ar putea fi extinsă și la alte cate
gorii de produse decît cele prevă
zute.! Prevederile standardelor sînt 
însă limitative și insuficient de lim
pezi — este părerea tovarășului Cor
nel Popescu, inginer șef adjunct la fa
brica „Dîmbovița". Mai sînt paragra
fe „înghețate" într-un anumit punct, 
din care nu le-am putut urni, ceea ce 
dăunează ușurării încălțămintei. De 
exemplu, sîntem obligați la folosirea 
umpluturii de sub talpă, pe care teh
nologiile moderne au eliminat-o com
plet pentru că micșorează flexibili
tatea pantofului. Am renunțat și noi 
la acest procedeu, pînă ne-au „prins" 
controlorii de la standardizare. Ini
țiativa noastră era cît pe-aci să so 
termine prost.

Cine sînt, în fond, autorii standar
delor, ai acestor „legi" imuabile care, 
după cum se afirmă, pun bețe-n roa
tele producției de încălțăminte ? A- 
flăm, cu surprindere, că înseși între
prinderile, industria ușoară, de acord 
cu partenerii săi din comerț. Cum au 
ajuns standardele să se transforme 
într-up fel de bumerang ?

— într-adevăr — ne spunea tovară
șul ZOltah Barta, inginer șef la „Clu
jeana" — standardul este elaborat de 
industrie. Dar, o dată preluat de Ofi
ciul de stat pentru standarde, de
vine implacabil. Schimbările, derogă
rile se fac foarte greu, pe o filieră 
prea lungă. Se face mai întîi un an
teproiect care se trimite celor inte
resați din M.I.U., M.C.I. și Standardi
zare. Toți acești factori fac observa
ții. Se întocmește apoi proiectul care 
se discută în mai multe ședințe co
mune cu aceiași factori și, în sfîrșit, 
se redactează standardul respectiv. 
O precizare : pentru orice modi
ficare a prevederilor unui standard 
(cu acordul părților) trebuie obținută 
derogarea de la Standardizare. Din 
cîte ni s-a spus, durata de obținere 
a unei derogări, chiar după ulti
mele simplificări, este 
mare. Aceasta pentru că 
tratează numai la nivelul 
ducerilor instituțiilor centrale respec
tive. Cu cîtăva vreme în urmă s-a 
purtat o corespondență voluminoasă, 
în două reprize, între Ministerul Co
merțului Interior, cel al industriei 
ușoare și directorul general al Direc
ției generale pentru metrologie, stan
darde și invenții pentru... scurtarea 
cu 15 mm a carîmbului unor ghete. 
De ce trebuie ca pînă și cele mai 
mici detalii să fie fixate într-un ti
par ?

de
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ce- 
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destul de 
ele se 

con-

(Urmare din pag. I)

stat din Reșița nu reușeș
te să atingă un nivel mai 
înalt, să intre în competi
ție artistică cu alte teatre 
din țară, Una din cauze 
cred că poate fi găsită în 
atitudinea unor actori care 
exclamă, oftînd : „O, dacă 
aș fi jucat la București sau, 
chiar, la Timișoara, ce ro
luri aș fi făcut !“

Cuvintele inginerului re- 
șițean ne aduc în minte ce
lebrele turnee prin țară ale 
lui George Enescu. La Rîm- 
nicu Vîlcea sau la Botoșani 
Enescu nu cînta altfel de
cît la Ateneu sau în sala 
Pleyel din Paris. Talentul, 
vocația, profesia își au e- 
tica lor, te obligă să nu faci 
rabat la calitate în nici o 
împrejurare, să ridici me
reu potențialul creator cu 
care te-au înzestrat natu
ra, școala și societatea, să 
valorifici la maximum ex
periența și cunoștințele do- 
bîndite prin eforturi pro
prii. Ce poate fi mai dizol
vant, din punctul de 
vedere al eticii profesio
nale, decît acea mentalita
te după care un produs me
diocru sau submediocru 
poate fi etichetat cu marca 
„bun pentru provincie" ? 
Esențial nu este atît lo
cul unde realizezi ceva, cl 
modul cum realizezi, exi
gența și răspunderea, ni
velul la care ridici ștache-" 
ta aportului tău social.

— Se știe că orașul de 
provincie se caracterizea
ză azi printr-o continuă in
fuzie de forțe proaspete — 
remarcă lectorul univ. Iu
lian Antonescu, directorul 
muzeului județean-Bacău. 
Mă refer la valorile, tinere 
— ingineri, profesori, me
dici etc. Evident, procesul 
de adaptare la un nou me
diu. intrarea efectivă în 
viață, nu a fost și nu poate 
fi privit idilic, simplist. Am 
cunoscut îndeaproape un

— Un asemenea sistem — ne spu
nea tovarășul ing. Gheorghe Cazan, 
adjunct al ministrului comerțului in
terior — ne dă de lucru chiar și a- 
tunci cînd între noi și producător s-a 
stabilit un acord. După părerea mea, 
standardul trebuie să cuprindă doar 
niște condiții generale, să fie un ca
dru în care să te poți mișca după 
cum cere piața. Trebuie să recunoaș
tem însă că și noi ne-am lăsat do
minați de prevederile standardelor, 
în loc să le supunem cerințelor pieței.

Părerea este împărtășită și de to
varășul ing. Mihai Constantinescu, ad
junct al ministrului industriei ușoare. 
Interesantă, din acest punct de vedere, 
este și opinia tovarășului ing. Con
stantin Gheorghiescu, director tehnic 
în direcția generală de specialitate din 
M.I.U.: „S-a greșit intrîndu-se în 
amănunte și greșeala este, în primul 
rînd, a noastră. Trebuie să avem cu
rajul să recunoaștem acest lucru și 
să găsim și mijloacele de remediere. 
Operația este cu atît mai necesară cu 
cît, așa cum se prezintă actualmente, 
standardelor le lipsește elementul- 
cheie : mobilitatea. în condițiile unei 
industrii moderne, cu ambiția de a 
ține pasul cu moda, cred că standar
dul trebuie să fie un cadru de norme 
minimale, esențiale. Principiul de 
bază al relațiilor dintre noi și comerț 
să fie „văzut și plăcut".

Se pune, desigur, și întrebarea dacă 
abolirea acestui „manual" de fabri
care a pantofilor nu va provoca vreun 
cataclism. Judecind după părerile au- 

. torizate ale unor specialiști, cît și după 
unele fapte, credem că nu. Tovarășul 
Blazius Guban, directorul fabricii 
ce-i poartă numele și a cărui expe
riență în această ramură a fost acu
mulată într-o jumătate de veac, ne-a 
declarat că el consideră stasul o ab
surditate. Anatomia piciorului, ne
voile lui de confort sînt, după păre
rea dînsului, singurele criterii care 
trebuie să-l călăuzească pe producă
torul de încălțăminte. Cizmele din 
velur, în diferite culori, pe care multe 
femei le-au purtat în această iarnă, 
se aflau încă din decembrie în de
pozite și magazine. Derogarea pentru 
ele și-a făcut apariția abia Ia... 17 ia
nuarie 1968. Produsele s-au bucurat 
de succes, cu toate că nu aveau „cer
tificat de naștere" legal. Nici încăl
țămintea care se produce pentru ex
port nu are de-a face cu standardul, 
în țări cu o bogată experiență în fa
bricarea acestor produse nu există a- 
semenea reglementări.

Ce-ar fi dacă s-ar comite un act de 
curaj, lăsîndu-se fabricilor libertatea 
de a face încălțăminte după pricepe
rea lor și expunînd-o deschis apre
cierii directe a comerțului și cumpă
rătorilor ?

Am asistat la un eveniment 
solemn, a cărui înaltă semnifi
cație decurgea din aceea că su
te și sute de tineri cetățeni ai 
țării săvîrseau cel mai adine act 
al maturizării cetățenești, actul 
legămîntului ferm față de pa
trie. încredințîndu-li-se o armă 
Si strîngînd-o în mîini, ei rosteau 
„Jur să fiu gata oricînd să lupt 
pentru apărarea patriei mele...", 
luînd asupra lor misiunea băr
bătească, de gravă responsabili
tate patriotică, de a păzi cu ar
ma, cu vitejia și inteligenta lor, 
cuceririle revoluționare ale po
porului muncitor.

Asa cum veneau acești tineri 
în fața drapelului patriei și a 
comandantului lor și rosteau in
candescent cuvîntul „jur" 
sigur că în 
înnoda lungul 
neamului, 
milioane ; 
au jurat 
pămîntul 
părat.

Depunea jurămîntul 
cel mai tînăr contingent 
ostasi din trupele de securitate. 
Platoul în care stăteau încolo
nați era astfel străbătut de fio
rul unei emoții colective atunci 
cînd din fiecare grupă un ostaș 
înainta solemn pentru a dialo
ga, prin jurămînt, cu patria, cu 
istoria ei. Pentru clipa aceasta 
s-au pregătit din prima zi a 
intrării lor în viata ostășească 
Si, în scurt timp, pe cîmpurile 
de instrucție ei au și reușit 
să-și afirme însușirile de buni 
ostasi.

Iese din rînduri soldatul Ion 
Bobu. Am discutat cu el cu pu
țin înainte de solemnitate. îmi 
spunea că i-a venit ușor să se 
acomodeze cu viața de ost as 
pentru că și el ca și ceilalți au 
fost înconjurați de la început 
de grija atentă a comandanți
lor. „Sîntem ajutați în perma
nență să ne însușim si tehnica 
de luptă și toate legile vieții de 
ostaș".

Locotenentul Lucian Miclea, în 
fața plutonului său, își privește 
tinerii ostași care depun jură
mîntul și — din cîte observ — 
pentru fiecare în parte zîmbe- 
tul său exprimă un gînd anu
me adresat. „Am multă încre
dere în ei" — îmi spunea in ur
mă cu cîteva minute.

în fata fiecărui pluton, un 
ostas rostește jurămîntul. Pe 
platoul cazărmii se săvîrșește un 
act solemn, străbătut de senti
mentul dragostei și al înaltei 
responsabilități față de destinele 
patriei socialiste.

conștiința 
fir al 

, în cursul 
si milioane de 
să apere de i 
românesc și

era 
lor se 
istoriei 
căreia 

: bărbați 
dușmani 
l-au a-

militar 
de

Mihai CARANFILRodica ȘERBAN

Depune jurâmîntul cel mai tînăr contingent de ostași Foto : Gh. Vințilă

Zilele trecute, organele de stat au 
I descoperit, în București — nici mai 
I mult, nici mai puțin 1 — două de- 
! pozite clandestine de materiale de 
I construcții. Clandestine — pentru că 
| ele nu figurează în nici un docu- 
| ment oficial, pentru că mărfurile nu 
I sînt trecute în nici un fel de scripte. 
I Altfel, totul se opera la lumina zi- 
| lei. Locatarii din Calea Rahovei 

147—153 și strada Justiției (oh !) 62 
erau de mult exasperați de veșnicul 

I du-te-vino al camioanelor și al oa- 
I menilor ce încărcau și descărcau ci

ment, tablă, fier-beton și cîte și 
mai cîte.

în clipa descoperirii, depozitele au 
fost sigilate; un inventar de con
trol relevă existența a 907 kg 
tablă, 2 000 kg de ciment, 100 kg 
ipsos, 21 mp de faianță, 30 m 
țeavă, 31 mp de parchet, 251 kg 
vopsea și multe altele — de la 750 
foi de glaspapir pînă la 0 broaște 
wertheim, trecînd prin apă tare, ba
lamale, carton asfaltat, cositor, al
cool tehnic, scoabe etc.

Acestea sînt materialele găsite In 
clipa inventarului ; dar ce „a rulat" 
de-a lungul timpului prin aceste 
locuri nimeni nu poate ști, și, așa 
cum stau lucrurile deocamdată, nici 
nu se va putea ști vreodată. Sala
riatul întreprinderii de construcții 
din sectorul 5, Dumitru Ghioldea, cel 
care semnează sub textul „Recunosc 
realitatea datelor înscrise" de pe for
mularul inventarului de control, e pe 
cale să se liniștească. La conducerea 
I.C.R.-5 au început să se pună în 
mișcare fel de fel de chițibușuri con
tabile, care — deșartă speranță! — 
„să legalizeze" istoria depozitelor 
clandestine.

Mărturisim că ne-a venit greu să 
credem că se pot petrece astfel de 
lucruri ; am început atunci să mergem 
pe firul întîmplărilor.

Iată cîte ceva din cele aflate : 
întreprinderea de construcții și re

parații din sectorul 5 (fostul raion 
N. Bălcescu) deține cîteva triste re
corduri printre suratele ei din Ca
pitală. Este întreprinderea care dă 
cel mai mult de furcă organelor de 
stat, numărul de procese penale in
tentate salariaților ei fiind cel mai 

Imare. Pe de altă parte, este și între
prinderea care are la activ cel mai 
mare număr de reclamații ale cetă
țenilor. Aceștia sînt nemulțumiți că 
reparațiile nu se execută cu anii, că 
o dată executate se dovedesc a fi 
de proastă calitate, că lucrările sînt 
tărăgănate, că în stilul de muncă al 
întreprinderii preferențialismul este 
în floare. De-a lungul anilor, I.C.R.-5 
s-a specializat într-o serie de operații 
ce demonstrează, fără drept de apel, 
că cea mai elementară disciplină de 
producție, financiară, civică au în
cetat să fie atribute normale ale ac
tivității conducătorilor ei. Perfect în
temeiate, nemulțumirile cetățenilor 
se exprimă în repetate cereri ca ac
tivitatea să fie temeinic verificată și 
ca elementele necinstite să fie înde
părtate. Descoperirea celor două de
pozite clandestine este un fel de în- 
.coronare a unor stări de lucruri de-a 
dreptul scandaloase.

Să ne referim la cîteva din „prac
ticile" care au intrat în uz la I.C.R.-5:

O metodă curentă este raporta
rea ca executate a unor lucrări pur 
și simplu fictive. Chiar cu riscul ca 
articolul nostru să semene cu un re
ferat administrativ, vom menționa 
mai jos valoarea unor aseme
nea lucrări, „executate" în ultima 
vreme (ghilimelele ce încadrează cu- 
vîntul executate arată că locatarii 
de la respectivele adrese habar n-a
veau la data indicată că locuințele 
lor au fost reparate ; în schimb, fo
rul tutelar al I.C.R.-5 este convins 
de acest lucru și plătește prime pen
tru depășirea planului) : 26 400 de lei 
în str. Gramont nr. 10, 34 780 lei în 
str. Gramont nr. 9, 16 260 lei în str. 
Filaret 29, 30 000 de lei în str. 11 Iu
nie 70 și altele. Doar într-un sin
gur an, doar la un singur capitol 
(operațiuni de montat și remontat), 
valoarea operațiilor pentru care nu 
există o documentație din care să 
rezulte dacă ele s-au executat în rea
litate este de 115 241 lei.

O primă întrebare : ce cuantum al 
• acestei sume a trecut prin depozi
tele clandestine, în fapt proprietate 
personală a unor salariați ai I.C.R. 
sectorul 5 ? (Fiindcă aceasta este ex
plicația reală a existenței depozite-

de 
de 
de 
de 
de

om care, după studii supe
rioare terminate cu succes 
în București, avea suficien
te aptitudini și resurse in
telectuale pentru a se afir
ma în domeniul său de ac
tivitate în oricare oraș al 
țării, inclusiv în Capitală. 
S-a întors în orașul său 
natal, urmînd drumul fi
resc al atîtor altora care, 
după absolvirea studiilor, 
se' duc să împrospăteze, să 
potențeze climatul spiritual 
al orașelor de provincie. 
Dintr-o nobilă convingere, 
aș zice. La fel și în cazul 
pe care îl relatez — tînărul 
remareîndu-se în urbea sa 
nu prin funcția ocupată, ci 
prin mentalitatea lui de om 
înaintat, prin spiritul său 
treaz față de orizontul în
gust și degradarea spiritu
ală a unor oameni înecați 
în rutină și mediocritate. 
Dar iată că, după cîțiva 
ani, omul a început să facă 
concesii, să-și uite țelurile 
să se cufunde într-o atmos
feră cenușie, ajungînd chiar 
să elogieze ceea ce mai îna
inte blamase — mici mes
chinării și bîrfe de cafe
nea...

— Cum vă explicați a- 
ceastă traiectorie surprin
zătoare ?

— Insuficientă tărie de 
caracter. Slăbiciuni morale 
care l-au răpus. Măgulit 
de atenția unor prie
teni de o calitate evident 
inferioară, de un cerc în 
care putea să sclipească 
fără eforturi, omul a în
ceput să bată pasul pe loc. 
Aici e vorba de opțiunea 
față de mediu, de soluția 
aleasă. Ori te iei la între
cere cu propriile forțe și 
cu cei mai înaintați oameni 
din jur ; ori alegi calea mi-

nimei rezistențe și te lași 
înghițit de un anturaj sear
băd, cu preocupări mă
runte.

Dacă 
jului e 
opțiune, 
sonală, se mai întîlnesc și 
cazuri în care și un anume 
climat moral al locului de 
muncă poate avea influen
țe nocive, soldate cu slă
birea unor caractere, cu 
descurajarea unor oameni 
capabili, dăruiți cu pasiune 
muncii lor.

Ca ecou al anchetei pre
cedente despre climatul 
spiritual al orașului de pro
vincie, un inginer din Cra
iova ne scrie : „Nu sînt lo
calnic, dar fiind reparti
zat în urmă cu cîțiva ani 
într-o instituție din acest 
oraș m-am apucat de trea
bă cum am putut mai bine. 
Recent am fost numit șef 
de serviciu. Din primul mo
ment am simțit din partea 
unor colegi o aversiune fă
țișă. Aș fi înțeles sentimen
tul lor dacă postul pe ca- 
re-1 ocup acum ar fi un 
post comod și liniștit. Dar, 
dimpotrivă, mi se cer acum 
un volum de muncă și o 
răspundere dublă. Dispozi
țiile mele sînt discutate și 
interpretate, se fac aluzii 
jignitoare la adresa pregăti
rii și competenței mele. M-a 
frămîntat foarte mult acea
stă atitudine, mi-am ana
lizat fiecare gest, fiecare 
cuvînt, pînă cînd am înțe
les motivele ei reale : hotă- 
rîrile mele tind să destra
me o atmosferă comodă, 
călduță, iar în al doilea 
rînd, nu sînt băștinaș. 
«Noi așa am lucrat și așa

alegerea antura- 
o problemă de 

de preferință per-

o să lucrăm. N-avem ne
voie de „deștepți" veniți 
din alte părți. Nu-ți con
vine, întoarce-te de unde 
ai venit» — mi-a spus tex
tual un coleg de serviciu. 
Nu înțeleg și nu pot să ac
cept o asemenea atmosfe
ră de ranchiună fără rost.

într-o asemenea împre
jurare se cer tărie 
caracter, dorință de 
învinge dificultățile, 
orice natură 
Totodată, nu 
de acord cu această ciu
dată 
ritate 
cauză

De 
dintr-un minister 
mis să analizeze 
tea unei întreprinderi 
constată în secția X o si
tuație dificilă, dezorgani
zare, indisciplină, în timp 
ce șeful ei se complace în 
această atmosferă. Iată 
însă că unul sau altul din
tre factorii de răspundere 
din întreprindere îi sar în 
apărare : „Cum ! Secția X ? 
N-o fi strălucind ea, dar 
merge. Cum ! Inginerul V ? 
Păi e un tovarăș bun, o să 
mai crească el“. în subtext 
raționamentul sună cam 
așa : „Tocmai întreprinde
rea noastră să intre în a- 
tenția ministerului, tocmai 
orașul nostru să se facă de 
rîs ? Și apoi, î e băiat bun, 
e ,(ploieștean, ieșean, gălă- 
țean) cle-al nostru. Cum o 
să-l lăsăm noi ?“

Implicațiile de această 
natură sînt, cîteodată, mai 
grave. Asemenea modalități 
de salvare a „prestigiului 
local" încearcă să prezinte 
aparența drept realitate,

ar fi 
putem

de 
a 

de 
ele.

fi
și imorală „solida- 
locală", demnă de o 
mai bună.
pildă : un inspector 

este tri- 
activita- 

Și

simpla ambiție drept suc
ces, mediocritatea drept e- 
lită. Mi s-a relatat cazul 
unui tînăr, pe cît de simpa
tic și de descurcăreț, pe a- 
tît de incapabil, care mîn- 
gîind sensibilitățile legate 
de „prestigiul local" a fost 
propulsat cu generozitate 
într-o carieră științifică. 
Prin relații de prietenie și 
vervă pseudointelectuală a 
reușit să-și creeze o aureolă 
de mic geniu local. Iată 
cum, din dorința de afir
mare cu orice preț a pres
tigiului provincial, se des
chid portițe în 
posturii.

