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DESCHIDEREA LUCRĂRILOR
PLENAREI COMITETULUI
CENTRAL AL PARTIDULUI

în ziua de 22 aprilie a.c. au început lu
crările Plenarei Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român.

La ordinea de zi a plenarei se află urmă
toarele probleme:

1. Dezvoltarea învățămîntului de cultură 
generală, profesional, tehnic și superior în 
Republica Socialista România.

2. Cu privire la compoziția partidului, la 
întărirea continuă a rîndurilor sale și inten
sificarea activității de educare a comuniș
tilor.

3. Activitatea organelor și organizațiilor 
de partid, de stat și obștești privind exami
narea și rezolvarea scrisorilor, sesizărilor 
și cererilor oamenilor muncii.

4. Cu privire Ia pregătirea de luptă și po
litică a forțelor armate ale Republicii Socia
liste România și la înzestrarea lor cu arma
ment și tehnică militară.

5. Unele probleme actuale ale activității 
internaționale a Partidului Comunist Ro
mân.

6. în legătură cu reabilitarea unor acti 
viști de partid.

La lucrările plenarei participă, ca invitați, 
șefi ai secțiilor C.C. al P.C.R., primi-secretari 
ai comitetelor județene de partid, miniștri, 
conducători ai instituțiilor centrale de stat 
și ai organizațiilor obștești, redactori șefi ai 
ziarelor centrale

Prof. univ. Boris CAZACU,
membru corespondent al Academiei

în ultima vreme se 
manifestă, atît la noi 
în țară, cît și în stră
inătate, un interes spo
rit pentru problemele 
de stilistică, susținut 
prin noile direcții de 
cercetare atît în do
meniul lingvisticii, cît 
și al teoriei literare. 
O dovadă în acest sens 
o reprezintă numeroa
sele studii apărute, 
precum și diversele 
conferințe și simpozi
oane a căror tematică 
dezbate diferite aspec
te ale stilisticii. Nu 
mai departe decît în 
comunicările prezenta
te în cea de a X-a 
secție a Congresului in
ternațional de lingvis
tică și filologie roma
nică, desfășurat la 
București, cercetarea 
stilului apare ca un 
domeniu fundamental, 
în care probleme de 
natură istorico-filolo- 
gică se încrucișează cu 
probleme de natură fi- 
lozofico-estetică șl în 
care își găsesc aplica
ție metode ale lingvis
ticii, alături de cele 
ale științei literare. O 
asemenea preponde
rență a stilisticii, în 
contextul unor disci
pline mai mult sau 
mai puțin înrudite, 
este cît se poate de 
firească și se explică

prin faptul că textul 
literar nu reprezintă 
numai un ansamblu de 
cuvinte, expresii, for
me și construcții gra
maticale, ci un sistem 
unitar al diverselor 
mijloace de exprimare, 
în care fiecare element

puncte 
de vedere

are funcție estetică 
bine determinată.

Studiul gramaticii în 
școala noastră de cul
tură generală, atît prin 
modul în care este 
conceput, cît și prin 
felul în care se des
fășoară, se limitează la 
a oferi unui tînăr po
sibilitatea de a-și în
suși normele generale, 
obligatorii, ale folosi
rii limbii. Lucru fi
resc, dar insuficient. 
Circumscrise acestui 
scop, lecțiile de limbă 
română nu-1 învață pe 
elev diversele proce
dee expresive ale co
municării, nu-1 de
prind să exprime, cu 
finețe, diferitele nuan-

țe ale gîndîrîî șî sen
timentelor. Așa se face 
că, de multe ori, înde
osebi cu prilejul con
cursurilor de admitere 
în diverse instituții de 
învățămînt, membrii 
comisiilor de exami
nare constată că nu
meroși candidați dis
pun de un vocabular 
redus, că se exprimă 
greoi și în clișee ste- 
reotipe, că reușesc cu 
greu să-și formuleze 
clar și expresiv ideile.

Analiza gramaticală 
— după cum se știe — 
nu are un scop în ea 
însăși, ci reprezintă 
numai un mijloc pen
tru înțelegerea modu
lui în care funcționea
ză limba, în vederea 
însușirii eî corecte. Și 
totuși se întîlnesc atît 
de frecvent în școli 
lecții de analiză mor
fologică sau sintactică 
ce nu depășesc înre
gistrarea unor elemen
te strict formale ; pro
fesorii nu fac efortul 
de a-i ajuta pe elevi 
să se apropie, prin a- 
naliza gramaticală, 
mai mult de înțelesul 
unui text. E adevărat 
că, uneori, cu oca
zia diferitelor discuții 
și confruntări de
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Noua legislație a invențiilor, inova
țiilor și raționalizărilor, intrată în 
vigoare la începutul acestui an, prin 
principiile ei fundamentale și pre
vederile care le cuprinde consti
tuie indiscutabil o pîrghie esențială 
în dezvoltarea gîndirii și creației 
tehnice românești. Elementele care 
să ne susțină afirmația sînt nu
meroase și reliefarea lor ar nece
sita, desigur, un spațiu mult prea 
larg. De aceea evidențiem doar unul 
singur : numărul invențiilor, inova
țiilor și raționalizărilor înregistrate 
în primul trimestru a.c. este mai 
mare cu circa o treime decît media 
trimestrială a anului trecut.

Chiar și numai această comparație 
atestă interesul cu care noua re
glementare a fost primită în masa 
largă a cadrelor din întreprinderi, 
din institutele de cercetări și pro
iectări. Dar, o dată cu ecourile ex
trem de favorabile în legătură cu 
noua legislație, pe care le-am des
prins din scrisorile primite la re
dacție, ca și din discuțiile purtate cu 
diferiți inventatori, inovatori și ra- 
ționalizatori, am reținut și o anu
mită stare de insatisfacție din par
tea unora, alimentată de arbitrariul 
care mai dăinuie pe alocuri în apre
cierea eficienței economice a crea
țiilor tehnice și, legat de aceasta, în 
recompensarea materială a autorilor 
lor. Cunoscut fiind faptul că în do
meniul stimulării materiale noua le
gislație a adus îmbunătățiri substan
țiale, soluționînd problema într-un 
mod cu totul nou și deosebit de a- 
vantajos pentru autorii de invenții, 
inovații și raționalizări, aceste re
marci, pur și simplu, ne-au surprins. 
De aceea, prin ancheta de față ne-am 
propus să aflăm în ce măsură acea 
stare de insatisfacție, despre care 
vorbeam mai înainte, își are sau nu 
temei.