— Exemplele 
sînt fațete ale 
men pe care 
mentalitate de 
firmă Const. Păunescu, șef 
de sector la Institutul de 
științe pedagogice. Fenome
nul are rădăcini istorico- 
sociale vechi, fiind, la vre
mea respectivă, expresia 
unor legi și norme socio- 
psihologice aparținînd unor 
caste autoclaustrate. Dar 
în orașul de provincie de 
azi, conectat la pulsația e- 
conomică și socială a între
gii țări, se dezvoltă relații 
inter-umane care duc în 
mod firesc și necesar la 
desființarea oricăror ten
dințe de claustrare. Orașul 
rămîne, desigur, o colecti
vitate distinctă, în funcție 
de așezarea geografică, de 
tradiții, de anumite trăsă
turi specifice, de culoarea 
locală, dacă vreți — dar e o 
colectivitate deschisă in
fluențelor din afară, recep
tivă la tot ce e nou, înain
tat, la orice element de 
progres, fie el tehnic sau

calea im-

de mai sus 
unui feno- 
1-aș numi 

grup — a-

spiritual. De aceea, mani
festările mentalității de 
grup local sînt, după pă
rerea mea, reziduuri de na
tură psiho-morală care, se 
știe, întîrzie să se adap
teze la noile condiții ale . 
bazei materiale.

— S-o privim, deci, ca pe 
un fenomen obiectiv dar 
trecător, rezolvabil prin 
însăși evoluția socială ?

— Nepăsarea se răzbună. 
Un mediu indiferent poa
te încuraja asemenea ten
dințe aflate la periferia e- 
ficii socialiste. Cum se 
creează sau se menține 
această mentalitate? Desco
perim un mecanism destul 
de simplu : relațiile umane 
(din păcate, și cele de ser
viciu) se stabilesc uneori pe 
criterii afective. Se pot auzi 
raționamente de acest gen : 
„Noi... (doi, trei, șapte) sîn
tem din... (Tîncăbești, Giur
giu, Constanța) deci tre
buie să ne ajutăm unul pe 
altul."

— Vedeți în asta un lu
cru atît de grav ?

— Nu, pînă aici nu. Dar, 
de regulă, de aici în colo 
avem de-a face cu reflexe 
nocive. „Procesul tinde să 
excludă raționamentul, res
pinge aprecierea lucidă a 
valorii reale a individului. 
$i iată înfiripîndu-se așa- 
numitele „bisericuțe", cu e- 
fectele lor antisociale.

în competiția de valori, în 
ascensiunea fermă a pro
vinciei pe treptele civiliza
ției, aceste manifestări de
vin tot mai anacronice, via
ța însăși le izolează prin 
evoluția ei inexorabilă. Ră
mîne însă, ca un perma
nent comandament moral 
adresat opiniei publice, a- 
cela de a pune în lumină 
si de a combate asemenea 
evaziuni de la etica socia
listă, de a închide toate 
portițele deschise în fața u- 
nor mentalități caduce.

lor. Acum se lucrează febril la o 
pseudoexplicație : cică ar fi mate
rialele... economisite. Că sînt „econo
misite", nici vorbă, se vede. Dar în
trebarea este alta : le-a contabilizat 
cineva ? Răspuns : nu.) A doua în
trebare : la cît se ridică primele în
casate ilegal ca urmare a unor ase
menea manopere ? Greu de răspuns.

De pe șantiere lipsesc sute de kilo
grame de tablă, un distribuitor sus
trage țeavă, ............... ‘
vanizată, se 
materialelor... 
îi revine 
neîntîrziat organele de urmărire pe
nală. Nu o face. De ce ? Pentru că... 
Dar să nu anticipăm.

Cu ce se ocupă, printre altele, 
șeful serviciului administrativ al în
treprinderii în cauză ? Funcționarul 
respectiv, pe numele său Ilie Stă- 
nescu, dispune de lemnele de foc. 
El eliberează bonuri de mînă 
depozit, paznicul le onorează, 
care bonurile îi sînt luate sub 
rite pretexte. Cu cîtva 
în urmă, în conformitate cu 
procedeu, dispune eliberarea 
1 000 kg de lemne pentru un dormi
tor comun al I.C.R. Lemnele sînt 
eliberate și iau drumul... nu se știe 
al cui, pentru că dormitorul... fusese 
desființat cu mult timp înainte. A 
doua zi, I. S. distruge urma 
vinovăției sale. O altă ocupa
ție de predilecție a domniei sale 
este încasarea de la cetățenii ce lo
cuiesc în imobile I.C.R. a diverse 
sume de bani pentru consum de ener
gie electrică, apă etc., sume pe care 
niciodată vreo casierie a statului n-a 
avut prilejul să le vadă.

...Ne oprim aici cu enumerarea fap
telor; din motive printre care sila nu 
ocupă ultimul loc.

★
în continuare, cităm fără comen

tarii o listă care nu este deloc lip
sită de interes. în rîndul întîi indi
căm funcția persoanei respective, ac
tualmente salariat al I.C.R.-5, în cel 
de-al doilea... condamnarea penală 
suferită în trecut. împreună cu o 
precizare : dintr-un număr total de 
180 de salariați cu funcții administra
tive, 22 au stat în închisoare. în ge
neral, pentru o grijă mult prea per
sonală față de avutul obștesc :

1. Șeful serv, organizarea muncii
— 2 ani închisoare, 2. Șeful serv. fi-7't 
nanciar — 6 ani închisoare, 3. Șef- , 
birou contabilitate — 4 ani închisoa
re, 4. Inspector șef serv, social — 2 
ani închisoare, 5. Normator — 3 ani 
și 10 luni închisoare, 6. Economist
— 6 ani închisoare, 7. Șeful cen
trului Deservirea populației — 6 luni 
închisoare, 8. Contabil — 6 ani în
chisoare.

Ne oprim aici.
★

Am avut, zilele trecute, o discuție 
cu tov. Florca Virgil, prim-secretar 
al Comitetului de partid al sectoru
lui 5, președintele Comitetului exe
cutiv al Consiliului popular pro
vizoriu. Tema : fapte grave de 
care se face vinovat inginerul 
Vasile Coman, directorul întreprin
derii de construcții și reparații a 
sectorului 5. Precizăm că inginerul 
C. V. a luat în primire această func
ție de circa două luni, dar ani de 
zile a răspuns de I.C.R. în calitate 
de vicepreședinte al fostului Sfat 
popular al raionului Nicolae Băl
cescu.

— O scrisoare sosită la redacție 
ne aduce la cunoștință că I.C.R. a 
executat lucrări de reparații la imo
bilul din str. Liveni 5, unde locuiește 
familia funcționarei Cristescu Nico- 
leta, secretara ing. Coman.

— Da, dar este legal. Comanda' 
este făcută de I.A.L. Lucrarea a fost 
propusă de vreo trei ani și s-a exe
cutat în 1968. Ceea ce nu e în re
gulă este faptul că imobilul nu a 
intrat în reparații decît cînd ingine
rul Coman și-a propus să se mute 
el acolo.

— S-au executat lucrări netrecute 
în deviz, lucrări care cad în sarcina 
locatarilor.

— E adevărat : s-au zugrăvit două 
camere, burlanele fuseseră trecute 
ca reparate, în realitate au fost în
locuite... Și mai trebuie subliniat un 
aspect al lucrurilor : în acest caz, 
I.C.R. a dat dovadă de o operativi
tate care... îi face cinste. Deși ordi
nul tehnic de aprobare s-a emis pe 
19 februarie, lucrările au început 
pe 14 februarie. Aceasta în timp ce 
pe alte șantiere reparațiile sînt tă
răgănate vreme îndelungată.

— în scrisoare se mai spune că 
inginerul Coman a repartizat ilegal 
un apartament în bloc nou lui Pră- 
jescu Nicolae, fratele Nicoletei Cris
tescu, printr-un ordin semnat de 
dînsul.

— E adevărat. Deși Prăjescu nu 
avea nici un drept legal, din dispo
ziția lui Coman a primit un aparta
ment în str. Nițu Vasile, blocul 25, 
apartamentul 107. Au fost mutate trei 
familii, un adevărat carusel montat 
în scopul unor aranjamente dubioase.

(Cu o săptămînă în urmă, tov. Du
mitru Dumitru, vicepreședinte al 
Comitetului executiv al Consiliului 
popular 
5, care ___ ,
gurase că... totul este legal. Cică 
s-ar fi.............................. - « -
lea Văcărești, cică 
s-ar fi dat un apartament în „mișca
rea a II-a“, cică Prăjescu... etc. 
etc. !).

-— Care este atitudinea conducerii 
consiliului popular provizoriu ?

— Sîntem hotărîți să curmăm o- 
dată pentru totdeauna abuzurile în 
serviciu și ilegalitățile. Vom lua 
măsuri exemplare. Lucrătorii admi
nistrației de stat trebuie să rezolve 
toate problemele în spiritul legii, al 
dreptății. Dorința de căpătuială se 
va izbi de atitudinea noastră intran
sigentă.

un altul tablă gal- 
constată 
Conducerii 

misiunea să

provizoriu 
cunoștea

demolat o

dispariția 
unității 

sesizeze

către 
după 
dife- 
timp 
acest 

a

al sectorului 
faptele, ne asi-
locuință în Ca- 
„demolatului" 1

★
Țăranul român are o vorbă. El spu

ne că locul unde fiecare face ce 
vrea, unde lucrurile se petrec de par
că n-ar fi legi și dispoziții, unde 
nimeni nu mișcă vreun deget ca să 
curme stări și fapte nesănătoase — 
un asemenea loc este „un sat fără 
cîini" sau „tîrgul lui Cremene". 
I.C.R.—5 poate să-și asume, fără nici 
o grijă, oricare dintre titulaturi. O 
merită pe deplin !

Dar ne facem datoria să reamintim 
tuturor celor responsabili de trans
formarea unei jntreprinderi socialisto 
în tîrg 
tră are 
aplice. Cerem deschiderea neîntîr- 
ziată a 
analizeze întreaga activitate a I.C.R.— 
5, sub toate aspectele ; nu numai sub 
cel al cercetării cazurilor semnalate 
în prezentul articol.

Pe acestea le știm și noi.

al lui Cremene că țara noas- 
legi și oameni chemați să le
unei anchete penale, care să

George-Radu CHIROVICI
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Dezbaterea publică a proiectului 
de lege privind FOLOSIREA
TERENURILOR AGRICOLE

Terenurile de Ungă 
drumuri să nu rămină 
fără utilizare agricolă

Am citit cu multă atenție și sa
tisfacție Proiectul de lege cu privire 
la apărarea, conservarea și folosirea 
terenurilor agricole, și apreciez foar
te oportună existența unei legi care 
să reglementeze această problemă. 
Asistăm, în prezent, cu indignare la 
o formă de sustragere „legală" din 
circuitul arabil a unei suprafețe de 
teren fertil situat de-a lungul drumu
rilor publice. Din dispoziția orga
nelor superioare, organele silvice 
plantează" plopi în lungul drumurilor 
publice, ocupînd o fîșie de 2—3 m 
lățime de ambele părți a drumuri
lor. Se răpește astfel o bună parte 
din terenul cel mai fertil, cunoscut 
fiind că drumurile sînt amplasate pe 
văile rîurilor. Numai din terenul 
cooperativei agricole Surduc, jude
țul Sălaj, se scoate, în această pri
măvară, o suprafață de 7 ha teren 
care poate produce, în medie, peste 
5000 kg porumb boabe la ha sau 
peste 40 000 kg sfeclă. în acest fel se 
păgubește averea cooperativei și 
avuția națională cu 35 tone porumb 
anual. Si aceasta numai într-un an. 
Pagubele vor crește în raport cu 
creșterea plopilor care vor umbri și 
vor scoate din producția normală 
peste 70 ha teren fertil. Acum, pe 
ms^-inea drumurilor există plan
tați duzi, care îngrijiți corespunză
tor nu aduc pagube ci mare venit 
prin creșterea gîndaoiior de mătase 
în care s-au specializat mulți gospo
dari din toate satele. Se spune că 
duzii vor fi scoși după cîțiva ani, 
cînd plopii vor crește. Consider 
necesar ca legea să reglementeze și 
problema folosirii terenurilor situate 
de-a lungul drumurilor.

Sistematizarea teritoriului localități
lor rurale și urbane — așa cum se 
arată în proiectul de lege — este ca
pabilă să rezolve în mod judicios 
problemele rezervei de teren agri
col, neutilizat încă, să conducă la o 
folosire și mai rațională a pămîn- 
tului. Se cere ca proiectanții insti
tutelor de specialitate, în toate lu
crările ce le întocmesc, să manifeste 
cea mai mare grijă asupra modului 
în care este utilizat terenul agricol.

Arhitect Adrian MIGALA
șeful atelierului de sistematizare
al D.S.A.P.C. Bacău

(Completări 
colul 7

la arti-

pe faptul că în ultimii ani au fost 
cazuri cînd anumite suprafețe din pa
trimoniul sfaturilor populare (izla
zuri comunale) au fost ocupate în 
mod abuziv de către diverși cetă
țeni sau chiar unități agricole. în 
acest fel ei au încălcat legile statu
lui nostru și au diminuat suprafața 
pășunabilă în detrimentul obștei din 
comună sau satul respectiv, influen- 
țînd negativ dezvoltarea efectivului 
de animale. Prin prevederea de mai 
sus s-ar putea recupera o suprafață 
importantă de teren și evita în viitor 
asemenea manifestări negative

Ferdinand STICA, 
comuna Lăpușnicel, 
județul Caraș-Severin

Sandu ANDREI
comuna Surduc, județul Sălaj

lucrările de îmbună

tățiri funciare trebuie 
să aibă un termen

precis

întrucît am activat mulți ani la 
Bate, și cunosc în bună măsură mo
dul cum e gospodărit pămîntul, do
resc să fac cîteva propuneri în le
gătură cu unele prevederi ale pro- 
i/'<-tului de lege supus dezbaterii.

rre, teritoriul comunei Daia, județul 
Ilfov, se afla un teren în suprafață 
de cîteva sute de hectare denumit 
„podina serpătească" proprietate a 
fermei Frățești. Pe această supra
față de teren băltește apa din topi
rea zăpezilor și din ploi pînă vara, 
cînd se instalează tîrlele de oi. De 
circa 10 ani vin diferiți specialiști, 
studiază terenul, însă măsuri con
crete de executare a unui canal de 
evacuare a apei nu se întreprind, 
în felul acesta terenul respectiv nu 
poate fi redat circuitului agricol. 
Mai este o asemenea podină și în 
comuna Stoenești și probabil vor mai 
fi și altele în țară. Ținînd seamă de 
această situație propun ca art. 2 din 
proiectul de lege să fie completat 
cu prevederea ca atunci cînd se face 
inventarierea terenurilor agricole să 
se stabilească și termenul de execu
tare al lucrărilor de îmbunătățiri 
funciare strict necesare. Aceasta ar 
pune capăt, după părerea mea, tără
gănării punerii în valoare a acestor 
terenuri agricole.

lon STAMATE
Giurgiu, județul Ilfov

Stavilă întinderii 
exagerate a satelor 
și orașelor!

Este un lucru bine cunoscut că 
există suprafețe mari de teren neu
tilizate, risipite în multe localități 
urbane, dar mai ales în mediul ru
ral. Dezvoltarea satelor s-a făcut 
anarhic ocupîndu-se fără rost mari 
suprafețe de teren, datorită unor con
diții obiective sau subiective exis
tente în trecutul istoric. Ca urmare, 
în județul Bacău multe sate se în
tind pe suprafețe nejustificat de 
mari, avînd o densitate de numai 
8—10 locuitori la hectar, adică de 
6—8 ori mai puțin decît minimul 
necesar. în părțile Moineștiului, Tg. 
Ocnei și în general în zona de deal 
și chiar la șes, populația satelor este 
foarte mică, ajungînd doar la 70 de 
locuitori pe sat. Nu dispunem, la 
ora actuală, încă de date certe des
pre numărul satelor cu o densitate 
mică. Dar după o statistică existen
tă în actualele județe Bacău și 
Neamț, rezultă că peste 50 la sută 
din numărul satelor au sub 500 de 
locuitori, cu aproape 300 de locui
tori mai puțin decît media pe țară. 
Multe vetre de sat, indiferent de mă
rime, includ suprafețe de teren agri
col în folosință personală, suprafețe 
ce depășesc cu mult mărimea sta
bilită pentru loturile de casă. Dato
rită unei orientări greșite, în unele 
comune se atribuie loturi pentru con
strucții în afara vetrei satelor. în 
plus, terenurile agricole, aflate în in
teriorul vetrelor de sat, sînt frag
mentate, lucrate manual și în con
secință slab productive.

Am prezentat aceste situații pentru 
a aduce un argument în plus în sus
ținerea prevederilor proiectului de 
lege privind utilizarea pămîntului.

Toți cei care lucrează în domeniul 
agriculturii își dau bine seama de 
marea importanță ce o reprezintă 
pentru dezvoltarea agriculturii le- 

' gea cu privire la apărarea, conserva
rea și folosirea terenurilor agricole. 
Mi-aș permite să fac unele propu
neri. La art. 7 să se mai introducă 
un alineat cu următoarea prevedere : 
„Este interzisă ocuparea de terenuri 
din pășunile comunale, iar persoa
nele care de(in asemenea terenuri să 
fie obligate a le restitui în termen 
de 30 de zile de la apariția legii".

Această propunere se întemeiază

Lotul de teren dat 
cooperatorilor în fo
losință personală să 
nu se schimbe an 
de an

O reglementare strictă, pe linie de 
stat, în ce privește folosirea pămîn- 
tului e binevenită. în ringurile de 
față, vorbind în numele a mai mul
tor cooperatori din sat, vom ridica

o singură problemă : buna gospo
dărire a lotului dat în folosință. Pu
nem această problemă pornind de la 
faptul că la noi ca și în alte locuri 
loturile s-au degradat, producțiile 
obținute sînt extrem de scăzute mai 
ales la vii și livezi. Explicația este 
următoarea. Unii cooperatori zic : de 
ce să mai investesc muncă și bani 
pentru lucrarea și îmbunătățirea te
renului din moment ce în anul viitor 
nu știu precis că voi mai beneficia 
de acest teren ? Această părere are 
un temei. Din vina consiliului de 
conducere, loturile în folosință per
sonală se schimbă de la un an la 
altul. Această măsură arbitrară a 
făcut ca la noi ca și în alte părți 
multe hectare de vii și livezi — lo
turi în folosință — să fie neglijate și 
lăsate în paragină.

De aceea propunem ca legea să 
euprindă unele prevederi cu privire 
la loturile date în folosință, in pri
mul rînd să se interzică schimbarea 
lor de la un an la altul. în felul a- 
cesta oamenii vor avea tot interesul 
să investească muncă și bani în te
renuri pentru a le readuce din plin 
în circuitul agricol și a obține pro
ducții mari. Și atunci se vor putea 
aplica și sancțiuni împotriva acelora 
care nu lucrează pămîntul.

Ion I. CINDOIU 
Constantin SIRBU 
Violeta STOICA 
comuna Pietroasele, județul Buzău

Cele două fotografii arată că la coo
perativa agricolă din Adînca, județul 
Dîmbovița, consiliul de conducere aă 
dovadă de mult dezinteres față de 
avutul obștesc. 1) Un trior stă părăsit 
lîngă un gard. 2) îngrășămintele chimi
ce depozitate fără pic de grijă s-au 
pietrificat din cauza umezelii. Cine 
suportă aceste pagube? Au un cu- 
vînt de spus cei aleși să conducă a- 

ceastă cooperativă
Foto : M. Andreescu

Cooperarea inter uzinală solicită, ca și producția,
ORGANIZARE ȘTIINȚIFICĂ

IZVORUL ECONOMIILOR
DE METAL

DIN EXPERIENȚA UZINEI DE UTILAJ PETROLIER TÎRGOVIȘTE

La jumătatea anului tre
cut, Ziarul nostru a publi
cat un articol în care se 
examinau cîteva dintre ca
rențele sistemului cooperă
rii interuzinale în fabrica
ția utilajului petrolier. A- 
cum, după mai bine de 
8 luni, am vizitat din nou 
uzina coordonatoare, „1 Mai" 
din Ploiești. Care este situa
ția ? Parte din lipsurile sem
nalate au fost lichidate — 
între cele peste 40 de în
treprinderi colaboratoare și 
uzina ploieșteană stabilin- 
du-se „relații de familie" 
mai armonioase. Demn de 
relevat este gestul consem
nat la sfîrșitul anului 1967. 
Uzina „1 Mai" se afla în 
impas cu livrările de piese 
de schimb Ia export. Co
laboratorii săi au sprijinit-o 
hotărît, comenziile fiind o- 
norate la timp. Un progres 
evident s-a înregistrat și în 
ce privește disciplina con
tractuală: pe „tabla neagră" 
nu mai figurează unele fa
brici și uzine. Mai puține 
necazuri sînt în acest an și 
în domeniul calității unor pie
se, repere, subansamble li
vrate. Deosebit de pozitiv 
ni se pare faptul că unii 
parteneri ai uzinei „1 Mai" 
manifestă dorința sincerii de 
a face front comun cu uni
tatea coordonatoare în în
deplinirea sarcinilor sporite 
ale exportului instalațiilor 
petroliere românești. La 
rîndul ei, uzina coordona
toare a făcut și face efor
turi susținute pentru a re
duce la minimum modifică
rile de comenzi, dovedind 
responsabilitate în relațiile 
cu colaboratorii.

— Anul acesta, cel puțin 
pînă în prezent, arăta direc
torul general al Uzinei do 
utilaj petrolier Tîrgoviște, 
n-avem a ne plînge de coor
donatorul nostru. Contrac
tările sînt mai ferme. Se 
evită răsturnarea comenzi
lor...

O apreciere similară am 
întîlnit și la Uzina de utilaj 
chimic din Ploiești. Șeful 
serviciului producție de aici . 
arată că inelele speciale pen
tru rulmenți, forjate de că
tre uzina coordonatoare, nu 
mai 
iar 
se 
resc
menea „autocritică faptică" 
uzina colaboratoare să răs
pundă cu egală solicitudine. 
Nu s-a întîmplat însă așa. 
Iată ce ne spunea ing. Flo- 
rea Ivan, adjunctul servi
ciului colaborare de la „1 
Mai" :

— Nu ne așteptam ca 
tocmai uzina de utilaj chi
mic să ne creeze greutăți. 
Motivînd că are alte co-

menzi. mal importante, ea 
ne-a livrat abia în februarie 
rulmenții pe care-i așteptam 
din trimestrul IV al anului 
trecut. Vom plăti, desigur, 
penalizări de pe urma aces
tei întîrzieri. Aceeași conse
cință o vom suporta și din 
cauza altei uzine : „Hidro
mecanica" din Brașov.

— Nu faceți cumva vreo 
confuzie ? Spun aceasta, 
pentru că într-o discuție re
centă cu directorul unității 
brașovene, Pavel Moldovan, 
dînsul ne-a asigurat că 
„pînă acum sarcinile con
tractuale au fost respectate 
cu sfințenie".

— Regret, dar. realitatea 
contrazice pe directorul do 
la „Hidromecanica". în ia
nuarie și februarie ne-a li
vrat cu mare întîrziere trei 
turboambreaje, o frînă hi
draulică de 60 țoii, două 
convertizoare hidraulice. Ni 
s-a motivat că Uzina de 
pompe București ar fi de 
vină. Numai că noi sîntem 
cei cu paguba: cheltuieli 
suplimentare de regie, stran
gulări la montaj, penalizări. 
Unitatea brașoveană nu 
poate fi penalizată, întrucît 
regulamentele actuale nu 
dau dreptul Ia aceasta în 
cazul cînd întîrzierile nu 
depășesc... o lună de zile.

Iată, deci, că mai există 
animozități — sub parava
nul unor reglementări ana
cronice — în „familia in-

sînt supradimensionate, 
livrarea acestor pie
se face mai ritmic. Fi- 
ar fi fost ca la o ase-

Uzina de utilaj petrolier din Tîrgoviște consumă anual — prin natura producției sale — zeci de mii de tone de metal. Concomitent cu ridicarea performanțelor tehnice și calitative ale produselor, eforturile colectivului uzinei sînt concentrate de cîțiva ani spre evidențierea și fructificarea rezervelor și posibilităților de reducere a consumului de metal. Anul trecut, au fost economisite 622 tone de metal. Cum, pe ce căi s-a acționat ?Discutăm mai întîi cu Ing. 
Gheorghe Tănăsoîu, directorul general al uzinei.— Reducerea consumului de metal — ne spune directorul general — stă în atenția colectivului nostru de mai mulți ani. In lumina indicațiilor conducerii partidului, în 1967 această sarcină ne-a preocupat în și mai mare măsură. Aplicarea planurilor de măsuri tehnico- organizatorice, care constituie o sinteză a studiilor și a numeroaselor propuneri făcute de tehnicienii și muncitorii uzinei, a fost urmărită cu atenție. S-au închis astfel multe din robinetele consumurilor excesive de metal. Iată cîteva cifre care ilustrează eforturile făcute în direcția reducerii consumului de metal. In 1967 s-a realizat o producție cu peste 19 la sută mai mare față de anul precedent, în timp ce cantitatea de materiale consumate a crescut cu numai 1,6 la sută. Coeficientul mediu de utilizare a metalului este în prezent de 0,68 la sută.— Concret, ce măsuri au fost întreprinse pentru reducerea consumului de metal ?— Căile prin care am acționat sînt multiple. Reproiectarea unor repere, îmbunătățirile tehnologice, urmărirea atentă a consumurilor specifice sînt numai cîteva din o- biectivele pe care le-am avut și le avem mereu în atenție. Factorul care a acționat cu ponderea cea mai mare anul trecut a fost.reproiectarea. Numeroase produse nu excelau deloc prin suplețe, datorită greutății ' excesive a unor subansamble sau repere. De aceea, însăși funcționalitatea nu era cea optimă, iar consumul de metal era mare. La fiecare agregat de aspersiune, prin înlocuirea roților construite din bandaje masive metalice, cu genți din tablă ambutizată pe pneuri, se economisesc 40 kg de metal. S-a realizat astfel anul trecut, numai la acest produs, o economie de 40 tone metal. Un alt produs reproiectat este automacaraua de 5 tone. Trecîndu-se de la soluția de construcție prin sudură la cea prin turnare, consumul de metal este cu 150 kg mai mic față de cel inițial, ceea ce înseamnă o economie anuală de 60 tone metal. Numai prin reproiectare, uzina a economisit în 1967 aproape 200 tone metal.Tot în legătură cu economisirea metalului prin reproiectare, este demnă de notat remarca ing. Aurel 
Ianovicî, de la serviciul constructor șef: „Desigur, în ce privește a- plicarea unor noi soluții constructive la produsele ce le fabricăm, reproiectarea unor repere și subansamble rezervele nu s-au epuizat. Dar cred că se cuvine să amintim și un alt aspect deosebit de important. Este vorba de proiectele inițiale elaborate de anumite institute pentru produsele noastre. Nu întotdeauna la baza lor stau studii și calcule temeinice. Au fost cazuri cînd a trebuit ca în uzina noastră să se reproiecteze aproape toate reperele unui produs. Chiar un singur exemplu mi se pare concludent. La automacaraua de 5 tone

proiectată de Institutul de cercetări și proiectări pentru mașini de transportat și ridicat Timișoara, prin modificările constructive ce s-au făcut la proiect, precum și printr-o serie de măsuri ce s-au luat în uzină, consumul specific s-a redus în 3 ani, pe fiecare bucată, de la 13 tone la 9,6 tone.Uzina tîrgovișteană dispune de mari posibilități tehnice pentru diminuarea consumului de metal. Secțiile calde — forja și turnătoria — sînt dotate cu utilaje de înaltă productivitate, iar secțiile prelucrătoare, cu mașini-unelte moderne. Aceasta a permis să se extindă aplicarea unor procedee avansate de lucru, să fie aduse numeroase îmbunătățiri tehnologice. „în prezent — ne spunea tovarășul Aurelian Co- 
dreanu, inginer șef de concepție — forjarea în matrițe se aplică la 2 012 repere. In 1967, 8 122 tone piese turnate s-au executat prin formarea mecanică, față de 7 333 tone cit s-a realizat în 1966 ; greutatea pieselor ce se toarnă în forme întărite cu bioxid de carbon s-a dublat anul trecut, față de 1966, iar turnarea cu maselote avînd înveliș exoterm s-a extins pe aceeași perioadă cu încă 155 tone. Evident, prin folosirea noilor procedee tehnologice, gradul de precizie a crescut și, în același timp, a scăzut simțitor consumul de metal. Numai prin revizuirea tehnologiei de forjare la reperele instalației pentru forat puțuri FA 12, consumul anual se reduce cu 13,5 tone metal. Numeroase sînt și propunerile de perfecționare a tehnologiei făcute de muncitorii și tehnicienii uzinei, prin a căror aplicare s-a redus consumul de metal.In expunerea tovarășului Nicolaa Ceaușescu la recenta consfătuire care a avut loc la C.C. al P.C. R, se subliniază încă o dată necesitatea reducerii consumului de materii prime și materiale în întreprinderi. Și la uzina tîrgovișteană' rezervele în domeniul economisirii metalului sînt pe departe dea; a fi epuizate. „In continuare acționăm ’cu și mai multă perseverență — ne-a spus directorul general al uzinei. Colectivul întreprinderii noastre va scoate la iveală noi posibilități de valorificare a resurselor mari de care dispunem. In urma studiilor aprofundate întreprinse în toate secțiile și atelierele, am stabilit că anul acesta vor putea fi economisite peste 500 tone de metal.In discuțiile pe care le-am avut la Uzina de utilaj petrolier din Tîrgoviște ni s-a semnalat un alt aspect care se repetă an de an, in- fluențînd negativ asupra consumului de metal. Despre ce este vorba ? Planul de aprovizionare se înaintează direcției generale de resort cu mult timp înainte de începutul anului, avînd la bază cifrele orientative din planul de producție. Anul acesta, structura planului de producție nu a mai corespuns cu cea inițială. In plan au fost trecute racorduri speciale cu dimensiuni mai mari, care reclamă o cantitate mai mare de metal. In loc de 80 tone, cit prevedea inițial planul de aprovizionare, pentru acest produs sînt necesare 280 tone. Uzina a cerut direcției generale să suplimenteze planul de aprovizionare. Dar nici pînă în prezent nu s-a primit un răspuns. Urmările ? La acest sortiment de bază — racorduri speciale — planul nu a fost realizat decît în proporție de 55 la sută, iar la o mare parte din produse au fost folosite oțeluri supradimensionate, cee'a ce a dus numai în primele două luni ale anului la o risipă de 10 tone metal. Un fapt asemănător s-a petrecut și anul trecut cînd din aceleași motive s-au irosit peste 100 tone metal. Se desprinde, deci, că forul tutelar trebuie să ajute uzina cu mai multă operativitate în corelarea planului de producție cu cel de aprovizionare, sprijinind e- forturile colectivului de aici îndreptate spre economisirea metalului.

Mihai VASILE 
corespondentul „Scintefi*

Concurs public 
de proiectareComitetul de Stat al Apelor organizează un concurs în proiectare cu tema: „SCHEMA TIP MONOBLOC PENTRU ALIMENTARI CU APA DE SUPRAFAȚA A UNOR CONSUMATORI OCAZIONALI SAU SEZONIERI".La acest concurs, cu participarea nelimitată, vor fi acordate premiul I de 20 000 de lei și premiul II de 15 000 lei.Tema-program a concursului poate fi obținută de la Direcția tehnică (Serviciul plan tehnic și inovații din cadrul Comitetului de Stat al Apelor) bd. Magheru 6—8, sectorul I București. Tot aici vor fi depuse și proiectele pînă la data de 1 octombrie a. c.

ral P. 
nimic n-a

dustrială" patronată de uzi
na „1 Mai" din Ploiești. De 
pildă, cum procedează uzina 
„Vulcan" din București? în
treprinderea ploieșteană se 
află într-o situație dificilă, 
avînd obligații către o fir
mă străină, iar uzina bucu- 
reșteană refuză să execute 
reperele de la pompa de 
noroi Duplex 2 P.N.-340. 
Culmea 1 Se ține, în schimb, 
de ironii, propunînd să rea
lizeze o asemenea comandă 
urgentă... în trimestrul I al 
anului 1969.

Pe aceeași poziție se si
tuează și conducerea Uzi
nei mecanice din Cugir, 
care livrează ridicătoarele 
hidraulice contractate nu
mai dacă delegații între
prinderii ploieștene stau și 
insistă săptămîni întregi. 
Cum reacționează, în ase
menea cazuri, forurile de 
resort și, în special, cea mai 
mult interesată: Direcția 
generală de utilaj petrolier 
și minier din Ministerul In
dustriei Construcțiilor de 
Mașini ? După fapte, slab. 
Referitor la cazul „Vulcan", 
în ziua de 8 februarie, uzi
na „1 Mai" a cerat sprijin 
forului ei tutelar. La minis
ter — tăcere. La 27 fe
bruarie, printr-un telex, u- 
zina insistă din nou. Iarăși 
tăcere. La 25 martie se re
dactează o nouă „depeșă", 
de data aceasta pe adresa 
expresă a directorului gene-

Orănescu... Mai 
făcut direcția ge

nerală tutelară nici în re
glementarea situației cu u- 
zina din Cugir, lăsînd ca cei 
de la „1 Mai" să se descurce 
cum or ști și, bineînțeles, 
se nasc pagube. întreprin
derea ploieșteană este obli
gată, printre altele, să plă
tească zeci de oameni care 
nu fac altceva decît să stea 
continuu pe capul colabo
ratorilor, zorindu-i să-și în
deplinească sarcinile con
tractuale.

— Sprijinul forului tute
lar, ne spunea inginerul-șef 
Stelian Tronam, de la uzina 
„1 Mai" — este destul de 
anemic. Păcat 1 Fiindcă a- 
tunci cînd din partea mi
nisterului s-a acționat mai 
energic, rezultatele au fost 
peste așteptări. Astăzi cînd 
preocuparea direcției gene
rale a slăbit, își fac loc, din 
nou, carențe mai vechi și 
mai noi.

— Se perpetuează ace
leași fenomene negative — 
ne-a relatat directorul tehnic 
al uzinei „1 Mai", Constan
tin Marinescu — deși 
unele întreprinderi se stră
duiesc să le evite. De 
exemplu, o stavilă în asigu
rarea unei armonizări a pro
ducției în colaborare constă 
în faptul că noi fabricăm 
instalații cu cicluri tehnolo
gice lungi, pe trimestrele II 
și III. Așa este specificul

producției. Dar, contracta
rea livrării acestor instalații 
nu este perfectată nici în 
prezent. Ce garanții vom 
avea noi, în primul rînd, și 
ce vom cere colaboratorilor 
să realizeze ? Ne aprovizio
năm, emitem comenzi de 
subansamble — dar totul 
la întîmplare.

Asemenea chestiuni au 
mai fost ridicate în fața 
Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini, dar si
tuația a rămas aproape ne
schimbată, dacă ne referim, 
mai ales, la sarcinile ce re
veneau direcțiilor sale ge
nerale; Ne întrebăm, așadar, 
din nou : ce anume se aș
teaptă ? Propunem ministe
rului amintit să renunțe la 
practica folosită pînă acum, 
de a trimite un delegat la 
fața locului care redactează 
un referat, fără un studiu a- 
tent, fără a lua măsuri în
tr-un context mai larg în ca
drul organizării științifice a 
producției și a muncii. Dacă 
unele prevederi legale 
cooperării interuzinale 
perimate, atunci de ce 
nisterul respectiv nu 
pune, de ce nu ia măsuri 
pentru înlăturarea lor ? Un 
răspuns la această întrebare 
trebuie să-l dea și Comite
tul de Stat al Planificării.

ale 
sînt 
mi- 
pro-

Constantin CĂPRARU 
corespondentul „Scînteii

(Urmare din pag. I)

Fiecare brigadă își va desfășura 
activitatea pe baza unui plan pro
priu de venituri și cheltuieli, apro
bat de comitetul de direcție al sta
țiunii. în scopul reducerii cheltuie
lilor de reparații, care au o mare 
pondere în prețul de cost al lucră
rilor, la sediul brigăzii se vor efectua 
toate intervențiile tehnice necesare 
menținerii în stare de funcționare a 
agregatelor din dotare. în felul acesta 
se va evita deplasarea neeconomică 
a tractoarelor și mașinilor 
rul stațiunii.

Profilul fiecărei stațiuni 
terminat de 
cooperativelor pe care le deservește. 
Această profilare este posibilă da
torită măsurilor ce s-au luat în ve
derea diversificării parcului de trac
toare, mașini și utilaje agricole, ceea 
ce va duce la extinderea mecanizării 
lucrărilor în diferitele ramuri ale 
agriculturii. Diversificarea parcului 
de tractoare și mașini agricole a în
ceput încă din anul 1967, cînd s-au 
importat 435 tractoare de 40 CP și 
500 șasiuri autopropulsate, cu ma
șinile aferente. Prin aceasta s-au 
creat condițiile necesare pentru in
troducerea mecanizării unor lucrări 
în viticultură, .pomicultură și legu
micultura. Pe măsura fabricării în 
țară — începînd din acest an — a 
tractoarelor de 40 CP pe roți și pe 
șenile și a mașinilor aferente, meca
nizarea lucrărilor agricole se va ex
tinde treptat și în alte sectoare, pre
cum și pe terenurile situate pe pante 
mai mari de 13—14°. De asemenea, 
parcul actual va fi completat cu noi 
tractoare, de 100—130 CP și cu ma
șini corespunzătoare de mare randa
ment, care vor putea fi folosite 
îndeosebi în zonele de cîmpie din su-

vestul țării. Extin
derea diversificării parcului de 
mașini și utilaje va conduce la creș
terea duratei de funcționare a trac
toarelor, deoarece în noile condiții 
create ele vor putea fi folosite mai 
complet în condiții diferite de lucru. 

Reorganizarea și funcționarea sta
țiunilor de mașini și tractoare ca 
unități cu gestiune, economică pro
prie va fi însoțită și de introducerea 
unui nou sistem de finanțare și cre
ditare a mijloacelor circulante. Pen
tru realizarea sarcinilor de produc-

niturilor proprii, cheltuielile necesare 
executării lucrărilor vor fi acoperite 
tot din credite bancare cu o dobîndă 
minimă.

începînd din acest an, în prețul de 
cost al lucrărilor executate de sta
țiuni se includ și cheltuielile de 
amortizare aferente înlocuirii fondu
rilor fixe. Amortizarea acestora se va 
face în rate anuale, stabilite pentru 
fiecare fond fix, în funcție de valoa
rea sa de inventar și durata da 
serviciu normată.

în condițiile organizării și funcțio-
la atelie-

specificul
va fi de- 
activității

GESTIUNE ECONOMICA
ție, se prevede ca unitățile să dis
pună de mijloace circulante proprii 
și împrumutate, în care să se cu
prindă valoarea stocurilor de carbu
ranți, lubrifianți, piese de schimb, 
materiale pentru reparații etc. O cotă 
de pînă la 50 la sută din valoarea 
totală a stocurilor normate va fi fi
nanțată de Ia bugetul de stat, for- 
mînd mijloacele circulante proprii, 
iar restul urmează a fi acoperit din 
credite bancare. Cheltuielile de pro
ducție se vor acoperi din sumele 
încasate de unități pentru lucrările 
executate, iar pînă la încasarea ve-

nării stațiunilor de mașini și trac
toare pe principiul gestiunii econo
mice proprii, se prevede și o formă 
îmbunătățită de decontare a plății 
lucrărilor efectuate, în sensul că în
treprinderile de valorificare a produ
selor agricole care au sarcina pre
luării produselor, vor deconta stațiu
nilor contravaloarea produselor da
torate de cooperativele agricole ca 
plată în natură pentru lucrările efec
tuate. Această decontare se va face 
pe măsura executării și recepționării 
lucrărilor, pe baza conturilor de lu
crări emise de stațiuni și acceptate

de beneficiarii lucrărilor, la prețurile 
medii pe țară, inclusiv sporurile da I 
preț, realizate în cooperativele agri- I 
cole la produsul respectiv. Lucrările I 
la care se aplică tarifele în bani ■ 
vor fi plătite imediat după recepție, I 
de către unitatea beneficiară, din | 
avansurile de contractare sau din 
disponibilul în cont la bancă.