O discuție de principiu asupra 
chestiunii amintite am purtat-o la 
Oficiul de Stat pentru invenții din 
cadrul Direcției generale pentru 
standarde, metrologie și invenții. 
„Prin brevetarea unei lucrări ca in
venție se încheie de fapt o primă 
etapă din evoluția acesteia — ne 
spune tov. ing. Lucian Marinetc, di
rectorul O.S.I. De aici începe însă 
confruntarea invenției cu viața. De
sigur, măsurarea eficienței unei in
venții nu este o chestiune facilă. Apli
carea unei invenții are de regulă im
plicații profunde în viața unei între
prinderi sau chiar a întregii econo
mii, unele dintre avantaje fiind greu 
de sesizat la un anumit moment, ur- 
mind ca perspectiva să-i limpezeas
că conturul. Or, acest proces de cla
rificare necesită timp de studiu și 
observare, cît și o măsurare exactă 
a efectelor economice pe care le de
clanșează aplicarea și extinderea 
unei lucrări de invenții la scară in
dustrială. Numai îndeplinindu-se a- 
ceste condiții se poate ajunge Ia o 
evaluare clară și pe deplin obiectivă 
a eficienței economice a invenției, în 
raport de care urmează să se stabi
lească cuantumul recompensei bă
nești cuvenite inventatorului respec
tiv. Și noua legislație tocmai în acest 
sens acționează, iar organele noastre 
urmăresc aplicarea ei întocmai".

Sprijinindu-ne pe aceste clarificări 
metodologice, ca și pe multe alte in
dicații de ordin documentar pe care 
le-am reținut din discuțiile avute la 
O.S.I., ne-am oprit cu investigația 
asupra a două invenții, binecunos-

cute în cercurile specialiștilor : noul 
produs românesc „Termicem" și fa
bricarea anozilor pentru Uzina de a- 
luminiu din Slatina, din cocs meta
lurgic brichete. De la aplicarea în 
producție a acestor două invenții au 
trecut 2—3 ani. Există, în prezent, în 
întreprinderile unde aceste invenții 
s-au aplicat, o imagine clară asupra

eflcienței lor economice și, deci, și 
asupra drepturilor materiale ce re
vin colectivelor de inventatori ? Au
torii celor două lucrări — specialiști 
de la Institutul de cercetări meta
lurgice și de la uzina „Victoria" din 
Călan — ne-au dat un răspuns ca
tegoric : nu.

De altfel, aici ar fi momentul să 
dăm unele amănunte. în ce privește 
„Termicemul" s-a recunoscut din ca
pul locului de către unitățile unde 
se folosește — combinatele siderur
gice din Hunedoara și Reșița, uzina 
„Industria sîrmei" din Cîmpia Tur- 
zii — faptul că acest material di

mină nocivitatea în procesul de tur
nare a oțelului, contribuie la îm
bunătățirea calității lingourilor, ca 
și la economisirea metalului prin re
ducerea retasurilor. Cînd s-a pus 
însă problema calculării eficienței 
economice obținute prin aplicarea 
acestei invenții numai uzina din Cîm
pia Turzii a comunicat o cifră : 1,2 
milioane lei ; celelalte unități siderur
gice n-au socotit necesar să exprime 
valoric rezultatele folosirii „Termi- 
cem“-ului. Mai mult chiar, la un mo
ment dat cineva a sugerat ideea că 
eficiența economică ar trebui calcu
lată doar la producția de „Termi
cem" realizată și cel mult la valoa
rea importului la care s-a renunțat 
și că nu ar trebui să intre în calcul 
și miile de tone de oțel cîștigate. La 
intervenția ministerului, pînă' la 
urmă unitățile siderurgice au prins 
în calcul și cantitățile de metal ce 
se obțin în plus, dar cifrele rapor
tate nu reflectă, în toate cazurile, pe 
deplin realitatea.

Specialiștii din minister cu care 
am discutat au ținut să remarce 
opoziția nefondată pe care o mani
festă conducerea combinatului side-

loan ERHAN
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La Institutul 
foraj-extracție 
fost construit, 
iect original, primul dispozitiv 
românesc de aprindere în 
strat, procedeu modem de ex
tracție a țițeiului, din „zăcă
minte cu vîscozitate ridicată. 
Dispozitivul are calități supe
rioare) o construcție simplă, 
economicoasă. Patentul româ
nesc a iost brevetat și in alte 
țări, printre care: Franța, R.F. 
a Germaniei, Italia, Olanda, 
Japonia și Austria.

(Agerpres)

încă din cursul zilei de duminică, 
21 aprilie, în vitrinele unor magazine 
au apărut noi tichete, anunțînd pre
țuri reduse la o serie de bunuri de 
consum. S-au pus astfel în aplicare 
prevederile recentei hotărîri a Con
siliului de Miniștri, care stabilește — 
începînd de ieri — reducerea prețu
rilor la unele produse electrotehnice, 
textile, încălțăminte, marochihărie^- 
articole din mase plastice, discuri 
fonografice, unele produse alimenta
re, cosmetice și altele.

Este neîndoielnic că suportul unor 
asemenea măsuri — luate cu consec
vență în ultimii ani, potrivit politicii 
partidului și guvernului de ridicare 
sistematică a nivelului de trai, al 
populației — îl constituie o activitate

CONFRUNTARE LA OLTINA
reportaj de Paul ANGHEL

M-am reîntîlnit cu Olti- 
na — această frumoasă co
mună dunăreană din Do- 
brogea vestică, — din nou 
sub auspiciile primăverii, 
din nou sub invazia vîntu- 
rilor aspre de stepă, care 
sug din țărînă vagoane de 
apă, din nou sub presiunea 
unui soare fulgerător și 
tare care a provocat într-o 
singură dimineață explozii 
de floare în migdalii și ca- 
ișii de la Ostrov, în sălciile 
galbene de pe fluviu, în 
incubatoarele cu pui. Ter
mometrul indica febra pri
măverii, la sol șl în aer, și 
i-am regăsit pe oameni cu
prinși de această febră. 
Parcă n-ar fi trecut șapte 
ani. Parcă n-ar fi trecut a- 
proape 2 500 de zile de cînd, 
într-o primăvară leită ca a- 
ceasta, am poposit în a- 
celași loc, ales la întîm- 
plare pe hartă, după sono
ritatea de argint a unui 
nume roman : Altinum — 
Oltina.

îi datorez cititorului o 
precizare : cartea de repor
taj „Victoria de la Oltina". 
apărută în 1961, își propu
nea să înfățișeze imaginea

DUPĂ ȘAPTE
la zi a acestei comune și a 
cooperativei agricole de 
producție cu numele „Vic
toria", deci victoriile succe
sive ale oltinenilor din 1951 
pînă în 1960. Ce s-a pe
trecut între timp ?

Traducînd

Oltina pe orizon

care cunosc

ANI

lui asupra 
comerțului

economică pozitivă, întărirea convin
gerii oamenilor muncii că singura 
cale a creșterii bunăstării este mă
rirea și mai accelerată a avuției na
ționale, a productivității muncii so
ciale, că orice măsură de acest fel 
este posibilă numai prin amplificarea 
aportului fiecăruia, la locul său de 
muncă, în îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor 
tele sînt 
mestru al 
tate bune pe întreaga economie și 
în aproape toate întreprinderile in
dustriale. Măsurile la care ne refe
rim reprezintă o verigă a unui lanț 
continuu, adăugîndu-se altora, de na
tură să ducă la creșterea sistematică 
a salariului real al oamenilor muncii, 
la ridicarea nivelului de trai al tu
turor cetățenilor țării — așa cum 
prevede programul elaborat la Con
gresul al IX-lea al partidului și dez
voltat la Conferința Națională.