Datorită caracterului sezonier, deo- | 
sebit de pronunțat, al muncii în agri- ■ 
cultură, în noile condiții de organi- I 
zare a stațiunilor de mașini și trac- I 
toare, numărul de mecanizatori, în I 
raport cu cel al tractoarelor, va fi . 
redus corespunzător, urmînd ca în I 
perioadele de vîrf diferența să fie | 
completată cu tractoriști angajați se
zonier, care în restul timpului din an I 
vor lucra în cooperativa respectivă. I 
Această măsură este posibil de rea- I 
Uzat prin recrutarea unui număr ■ 
cit mai mare de tractoriști din rîn- | 
durile cooperatorilor cu stagiul mi- | 
litar satisfăcut și pregătirea lor prin 
cursuri de scurtă durată la locul de I 
muncă. Folosirea de tractoriști se- I 
zonieri va atenua simțitor efectul ne- • 
gativ rezultat din greutatea sau chiar l 
imposibilitatea întrebuințării, în mod I 
uniform, a tuturor mecanizatorilor, | 
pe tot timpul anului. .

Realizarea ansamblului de măsuri I 
prevăzute va asigura o mai bună | 
gospodărire și exploatare a mijloa
celor materiale și bănești de care I 
dispun stațiunile de mașini și trac- ] 
toare, creîndu-se condițiile necesare • 
ca o dată cu sporirea contribuției I 
S.M.T. la creșterea producției agri- I 
cole, să crească veniturile și să I 
se reducă cheltuielile, astfel ca ■ 
într-un timp, cit mai scurt activi- | 
tatea economică și financiară a | 
acestor unități să se încheie cu re
zultate pozitive și cu un cit mai mare I 
aport la creșterea venitului național I



PAGINA 4

Structurarea
SClNTEIA

COMPOZITORUL

același timp tinerei 'ge
nerații 
prețuirea

orizontului de cultură
specific studențesc

Tabloul atît de diversificat al lu
mii contemporane solicită din partea 
specialiștilor o gîndire unitară bazată 
în primul rînd pe capacitatea de sin
teză și forța esențializării. Cu o ase
menea concluzie se încheie, de cele 
mai multe ori, o discuție cu studen
ții. Către formularea acestui dezi
derat, considerat ca atribut al finali
tății vieții universitare, tind și ur
mătoarele cîteva opinii ale studen
ților Institutului de arhitectură „Ion 
Mincu".

Constantin Negulescu, anul VI: 
Problema la ordinea zilei pentru 
mine — elaborarea proiectului de di
plomă — mă face să resimt și mai 
mult necesitatea unor contacte di
recte și de durată între studenții de 
diferite specialități. Asemenea cola
borări ne-ar ajuta să vedem proble
mele mult mai larg, să evadăm din 
limitele unui singur punct de ve
dere. De ce nu s-ar facilita con
lucrarea a 3—4 studenți, de la mai 
multe facultăți, în direcția elaborării 
unui proiect de diplomă a cărui temă 
să fie, de pildă, o sală de sport de 

• mare capacitate, care implică pro
bleme de rezistență, de instalații, 
de arhitectură etc. ?

Constantin Popa, anul V: Lărgirea 
dezbaterii, a disputei de idei ar trebui 
să fie cadrul obișnuit de existență 
universitară. O dispută care să nu se 
rezume la cuprinsul „profesionalizat" 
al seminariilor, ci să fie un fel de 
colocvii complexe consacrate deopo
trivă unor probleme de știință, artă, 
cultură etc. S-ar cristaliza mai bino 
o opinie publică studențească.

Dobre Sima Radu, anul III: Pre
gătirea unui student are deci nevoie 
de contacte și cu alte discipline de
cît cele de specialitate. Noi, de pildă, 
resimțim nevoia audierii unor cursuri 
de cultură generală mai vastă, a pre
legerilor de istoria artelor de la In
stitutul de arte plastice, sau a celor 
de sociologie și filozofie ținute 
Universitate...

Silvia Ursu, anul IV s ...numai 
nu avem timpul necesar să fim 
contact cu toate problemele 
ne-ar interesa. In prezent, t 
mul nostru este foarte încărcat. 
Există cursuri uneori prea lungi, al
tele care în anumite privințe se re
petă, se suprapun. Ne răpesc din timp 
și ne „amină" dobîndirea unor con
cluzii certe. Am citit undeva că în 
unele țări, un număr de zile studenții 
se ocupă de probleme strict teoretice, 
după care se trece la o perioadă de 
proiectare ș.a.m.d. Asemenea căutări 
sînt firești pentru că, după părerea 
mea, nu poți studia probleme ample, 
fundamentale, specifice timpului nos
tru, cînd atenția îți este distribuită 
simultan spre cursuri, seminarii, 
proiecte, lucrări de control etc.

Și asemenea colegilor lor arhitecți, 
viitorii electroniști, medici, agronomi, 
istorici, constructori își descoperă 
apartenența la aceeași generație în 
primul rînd prin dorința de a cunoaș
te cît mai mult și mai intens reali
tatea înconjurătoare. Este această 
dorință doar un atribut al tinereții 
sau și o necesitate a prezentului ? 
„Mi se pare firesc ca tineretul țării 
noastre să tindă spre însușirea unei 
culturi cît mai ample care să-i dez
volte forțele spirituale și să-i per
mită atingerea celor mai largi ori
zonturi de gîndire — ne răspunde 
prof. dr. docent Mihai Berza, 
membru corespondent al Acade
miei. Pentru că astăzi conceptul 
de om de cultură are un conținut 
mult mai bogat. Pe vremuri noi 
concepeam omul de cultură ca avînd 
îndeosebi o cultură umanistă. Astăzi 
însă au apărut și alte forme — ca, de 
pildă, aspectele științifice și tehnice — 
ale civilizației moderne asupra că
rora omului de cultură i se cere să 
manifeste permanente disponibilități. 
Trăim într-o epocă în care interde
pendența regiunilor lumii e mai 
mare. Vaga orientare geografică 
a omului de cultură de altă
dată nu mai este valabilă astăzi. 
După cum tot astfel, în fața fenome
nelor social-economice care solicită 
atenția noastră ca fapte curente ale 
realității contemporane, un om de 
cultură nu mai poate ignora proble
mele teoretice ale economiei și so
ciologiei moderne. ale psiho
logiei muncii ș.a. E clar deci că 
orizontul cultural al omului modern 
e mult mai întins și, ca urmare, efor
tul de cunoaștere este mult mai mare. 
Din acest punct de vedere trebuie să 
înțelegem și să satisfacem dorința ti
neretului de a cunoaște cît mai 
mult. Desigur, un asemenea deziderat 
nu poate fi asigurat pe deplin în cei 
4 sau 5 ani de învățămînt supe
rior și trebuie combătută con
cepția după care Universitatea, 
de pildă, ar fi datoare să-i ofere stu
dentului un ansamblu complet de cu
noștințe în toate direcțiile. In ela
borarea unui curs sînt pentru alege
rea unei probleme relativ reduse ca 
întindere. Dar asemenea problemă 
se oere a fi esențială pentru dome
niul studiat, adică să fie astfel aleasă 
și tratată îneît să urmărească nu o 
sumă de noțiuni, cum se obișnuiește 
adeseori, ci să cultive puterea de 
judecată, să-i dezvolte studentului 
forța de a opera legături ample, 
simțul de orientare — instrumente 
indispensabile în acțiunea de desă- 
vîrșire a propriei pregătiri".

Cînd se discută despre necesitatea 
lărgirii și a unei mai bune structu
rări a orizontului de cultură specific 
studentului, soluția la care adeseori 
se face apel este introducerea unor 
discipline noi. Dar evitarea înmulți
rii cursurilor este un imperativ tot 
atît de categoric ca și cel mai sus 
exprimat. Și atunci cum putem pro
ceda ? „Nu văd altă cale decît scrie
rea șl tipărirea cursurilor generale 
pentru fiecare disciplină în parte în 
așa fel îneît în primii doi ani să se 
facă expuneri cu caracter general, 
urmînd ca în anii ultimi să se proce
deze la adînciri — este de părere 
conf. univ. Zoe Dumitrescu-Bușu- 
lenga. Acestea vor merge în miezul 
chestiunilor tratate și în același timp 
vor permite tangențe cu o serie de 
alte probleme privind celelalte dis
cipline sau întregind celelalte disci
pline. De asemenea, s-ar putea re
profila o serie de cursuri prevăzute 
în programa analitică. In istoria filo
zofiei, de pildă, e nevoie de o lărgire 
evidentă a unghiului de prezentare 
care să poată suplini sau completa 
cunoștințele despre filozofia culturii, 
despre stilurile culturii ș.a.m.d. 
Există, de altfel, modalități cer
te de a realiza chiar într^un se
minar, cu un zbor special al intelec
tului, printr-o interpretare adîncă, 
corelări de cultură națională cu cul
tura universală, cu istoricul proble
melor de specialitate ș.a.m.d. Spu-

la

că 
în 

: care
progra-

nînd acestea mă duc cu gîndul la 
metoda profesorului Vianu care fă
cea din lectura textului un punct de 
pornire pentru investigația istorică, 
filologică, filozofică, realiza adică un 
punct de plecare din care el. înarmat 
cu știința maieuticii socratice și cu 
dialectica înțelegerii interdependente 
a fenomenelor, ajungea într-adevăr 
la explicitări filozofice și la puneri 
de probleme de un nivel extrem de 
înalt, comparatist. Mi se pare că în 
orice disciplină, universitarul cel pu
țin trebuie să lucreze comparatist, 
pentru că numai comparatismul îți 
poate da perspectiva aceea locală și 
universală de specialitate și de cul
tură generală de care avem atîta 
nevoie în învățămîntul superior. A- 
cest punct de vedere este fundamen-

anchetă 
pedagogică

tal pentru facultățile umanistice. Evi
dent, acestea implică un efort foarte 
mare din partea profesorului".

— „Rolul cadrului didactic mi se 
pare hotărîtor în ceea ce privește 
familiarizarea studentului cu o 
disciplină a lecturilor, cu tehnica 
organizării lecturilor, a celor esenția
le — a continuat prof. Mihai Berza. 
In fața imensului flux de informații 
și date, a dorinței de a cuprinde to
tul deodată, tinerii sînt adeseori ten
tați să evite sursele și studiile de 
primă mină, recurgînd la compendii 
și la lucrări cu caracter general. în 
învățămîntul superior trebuie com
bătută orice încercare de însușire 
a culturii doar pe bază de rezumate 
și manuale. Numai lectura izvoare
lor și a studiilor propriu-zise 
prezintă problemele viu, în con
cretul lor, și doar ele oferă po
sibilitatea operării unor sinteze am
ple, putința de a simți lucrurile din- 
lăuntrul lor, în realitatea lor speci
fică".

Sensul ultim al culturii de orice 
natură este — se știe — dezvoltarea 
armonioasă a personalității umane, 
îmbogățirea acesteia prin contacte 
nemijlocite și multiple cu tezaurul de 
gîndire și experiență al trecutului, 
cu plenitudinea vieții contemporane. 
Identificăm aici unele din argumen
tele principale cu care se pledează 
în favoarea utilizării pe scară largă 
în învățămîntul superior a filmelor 
didactice-științifice, menite să ofere 
într-un timp limitat un spațiu vast 
de Idei, imaginea sintetică și nu mai 
puțin individuală a problemelor de 
orice natură. „Este clar că unele 
discipline științifice ca, de pildă, dis
ciplinele teoretice de bază de la me- . 
dicină, biologie, fiziologie, biofizică 
ș.a. au înregistrat în ultimii ani pro
grese extraordinar de mari — ne 
spunea acad. Grigore Benetato. In 
învățămînt, noi nu putem să le pre
dăm numai după metodele tradițio
nale. E nevoie de modalități noi de 
predare, cu nimic mai prejos sub ra
portul preciziei, al unghiului lor de 
cuprindere, dar care pot oferi în 
plus avantajul unei pătrunderi rapide 
în esența fenomenelor. Am 
zia, fiind membru în juriul 
curs internațional de filme 
și didactice, să mă conving

avut oca- 
unui con- 
științifice 
de marea

eficiență a cinematografiei științifice 
și didactice. De pildă, am văzut un 
film francez intitulat „Pompaj optic" 
care înfățișa în imagini concrete 
transferul de electroni dintr-un reci
pient în altul, cu ajutorul luminii 
polarizate. Ca să predai în mod obiș
nuit o asemenea problemă e nevoie 
de multe ore, programate pe par
cursul mai multor săptămîni. Or, fil
mul în întregime a durat 33 de mi
nute și a’ fost foarte edificator. Noi 
înșine, de altfel, am făcut, cu ajuto
rul Studioului «Alexandru Sahia», 
două filme pe teme de fiziologie 
care au fost rulate în fața studenți
lor cu multă eficiență. Domeniile în 
care s-au făcut aceste demonstrații 
au fost foarte bine înțelese de stu- 
denți, însușite foarte repede și, cu
rios, cu o precizie extraordinară".

Asemenea deziderate, menite să 
contribuie la amplificarea spiritului 
de gîndire specific învățămîntului su
perior, nu sînt formulate acum întîia 
oară. Dacă soluțiile preconizate nu 
au fost încă aplicate, cauza se rezu
mă, după cît se pare, la persistența 
unor dificultăți în primul rînd de 
natură organizatorică. „Expunerea 
unor cursuri cu o problematică 
mai amplă, inițierea studenților 
în spatii mal vaste de gîndire, culti
varea posibilităților de a îmbina fi
resc descrierea analitică cu viziunea 
sintetică s-ar putea afirma cu mal 
multă putere în domeniul învățămîn
tului nostru dacă toți titularii cursu
rilor universitare ar elabora și tipări 
cursurile respective — ne spunea 
conf. univ. dr. Ion Popovici, prode
canul Facultății de geologie-geografie 
din București. Prelegerile și-ar pu
tea permite să evidențieze alte prin
cipii, alte explicații mai ample și cu 
o putere orientativă mai mare. Din 
păcate, în facultatea noastră doar 
ceva mai mult de 50 la sută din 
cursuri au văzut lumina tiparului. In 
aceste condiții, profesorul e obligat 
să predea totul, iar studenții se re
zumă la notițe. Cu ocazia ultimei 
sesiuni de examene, circa 35—40 la 
sută dintre studenți au arătat că 
n-au consultat altceva decît caietele 
de notițe. Or, mulțumindu-te să par
curgi notițele, practic nu ai ce sinte
tiza, nu poți întreprinde nici o con
strucție personală de idei".

— „De fapt, cred că cel dintîi factor 
care favorizează dispersarea cunoș
tințelor șl diminuarea valorii lor este 
însuși sistemul actual de normare di
dactică universitară — a continuat 
lector univ. dr. Marian Pelin 
aceeași facultate. Din această 
titularii cursurilor nu pot 
niza și conduce personal 
nariile, cum s-ar cuveni 
transmiterea, o dată cu 
țintele științifice, a unei i 
de cercetare. Pe de altă parte, asis
tenții sînt obligați, din același motiv 
de normare didactică, să participe la 
pregătirea și desfășurarea semina- 
riilor de la... 2-3 și chiar 4 specia
lități. In asemenea condiții este evi
dent că aceste forme de activitate 
universitară de multe ori nu se ri
dică la ceea ce s-ar cuveni să fie : 
dezbateri de idei, coordonarea cunoș
tințelor într-un sistem unitar de gîn
dire ș.a.“.

Asemenea opinii se bucură de o 
largă audientă în cercurile universi
tare. Ceea ce înseamnă că ele au și 
fost verificate experimental în con
diții diferite. Sînt argumente în fa
voarea extinderii lor pe scară largă.

Muzica se străduiește 
în felul ei să se înfră
țească cît mai mult cu 
literatura. Citind versuri 
frumoase, episoade dra
matice din istoria țării, 
compozitorii sînt atrași 
să le transpună în mu
zică. Din fericire, țara 
noastră a avut șl are 
multi literați de valoare, 
ale căror opere pot 
constitui temele unor 
compoziții de succes.

Zilele trecute am di
rijat pentru imprimare 
la radio fragmente din 
opera „Marin Pescarul' 
de Marțian Negrea, 
după nuvela „Păcat bo
ieresc’ a lui Mihail Sa- 
doveanu. Cîtă măiestrie

de la 
i cauză, 

orga- 
semi- 

pentru 
cunoș- 

metode
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• Filarmonica de stat „G. Enescu* 
(la Ateneu) : Concert dat de or
chestra de cameră a Filarmonicii 
din Cluj. Dirijor : Mircea Cristes- 
cu — 20.
• Teatrul Național „I. L. Cara
giale" (sala Comedia) : Jocul ade
vărului — 19,30, (sala Studio) : 
Părinții teribili — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) : Macbeth — 20, 
(sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : 
Kean — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara* (sala 
Magheru) : Casa onorabilă — 19,30, 
(sala Studio) : Cînd luna • albas
tră — 20.
• Teatrul „Ion Creangă" : Năzdră
văniile lui Păcală — 16.
• Teatrul evreiesc de stat : Un 
șirag de perle (spectacol de fol
clor evreiesc) — 20.
• Teatrul „Țăndărică* (sala din 
Calea Victoriei) : Ileana Sînxlana
— 17, (sala din str. Academiei) : 
Vrăjitorul din Ox — 17.
• Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Pădurea îm
pietrită (spectacol prezentat de 
Teatrul Maghiar din
— 15,30, 19,30.
• Teatrul de estradă 
lescu" : Adam șl Eva
— 19,30.
• Ansamblul artistic al 
Generale a Sindicatelor : 
trala tinereții — 20.
• O.S.T.A. (în sala Teatrului de 
Comedie) : Regele Ubu (spectacol 
prezentat de Teatrul „Atelier 212" 
din Belgrad) — 19,30.
• Circul de stat : Ansamblul Cir
cului Mare din Moscova — M.

Timișoara)

,Ion Vasl- 
ravlstăla

Uniunii
Mafia*

t V

francez*

Emisiune 
„Sfat cu

17.30 — Pentru cel mici : Ecranul
cu păpuși : „Băiatul șl 
vîntul". Interpretează un 
colectiv al Teatrului de 
păpuși din Constanța.

18,00.— In direct... Bunuri de con
sum și servicii pentru 
populație.

18.30 — Curs de limba
(lecția a 12-a).

19,00 — Brățara de aur. 
pentru tineret. 
Hefaistos".

19.30 — Telejurnalul de seară.
19.50 — Buletinul meteorologic.

— Publicitate.
20,00 — Film serial : Thierry la 

Fronde.
20,26 — Album de poezie.
20,40 — La Bistrița Nfisăud.
20.50 — Seară de teatru : „Ostate-

cul“ de Radu Stanca. In
terpretează un colectiv de 
actori al Teatrului de Stat 
din Sibiu.
In pauză — Poșta televi
ziunii.

22.50 — Telejurnalul de noapte.
23,00 — închiderea emisiunii.

Acum patruzeci 
ani am ascultat la Paris, 
într-un spectacol orga
nizat de profesorul Mi
hail Vulpescu, opera 
„Cocoșul negru* după 
Victor Eitimiu, datorată 
compozitorului Castrișa- 
nu, compozitor mult a- 
preciat de profesorul 
său Vincent DTndy. Un
de mai este această o- 
peră ?

întrebarea s-ar pu
tea repeta, referindu-se 
la atîtea alte lucrări ale 
unor compozitori dispă
ruți și uitați.

Lucrările literare au
tohtone au constituit 
deseori subiect de in
spirație pentru compo
zitorii noștri, care le-au 
învestmintat în muzică 
de diferite genuri. Vâ
sli* Alecsandri a avut 
ua prețios colaborator 
în Flechtenmacher, iar 
Ciprian Porumbescu, 
Wiest, Eduard Caudella, 
Iacob Mureșanu, Gh. 
Stephânescu, au com
pus muzică în stil ro
mânesc pe versuri și li
brete de operă, inspi
rate din creații literare 
românești.

Cîte dintre aceste lu
crări nu s-au pierdut 
insă și peste ctte nu s-a 
așternut uitarea 1 Și a- 
cum trebuie să mai 
existe prin cuiere și 
geamantane vechi, pe la 
rude sau prieteni, pre
țioase manuscrise. Acum 
o lună mi-au fost în- 
mtnate de către compo
zitorul Emil Scheletti 
două valsuri ale lui Gh. 
Scheletti (autorul com
poziției „Ce te legeni 
codrule*), valsuri care 
au fost cîntate la Viena 
și dirijate de Johann 
Strauss. Mărturisesc că 
am lucrat cu multă plă
cere la reorchestrarea 
acestor piese, ale căror 
originale s-au pierdut. 
Adunate la un loc, toa
te aceste lucrări s-ar 
putea odihni undeva ca 
lntr-un muzeu șl iubi
torii și cercetătorii 
muzică le-ar răsfoi 
mult interes ca pe 
album de amintiri 
care s-ar oglindi trecu
tul istoric al muzicii ro
mânești,

Multe din lucrările de 
acest fel, scrise cu de
cenii în urmă, ar putea 
fi reluate, dacă nu in
tegral în cadrul unor 
spectacole aparte, mă
car fragmentar sau 
popularizate prin inter
mediul unor concert* 
c* urmăresc un scop 
muzical educativ.

Vechii compozitori aU tîlnim la noi în evolu- 
lucrat cu dragoste,' au 
scris c* au avut mal 
frumos în mintea și in compozitor și textul dra- 
sufletul lor.

Oare „Vlaicu Vodă 
a lui Al. Davila, „Vifo
rul* și „Luceafărul* lui 
Delavrancea, „Despot 
Vodă' a lui Alecsandri, 
piese jucate cu mult 
succes, nu pot atrage 
pe compozitori spre a 
făuri opere cu caracter 
istoric, așa cum i-au 
inspirat pe compozitorii 
Mansi Barberis șl Gh. 
Dumitrescu în operele 
„Apus de soare' și, res
pectiv, „Ion Vodă cel 
Cumplit' ?

Versurile lui Gh. Coș
buc au constituit pentru 
mine, de pildă, o mare 
atracție. Ele mi-au in
spirat opera „Zobail', 
în care este înfierat a-

și glasul
tării sale
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și frumusețe în mono
logul lui Marin, o ade
vărată incantație adre
sată răsăritului soare
lui. Aceleași deosebite 
calități le întîlnim și în 
cîntecul lui Ion, nebunul 
din opera „Năpasta” a 
lui Sabin Drăgoi, inspi
rată din motivele ve
chilor noaBtre colinde.

Importante lucrări în 
domeniul teatrului mu
zical, creații de această 
dată reluate de institu
țiile noastre de operă, 
sînt de asemenea 
la Matei cetire" 
Nonna Otescu, 
terminată prin 
compozitorului 
Stroe; „O noapte fur
tunoasă' de P. Constan- 
tinescu, una din culmi
le unanim recunoscute 
ale teatrului nostru mu
zical, inspirată de ce
lebra comedie a mare
lui Caragiale, reia, în- 
tr-o manieră proprie, 
intonațiile specifice fol
clorului orășenesc. Ală
turi de „Oedip” a lui 
G. Enescu, rareori in

do 
cu 
un 
în

„De 
de I. 
operă 
grija 

Aurel

ția genului o atare cola
borare rodnică între

medic.

cest tirân, care pentru 
dorințele sale pătimașe 
și-a împins oștirea, ca o 
turmă, la tăiere ; „Regi
na ostrogoților* unde su
ferințele reginei Amala- 
sunda iau sfîrșit tot prin 
mîinile acestui „Teodat* 
ce o omoară după ce 
i-a răpit tronul; drama 
sufletească a lui Ben 
Ardun din „El Zorab', 
care, vrînd să-și scape 
familia din mizeria cum
plită în care se zbătea, 
își vinde calul și, nepu- 
tîndu-se despărți de el, 
îl omoară ; chinurile u- 
nui tată din „Trei doam
ne și toți trei”, care-și 
pierde în război pe cei 
trei copii ai săi ,* apoi 
poemul simfonic „Fai
ma*. Poezia mai moder
nă a lui Lucian Blaga, 
Tudor Arghezi și G. To- 
pîrceanu mi-au inspirat, 
de asemenea, lieduri și 
lucrări vocal simfonice, 
ca să mai reamintesc și 
opera „Trandafirii roșii', 
după piesa lui Zaharia 
Bîrsan.

Am citat aceste lucrări 
ca o mărturie a faptului 
că literatura noastră 
este un izvor nesecat de 
inspirație, exprimînd în

de compozitori 
pe care o 

port și pe care ar trebui 
s-o purtăm cu toții a- 
cestei literaturi.

Pentru ca o operă dra
matică să fie reușită se 
cere desigur ca muzica 
să fie compusă pe un li
bret bun. Libretîștii buni 
erau foarte căutațî de 
muzicienf. Arigo Boito, 
el însuși compozitor și 
libretist, cunoscut prin 
opera „Mefistofeles', a 
stăruit peste puteri să 
determine pe Giuseppe 
Verdi, cînd 
octogenar, 
operă pe 
său. După 
înțe, opera 
văzut 
obținînd un 
succes, car* 
pînă în zilele 
Ce fericită 
chere : 
Verdi, Boito.

Se spune că se juca o- 
dată opera „Leonora* 
sau „Amorul conjugal' 
scrisă de compozitorul 
italian Ferdinand Paer, 
care era contemporan cu 
Beethoven. Titanul asis
tase și el la premieră 
și cum amabilitățile și 
curtoaziile nu-1 cople
șeau, la ieșirea de la 
spectacol s-a adresat lui 
Paer spunîndu-i: „îmi 
place opera d-tale și 
m-am hotărît să-i scriu 
muzica’. Astfel, „Leo
nora' lui Paer s-a trans
format în „Fidelio’.

Iată cît este do impor
tant libretul pentru a-l 
inspira pe compozitor, 
care poate să-l și valo
rifice, dar să-i și aducă 
prejudicii.

Compozitorul trebui* 
să-și aplece urechea la 
adevăratul glas al țării 
sale, la melodiile stră
vechi care au fost purta
te din gură-n gură de 
generațiile de artiști a- 
nonimi ai poporului, la 
glasul poeților care i-au 
cîntat șl-i clntă frumu
sețile și i-au intuit ,a- 
dtnca filozofie do vi-*’ . 
Cei ce-și apleacă ur*>- 
choa și sufletul la sufe
rințele prin care a tre
cut neamul nostru de-a 
lungul istoriei sale și 
vor să ia din comoara 
folclorului melodiile iz- 
vorîto din adîncuri și ve
chimi vof reuși, prin 
măiestria lor, să împle
tească muzica cu litera
tura și să îmbogățească 
patrimoniul național cu 
valori autentice, demne 
de laudă spre afirmarea 
creației spirituale româ
nești.

acesta era 
să scrie o 
un libret al 
multe stăru- 
„Falstaff* a 

lumina rampei, 
strălucitor 

durează 
noastre, 

înmănun- 
Shakespeare,

Turneul 
„Atelier 212“

Luni seara Teatrul „Atelier 
212“ din Belgrad și-a început 
turneul în țara noastră, prezen- 
tînd pe scena Teatrului de Co
medie din Capitală, piesa „As
censiunea lui Bora Schneider" 
de Aleksandar Popovici. Piesa 
— satiră a unor mentalități în
vechite — este pusă în scenă de 
regizorul Branko Pleșa. Din a- 
sistența prezentă la spectacol au 
făcut parte Ion Brad, vicepreșe-

Teatrului 
din Belgrad 

dinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, funcțio
nari superiori din Ministerul A- 
facerilor Externe, precum și re
prezentanți ai Ambasadei R.S.F. 
Iugoslavia la București. După 
spectacol a avut loc o întîlnire 
a colectivului Teatrului „Atelier 
212“ cu colectivul Teatrului de 
Comedie din București. Dimi
neața, colectivul Teatrului din 
Belgrad s-a întîlnit cu ziariști 
din Capitală.

ULȚI • Valetul de pică : UNION — 15,30; 18; 20,30. 
orele • Sălbaticii de pe RIul Morțll : TIMPURI NOI 

pletare Comoara) — 9—21 In continuare.
....... . . ............    • Răpirea fecioarelor : GIULEȘTI (completare
• Sînt și eu numai o femele : REPUBLICA (comple- 
tare Intre două bombardamente) — 9,30; 11,45; 14,15;
16,30; 18,45; 21.
• Topkapi : BUCUREȘTI (completare Cînd frumosul 
e util) — 9; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21, MELODIA — 
8,45; 11; 13,30; 16; 18,30;. 21, MODERN — 9,30; 12,15; 
15,30; 18,15; 21.
• Eu, eu, eu... șl ceilalți : CAPITOL — 9; 11,15; 13,30;
16; 18,30; 21.
• Fragil sălbatici : CENTRAL (completare Cîntee» In 
lemn) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
• samba : CINEMATECA — 10; 12,30.
• Praștia de aur : FESTIVAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21, FEROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,16; 30,30 (la 
ambele completarea Intre două bombardamente).
• Pentru cîțlva dolari în plus : VICTORIA — 9,15; 12;
15; 18; 20,45, TOMIS — 9; 11,45; 14,30; 18; 20,45, FLO- 
REASCA — 9,30; 12; 14,30; 18; 20,30, FLAMURA — 9; 
12; 15; 18; 20,45.
• Trei grăsuni : LUMINA — 9,15; 11,30; 13,45; 18; 18,30;
20,45.
• Tom și Jerry : DOINA (completare Fuga Dușcăl) —
9; 10,30; 12; 13,30; 16; 18,15; 20,30, BUCEGI (completare
Dușca) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15.
• Noul locatar : BUCEGI (completare In Egiptul nou)
— 20,30.

• Eddie Chapman, agent secret : SALA PALATULUI 
(seria de bilete 2328 — orele 17,15 și seria 2329 — < 
20,30), PATRIA — 9; 12; 15; 18; 21, LUCEAFĂRUL — 9; 
11,15; 13,30; 16,15; 18,30; 20,45.

(com-

Flori 
(corn- 
13,30;

JUVUAai; — JLU, 1J,OV, AO , XU,OU, WXMVljn. 

pletare Orizont științific nr. 2/1968) — 9; 11,15; 
16; 18,15; 20,36.
• Intoarce-te : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE 
pletare Creierul) — 16; 18,15; 20,30.
• Apă curativă : EXCELSIOR (completare Orizont ști
ințific nr. 2/1968) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.

(com-

V

cinema
• Eroii de la Telemark : DACIA — 8,30—15,30 In con
tinuare; 10,15; 20,45.
• Capcana: buzeșt: completare Gustav știe mal 
bine) — 15,30; 18; 20,30.
• Moartea după cortină : CRlNGAȘI — 15,30;18; 20,30.
• Hocus-Pocus ; GLORIA (completare Cînd frumosul 
e util) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Leul african : UNIREA (completare Nălcă pleacă la 
București) — 15,30; 18; 20,30, LIRA (completare Cel doi 
ursuleți) — 16; 18; 20.
• Sflntul la pîndă : FLACĂRA (completare Orizont 
științific nr. 2/1968) — 15,30; 18; 20,30.

• Am Intîlnit țigani fericiți : VITAN (completare Ori
zont științific nr. 1/1988) — 15,30; 18; 20,30.
• Cele trei nopți ale unei iubiri : MIORIȚA (comple
tare Flori și insecte) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,30.
• Două bilete la matineu : POPULAR (completare A-
tențlune, ciuperci !) — 15,30; 18; 20,30. A v
e Cu toată viteza, înainte t : AURORA (completare pe
pite) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,30.
• O lume nebună, nebună, nebună : ARTA _  8—14 în
continuare; 17; 20,15.
• Jocuri neschimbate : MUNCA (completare Lupta in
ternă a speciilor) — 16; 18; 20.
O Blestemul rubinului negru t MOȘILOR (completare 
O intimplare rară) — 15,30; 18; 20,30.
• Nu uita gara Lugovaia : COSMOS (completare Mi
racole) — 15; 18; 20.
• Un bărbat șl o femele : VIITORUL — 15,30; 18; 20,30.
• Muzicantul : VOLGA (completare Orizont științific 
nr. 2/1968) — 10; 12; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
• Noaptea nunții în ploaie : RAHOVA (completare 
Gustav șl cioara nerecunoscătoare) — 15,30; 18; 20,30.
• împușcături pe portativ : PROGRESUL (completare 
Cu dansatorii maghiari în Grecia) — 15,30; 18; 20,30.
c Post-sezon : DRUMUL SĂRII — 15; 17,30; 20.
• încercuirea ; FERENTARI (completare Plinea noas
tră) — 15,30; 18; 20,30.
• Doctorul Aumădoare : COTROCENI (completare Ori
zont științific nr. 1/1968) — 15,30; 18; 20,30.
• Innourare trecătoare : PACEA (completare Aten
țiune, ciuperci !) — 16; 18; 20.

Reprezentînd un fapt de cultură de certă însemnătate și nu un simplu aspect al activității editoriale, temeinica și eleganta colecție „Scriitori români" a Editurii pentru literatură cunoaște o permanentă dezvoltare și îmbogățire, meritînd cu prisosință interesul și prețuirea cititorilor. Un prim atribut esențial al acestei colecții este acela că aria ei de trem du-se siune române, de la cronicari și pînă la scriitorii din prima jumătate a veacului al XX-lea. Prestigiul de care se bucură se dato- rește și faptului că edițiile care apar în cadrul ei au un profil bine precizat și urmat cu consecvență, depășind sensibil nivelul e- dițiilor obișnuite și apro- piindu-se, uneori pînă la confundare, de tipul edițiilor critice complete. E- dițiile din colecția „Scriitori români" se disting printr-un pregnant caracter științific, vizibil sub multiple aspecte, începînd de la selectarea și transcrierea filologică a textelor și pînă la aparatul is- torico-literar însoțitor Așa se face că aceste e- diții satisfac gusturile, necesitățile și exigențele nu numai ale cititorilor obișnuiți, ci și ale specia-

cuprindere este ex- de largă, întinzîn- pe întreaga dimen- istorică a literaturii

liștilor, ale cercetătorilor și istoricilor literari, acestora din urmă oferindu-le totodată și utile instrumente de lucru.Edificatoare în acest sens sînt, printre multe altele, și unele dintre edițiile apărute în ultimul timp, „Muza românească" de Constantin Stamati, îngrijită de Ion și Rodica Rotaru, primele patru volume din „Operele" lui AL Macedonski, alcătuite de Adrian Marino, și cele două volume inițiale din ciclul „Operelor" lui Octavian Goga, datorate lui Ion Dodu Bălan. Ca și în cazul edițiilor apărute anterior, consacrate scrierilor lui Dimitrie Cantemir și Mihai Eminescu, Ion Heliade Rădulescu și Pavel Dan, Ion Ghica și I. A. Bassarabescu, C. Negri și G. Coșbuc, I. Slavici și Delavrancea, edițiile recente ilustrează preocuparea de a cuprinde în sfera colecției pe scriitorii clasici din toate epocile și etapele de evoluție a literaturii române Adoptîndu-se, așadar, un criteriu istoric în configurația colecției apare pe deplin justificată și necesară și editarea operei lui Constantin Stamati. Alături de Gh. Asachi, Iancn Văcărescu, Costache Co- nachi, Ion Heliade Rădulescu, Costache Negruzzi, Alecu Donici etc, Constan-

tin Stamati este un adevărat pionier al literaturii române moderne, un scriitor reprezentativ din prima jumătate a secolului al XIX-lea, cu o contribuție meritorie la constituirea liricii moldovenești, la dezvoltarea fabulei, a baladei istorice și a poeziei patriotice.Edițiile recente urcă la un nivel și mai înalt eforturile și contribuțiile de

rii române. Primele patru volume consacrate liricii lui Al. Macedonski cuprind tot ceea ce este reprezentativ în această direcție, sub raport este- tico-ideologic, în măsură să contureze clar și în profunzime, în multitudinea fațetelor ei, personalitatea poetică a autorului „Nopții de mai“, de la versurile din tinerețe, destul de nerealizate artistic, dar

„Flori sacre", „Poema rondelurilor" și pînă la cele scrise în limba franceză, din volumul „Bronzes". Dacă Adrian Marino a accentuat criteriul selectiv, dată fiind flagranta inegalitate valorică a unor zone din- lirica lui Al. Macedonski, în schimb I. D. Bălan a putut cuprinde în întregime creația poetică atît de unitară și armonioasă a lui Oc-

supra operei celor doi mari poeți, constă însă și în efortul, demn de apreciat, de a fi întreprins minuțioase și competente cercetări de bibliotecă pentru a scoate la lumină scrieri rămase uitate în periodicele vremii sau în manuscrisele inedite, întinse secțiuni ale edițiilor la care ne referim o- feră iubitorilor de literatură și specialiștilor pie-

NOI EDIȚII ALE OPERELOR
SCRIITORILOR NOȘTRI CLASICI

pînă acum în direcția revalorificării științifice și cunoașterii cît mai< complete a moștenirii literare a Iui Al. Macedonski și Octavian Goga. Datorate unor specialiști recunos- cuți, Adrian Marino și Ion Dodu Bălan, de temeinică pregătire istorico- literară, noile ediții au meritul esențial de a reproduce aproape integral opera celor două ilustre personalități ale literatu-

care reflectă idei și atitudini înaintate, cuprin- zînd în embrion și unele teme ce vor fi dezvoltate ulterior, și pînă la creația de maturitate.Selecția urmează în primul rînd criteriul cronologic, spre a oferi posibilitatea de a cunoaște e- voluția liricii Iui Al. Macedonski, cititorul par- curgînd succesiv poeziile din volumele „Prima verba", „Poesii", „Excelsior",

tavian Goga, orînduind cronologic volumele antume — „Poesii", „Ne cheamă pămîntul", „Din umbra zidurilor", „Cîntece fără țară" — și apoi cel postum — „Din larg" — dînd astfel imaginea cuprinzătoare și exactă a celui ce a intonat grav „cîn- tarea pătimirii noastre".Meritul îngrijitorilor a- cestor ediții- în direcția prezentării unei imagini complete, de adîncime, a-

se extrem de prețioase, care nu numai că întregesc cunoașterea operei lui Al. Macedonski sau a lui Octavian Goga, dar relevă și semnificații noi ale acestor opere.Amplele studii introductive converg către a- celași scop de a defini, printr-o viziune științifică, evoluția, trăsăturile, semnificațiile și valorile artistice, ale operei scriitorilor editați. Autorii a-

cestor studii, cunoscători ai de care se ocupă, întreprind analize la obiect, pătrund adînc în structura și substanța operelor discutate, aduc puncte de vedere noi, interesante, e- lucidează probleme controversate și interpretări eronate, subliniază distinct trăsăturile caracteristice și originalitatea scriitorilor respectivi.Autenticitatea științifică a edițiilor la care ne referim este asigurată și de caracterul filologic riguros al transcrierii textelor, distingîndu-se prin- tr-o desăvîrșită acuratețe, prin eliminarea erorilor perpetuate în edițiile anterioare, prin conservarea particularităților stilistice și lexicale ale fiecărui scriitor, prin integralitatea tuturor scrierilor, res- pectîndu-se ultima voință a autorilor. Ceea ce imprimă însă o autentică ținută științifică acestor e- diții este prezența unui bogat aparat critic, alcătuit de note și variante, bibliografie, cronologie și indici. în note, îngrijitorii edițiilor indică locul și data primei apariții a cărei scrieri în parte, producerile ulterioare, periodice și volume,bilesc variantele versurilor, prin confruntarea migăloasă și atentă a textelor, dau indicații asupra

excelenti scriitorilor

fie- re- în sta-

genezei poeziilor, identifică pseudonimele, reproduc mărturii și aprecieri critice formulate de-a lungul timpului asupra diferitelor scrieri, întrunesc interesante filiații cu literatura română și universală, indică sursele de inspirație și izvoarele etc. Spre a fi mai ușor de consultat, edițiile prezintă și indici ai scrierilor după titlu și, al poeziilor, după primul vers. Ar fi fost desigur necesar ca și e- diția „Muzei românești" a lui Constantin Stamati să aibă asemenea indici. Ceea ce nu întîlnim însă în aceste dicele de Dat fiind troductiveample, iar notele sînt de o mare bogăție informativă și documentară, că în cadrul acestora se fac numeroase referiri istorico-literare și sînt citați mulți scriitori, credem că un indice de nume proprii ar înlesni frecventarea continuă a a- cestor excelente ediții.Prin edițiile recent a- părute, atît Constantin Stamati, cît și Al. Macedonski sau Octavian Goga sînt redați literaturii române și cititorilor în a- devărata și completa lor imagine.