Analiza vînzărilor de mărfuri în 
ultimii ani arată în mod evident că, 
în structura cumpărărilor din co
merțul socialist, crește greutatea 
specifică a mărfurilor metalo-chimi- 
ce și electrotehnice, a acelor mărfuri 
menite să ridice gradul de confort și 
civilizație a vieții cotidiene. în susți
nerea acestei afirmații sînt suficiente 
trei cifre : în perioada 1960—1966, 
populația a cumpărat 1 669 269 apara
te de radio, 737 425 televizoare și 
507 530 frigidere. Spre a se răspunde 
și mai bine acestor cerințe, printre 
principalele obiecte care au intrat 
în recenta reducere de prețuri se 
numără frigiderele din producția in
ternă. Binecunoscutul „Frarn" se va 
vinde de aici înainte cu 375 lei mai 
ieftin. Frigiderul tip mobilă se iefti
nește de la 3 056 lei la 2 600 lei. în 
plus, cumpărătorii se bucură șl de 
înlesnirea de a-și putea procura a- 
ceste bunuri cu plata în rate. Avan
tajați sînt și posesorii mai vechi ai 
„Framurilor" : agregatele de rezervă 
au fost reduse cu 15,2 la sută, echi- 
valînd cu 160 lei. Totodată, s-au re
dus — la jumătate — prețurile ter- 
mostatelor atît pentru frigiderele 
„Fram", cît și pentru tipurile impor
tate : ALD 80, Alka, Calex (de 100 și 
200 1), Saratov, Yeti și Zii.

După cum aminteam, au fost iefti
nite și radioreceptoarele tranzistori
zate din producția internă — tipuri
le „Nordic" și „Nordic 2" — cu cîte 
160 lei la bucată. De asemenea, con
densatoarele pentru radioreceptoare 
din producția internă și din import, 
ca și cablurile electrice (cablu para
lel pentru antene de televiziune și 
cablu de coborîre), al căror preț a 
fost stabilit la 2 lei metrul.

Pe lîngă un număr mare de arti
cole de uz gospodăresc, in reducerea

Maria BABOIAN

planului cincinal. Și fap- 
concludente : primul tri- 
anului se încheie cu rezul-

Expresie a cerințelor obiective ale 
progresului contemporan, schimburile 
comerciale reprezintă o modalitate 
practică de cristalizare a colaborării 
și cooperării interstatale, influențînd 
înțr-o măsură crescîndă viața econo
mică.și socială a tuturor țărilor, con
tribuind la făurirea unui climat de 
destindere și înțelegere reciprocă.

Dezvoltarea comerțului mondial ac
tual se caracterizează printr-o dina
mică susținută, superioară ritmului de 
creștere a producției industriale. La 
originea acestui fenomen stau o serie 
de factori. Evoluția în timp și în spa
țiu a revoluției tehnico-științifice, a- 
dîncirea diviziunii internaționale a 
muncii determină o sporire și o di
versificare continuă a schimburilor, 
în acest sens, paralel cu creșterea vo
lumului fizic al comerțului, au loc im
portante modificări de structură. Ast
fel, se produc schimbări dată fiind 
apariția pe piața mondială a zeci de 
mii de produse noi în domeniul con
strucțiilor de mașini, al chimiei, al 
bunurilor de consum etc. Procesele 
de înlăturare a barierelor vamale în
tre țările unor grupări de tipul Pie
ței comune, care tind să concentreze 
curentele de mărfuri pe anumite re
giuni, constituie un alt aspect de or
din teritorial; dar această intensifica
re a relațiilor comerciale are loc nu
mai în interiorul unui perimetru li
mitat geografic. Ritmul rapid al co
merțului internațional se explică și 
prin atragerea într-o măsură crescîn
dă în circuitul economic a țărilor slab 
dezvoltate. Expansiunea comerțului 
internațional se datorește însă, în 
primul rînd, țărilor industrializate. 
Astfel, potrivit cifrelor estimative ale 
Secretariatului G.A.T.T., în timp ce 
exporturile mondiale au crescut în 
1967 cu 5 la sută față de anul prece
dent (atingînd nivelul de 211 miliarde 
dolari), exporturile țărilor în curs de 
dezvoltare au înregistrat abia un spor 
de 1 la sută, ponderea „lumii a treia" 
în exporturile mondiale fiind în pre
zent doar de circa 18,5 la sută.

Totuși ritmul actual de creștere a 
comerțului internațional a încetat să 
mai fie spectaculos (dacă îl comparăm 
cu media de 9,7 la sută a sporirii ex
porturilor în cei trei ani anteriori). 
Creșterea comerțului exterior al ță
rilor capitaliste în ultimul an a fost 
de două ori mai slabă decît în 1966, 
din cauza unui complex de factori 
conjuncturali defavorabili, a înceti
nirii vizibile a activității economice 
în țările vest-europene. Această în
cetinire a exporturilor a atins, cu 
mici diferențieri, toate țările capi
taliste.

Exporturile S.U.A. nu au sporit de
cît cu 4 la sută anul trecut (față de

Viorel POPESCU

cules șapte recolte (în veri 
mai grase sau mai slabe), 
s-au întemeiat peste două 
sute de căsătorii, s-au năs
cut peste 280 de copii, au 
murit -cîteva zeci de oa
meni (de diferite vîrste), 
s-au pronunțat numai 22 de 
divorțuri (într-o perioadă 
de zece ani — 1956—1966), 
la numărul total de 3 380 
de membri ai cooperativei 
de producție care se con
fundă, în linii mari, cu nu
mărul de cetățeni ai comu
nei.

Cifrele de mai sus — fără 
a desfășura tabele statis
tice — dovedesc o semni
ficativă normalitate a vie
ții satului, în dezvoltarea 
lui orizontală, o așezare pe 
temelii solide a vieții fa
miliale și obștești, o viată 
scutită de seisme și feno
mene dereglatorii, o viață 
sănătoasă și echilibrată. în 
ultimii douăzeci de ani s-au 
oficiat 826 de căsătorii, me
dia de copii pe familie este 
2—3, vîrsta la care se con
tractează căsătoria este 
pentru bărbați 21 de ani, 
pentru fete 18 ani, cel pu
țin acești indicatori dove-

desc echilibru și maturi
tate.