ediții sînt in- nume proprii, că studiile in- sînt extrem de finale

Teodor VIRGOLIO
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Vizita unei delegații a U.G.S.R. 
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MODIFICĂRI ÎN MERSUL
UNOR TRENURI

(Urmare din pag. I)Timp de o săptămînă, cît durează lucrările, vor fi dezbătute, pe marginea rapoartelor de sinteză, principalele probleme spre care converg în prezent interesele specialiștilor : stadiul actual al dialectologiei romanice ; raportul dintre lingvistică și filologie în domeniul romanic ; lingvistica generală actuală și lingvistica romanică ; aspecte și metode în cercetările lexi- cologice romanice ; importanța limbii române pentru studiile de lingvistică romanică.Ședința de deschidere a congresului a început la ora 9.în prezidiu au luat loc tovarășii Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri, Alexandru Bîrlădeanu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele Consiliului Național al Cercetării Științifice, Miron Nicolescu, președintele Academiei, Ștefan Bălan,
Salutul adresat de președintele 

Consiliului de Miniștri, 

Ion Gheorghe Maurer

(Urmare din pag. I)cronicari ai istoriei patriei, care au arătat că și noi „de la Rîm ne feagem". Ea a simbolizat în cul- cuba națională aspirațiile intelectualității progresiste spre unitatea poporului român, servind nu numai ca un factor de comunicare a ideilor, ci șl ca un element de recunoaștere și constituire a unității naționale.Poporul român s-a născut din încleștarea antică a două lumi, a două civilizații. El constituie sinteza dintre dacii, care reprezentau populația autohtonă, și cetățenii romani așezați, în secolul al II-lea, într-una dintre cele mai bogate și mal prospere regiuni ale lumii romane, „Dacia felix".Cultura romanilor s-a îmbinat cu Civilizația dacă și a evoluat în mod specific din antichitate pînă în zilele noastre. Ea apare nu numai în construcțiile materiale ridicate în Dacia de o populație care își găsise un făgaș și un ritm de viață propriu, ci mai ales în felul în care s-au cristalizat în limba română experiențele spirituale ale lumii noi din regiunea răsăriteană 
a fostului stat roman. Această a- partenență spirituală, cuprinsă în •’mbajul de fiecare zi al poporului, a'dat o fizionomie morală nouă urmașilor celor care se înfruntaseră cu armele spre a-și găsi drumul lor de dezvoltare printre celelalte neamuri din jur.Atracția exercitată de cultura și civilizația romanică are, prin urmare, pentru noi o bază de ne-

CUVÎNTUL DE DESCHIDERE ROSTIT 
DE ACAD. IORGU IORDANSalutînd prezența la deschiderea lucrărilor congresului a membrilor comitetului de patronaj, comitetului de onoare și a tuturor congresiștilor, acad. Iorgu Iordan a spus : Participanților de peste hotare, veniți în număr mai mare decît la congresele precedente, le urez un călduros bun sosit în patria noastră și-i rugăm ca, în timpul șederii lor, să nu se considere străini printre noi, ca buna dispoziție și atmosfera de intimitate familială să fie aici la fel ca la ei acasă. în ceea ce ne privește, vom face tot ce ne stă în putință pentru aceasta. Posibilitățile de ordin materia] sînt mai mult decît satisfăcătoare, grație atenției și sprijinului de care se bucură din partea organelor superioare ale statului nostru atît munca științifică, cît și orice altă activitate menită să con-

CUVÎNTUL DE SALUT ROSTIT
DE PROF. ANTONIO BADIA-MĂRGĂRITDupă ce a trecut în revistă evoluția cercetărilor de specialitate, de la înființarea Societății internaționale de lingvistică romanică pînă țicum, amploarea crescîndă pe care au cunoscut-o congresele romaniștilor de-a lungul edițiilor succesive, curentele actuale, sarcinile și perspectivele cercetărilor în a- cest domeniu, prof. Antonio Badia- Margarit a spus: Consider că Bucureștiul este un loc foarte potrivit pentru a dezbate reflexiile și preocupările noastre. Colegii români se dedică foarte asiduu studiilor de lingvistică. Ei au reușit să găzduiască aici în cele mai bu->e condiții Congresul lingviștilor de acum cîteva luni.în continuare, vorbitorul a apreciat ca foarte potrivit faptul că hna din ședințele plenare ale congresului actual va fi consacrată raporturilor între lingvistica gene- 

ministrul învățămîntului. Dumitru Popa, primarul general al municipiului București, Gheorghe Mihoc, rectorul Universității București — membri ai comitetului de patronaj al congresului.La masa prezidiului au luat loc, de asemenea, reprezentanți ai conducerii Societății internaționale de lingvistică romanică, membri ai comitetului de onoare și comitetului de organizare a congresului.Cuvîntul de deschidere a congresului a fost rostit de acad. Ior- gu Iordan, președintele comitetului de organizare.în continuare, tovarășul Ion Gheorghe Maurer a adresat, în numele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, un salut participanților la cel de-al XII-lea Congres internațional de lingvistică și filologie romanică.. Cuvîntarea președintelui Consiliului de Miniștri a fost subliniată cu vii și îndelungi aplauze.

zdruncinat în limba noastră națională. Prin această limbă s-au înregistrat din ce în ce mai clar ecourile, dezvoltarea și succesele culturii și civilizației popoarelor romanice, ori de cîte ori au coincis cu aspirațiile poporului român spre libertate și independență.în decursul istoriei lor, românii au avut marele avantaj de a se înțelege între ei fără dificultăți lingvistice. Limba lor nu a prezentat niciodată diferențe dialectale de netrecut, și în lupta comună pentru unitate românii din toate provinciile țării, vorbind aceeași limbă, au știut că sînt membrii a- celeiași națiuni.împrejurări istorice complexe au dat acestei limbi o înfățișare a- parte, dar dincolo de acest fapt inimile românilor au tresărit totdeauna la auzul idiomurilor romanice, simțindu-și-le apropiate.Locul de așezare al poporului nostru și alte circumstanțe de natură istorică au făcut să venim în contact intim cu alte popoare, din al căror mod de trai și spiritualitate străbunii noștri au știut să recepteze ceea ce reprezenta o necesitate care împlinea în mod organic condițiile și climatul vieții lor. Cu toată complexitatea procesului de făurire a poporului român și a limbii sale, cu toată bogăția de fenomene asimilate în decursul a- cestui proces de durată, este remarcabil modul în care s-au cultivat trăsăturile ce atestă romanitatea poporului nostru, prezentă, în primul rînd, în limbă, tot astfel cum se regăsește cu evidență în 

tribuie la progresul națiunii în toate domeniile vieții.Actualul congres — a continuat vorbitorul — are o semnificație deosebită. El se ține în regiunea cea mai orientală a ariei romanice, fapt care explică anumite particularități lingvistice, ca și anumite aspecte specifice vieții poporului român, mai ales în manifestările sale spirituale. într-adevăr, acestea sînt trăsăturile particulare care constituie elemente ale originalității sale și trezesc interesul nu numai al specialiștilor în științele sociale și umane, dar și al călătorului atent la realitățile pe care le întîlnește.In încheiere, acad. Iorgu Iordan a adresat mulțumiri cordiale tuturor participanților care au răspuns invitației comitetului de organizare și a declarat deschise lucrările congresului.

rală actuală și lingvistica romanică. în acest spirit, a arătat el, vom obține o reînnoire a lingvisticii romanice care, rămînînd credincioasă tradiției sale, să poată participa la cercetări mai moderne asupra limbii.In încheiere, vorbitorul a spus î Sub auspiciile Societății de lingvistică romanică au fost organizate congresele noastre, care ne-au dus, în ultimii ani, din Italia în Portugalia, din Franța în Spania, iar în aceste zile în România, pentru a întregi astfel periplul nostru pe teritoriile limbilor romanice. îi a- sigurăm pe prietenii noștri români că romaniștii din celelalte țări au manifestat pretutindeni dorința de a ne întîlni cu toții în vechea Dacie.Societatea de lingvistică romanică vă urează o muncă științifică valoroasă și întîlniri plăcute.

Congresul a fost salutat, de asemenea, de prof. Antonio Badia- Margarit, vicepreședinte al Biroului Societății internaționale de lingvistică romanică.în prima ședință plenară, prof, dr. Gerhard Rohlfs, de la Universitatea din Miinchen (R.F. a Germaniei), a prezentat raportul intitulat „Avatarurile latinei vulgare: Incursiune de geografie lingvistică de-a lungul limbilor romanice".După amiază, lucrările congresului au continuat în cadrul a 14 secții de specialitate.
★Cu prilejul celui de-al XII-lea Congres internațional de lingvistică și filologie romanică, la Universitatea București a fost organizată o expoziție de publicații de specialitate, la care sînt reprezentate 135 de edituri din peste 30 de țări ale lumii. (Agerpres)

alte manifestări, în temperamentul și în comportamentul său general.în decursul timpului, filologii și lingviștii români au avut un rol deosebit de important în cimentarea culturii naționale, dezvoltînd conștiința unității de limbă și de aspirații a întregii națiuni.
Stimați oaspeți,înfățișîndu-vă cîteva aspecte din trecutul poporului nostru, trecut ale cărui momente progresiste le cinstim cu recunoștință și le cultivăm cu atenție în conștiința generației de azi, considerăm că este potrivit să subliniem înalta prețuire a poporului român față de trecutul și cultura tuturor popoarelor lumii, față de toți marii creatori de cultură, știință și artă. Avem sentimente de profundă considerație și respect și prețuim eforturile făcute de cărturarii de pretutindeni, care, în decursul timpului, au pus munca și geniul lor creator în slujba civilizației, a progresului uman. Pornind de la aceste simțăminte înalte ale poporului nostru, considerăm că păstrarea și îmbogățirea patrimoniului cultural al umanității constituie o datorie a tuturor popoarelor lumii. Fiecare popor, fie el mare sau mic, are de primit și de dat în circuitul valorilor spirituale, putînd aduce și pe a- ceastă cale contribuția sa la cauza progresului și prosperității întregii umanități.Cultura universală datorează lumii romanice multiple și nobile idei înnoitoare, strălucite succese materiale și spirituale. Continuînd înclinarea vechilor romani de a înțelege și a reflecta realizările minții umane, de a aprofunda și a dezvolta gîndirea popoarelor cu care au venit în contact, popoarele romanice ne-au dat umanismul și renașterea enciclopedismului și raționalismului filozofic, au creat curente artistice și literare care au îmbogățit patrimoniul spiritual al omenirii cu opere nemuritoare.Este o mare satisfacție să constatăm că în actualul congres, după cum se vede din programul său, lucrările se desfășoară în acest spirit ufnanist de cuprindere și înțelegere a tuturor marilor creații ale omului.Guvernul român manifestă un profund interes pentru dezvoltarea științei, pentru cooperarea dintre oamenii de știință din diferite țări, încurajează participarea oamenilor de știință români la reuniuni internaționale. Toate acestea contribuie activ la crearea unui climat favorabil de dezvoltare pașnică a celor mai variate activități umane, la cauza întăririi păcii și înțelegerii între popoare.Avînd convingerea fermă că, în actuala etapă de dezvoltare a societății, toate statele pot avea un rol de seamă în evoluția pozitivă a vieții internaționale, România consideră că este o misiune istorică a fiecărei națiuni să militeze activ și să facă tot ce-i stă în putință pentru progresul social și cultural al umanității. în acest spirit, România socialistă stimulează contactele științifice și culturale, ia și în acest fel parte activă la viața internațională.
Stimai auditoriu,Exprimîndu-ne încă o dată bucuria că cel de-al XII-lea Congres internațional de linvgistică și filologie romanică se desfășoară în țara noastră și că el oferă participanților prilejul de a ne cunoaște țara, ne reafirmăm convingerea că spiritul la care ne-am referit va înregistra, cu ocazia acestei reuniuni internaționale, încă unul din succesele care l-au făcut respectat și iubit de toți învățații.înălțarea spirituală a omului merită toate eforturile, căci ea reprezintă certitudinea progresului permanent pe calea unei mai bune înțelegeri între popoare și a întăririi colaborării pașnice dintre toți a- ceia care își consacră activitatea științifică sau' de altă natură mersului înainte al umanității.

Luni a părăsit Capitala o delegație a Consiliului Central al U- niunii Generale a Sindicalelor din România, condusă de tovarășul Constantin Drăgan, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-vicepreședinte al Consiliului
Sosirea in Capitală 
a noului ambasador 
al KuweituluiLuni a sosit în Capitală Faisal al Saleh al Mutawa, noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Kuweitului în Republica Socialistă România.

NOTE

Antrenori huligani ?
Duminică, în timpul me

ciului de fotbal Steaua— 
U.T.A., cîțiva fotoreporteri 
— aflați în exercițiul func
țiunii la Stadionul Repu
blicii — au fost angrenați 
într-un incident cu totul ie
șit din comun. La un mo
ment dat. antrenorul St. O- 
nisie. aflat pe banca din 
spatele porții echipei Stea
ua, a avut o ieșire fată de 
aceștia ce nu poate fi ca
lificată decît huliganică; 
sub un pretext oarecare, el 
a proferat la adresa foto
reporterilor un torent de 
injurii și trivialități de cea 
mai joasă speță, amenin- 
țîndu-i pînă la urmă cu 
bătaia.

Se știe că atunci cînd 
vreun jucător se dedă la 
manifestări reprobabile pe 
terenul de sport, el este 
sancționat cu severitate. In 
cazul antrenorilor, răspun-

Printre roți și pedale
Cicliștii români prezenți 

în „Turul Marocului" au 
încheiat competiția ocu-

Bătrînețe fără tinerețe...
Foarte rar se întîmplă ca o idee 

din domeniul laturii organizatorice a 
fotbalului să întrunească o perfectă 
unanimitate, o susținere de principiu 
din partea federației ca și a clubu
rilor, din partea antrenorilor, a pre
sei sportive ca și a zecilor de mii 
de specialiști nediplomați ascunși în 
sufletele suporterilor din tribună. 
Faptul s-a produs în legătură cu re
înființarea echipelor de „rezerve-ti- 
neret“ la cluburile din prima divizie 
a țării și cu organizarea unei com
petiții special destinate lor. Și nu e 
nimic surprinzător în această unani
mitate, fiindcă ideea de mai sus, co- 
respunzînd unor necesități de dez
voltare a fotbalului românesc, era 
normal să întîlnească înțelegere și 
teren propice pretutindeni.

Remarcăm însă că simpatia șl a- 
deziunea largă aveau și au în ve
dere numai ideea despre echipele de 
„rezerve-tineret" la modul cel mai 
general, pentru că o dată abordate 
problemele concrete, opiniile s-au di
versificat brusc, în unele cazuri pînă 
într-acolo încît au devenit contradic
torii. Și iarăși nu e nimic surprin
zător nici în acest fapt: orice trans
punere în practică cere discuții 
prealabile, uneori publice, fie ele și 
contradictorii, spre a se evita zise ex
periențe însoțite de cheltuieli inutile 
și concluzionate prin ratări. De alt
fel falimentul din trecutul nu prea 
îndepărtat a două tentative de orga
nizare a competițiilor pentru „tine
ret" dădea un plus de justificare di
feritelor păreri consemnate în ru
bricile sportive ale ziarelor, păreri 
mai mult sau mai puțin opuse punc
tului de vedere federal.

Dar n-am vrea să lăsăm impresia 
că opinia sportivă a fost cumva so
licitată la discuție publică de către 
Federația de fotbal în legătură cu 
noul sistem competițional, inclusiv cu 
acele probleme privind întrecerile e- 
chipelor de „rezerve-tineret". în a- 
junul sezonului de primăvară, con
form obiceiului — pe cît de propriu 
pe atît de nefericit — de a nu supune 
nici un proiect, dar absolut nici unul, 
dezbaterilor celor interesați de fot
bal (și sînt cam mulți la număr!), fe
derația a pus iar opinia publică 
sportivă în fața faptului împlinit.

în van au fost încercările repetate 
de a se obține trecerea unor proiec
te în coloanele ziarului pentru a so
licita cititorii la dezbatere. Nici mă
car antrenorilor din categoria A, con- 
vocați de federație cu puține zile 
înainte de publicarea „documentului", 
nu li s-au adus la cunoștință măsu
rile și cu atît mai puțin nu li s-a 
cerut părerea despre ultrasecreta „O- 
perațiune a noului sistem competițio
nal".

în aceste condiții era normal ca 
printre prevederile noului sistem 
competițional (aplicabile din toamnă) 
să-și facă loc erori atît la nivelul di
viziilor A, B, C, cît și în privința nou 
înființatei competiții pentru „rezer
ve și tineret", erori care pot preju
dicia dezvoltării fotbalului autohton.

Să începem cu discutarea unor pro
bleme ale competiției de „rezerve- 
tineret", aflată acum la cea de-a 
șasea etapă de întrecere.

★
Spuneam mai înainte că, la modul 

general, ideea competiției de „rezer
ve-tineret" este populară, fiindcă răs

Central al U.G.S.R., care va face o vizită în Suedia, Norvegia și Danemarca.Cu acest prilej, delegația va a- vea întîlniri cu reprezentanți ai centralelor sindicale din țările respective.
SIMPOZION
Sub egida Comitetului de Stat 

pentru Cultură și Artă — Universi
tatea populară București — luni 
seara a avut loc la sala din Șos. 
Kiseleff nr. 3 simpozionul cu tema 
„Ergonomia, știință complexă a 
muncii". Cu acest prilej, prof. univ. 
Miron Constantinescu. adjunct al 
ministrului învățămîntului, și conf. 
dr. Octavian Berlogea, directorul 
Institutului de expertiză și recupe
rare a capacității de muncă, au vor
bit despre aspectele teoretice și cer
cetarea practică în domeniul ergo- 
nomiei, subliniind importanța aces
teia în organizarea producției.

SPORT

derile în ce privește com
portamentul exemplar sînt, 
se înțelege, mult mai mari. 
Așteptăm de la clubul Stea
ua să ia măsurile de ri
goare și să comunice sanc
țiunile ce intenționează să 
le aplice antrenorului Oni- 
sie pentru incalificabila sa 
manifestare.

Reamintim totodată că 
prezenta în incinta terenu
lui este permisă antrenori
lor pentru a da indicații 
tehnice, nu pentru injurii 
și scandaluri (cazul nu 
este singular: aflăm că din 
nou antrenorul I. Zaharia 
de la Politehnica Iași a a- 
vut o atitudine condamna
bilă fată de arbitru la par
tida cu Chimia Rm. Vîl- 
cea). Să fi uitat oare Fe
derația noastră de fotbal că 
în unele țări unor astfel de 
antrenori li se interzice 
pînă și accesul pe teren ?

formația României s-a cla
sat prima, înaintea echipei 
Poloniei. Apreciate desigur 
sînt și locurile pe care fi
nalmente s-au situat Moi- 
ceanu (al doilea, după sue
dezul Soederlund) și Arde- 
leanu (al cincilea). în cele 
14 etape, alergătorii ro
mâni — în special cei doi 
menționați mai sus — s-au 
aflat printre animatorii în
trecerii. Iubitorii ciclismu
lui consemnează cu satis
facție acest lucru, după 
cum nu le-a fost indiferen
tă — considerînd-o ca a- 
tare — evoluția foarte sla-

pînd poziții onorabile în 
clasamentele finale. Ieri ni 
s-a confirmat că, pe echipe.

Vn arbitraj, calificat de 
presă ca fiind sub orice 
critică, a contribuit decisiv 
la slaba calitate a partidei 
de baschet de la Constan
ța dintre Farul și I.C.F. 
(49—48). Arbitrii M. Aldea 
(Ploiești) și V. Chioreanu 
(Cluj) au pierdut chiar de 
la început frînele jocului 
din mînâ, permițînd oficia
lilor de la masă, ba chiar 
și jucătorilor din ambele 
formații, să ia fiecare pe 
cont propriu „arbitrarea" 
meciului I Peste 20 de în
treruperi au fost provoca
te numai de disputele din
tre „oficiali" ! La acestea 
trebuie să adăugăm, cum 
spuneam' mai înainte, in-

Arbitraj prin votare

punde unor necesități de creștere a 
valorii fotbalului românesc. în rînd 
cu mulți antrenori consultați, pri
veam măsura drept un pas în
semnat, necesar de făcut spre a a- 
propia cluburile noastre din punctul 
de vedere al organizării loturilor de 
nivelul marilor cluburi europene (cu 
care ne înfruntăm fără succese mar
cante de atîta amar de vreme). De 
pildă, cluburile scoțiene și cele en
gleze dispun de obicei de loturi cu- 
prinzînd în jur de 35 de jucători 
(Celtic-Glasgow are un efectiv de 
peste 40 de fotbaliști pentru echipa 
întîia și pentru cea secundă din Liga 
rezervelor). în alt campionat puter
nic, cel italian, lotul prim numără 
peste 30 de jucători. Structura lotu
rilor în toate cazurile este clară: ve
detele primei formații, eșalonul de 
rezerviști cu o valoare apropiată de 
cea a titularilor și un grup de tineri 
cu mari perspective, de obicei între 
18 și 23 de ani (rar în afara acestor 
limite !), selecționați continuu nu nu
mai din vastele pepiniere proprii, ci 
șl de pe întreg teritoriul țării res
pective. (E interesant de reamintit în 
legătură cu această selecționare și 
cu proporțiile căutărilor numărul 
juniorilor și tinerilor pînă la 23 de 

Însemnări despre competiția 
„REZERVE-TINERET"

ani transferați de A, C. Milan îna
intea campionatului în curs: 100 au 
primit „dezlegarea", iar alți 70 au 
fost aduși în loc!). Pentru echipele 
secunde ființează în Italia o compe
tiție cu succes de public — „Cupa De 
Martino", avînd etapele la mijlocul 
săptămînii. Pregătirile și conducerea 
tehnică a jucătorilor sînt asigurate 
direct de către antrenorii principali, 
(De altfel majoritatea antrenamente
lor se desfășoară în comun, echipa în
tîia plus echipa secundă). După cum se 
poate constata, echipele secunde, de 
„rezerve și tineret", ca și competiția 
lor, nu sînt privite drept un scop 
în sine, ci sînt subordonate în între
gime necesităților primei echipe, sin
gura pentru care tremură mulțimea 
suporterilor și de la care așteaptă 
performanțe în interior și pe plan 
european. Țelul utilitar al echipei se
cunde, strict subordonat intereselor 
primei formații, nu este considerat 
doar în perspectivă, ci presupune ca 
activitatea secunzilor să aibă și o 
eficiență imediată, săptămînală. Prin 
meciurile de la mijlocul săptămînii, 
eșalonul de rezerviști este menținut 
în „stare de alarmă" în formă de joc, 
pentru a intra chiar duminică în pri
ma garnitură dacă titularii ar deveni 
indisponibili...

La noi, se părea că s-a renunțat 
la ideea, dovedită în două rînduri 
falimentară, a campionatului de „ti
neret" conceput ca un scop în sine. 
Transplantarea unei formule străine 
prea se arătase neconformă cu reali
tățile fotbalului nostru. Deci inițial 
se părea, așa cum credeau și toți an
trenorii cu care am stat de vorbă, 
că înființarea echipelor de „rezerve-

In vederea executări! unor lucrări 
de modernizare a stațiilor C.F.R. din 
Capitală, cu începere din 21 aprilie a.c. 
ora zero șl pînă la 25 mal a.c. ora 24,00, 
în plecările și sosirile unor trenuri de 
călători vor interveni următoarele mo
dificări :

Plecări modificate:
— Trenul 2 009 Bucureștl-Sibiu va 

pleca din București Nord la ora 5,29 ; 
trenul 801 București-Constanța va ple
ca din București Nord la ora 5,40 ; 
trenul 8 011 București-Constanța va ple
ca din București Nord la ora 5,50 ; 
trenul 3 003 București-Brașov va pleca 
din București Nord la ora 9,50 ; trenul 
803 București-Constanța va pleca din 
București Nord la ora 14,59 ; trenul 
1 023 București-Pletroșița va pleca din 
București Nord la ora 15,09 ; trenul
107 Bucureștl-Cralova va pleca din 
București Nord Ia ora 19.02 ; trenul
405 București-Bala Mare va pleca din 
București Nord la ora 20.00 ; trenul 
503 Bucurestl-Vadul Șiret va pleca din 
București Nord la ora 20,33 ; trenul 
5 305 Bucureștl-Buzău va pleca din 
București Nord la ora 22,34 ;

bă a „tricolorilor" în „Tour 
d'Annaba".

Se prea poate — cel pu
țin așa reiese din relată
rile presei internaționale — 
ca valoarea participanților, 
duritatea traseului în „Tu
rul Marocului" să fi fost 
ceva mai slabe decît în 
cursa precedentă. Rămîne 
însă fapt că sportivii noștri 
— știindu-se datori. din 
„Tour d’Annaba" — au 
căutat să se reabiliteze 
luptînd cu ambiție, cu do
rința de a reprezenta demn 
culorile ciclismului nostru.

tențiile justițiare ale bas- 
chetbaliștilor mai fermi în 
decizii decît Aldea și Chio
reanu. O remarcă specială 
merită cunoscutul jucător 
Mihai Nedef — culmea, și 
antrenor al echipei I.C.F. 
— pentru promptitudinea cu 
care a întrerupt partida de 
șapte ori, „dictînd" și pa
tru faulturi 1

Dacă federația nu in
tenționează, cumva, să in
troducă „sistemul votării" 
în arbitrarea partidelor, a- 
tunci cerem să se arate 
mai exigentă în alegerea 
conducătorilor care să asi- 
gure calitatea jocurilor din 
prima divizie.

tineret" urmărește întărirea cît mai 
rapidă a formațiilor cluburilor noas
tre de frunte și că va fi exclusă ori
ce intenție de a se da întrecerii „re
zervelor" și „tinerilor" un țel de sine 
stătător. Și nu e important dacă apa
rențele i-au păcălit pe unii, iar pe 
alții nu i-au putut înșela. Important 
e faptul că. în practică, federația a 
dat competiției despre care discutăm 
o alură de sine stătătoare, micșorînd 
considerabil efectele favorabile și re
lativ rapide ale creării echipelor se
cunde pentru întărirea formațiilor 
noastre fruntașe.

Iată și cîteva dovezi. Programîn- 
du-se la aceleași date etapele cam
pionatului național și cele ale com
petiției pentru „rezerve-tineret" s-a 
provocat o artificială fracturare a 
lotului de 30 de jucători, cu următoa
rele consecințe : imposibilitatea an
trenorului principal de a se ocupa 
de pregătirea și desfășurarea a două 
partide, cvasiconcomitente (implicit 
scăzîndu-se și răspunderea tehnică 
față de întreg lotul de jucători de 
30 !) ; anularea putinței de a utiliza 
echipa secundă și meciurile el în fo
losul imediat, săptămînal, al primei 
formații. „Duminică nu mă pot lăsa 

distras de la sarcina mea principală, 
meciul de campionat. Dimpotrivă 
mi-aș concentra atenția asupra jo
cului echipei „rezerve-tineret" dacă 
etapele competiției respective s-ar 
desfășura la mijloc de săptămînă. 
Astfel mi s-ar crea posibilitatea să 
răspund efectiv pentru pregătirea și 
jocurile întregului lot de 30 de fot
baliști" (Ștefan Covaci — Steaua). 
„Propun ca la toamnă partidele în
tre echipele de „rezerve-tineret" să 
aibă loc neapărat la mijlocul săptă
mînii. Formula prezentă mă pune în 
situația de a nu-mi putea îndeplini 
unele dintre atribuțiile mele ca an
trenor principal" (V. Stănescu — Ra
pid). „De la început am organizat 
antrenamente comune pentru întregul 
lot. Dar duminică, vă închipuiți, nu
mai de „rezerve-tineret" nu-mi arde! 
Păcat ! Noi, antrenorii, am putea e- 
xercita o conducere tehnică mult 
mai eficace dacă meciurile echipe
lor secunde s-ar juca miercuri sau 
joi, așa cum am văzut că se proce
dează în țările cu fotbal prestigios. 
Și așa cum simțim că este bine și 
din propria noastră experiență. în 
plus, cred că ar trebui studiată po
sibilitatea organizării zonale a com
petiției. S-ar economisi și bani și 
timp" (C. Drăgușin — Progresul)...

O altă dovadă pe care o aducem 
în discuție la temă este de dată mai 
recentă. Două echipe de „rezerve- 
tineret" au cerut (și au obținut!) a- 
mînarea partidelor, fiindcă au avut 
jucători selecționați în... echipa de 
juniori a tării ! Iată că pe undeva 
chiar la cluburi sînt oameni care 
interpretează competiția drept o în
trecere de performanță $1 nu-i dau

— Trenuî 1 3G5 Bueurești-Giurglu va 
pleca din București Basarab la ora
I, 31 ; trenul 2 005 București-.Petroșeni 
va pleca din București Basarab la ora 
6,58 : trenul 1019 București-Videle- 
Giurgiu va pleca din București Ba
sarab la ora 14,54 ; trenul 1 003 Bucu- 
rești-Craiova va pleca din București 
Basarab la ora 16.48 ;

— Trenul 621 Bucuresti-Suceava 
Nord va pleca din București Băneasa 
la ora 5,35 ; trenul 8 017 Bucureștl-Fe- 
tești va pleca din București Băneasa 
la ora 13,15 ; trenul 2 003 București- 
Siblu va pleca din București Băneasa 
la ora 20.13 :

— Trenul 8 001 București-Constanța 
va pleca din București Obor la ora 
0,36 ; trenul 8 007 București-Călărașl va 
pleca din București Obor la ora 6,05 ; 
trenul 8 003 București-Constanța va 
pleca din București Obor la ora 8,30 ; 
trenul 8 005 va pleca din București 
Obor spre Constanța la ora 23,05.

Sosiri modificate:
— Trenul 6 004 de la Iași va sosi în 

București Nord la ora 6,33 ; trenul 406 
de la Baia Mare va sosi în București 
Nord la ora 6,45 ; trenul 206 de la 
Deva va sosi în București Nord Ia 
ora 7,22 ; trenul 102 de la Stamora 
Moravița va sosi în București Nord 
la ora 8,40 ; trenul 502 de la Vatra 
Dornei va sosi în București Nord la 
ora 203 ; trenul 208 de la Sibiu va 
sosi la București Nord la ora 23,17 ;

— Trenul 5 004 de la Bacău va sosi 
în București Basarab la ora 0,05 ; tre
nul 7 002 de la Galați va sosi în Bucu
rești Basarab la ora 3,21 ; trenul 2 002 
de la Arad va sosi în București Ba
sarab la ora 4,10 ; trenul 1 028 de la 

1 Tîrgoviște va sosi în București Basa
rab la ora 5,24 ; trenul 1 004 de la 
Craiova va sosi în București Basarab 
la ora 5,45 ; trenul 5 308 de la Ploiești 
Sud va sosi în București Basarab la 
ora 5,56 ; trenul 4 002 de la Satu Mare 
va sosi în București Basarab la ora 
13,08 ; trenul 1 002 de la Timișoara va 
sosi In București Basarab la ora 14,03 ; 
trenul 4 006 de la Bala Mare va sosi 
în București Basarab la ora 17,36 ; tre
nul 5 310 de la Ploiești Sud va sosi 
în București Basarab la ora 18,41 ; tre
nul 1 362 A de la București Progresu 
va sosi în București Basarab la ora 
19,44 ; trenul 5 002 de la Suceava Nord 
va sosi în București Basarab la ora 
20,05 ; trenul 3 002 de la Cluj va sosi 
în București Basarab la ora 22,53 ; 

hl trenul 1 026 de la Pletroșița va sosi 
în București Basarab la ora 23,03 ;

— Trenul 5 008 de Ia Mărășeștl va sosi 
în București Băneasa Ia ora 6,09 ; tre
nul 606 de la Iași va sosi în București 
Băneasa la ora 7,21 ; trenul 5 302 de 
la Buzău va sosi în București Bă
neasa Ia ora 8,06 ; trenul 1 022 de la 
Pletroșița va sosi în București Bă
neasa la ora 8,20 ; trenul 802 de la 
Constanța va sosi în București Bă
neasa la ora 8,51; trenul 7 010 de la 
Făurei va sosi în București Băneasa 
Ia ora 9,18 ; trenul 7 022 de Ia Mogo- 
șoaia va sosi în București Băneasa la 
ora 10,22 ; trenul 8 022 de la Fetești 
va sosi în București Băneasa la ora
II, 49 ; trenul 106 de la Timișoara va 
sosi în București Băneasa la ora 18,27 ; 
trenul 806 de la Constanța va sosi în 
București Băneasa la ora 19,46 ; trenul 
8 014 de la Clulnița va sosi în Bucu
rești Băneasa la ora 19,50 ; trenul 8 032 
de la Oltenița va sosi în București 
Băneasa la ora 20,20 ; trenul 522 de la 
Suceava Nord va sosi în București 
Băneasa la ora 23,08 ;

— Trenul 8 006 de la Constanța v« 
sosi în București Obor la ora 5,19 ; 
trenul 8 002 va sosi în București Obor 
de la Constanța la ora 16,01 ; trenul 
8 004 de la Constanța va sosi în Bucu
rești'Obor lă ora 23,29.

sensul normal. Cît privește aproba
rea federală, ea nu uimește, fiind o 
rezultantă fireasoă a modului practic 
de » trata cupa echipelor secund» 
drept un scop în sine.

★
După cum își închipuie oricine, 

echipele de „rezerve și tineret" costă 
bani. Și nu puțini. Iar cluburile noas
tre, din cauză că ani de zile s-au 
cam dezinteresat de chestiunea ve
niturilor, nu dispun de sumele nece
sare. Intervine, deci, în sprijin, fe
derația.

Dincolo do faptul că subvențiile 
or fi ele bune dar nu sînt leac pen
tru lenevia și inerția din fotbal, să 
vedem dacă actualele echipe secunde 
merită banii cheltuiți. Sau, mai pre
cis. dacă valoarea și perspectiva ju
cătorilor ce le compun în prezent 
compensează cheltuielile.

Am văzut la lucru mai multe e- 
chipe secunde. De pildă, din cele 
bucureștene pot fi remarcați drept 
talente autentice jucători ca Petrea- 
nu (Rapid), Iordănescu și Ștefănescu 
(Steaua), Moldovan (Dinamo), Radu 
Ionescu (Progresul), toți juniori 1 Ei 
oricum ar fi fost promovați în pri
mele loturi! însă majoritatea „se
cunzilor" se prezintă modest, foarte 
modest spre a pretinde un loc sub 
soare în divizia A ! De altfel, în ge
neral, formațiile de „rezerve-tineret" 
îți lasă impresia lucrului făcut în 
grabă. Și fiecare știe care sînt „re
zultatele" grabei.

Cum s-au încropit (termenul nu 
este deloc exagerat) echipele secun
de ? Aproape, așa, peste noapte. Fe
derația a dat dispoziții cluburilor să 
alcătuiască formațiile prevăzute în 
planul ei. Degeaba semnalele apă
rute în presă cerînd pregătirea con
dițiilor pentru a nu se compromite 
iar o idee prețioasă și pentru a nu se 
risipi fondurile fără mare folos.

S-a gîndit oare cineva că regula
mentul de transferări în vigoare (ce 
mai „vigoare" dă el fotbalului româ
nesc!) practic „îngheață" transferările 
chiar și pentru juniori? De unde și 
cum ar fi putut cluburile diviziei A 
să recruteze brusc fotbaliști cu ceva 
talent și- cu ceva perspective care 
prin prezența lor să întărească real 
loturile și să permită alcătuirea unor 
echipe de „rezerve și tinere.4." veri
tabile?

★
Ideea echipelor de „rezerve-tine

ret", valoroasă și pe deplin utilă dez
voltării fotbalului nostru, nu trebuie 
să sufere o nouă îngropăciune. După 
cum am văzut, ea nu poate nici un 
moment să fie dezlipită de problema 
elitei fotbalului românesc și a con
centrării acestei elite la acele cluburi 
puternice ale primei divizii — așa 
cum se petrec lucrurile de altfel în 
orice țară ale cărei echipe străluci
toare le admirăm, fără a cerceta cum 
au fost ele create. în direcția de mai 
sus opinăm pentru o discutare seri
oasă, cu consultarea delegaților res
ponsabili ai cluburilor (nu a tehnicie
nilor subordonați), a problemei echi
pelor de „rezerve-tineret" și a for- 
tifierii reale a cluburilor. Mai bina 
mai tîrziu decît...

Valeriu M1RONESCU
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tru pace și dezar

mare nucleară
Tradiționalul marș de pri

măvară de la Aldermaston s-a 
bucurat anul acesta de o ma
sivă și largă participare. La 
apelul organizației „Campa
nia pentru dezarmarea nu
cleară", circa 2 000 de oameni 
s-au adunat încă de vineri în 
fața Centrului de cercetări 
pentru armele nucleare din 
Aldermaston, de unde au por
nit intr-un marș de protest 
spre Londra. Pe parcurs s-au 
alăturat coloanelor mereu noi 
participanți, unii veniți și din 
alte regiuni ale țării, astfel 
incit la intrarea in 
numărul lor depășea 
5 000 de oameni.

In rîndurile din 
coloanei se aflau

BELGRAD 15. — Corespondentul Agerpres, N. Plopeanu, transmite : Luni dimineață s-au încheiat convorbirile dintre delegația Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, condusă de Ștefan Voitec, președintele M.A.N., și delegația Skupștinei federale, condusă de Milentie Po- povici, președintele Skupștinei. în cadrul convorbirilor care s-au desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească, s-a făcut un schimb larg de vederi asupra dezvoltării multilaterale a relațiilor dintre cele două țări, precum și în legătură cu intensificarea colaborării între parlamente în general, în interesul cauzei păcii și progresului.în aceeași zi, președintele Skupștinei R, S. Serbia, Miloș Minici, a oferit un prînz în cinstea oaspeților români. Tovarășii Miloș Minici și Ștefan Voitec au rostit toasturi.Cu prilejul vizitei în R.S.F. Iugoslavia a delegației Marii Adunări

Naționale a Republicii Socialiste România, condusă de Ștefan Voitec, președintele Marii Adunări Naționale, ambasadorul României la Belgrad, Aurel Mălnășan, a oferit luni seara o recepție. Au participat Milentie Popovici, președintele Skupștinei federale, membru al Prezidiului C. C. al U. C. L, Ivan Veselinov, membru al Consiliului Federației și membru al Prezidiului C.C. al U.C.I., Marian Brețeli și Blajo Djuricici, vicepreședinți ai Skupștinei federale, Miloș Minici, președintele Skupștinei R. S. Serbia, Vidoe Smilevs- ki, președintele Vecei federale a Skupștinei federale, Veliko Miciu- novici, președintele Comitetului pentru afacerile externe și relații internaționale al Vecei federale a Skupștinei federale, reprezentanți ai Skupștinei federale, ai Vecei E- xecutive federale și ai Secretariatului de stat pentru afaceri externe, șefi și membri ai corpului diplomatic acreditați la Belgrad.