Surpriza reîntîlnirii cu 
această frumoasă lume să
tească n-a fost lipsită pen
tru mine de bucurie, de- 
concertare, uimire. Copiii 
de acum șapte ani, cei din 
clasa a cincea, care îmi 
umpluseseră buzunarele — 
în acel faimos 16 aprilie 1961 
— cu scrisori de entuziasm 
adresate primului cetățean 
al Cosmosului, colonelul 
Iuri Gagarin, sînt astăzi 
flăcăi și fete, în pragul că
sătoriei sau căsătoriți, pe 
care a trebuit să-i recu
nosc numai după ce i-am 
chestionat atent despre 
neamul din care vin și 
despre nume. („A lui Bur
că ? A lui Batală? A lui 
Delicostea ?“) S-au perin
dat și sub crucile de sub 
deal un șir de bătrîni, am 
bătut 
i-am 
puns 
poții, 
dăriile 
care multi mă socoteau.

versurile lui memorabile : 
„Eu cred că veșnicia s-a 
născut la sat". Am crezut-o 
la rîndu-ne.
versurile de mai sus în ter
meni de sociologie sau de 
economie agrară, aceasta 
însemna că mișcarea eco
nomică și dezvoltarea so
cială a satului erau extrem 
de lente, infinitezimale a- 
proape, că nimic nu tulbu
ra sau nu clintea apa stă
tătoare a satului in care 
se includeau recolta, seceta 
și grindina, armata și Căsă
toria, nașterea și moartea, 
o calendaristică uniformă 
și orizontală. Nici un sat 
sau prea puține sate au ie
șit din acest ritm. Acest 
ritm va rămîne — calen
daristica recoltei, a sărbă
torilor și ceremoniilor fa
miliale sau obștești — ca 
un fundal perpetuu al sa
tului, ca semn al legăturii 
sale cu natura, ca un in
diciu metaforic că veșnicia 
s-a născut aici.

Am regăsit acest ritm — 
să-i spunem orizontal —• 
și la Oltina, unde în cei 
șapte ani la care ne refe
rim, s-au secerat și s-au

satul
— și 

noi îl 
putut

tală și verticală...
Asupra acestei expresii 

„între timp" va trebui să 
medităm raportînd-o fie și 
printr-un singur exemplu 
la timpul de astăzi al sa
tului, mai precis — în ceea 
ce ne privește — la ritmul 
Oltinei, acest frumos sat 
dobrogean.

Cei
nostru de odinioară 
foarte mulți dintre 
cunosc 
niciodată sustrage impre
siei că aici „timpul stă". 
Timpul stătea la sat, pînă 
la incidența și suprapune
rea cu ciclul vegetal și me
teorologic, iar Blaga a dat 
acestei realități o expresie 
de diamantină poezie, prin

nu s-au la porți, i-am căutat, 
strigat, mi-au răs- 
nepoții sau străne- 
stăpîni peste gospo- 

reînnoite. dintre

(Continuare în pag. a IV-a) (Continuare în pag. a II-a) (Continuare în pag. a Vl-a)
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Familia te
așteaptă

Valeria Țirea, o femeie în toată 
firea din orașul Săcele, și-a pără
sit familia (soțul și 5 copii 1) ple- 
cînd „în lume“. Cel mai mare 
copil are 7 ani ; cel mai mic, 
o fetiță de 1 an și opt luni. A- 
ceastă fetiță este bolnavă și se 
află internată în spital. O cheamă 
mereu pe mămica. Și medicii îi 
spun, încercînd s-o liniștească: 
„Vine, se întoarce curind". Dar 
mama nu vine. Soțul o caută pre
tutindeni. Pentru că o familie de 
7 persoane nu se poate destrăma 
ca un nor la primul vînt 1 O 
teaptă acasă, solidari. Se va 
toarce ?

aș- 
în-

10 000
vaAcesta este prețul pe care 

trebui să-l plătească un fumă
tor din comuna Vînători (Iași) 
pentru neglijenta 
El a aruncat la . _
capăt de țigară aprins care 
a provocat un 
preajma sectorului zootehnic al 
cooperativei agricole de pro
ducție. „Norocul" său că flăcă
rile mistuitoare au cuprins doar 
un tractor aflat în apropiere 
și căruia i s-au produs mari 
stricăciuni. Ce să mai spunem ? 
Arză-o-ar focul de neglijentă I 
(si n-ar avea parte de pom
pieri !)

lui de o clipă. 
întimplare un

incendiu în

»

Șoseaua Brașov-Tg. Secuiesc se 
numără printre cele mai frumoase 
șosele din Transilvania. Această 
frumusețe i-o dau în primul rînd 
pomii fructiferi, în special merii 
care o străjuiesc de o parte și de 
alta. Fiind bine îngrijiți, s-au dez
voltat armonios, ca într-o livadă. 
In fiecare toamnă oferă cu dăr
nicie localnicilor și trecătorilor ro
dul lor. Iată însă că existența a- 
cestor pomi (între 8 și 12 ani) 
este în pericol. Din ordinul orga
nelor însărcinate cu administrarea 
drumurilor a început scoaterea 
merilor și înlocuirea lor cu plopi. 
De ce neapărat aici, cînd alte șo
sele — zeci și sute de kilometri 
— nu sînt străjuite de nici un co
pac ? Se pare că omul cu iniția
tiva a căzut din pom. Din măr 
sau din plop — 
Cercetați la fața 1

■ nu știm precis. 
:ața locului.

Amintiri
Trebuie să se fi petrecut mi

nunat, dacă cei 256 cetățeni din 
Simleul Silvaniei — care au fă
cut revelionul în localul ges
tionat de Gheorghe Bodnar — 
mai discută si acum despre 
eveniment. Nu numai de pe
trecere își amintesc : unii și-au 
adus aminte recent că gestio
narul Bodnar n-a mai depus 
nici pînă azi cei 12 408 lei pro- 
veniti din vînzarea biletelor 
pentru revelionul din localul 
respectiv. Miliția cercetează ca
zul. Se pare, deci, că la urmă
torul revelion gestionarul în 
cauză nu va mai fi printre... 
vechile lui cunoștințe.

Unul hăis
si altul cea

9

Doi vecini. Întreprinderea co
mercială a Uniunii județene a coo
perației de consum Alba (ICOM- 
COOP) fi Întreprinderea de 
morărit fi panificație Alba Iulia. 
li desparte doar un gard. Pînă 
acum s-au înțeles bine. Primul 
vindea (prin unitățile cooperației 
din județ) făina produsă de al 
doilea. Afa se ajută vecinii. Dar 
iată că se bagă pe fir un al trei
lea : fosta U.R.C.C. Deva. In ca
litate de coordonator a ridicat în
tre cei doi vecini un adevărat 
baraj. Iată cum, începînd cu tri
mestrul II, ICOMCOOP a primit 
repartiții pentru făină de la o în
treprindere din... Craiova, iar 
Întreprinderea de morărit fi pani
ficație din Alba Iulia fi-a căutat 
beneficiari prin alte județe. De 
unde se vede că atunci cînd doi

nu 
Ca

beneficiari prin alte județe, 
unde se vede că atunci cînd 
se înțeleg bine, nechematul 
trebuie să-fi vîre coada, 
în cazul de față.

E flăcău?
S-a culcat seara, burlac — și 

dimineața s-a trezit însurat. A- 
cest record de timp și procedură 
a fost înregistrat în comuna Pui 
(Hunedoara). într-o zi, Beniamin 
Cincora a fost chemat la Consiliul 
popular comunal să semneze niște 
hîrtii. Citindu-le, a văzut că era 
vorba de căsătoria lui cu cetă- 
țeana Maria L. care venise în vi
zită la rudele ei din această co
mună. Se înțelege că omul n-a 
semnat. Mai mult, a scris : „Re
fuz". Dar cu tot refuzul lui, 
n-a scăpat. S-a trezit dimineața 
însurat... fedeleș. Acum e în pro
ces. Insistă să-și transcrie nevasta 
pe numele funcționarului care 
l-a băgat la bucluc. Ce se 
va mai întîmpla, vom vedea : aș
teptăm amănunte din partea jude
cătoriei Petroșeni. Cine s-a jucat 
în acte publice ?

Rubricâ redactată de
Ștefan ZIDĂRIȚA

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

n.n.) ;
dat la con-

centrall al 
de stat pen-

Grija pionierilor pentru 
peții înaripați

EXPORT PE CALEA
CEA MAI SCURTA!

In biroul directorului fabricii de 
conserve „Valea Roșie" ne adunase
răm deunăzi 5 oameni : directorul, 
adjunctul lui, inginerul șef, un direc
tor tehnic din Ministerul Industriei 
Alimentare și subsemnatul. La un 
moment dat, conducătorul întreprin
derii spuse „Producem conserve de 
calitate bună. Unele sortimente sînt 
într-atit de solicitate pe piața internă 
și la export, îneît abia satisfacem 
cerințele. Cu conservele se poate 
face o bună negustorie".

Intervenim : „Deci, nu se face ?"
— Ba, în general, se cam face.» 

Dar negustorie chinuită...
— ? !
— Iată — în momentul acesta de

pozitele fabricii sînt blocate cu 
stocuri de conserve destinate expor
tului. Marfa, 600—700 tone de fe
lurite sorturi, zace în depozite de 
prin august. Aceste stocuri sînt o a- 
devărată pacoste pe capul fabricii. 
Ne stînjenesc în pregătirea actualei 
campanii. întîrzie renovările planifi
cate. De ce stă marfa destinată ex
portului în depozite, în loc să cir
cule ? Vă vom informa asupra unor 
practici larg cunoscute, care se per
petuează de ani în șir. Partenerul 
nostru de afaceri este Ministerul Co
merțului Exterior — mai precis, în
treprinderea lui specializată „Con
servexport". La începutul fiecărui an, 
reprezentanții acestei instituții ne 
spun : „Avem nevoie, pentru export, 
de — să zicem ■— o mie de tone de 
legume. Ni le veți livra eșalonat, în 
lunile cutare, cutare și cutare. Cali
tatea conservelor să fie cea prevă
zută în caietul de sarcini și confor
mă stasului. Puteți să ne satisfaceți 
cererea ?" „Da" — răspundem noi. 
Ce facem mai departe ? Producem. 
Dar nu se întîmplă întotdeauna ca 
marfa produsă să ia imediat drumul 
pieței străine. De ce ? Aici e greu de 
răspuns. N6i nu' Știm cum lucrează re
prezentanții Ministerului Comerțului 
Exterior, cum își caută el partenerii, 
cum găsesc plasamentele... Așadar, 
marfa rămtne pe loc. După un timp. 
„Conservexport" vine din nou la noi. 
Zice : „Nu știm exact cînd vom reuși 
să plasăm marfa contractată. Dar, 
fiindcă avem oricum nevoie de ea. 
hai s-o custodiem. Cădem de acord. 
Atunci intervine „arbitrul" dintre fa
brică și co.merciant : Inspectoratul ge
neral de stat pentru controlul pro
duselor de export. Prin sondaj, con
trolăm calitatea mărfii. De obicei, 
cădem cu toții de acord că marfa e 
bună. Custodia e astfel încheiată, iar 
marfa plătită rămîne în depozitele 
noastre. Și trec săptămînile. lunile... 
„Conservexport" pare să fi uitat de 
propria lui marfă. Ce face el în 
timpul acesta — iar nu se știe. Um
blă prin străinătate ? Se tocmește cu 
vreo firmă ? Fapt e că, într-un târ
ziu, vine, totuși, și cere marfa. Dar 
zice : controlul pe care l-am făcut la 
custodiere nu mai e valabil. Să mai 
facem unul. Șj din nou își face apa
riția Inspecția generală de stat. Se 
snarg cîteva cutii, se face degustarea. 
„E cam dulce, zice „Conservexport". 
Sau zice : „E prea piperată. Benefi
ciarul meu din străinătate o vrea 
altfel". De unde să știm no; cam ce 
marfă vrea beneficiarul „Conserv- 
exportului" dacă nimeni, niciodată 
nu ne-a spus ? Pe scurt : toți declară 
că marfa care la custodiere cores
pundea, nu mai... corespunde. In con
secință, ni se impune să restituim 
„Conservexportului" banii încasați 1 
N-ar fi nimic. Am putea vinde con
servele pe piața internă si astfel am 
restitui banii. Dar. uneori, nicj așa 
nu se poate. „Conservexportul" ne 
refuză marfa în primăvară, adică 
tocmai atunci cînd piața internă e 
invadată de produse proaspete. Și 
așa se face că zeci si sute de tone de 
conserve zac fără rost prin depozite, 
se depreciază. aduc pagube. Nu mai 
vorbesc de pagubele provocate de 
controale.

— Cum anume ?
— Cutiile de conserve sînt. prac

tic, măcelărite : 2 la mie sînt sparte 
la trecerea în custodie ; 2 la mie la 
livrare, 2 la mie Ia supracontrol ; 2 
la mie în cazul în care marfa „că
zută" la export este livrată comerțu
lui interior; 2 la mie...O comisie spune 
că 
că
lei - _ral — n.n.). Ministerul Comerțului Ex
terior și Inspectoratul de stat ar tre
bui reanalizate, reorganizate, norma
lizate".

După ce le-am repetat cele rela
tate de producători, am adresat re
prezentanților „Conservexportului" 
întrebările: „De ce faceți atîtea 
greutăți partenerilor, industriei pro
ducătoare ? Conducerea Ministerului 
Comerțului Exterior cunoaște starea 
de fapt creată ?“.