MOSCOVA 15 (Agerpres). — 
aprilie, ora 13,21 (ora Moscovei) 
efectuată joncfiunea automată pe orbită 
a satelitului artificial al Pămîntului „Cos- 
mos-213" cu satelitul „Cosmos-212". 
„Cosmos-212“ a fost plasat pe orbită la 
14 aprilie, iar „Cosmos-213” la 15 apri
lie. Aceasta este cea de-a doua jonc- 
jiune automată pe orbită a unor aparate

Anglia și

La 15 
a lost

Piața comună
DECLARAȚIILE 
PREMIERULUI WILSON

Londra 
cu mult

fruntea 
personali

tăți ale vieții politice și so
ciale, conducători ai unor or
ganizații de tineret și cu ca
racter obștesc, ai comitetului 
britanic de luptă pentru pace, 
șapte membri laburiști ai Ca
merei Comunelor, canonicul 
John Collins. A luat parte la 
marș și John Gollan, secreta
rul general al Partidului Co
munist din Marea Britanie. 
Predominate ca de obicei de 
prezența în majoritate a ge
nerației tinere, coloanele de 
demonstranți au cuprins oa
meni de toate vîrstele, orien
tările și convingerile, prin
tre ele mergînd familii cu co
pii în cărucioare (ceea ce a 
devenit o imagine tradiționa
lă a marșului). Miile de pan-

CORESPONDENȚA 
DIN LONDRA 

DE LA LIVIU RODESCU

carte multicolore purtate de j 
demonstranți denunțau pri- . 
mejdia armelor nucleare și • 
cereau interzicerea lor totală, j 
reducerea cheltuielilor milita- ■ 
re și folosirea sumelor elibe- ■ 
rate în scopuri civile și soda- j 
le. Reprezentând glasul miș- ■ 
carii antinucleare din Japonia. ■ 
in coloană s-a încadrat Mashi j 
NU, un supraviețuitor al Hi- ■ 
roșimei, care face în prezent • 
un turneu în jurul lumii pen- ' 
tru a protesta împotriva ar- - 
melor atomice. Cîteva portre- ■ 
te ale lui Martin Luther King, ’ 
victimă a rasismului ameri- < 
can, reflectau solidaritatea " 
demonstranților cu luptăto- ) 
rii pentru drepturi egale din < 
Statele Unite. Anul acesta, o ' 
mare parte a lozincilor și pan- ) 
cartelor a fost consacrată < 
Vietnamului, exprimînd con- " 
damnarea agresiunii ameri- , 
cane, cererea ca Marea Bri- < 
fante să se disocieze de poli- ‘ 
tica asiatică a S.U.A., precum • 
și solidaritatea cu lupta eroi- ) 
că a poporului vietnamez.

Aceste sentimente de o j 
profundă rezonanță în opinia . 
publică, cu accente puternice ' 
pe cererea de a se pune ca- . 
păt bombardamentelor asu- j 
pra R. D. Vietnam, războiului ■ 
de agresiune din Vietnam, au j 
fost în mod deosebit expri- • 
mate luni după masă în ca- j 
drul marelui miting care a a- • 
vut loc în Trafalgar Square, ) 
unde coloanele mereu mărite ■ 
ale mărșăluitorilor s-au întru- 
nit într-o masă de peste 20 000 ■ 
de partidpanți. In fața imen- j 
set audiențe, au fost citite me
sajele de sprijin și de solida- j 
ritate cu țelurile demonstra
ției, trimise de Bertrand Rus- \ 
sell, Danilo Doici, cunoscuta 
artistă engleză Vanessa Red- \ 
grave, de liderul sindical 
Hugh Scanlon și de alte per
sonalități britanice. De la tri
buna mitingului, instalată la 
baza coloanei lui Nelson, au 
luat cuvintul Anne Kerr, de
putată laburistă, canonicul 
John Collins, Dick Nettleton, 
secretarul general al „Campa- 
nieî pentru dezarmarea nu
cleară" și alții, subliniind în
deosebi necesitatea de a în
tări forțele mișcării mondiale 
împotriva politicii agresive a- 
mericane, pentru 
nucleară, ca 
ti» actual al 
pentru pace.

dezarmare 
principal obiec- 
luptei generale

TEHERAN

DEZVOLTAREA COLABORĂRII
INTERREGIONALE

. ' ■ . ITEHERAN 15 (Agerpres). — în capitala iraniană s-au deschis duminică lucrările Consiliului ministerial al organizației de dezvoltare și colaborare (O.R.C.D ) la care participă miniștrii de externe ai Iranului, Turciei și Pakistanului. Primul ministru al țării gazde, Abbas Hoveida, a transmis Consiliului mesajul șahului Mohammad Reza Pahlavi. Referindu-se la recenta conferință UNCTAD de la Delhi, șahul Iranului consideră că aceasta

a scos în evidență necesitatea ca fiecare țară în curs de dezvoltare să se bazeze în primul rînd pe propriile eforturi. „Țările în curs de dezvoltare trebuie să dezvolte relațiile economice și comerciale între ele prin intermediul cooperării regionale și interregionale", a arătat șahul Iranului.Agenția Reuter transmite, citind surse din Teheran, că cei trei miniștri discută un raport în legătură cu aplicarea unor proiecte de colaborare regională.

LONDRA 15 (Agerpres). — „Noi nu credem că întreprinderea unui demers sepanat pe lîngă guvernul francez ar fi de natură să faciliteze intrarea Angliei în Piața comună", a declarat premierul englez Harold Wilson, referindu-se la cererea britanică de aderare la C.E.E.întrebat asupra oportunității u- nei. noi întîlniri cu generalul de Gaulle, primul ministru s-a limitat să declare că nu crede că o nouă întrevedere cu președintele Franței ar putea, în actualul stadiu, să amelioreze poziția britanică.Harold Wilson a reafirmat că cererea Marii Britanii de aderare la Piața comună se află în continuare depusă pe masa „celor șase" și că aceștia vor trebui să ia o hotărîre. El a reamintit, de asemenea, că guvernul laburist a primit „cu căldură" propunerile țărilor Benelux- ului, precum și memorandumul italian, ambele menite să faciliteze lărgirea Pieței comune.

cosmice sovietice. (Prima a fost efectu
ată la 30 octombrie 1967).

Cei doi satelifi artificiali, dotafi cu sis
teme speciale pentru apropiere, cu in
stalații radiotehnice și de calculat, au e- 
fectuat în mod automat căutarea reci
procă, apropierea, acostarea și joncțiu
nea rigidă. După joncfiune, satelifii 
și-au continuat zborul comun pe orbită, 
sistemele și aparatajul lor de bord func- 
jionînd normal.

Ieri la ora 17,11 (ora Moscovei), la o 
comandă de pe Pămint, a fost efectuată 
decuplarea automată a celor doi satelifi 
artificiali, după un zbor comun pe or
bită de 3 ore și 50 minute.

In conformitate cu programul stabilit, 
în timpul zborului comun au fost perfec
ționate noi sisteme și au fost efectuata 
cercetări tehnico-știinfifice. Imaginea te
levizată a sateliților în procesul de jonc
țiune a fost transmisă pe Pămînt cu' aju
torul sistemelor de televiziune aflate la 
bordul lor.

La cîtva timp după decuplare, cei doi 
satelifi au fost plasafi pe orbite diferite. 
Toate sistemele care au asigurat decu
plarea și manevrarea lor ulterioară au 
funcfionat normal.

Satelifii continuă zborul și cercetarea 
spațiului cosmic.

Se prevede ca în continuare să se 
mai facă cîteva experiențe cu fiecare 
satelit în parte.

loncfiunea automată este, după păre
rea specialiștilor, incomparabil mai com
plicată decît cuplarea unei nave pilotate 
cu un satelit artificial. După cum a ară
tat Mstislav Keldîș, președintele Aca
demiei de Științe a U.R.S.S., „rezolva
rea problemei joncțiunii automate des
chide mari perspective pentru crearea 
de stafii științifice orbitale și pentru dez
voltarea în continuare a zborurilor cos
mice".

CORESPONDENȚA DIN TOKIO DE LA ELOREA ȚUIU

Timp de o săptămi- 
nă, președintele R.S.F. 
Iugoslavia, losip Broz 
Tito, a făcut o vizită 
în Japonia. Ea s-a 
desfășurat pe funda
lul relațiilor japono- 
iugoslave, care au cu
noscut în ultimii ani 
o evoluție ascendentă. 
Ca exemplificare sînt 
citate cifrele care a- 
rată că anul trecut 
volumul schimburilor 
comerciale dintre cele 
două state a crescut 
fată de 195S de circa 
10 ori.

Unul din principale
le puncte de pe agen
da convorbirilor avu- 

• te de președintele 
Tito cu premierul ja
ponez a fost dezvolta
rea. pe mai departe a 
colaborării economice 
dintre cele două țări 
și echilibrarea balan
ței de plăți externe.

în afara relațiilor 
bilaterale, apreciate 
favorabil, părțile și-au 
concentrat atenția, așa 
cum precizează comu
nicatul comun, și a- 
supra unor probleme 
ale situației interna
ționale cum ar fi: pro
blema vietnameză, 
criza din Orientul A- 
oropiat, dezarmarea și 
situația economică a

țărilor în curs de 
dezvoltare. Cele două 
părți s-au declarat 
împotriva folosirii 
forței -în reglementa
rea problemelor inter
naționale și au căzut 
de acord să coopere
ze pentru promovarea 
cauzei păcii și înțele
gerii internaționale, 
bazate pe principiile 
suveranității și inde
pendenței naționale, 
egalității în drep
turi, neamestecului în 
treburile interne și a- 
vantajului reciproc. 
Este absolut necesar, 
a declarat președinte
le Tito la întîlnirea cu 
ziariștii, să se distru
gă toate armele nu
cleare existente și să 
se interzică fabricarea 
lor în viitor. Se im
pune — a spus pre
ședintele Iugoslaviei 
— continuarea efortu
rilor pentru realizarea 
unui tratat de nepro- 
liferare, acceptabil 
pentru un număr de 
țări cit mai mare po
sibil, și care să 
contribuie la micșo
rarea pericolului pe 
care-l reprezintă înar
marea nucleară.

Vizita în Japonia a 
președintelui Tito — 
scrie „Asahi Evening 
News" — constituie o

contribuție la întări
rea relațiilor dintre 
cele două țări pe mul
tiple planuri, la înțe
legerea internațio
nală.

★
La 15 aprilie a sosit 

într-o vizită oficială 
in R. P. Mongolă, Io- 
sip Broz Tito, pre
ședintele R.S.F. Iugo
slavia, președintele U- 
niunii Comuniștilor 
din Iugoslavia.

La aeroportul din 
Ulan-Bator, înaltul 
oaspete a fost primit 
de Jumjaaghiin Țe- 
denbal, prim-secretar 
al C.C. al P.P.R.M., 
președintele Consi
liului de Miniștri al 
R. P. Mongole, și de 
alți conducători de 
partid și de stat mon
goli.

In aceeași zi au în
ceput convorbirile 
dintre conducătorii 
Comitetului Central 
al P.P.R.M. și Prezi
diului Marelui Hural 
Popular al R. P. 

pe de o 
președintele 

Iugoslavia,

Mongole, 
parte, și 
R. S. F. 
președintele Uniunii 
Comuniștilor din Iu- ' 
goslavia, losip Brozr 
Tito, și persoanele o- 
ficiale care îl înso
țesc, pe de altă parte.

agențiile de presa transmit:

rhodesia Simulacrul 
„cadrului constituțional"

Organizația tineretului so
cial-democrat din Suedia 
a hotărît să doneze o sumă de 25 000 
coroane din fondul său de solidari
tate Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud. Această sumă 
este destinată achiziționării de echi
pament medical.

Arestări la Djakarta. Citînd 
o informație transmisă de agen
ția Antara, agenția Reuter rela
tează că autoritățile militare indo
neziene au arestat un grup de 52 de 
militari acuzați că ar fi încercat să 
organizeze în provincia Sumatra de 
sud o celulă a partidului comunist.

Agenția "Reuter remarcă că este ’a 
doua oară în acest an cînd în pro
vincia amintită se iau asemenea mă
suri. In luna ianuarie, agenția Antara 
relata arestarea unui grup de 70 de 
persoane acuzate de a fi încercat să 
formeze un comitet regional al parti
dului comunist.

Comisia constituțională, 
a cărei constituire a fost 
anunțată la începutul anu
lui trecut de Ian Smith 
în fața „Adunării Națio
nale" a Rhodesiei, și-a 
încheiat recent prima par
te a activității sale. Rezul
tatul : un amplu raport, 
conținînd 180 de pagini, 
în care se analizează și se 
recomandă cadrul „legal" 
ce va trebui să stea la 
baza viitoarei constituții 
rhodesiene. Raportul are 
un pronunțat caracter de
magogic. Pe alocuri sînt 
presărate chiar și intenții 
de declarații privind ega
litatea între rase. Comisia 
recomandă paritatea re
prezentării între rase „ca 
singura modalitate de a 
obține încrederea recipro
că și siguranță în viitorul 
țării". Dar, totul e — cum 
se spune — cusut cu ață 
albă.

Discipolii lui Smith par 
să se inspire din vechi și 
perimate sisteme constitu
ționale folosite în statele 
unde raportul de subor
donare a maselor largi de 
către clasa exploatatoare 
este menținut prin forță 
și legalizat de norme ce-i 
exprimă voința. „In cazul

de față sistemul „multi- 
rasial" preconizat în ra
port se va putea contura 
probabil după o generație 
sau două" — scrie „The 
Times" — ceea ce, de 
fapt, echivalează cu o 
consfințire a dominației 
minorității albe pentru o 
perioadă foarte îndepărta
tă. Iată un indiciu în a- 
ceastă privință. Comisia 
recomandă ca Adunarea 
Națională să cuprindă 80 
de locuri eligibile, față 
de 65 cîte sînt la ora ac
tuală. Repartizarea celor 
80 de locuri va fi urmă
toarea : 40 de deputați să 
fie aleși de un colegiu e- 
lectoral form^în exclusi
vitate din europeni, 20 de 
un colegiu electoral mixt 
și 20 de un colegiu for
mat de africani".

Ar fi de ajuns ca aceste 
cifre să fie raportate la 
compoziția populației țării 
— aproximativ 220 000 de 
albi față de peste 4 mi
lioane de africani — pen
tru a se înțelege că albii ar 
deține o majoritate care 
să le asigure reușita ori
căror manevre în forul le
gislativ.

Dar acesta nu e încă to
tul. Pentru a determina

compoziția adunării legis
lative vor fi necesare nu 
mai puțin de 5 scrutinuri; 
vor putea să participe la 
alegeri numai cei ce po
sedă un venit anual de 
cel puțin 600 de lire și cel 
puțin 4 ani de educație 
școlară secundară. Este evi
dent că asemenea „cen- 
suri" sînt îndreptate împo
triva participării la viața 
publică a populației afri
cane I In ce privește even
tuale amendamente la con
stituție, ele vor fi adoptate 
numai dacă întrunesc ma
joritatea de două treimi 
atît în Adunarea Națională 
cît și în Senat. Amenda
mentele vizînd „clauze 
speciale", cum ar fi spre 
exemplu, balanța repre
zentării rasiale necesită 
majoritatea de două treimi 
din ambele camere, urmată 
de o majoritate de trei pă
trimi a celor două camere.

Pe de altă parte, comisia 
respinge proclamarea ime
diată a „republicii", așa 
cum amenința Smith. în a- 
cest fel Salisbury încearcă 
să lase deschise posibili
tățile de continuare a dia
logului cu Londra privind 
recunoașterea guvernului 
ilegal instaurat în Rhode
sia. Totuși, comisia a ac

centuat că „forma repu
blicană este inevitabilă 
dacă negocierile Cu Anglia 
vor rămîne fără rezultat" 
(Reuter).

în ce o privește, Londra a 
făcut cunoscut că nu inten
ționează să folosească forța 
pentru legalizarea situației 
din Rhodesia și nici nu are 
în vedere o înăsprire a 
sancțiunilor peste punctul 
în care s-ar putea intra în
tr-o confruntare economică 
cu Africa de sud, aliatul 
fidel al Rhodesiei în Africa 
australă.

Raportul publicat la Sa
lisbury constituie un nou 
document rasist ce atestă 
consecințele grave ale exis
tenței apartheidului în a- 
ceastă zona a continentului 
negru. Totodată, se confir
mă din nou pasivitatea și 
conivența anumitor cercuri 
britanice. Țările africane 
și-au exprimat din nou dez
aprobarea lor totală față de 
noua sfidare a rasiștilor 
rhodesieni. Uniunea po
porului african Zimbabwe, 
organizație ce se situează 
în fruntea mișcării de eli
berare din Rhodesia, a 
făcut un apel către africani 
să infirme acest raport și 
să acorde tot sprijinul 
luptei pentru eliberare ce 
cunoaște în ultimul timp o 
mare amploare.

Dumitru POPA

Primul ministru al Soma
liei, Ibrahim Egal, care a efec
tuat vizite oficiale în S.U.A., R. F. a 
Germaniei și Marea Britanie, a sosit 
luni la Roma. în capitala Italiei, pre
mierul somalez va rămîne cîteva zile, 
după care se va întoarce la Moga
discio.

Președintele Johnson aple
cat luni spre Honolulu (Insula 
Hawai), unde urmează să aibă con
vorbiri cu președintele sud-coreean, 
Pak Cijan Hi, și cu înalte oficialități 
militare americane din zona Oceanu
lui Pacific. Potrivit agenției U.P.I., 
cu acest prilej se va proceda la o 
examinare a strategiei americane în 
Vietnam. Johnson este însoțit de fos
tul ministru al forțelor armate teres
tre ale S.U.A., Cyrus Vance.

Doi soldați americani au 
cerut autorităților franceze 
să le acorde azil politic, 
declarînd că nu vor să lupte împo
triva poporului vietnamez. Cei doi mi
litari și-au părăsit unitatea aflată la 
Niirnberg (R.F.G.) și au ajuns la 
Strasbourg, unde s-au prezentat au
torităților polițienești franceze.

Prima întîlnire a tineretu
lui muncitor latino-amerlcan 
își va desfășura lucrările între 1 și 
4 mai, în capitala Uruguayului. La 
această întîlnire, organizată sub aus
piciile Federației Mondiale a Tinere
tului Democrat (F.M.T.D.), vor par
ticipa 40 de delegații din diferite țări 
latino-americane.

In Berlinei occidental au continuat demonstrațiile studențești în semn d« protest împotriva tentativei de asasinare a liderului Federației studenților 
socialiști, Rudi Dutschke (fotografia din stînga). Manifestații de solidaritate cu studenții vest-berlinezi au avut loo în numeroase orașe occidentale. As

pect de la demonstrația din Paris, (fotografia din dreapta)

Fotografia de mai sus, transmisă de agenția U.P.I. înfățișează un aspect da 
la o demonstrație antiguvernamentală a studențifor din Djakarta

Papa Paul al VI-lea a adre
sat duminică un apel pentru 
restabilirea păcii în Vietnam. 
El și-a exprimat speranța că se va 
putea ajunge la „încetarea ostilități
lor militare și la convorbiri echitabi
le care să pună capăt conflictului din 
această regiune". Condamnînd asasi
narea liderului populației de culoare 
din S.U.A., Martin Luther King, papa 
Paul al VI-lea a îndemnat, de ase
menea, la lichidarea urii de rasă.

Peste 3 500 de docheri din 
portul indian Madras au de
clarat grevă, anunță agenția Press 
Trust of India. Greviștii revendică 
majorarea salariilor, îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și stabilirea u- 
nei limite a zilei de muncă.

„Iubitorii de muzică din 
Alma-Ata au fost cuceriți de 
cintăreața română de operă 
Maria ȘIndilaru, de vocea ei deo
sebit de frumoasă, de înalta ei ți
nută artistică", a declarat conducă
torul artistic al Teatrului de Operă 
și Balet din Alma-Ata. în cadrul tur
neului în Uniunea Sovietică, artista 
română a interpretat pe scena aces
tui teatru rolul Margaretei din opera 
„Faust" de Gounod și a lui Mimi din 
„Boema" de Puccini.

SPANIA

DEMONSTRAȚII LA 
O SEBASTIAN

SAN SEBASTIAN 15 (Agerpres). — Pitoreasca localitate balneară Șan Sebastian, de lîngă frontiera spaniolo-franceză, a fost duminică scena unor puternjce demonstrații ale populației basce. După cum relatează agenția Reuter, demonstranții, sprijiniți de grupări politice opoziționiste, au cerut prin lozincile sub care s-au desfășurat demonstrațiile „libertate și o viață compatibilă cu demnitatea umană". Acțiuni similare au avut loc în localitățile Renteria. Villafranca și Lezo, din aceeași regiune. Toate demonstrațiile au fost repede înăbușite de organele de ordine trimise de autorități. La San. Sebastian, acestea au recurs la unități de poliție călare și motorizate, precum și la e- licoptere, paralizînd orice circulație și izolînd în mod practic orășelul de restul țării. Au fost efectuate numeroase arestări. După cum relatează agenția United Press International, aceste demonstrații se încadrează în acțiunile similare de protest întreprinse de studenți și organizațiile muncitorești ilegale.
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