Răspunsul primit din partea direc
torului și altor 5—6 specialiști de la 
„Conservexport" ; „Facem noi greu
tăți partenerilor ? ! Așa v-au infor
mat ei, acesta e punctul lor de ve
dere I Realitatea este însă cu totul 
alta. Nu contestăm — poate avem și 
noi greșelile noastre; dar toate în
curcăturile de la industrie pornesc... 
In nenumărate rînduri, industria ne 
lasă descoperiți la fondul de marfă. 
Nu vor ori nu pot să-și respecte con
tractele și pace ! Ne înțelegem pre
cis, omenește, asupra calității, canti
tății și sortimentelor ce urmează să 
fie produse pentru export. Dar una 
vorbim și bașca procedăm. Mai mult: 
s-a întîmplat nu o dată ca marfa con
tractată să fie plătită industriei cu 
anticipație. Firma străină, la rîndul ei, 
ne plătește și ea anticipat. Dar — cul
mea! — cînd vine termenul de livrare, 
fabricile ne trimit banii înapoi. Ele 

avem marfa, am vîn- 
Sîntem puși în penibi- 
a înapoia și noi banii 
firma străină... In alte

depozitate afară, iar tabla din care 
se croiesc cutiile zace în... curtea fa
bricii de țigarete București ! 
să-și respecte cuvîntul 
tractare".

Discuție cu inspectori 
Inspectoratului general 
tru controlul produselor de export :

— Ce părere aveți dumneavoastră 
despre relațiile dintre fabricile 
M.I.A. și „Conservexport", unitate 
subordonată Ministerului Comerțului 
Exterior ?

Ni s-a răspuns în genere cam așa : 
„Au oamenii aceștia un talent să 
încurce lucrurile cum rar s-a văzut ! 
„Conservexport" se mișcă destul de 
greoi. Pînă găsește el beneficiari 
peste graniță marfa vegetează în de
pozitele precare ale industriei. Sau 
invers : au fost cazuri cînd repre
zentanții comerțului exterior au în
cheiat contracte pentru mărfuri 
inexistente. Apoi, uneori, în loc de 
mazăre, să zicem, livrează tocană, 
în loc de ardei umpluți, pastă de to
mate. încurcă borcanele. Neajunsu
rile pornesc și de la industrie. La fa
bricarea conservelor se folosesc 
orice fel de materii prime : nu se 
sortează marfa, se încurcă loturile 
pentru export cu cele pentru intern, 
se încurcă etichetele, se livrează 
fără avizul nostru... Inspectoratul 
a fost creat pentru a pune ordine în 
această problemă".

...Reprezentanții „celor trei" și-au 
spus, pe rînd, cuvîntul. Ce s-ar mai 
putea adăuga ? într-adevăr. sînt în
curcate rău borcanele. Se perpe
tuează de ani în șir niște practici

inadmisibile. Tot inadmisibil ni 
pare și modul în care se urmărește 
redresarea situației între „c.ei trei" 
s-a încins un îndrăcit duel al hîrtii- 
lor. Activitatea vie, concretă, tinde să 
fie înăbușită de adrese, telexuri și 
telefoane. Industria aruncă spre 
„Conservexport" saci de depeșe de 
tipul: „Conform înțelegerii noastre, 
potrivit instrucțiunilor, vă invităm 
să ne răspundeți..." La rîndul lui „Con- 
servexportul" „atacă" pe un front 
mai larg : „Să ne răspundeți în 24 de 
ore ce s-a petrecut cu marfa custo- 
diată, nelivrată, achitată..." Din te 
miri ce, ambii parteneri intră ime
diat în litigiu și construiesc alte sute 
de adrese, pe care le împing spre 
ministere, spre Inspectoratul gene
ral de stat. Vin răspunsurile. Urmea
ză o acalmie efemeră și... iar se în
caieră adresele 1 Valuri de hîrtie lu
necă de colo, colo. Și cu ce rost ? Cu 
rostul de a se „rezolva" niște pro
bleme de moment, minore, care se 
nasc la tot pasul. Dar adevărata 
problemă — realizarea în condiții 
superioare a producției pentru ex
port, lichidarea definitivă a tuturor 
tendințelor de birocratizare a aces
tui important sector de activitate, ca 
și a stilului de muncă pompieristic 
— nu se rezolvă definitiv.

Reprezentanții industriei, ai „Con
servexportului", cei al Inspectoratu
lui au, cu toții, idei multe și bune, 
care, pretind ei, puse în practică, ar 
îndrepta substanțial șl rapid situația. 
De ce nu se adună atunci cu toții la 
un loc pentru a se consulta și hotărî ? (Foto : M. Cioc)

Gh. GRAURE

marfa e bună, altă comisie spune 
nu e bună. Sute și sute de mii de 
se aruncă pe gîrlă (pe plan gene-

Gospodarii ploieșteni n-au 
fost punctuali la întîlnirea 
cu primăvara. Și, drept ur
mare, deși castanii de pe 
frumosul bulevard 
tean au 
țiile din jur 
pătat toate o 
anotimpului, 
tului este o 
ragină. In 
est și în 
fața cvartalelor de blocuri 
s-au făcut zeci de gropi 
pentru plantarea pomilor. 
In februarie. La începutul 
lui aprilie gropile mai aș
teptau încă pomii.

Privim din fața Gării de 
sud. Piața de aici așteaptă 
(și de cîți ani I) mina 
gospodarului. Pe bulevar
dul ce duce spre o altă 
poartă a orașului — Gara 
de vest — aceeași si
tuație. Pe strada Gh. Doja 
— arteră cu un trafic foarte 
mare — trotuarele sînt pli
ne de răni. Multe alte tro
tuare își așteaptă rîndul la 
reparat de ani de zile.

I-am relatat cele consta
tate tov. Ion Vidroiu, prim- 
vicepreședinte al comitetului 
executiv al consiliului popu
lar municipal provizoriu. 
„Știm de toate acestea. 
Ne-a luat primăvara prin 
surprindere", ne spune dîn- 
sul.

— N-avem posibilitatea 
să facem totul, spune tov. 
Ion Mihai, de la serviciul 
de gospodărie comunală. Mai 
mult nu se poate face. 
Acum lucrăm pe drumul 
spre pădurea Păulești.

— Mai mult nu se poate 
face, a repetat și tovarășul 
prim-vicepreședinte.

Așa să fie ? E greu de 
crezut !

In primul rînd lipsește e- 
lementarul var pentru spoit 
interioarele, fațadele 
lor. De cîtva timp 
din fața magazinelor 
vînd var, ciment și 
s-au permanentizat. La ma
gazinul nr. 57, de pildă, pe 
la ora 12 sosise un autoca
mion cu var ; zeci de gospo
dine erau în așteptare încă 
de dimineață. Dar varul adus 
era de foarte joroastă cali
tate, cenușiu și în mare 
parte piatră. Cimentul și 
ipsosul lipseau. De la

ploieș- 
înfrunzit, spa- 

încă n-au că- 
haină cuvenită 
Parcul tinere- 
adevărată pa- 

cartierul sud- 
acest an în

case- 
cozile 

care 
ipsos

(Unnare din pag. I)

zic : „Nu mai 
dut-o altora", 
la situație de 
încasați de la
cazuri, industria ne livrează marfă de 
proastă calitate, ambalată în cutii tur
tite, bombate, ruginite. Cum putem 
fi competitivi pe piața externă cu o 
asemenea marfă și în asemenea con
diții ? Refuzăm, firește, marfa și ea 
rămîne să zacă în depozite, 
tria trebuie să
unele probleme neglijate ani în șir: 
să lucreze pentru export în adevăra
tul sens al 
că și să-și 
depozitare

Indus-
rezolve neîntîrziat

cuvîntului : să-și măreas- 
modernizeze spațiile de 
(uneori conservele sînt

Traian Grigorescu, 
directorul O.C.L. pro
duse metalo-chimice, am a- 
flat că cetățenii n-au de un
de să-și procure jardiniere 
sau suporturi, nu găsesc să 
cumpere nici măcar o seîn- 
dură ca să și le confecțio
neze singuri. De ce ? Direc
torul dă din umeri. „Noi am 
raportat direcției comerciale

locală promite asemenea ar
ticole.

— De doi ani ? N-am 
știut. Dar vom lua măsuri. 
Nu sînt greu 
nat.

După cum 
care răspund
narea cu materiale de între
ținere și înfrumusețare a 
locuințelor se miră, promit

de

se 
de

confecțio-

vede, cei 
aprovizio-

Urgențe

pe agenda

edililor

ploieșteni

județene, am cerut indus
triei locale...". Acestea nu 
sînt soluții.

Ne-am adresat și noi di
recției industriei locale. Tov. 
Aurel Melnic, directorul a- 
cestei direcții, nu pare neli
niștit de lipsa varului sau de 
calitatea lui necorespunză
toare. „Am luat măsuri și 
vor fi cantități suficiente".

— Dar în ce privește jar
dinierele, suporturile pentru 
flori ? De doi ani industria

că vor rezolva etc. Cînd 
anume ? E greu de precizat.

Culpa dezinteresului e 
clar vizibilă și în ceea ce 
privește amenajarea terase
lor și grădinilor de vară. 
Pînă acum cîteva zile gră
dinile restaurantelor „Tran
silvania", „Ciocîrlia", „Pi
sica albă", „Dunărea" se 
mai aflau în faza de șantier 
sau în dezordine, cu mor
mane de scaune, mese arun-

Concepții 
prăfuite 
despre munca
arhivarului

de prețuri se încadrează produse de 
cerință curentă și largă utilitate 
pentru femei, cum sînt-ciorapii din 
fire sintetice, articolele cosmetice și 
de parfumerie. Ciorapii fără cusă
tură, calitatea I, de exemplu, s-au 
ieftinit de la 30 la 20 lei perechea și, 
respectiv, de la 28 la 18 lei etc., ceea 
ce reprezintă, evident, o importantă 
economie pentru marea masă a cum
părătoarelor din țara noastră. Tot
odată. reducerea substanțială a pre
turilor la țesături imitație de blană, 
ca și la unele confecții din aceste 
țesături — paltoane pentru femei_ și 
adolescente, scurte și scurte de vînt 
— ca și la unele garnituri (gulere, 
manșete) vor înlesni completarea 
garderobei pentru sezonul rece vii
tor.

Nu a existat în ultimii ani redu
cere de preturi care să nu exprime, 
într-un fel sau altul, grija față de 
copii, față de tînăra generație. Dacă 
anul trecut, 
primul plan 
născuti cu 
ceea ce s-a materializat in ieftinirea 
unor mărfuri cu asemenea destina
ție, de astă dată au fost avuti în ve
dere în primul rînd școlarii. Ca ur
mare. 123 de articole reprezentînd 
rechizite din materiale plastice vor

bunăoară, ău fost pe 
al preocupărilor noii 

multiplele lor cerințe.

: de aici înainte cu 
Este vorba 

obiecte de
putea fi procurate 
prețuri reduse. Este vorba de o 
gamă întreagă de obiecte de cea 
mai largă cerință, începînd de la sti
louri și truse stilou-creion pînă la 
coperțile pentru caiete sau la mă
runtele ascuțitori. De exemplu, sti
lourile „Flaro-Select" cu peniță de 
aur de 14 karate vor costa de aici

cate prin colțuri. Ne-am de
plasat în pădurea Păulești 
din apropierea Ploieștiului. 
Era înverzită toată. In 
schimb, grădina de vară 
„Stejarul" se mai afla în 
hibernare, pentru că la 
T.A.P.L. se mai purtau încă 
discuții dacă grădina să fie 
sau să nu fie dată unui 
mandatar. Dar nu numai a- 
tît. Reprezentanții T.A.P.L. 
par să nu ia în seamă nici 
setea ploieștenilor. Lipsesc 
din unități răcoritoarele, în 
genere, orice băutură rece.

Gările de călători C.F.R. 
din sud, vest și nord — mari 
porți de intrare ale muni
cipiului — sînt gospodărite 
de serviciile care aparțin 
Direcției regionale C.F.R. 
București. Te aștepți ca mă
car aici primăvara să fi fost 
întîmpinată cum se cuvine. 
Dar n-ai această plăcere. 
La „sud" dai de bănci ne
vopsite de ani de zile, ciș
mele cu cupe murdare, care 
nu funcționează, 
murdare, 
site. O

grilaje 
vizită

iești

Ferate, trimiși . să 
măsuri. S-a discutat

peroane 
nevop- 

la Gara 
de vest te obligă să con
semnezi aceleași neglijențe. 
Acum un an făceam aceleași 
observații într-un articol. 
Mai mult, după apariția al
tui articol (30 ianuarie 1968), 
care releva unele deficiențe 
în funcționarea trenuriior- 
cursă, subredacția din Plo- 

a ziarului nostru a
primit vizita unor dele
gați ai Ministerului Căi
lor 
ia
și despre starea deplorabilă 
a gărilor ploieștene. Ni s-a 
spus că problema se va stu
dia și se va acționa hotărît. 
Intr-adevăr, s-a acționat ho
tărît : s-a redus personalul 
de întreținere a curățeniei I 

După cum se vede, gos
podarii unor sectoare de ac
tivitate din municipiul Plo
iești își revin cu greu din 
„surpriza" pricinuită de ve
nirea primăverii. Poate voi 
fi ajutați și de comitetul mu
nicipal de partid și de co
mitetul executiv al consiliu
lui popular.

Constantin CĂPRARU 
corespondentul „Scînteii

de 265 tipuri de mape, ser-tane și _ 
viete, sacoșe de tot felul.

O mențiune specială socotim că 
merită discurile fonografice, care 
pătrund tot mai mult în casele oa
menilor ca un important element de 
cultură. Au fost reduse atît pretu
rile discurilor din producția internă, 
cît și ale celor importate — de la

începem însemnările de față cu un 
citat dintr-o scrisoare care ar vrea 
parcă să ne spună că fenomenul bi
rocratic transpare din faptul brut, ne
însoțit de nici un fel de comentarii. 
„Din luna august 1949 și pînă în de
cembrie 1950 — ne scrie Gheorghe 
Radu din Galați, cartierul Țiglina II, 
bloc E 6, ap. 92 — am lucrat ca lăcătuș 
la Revizia de vagoane Ploiești-Triaj. 
Pentru a obține un act de vechime în 
cimpul muncii pentru perioada a- 
mintită, m-am adresat, în 
șase luni, acestei unități, de șapte 
ori, dar n-am 
răspuns". Nu e 
dăm și alte exemple. Același lucru 
li se întîmplă multor oameni care, 
solicitînd diferitelor instituții sau 
întreprinderi eliberarea unor acte ce 
le sînt de mare trebuință, sînt ser
viți cu o încetineală exasperantă sau
— ceea ce este și mai dureros — pur 
și simplu nu sînt serviți de loc.

Puneți-vă în situația unui om 
care trebuie să iasă la pensie și îi 
lipsește un asemenea act. Se zbate, 
aleargă cu disperare de la o autori
tate la alta, sesizările și reclamațiile 
încep să curgă. O treabă dintre cele 
mai simple — eliberarea unui act
— solicitare care, în mod normal, 
niciodată nu ar trebui să rămînă ne
satisfăcută cu promptitudine, devine 
o anevoioasă și lungă operație biro
cratică. Cum se produce această me
tamorfoză ?

Orice act se eli
berează, cum bine 
se'știe, pe Baza u- 
nor documente. 
Documentele se 
păstrează în arhi
ve. Te duci la raf
tul indicat, con
sulți documentul, 
redactezi actul și-l 
expediezi solici
tantului. Fără nici 
o exagerare : cererea lui nu dă nimă
nui nici o bătaie de cap ! Dovadă că 
așa stau lucrurile, constatările făcute 
de corespondenții noștri voluntari Vic
tor Miiu, Constantin Goran și Petre 
Rădăcină care, vizitînd arhivele u- 
nor mari întreprinderi și instituții, 
cum sînt uzinele „Electroputere", 
Schela Cîmpina, I.E.P. Cîmpina, 
Consiliul popular provizoriu al ju
dețului Constanța ș. a., relevă în 
scrisorile trimise redacției că acolo 
unde se acordă atenția cuvenită păs
trării în bune condiții a documente
lor, eliberarea actelor nu mai cbns- 
tituie nici o problemă. „Eu însumi 
m-am dus cu, o cerere la arhiva 
schelei Cîmpina — relatează Cons
tantin Goran. Aveam nevoie de o 
adeverință de vechime în muncă 
pentru anii 1925—1926. Fără nici o 
greutate, mi-a fost eliberată pe 
ioc". „La întreprinderea Vinalcool- 
Constanța — remarcă Petre Rădă
cină — toate cererile de acte au 
fost rezolvate chiar în ziua cînd ele 
au ajuns în mina arhivarului 
hail Privache".

Operație atît 
cisă, eliberarea 
deosebește însă 
gere la roata norocului ori de 
tarea acului în carul cu fin atunci 
cînd arhivele sînt transformate în 
depozite haotice de hîrtii. Anul tre
cut, prin luna august, întreprin
derea forestieră Orșova solicita în
treprinderii forestiere Tr. Severin o 
adeverință de vechime pentru peri
oada 15 ianuarie 1949—1 octombrie 
1951, necesară la completarea căr
ții de muncă a inginerului Gheorghe 
M. Toincscu. De atunci între cele 
două unități a început o corespon
dență „în serie" pe această temă. 
In cele din urmă, a mai intrat în 
dispută încă un partener — între
prinderea forestieră Baia de Aramă. 
Rezultatul ? Cei din Tr. Severin sus
țin că arhiva unde ar trebui să se 
găsească actele necesare se află la 
cei din Baia de Aramă, iar cei din 
Baia de Aramă susțin că nu se află 
la ei. Prin urmare, a trecut mai 
bine de o jumătate de an și toate 
căutările s-au dovedit zadarnice.

Sînt și cazuri de neglijență con
damnabilă, de iresponsabilitate crasă 
în păstrarea actelor. Cititorul Ion I. 
Făget din comuna Șușița, județul Me
hedinți, își caută dreptul la pensie. A 
cerut Ocolului Silvic din Filiași, jude
țul Dolj, o adeverință de vechime în 
muncă. Sectorul de exploatare Fi
liași i-a răspuns negru pe alb : 
„...arhiva din anul 1958 pînă în 1962 
se află la beci răvășită (subl. ns.) și 
nu putem căuta actul. Din acest 
motiv ( ? !) nu vă putem elibera a- 
deverința de vechime. Șef sector 
ss. ing. V. Bălănescu, contabil șef 
ss. I. Cîrstoiu". Aproape că nu-ți 
vine să crezi. Cei doi semnatari ai 
răspunsului de mai sus își permit să

decurs de
primit 
nevoie

nici un
să mai

Pe marginea scrisorilor 
sosite la redacție

de simplă și de 
unui act nu se 
cu nimic de o

Mi-

pre- 
mai 
tra- 
cău-

ceeași linie de preocupări, condu
cerea partidului și statului a indi
cat atît industriei, cît și 
o serie de măsuri care 
realizarea și aducerea în 
numeroase sortimente 
mărfuri, spre a se putea realiza în 
condiții cît mai bune aproviziona
rea tuturor categoriilor de cetățeni,

comerțului 
să asigure 

magazine a 
ieftine de

Noile reduceri de prețuri
înainte numaî 90 lei în loc de 120 lei, 
iar stilourile „Flaro-Super“ — 26 lei 
în loc de 42 Iei'! obișnuitele stilouri 
școlare au ajuns la 8, 9 și 10 lei bu
cata.

Un loc aparte în cadrul actualelor 
reduceri a fost acordat unor sorti
mente de încălțăminte și articolelor 
de marochinărie din p.v.c. 
textil, geamantanelor. Este 
total, de 70 de sortimente 
țăminte pentru bărbați.
copii, de 40 sortimente de geaman-

pe suport 
vorba, în 
de încăl- 
femei si

46 sau 51 lei la 32 sau 34 lei, de la 
65 la 42 sau 44 lei, de Ia 36 la 20, 26 
sau 28 lei, de la 14 la 12. 10 sau 7 lei.

Este, desigur, imposibil să cuprin
dem în spațiul restrîns al acestui 
articol — fie și'numai enumerativ — 
toate cele 2 000 de sortimente la care 
s-au operat actualele reduceri de 
preturi. Ceea ce trebuie însă reținut 
este faptul că, pe această cale, popu
lația realizează o economie anuală 
de circa 300 milioane lei.

După cum se știe, mergînd pe »-

potrivit veniturilor lor. In legătură cu 
aceasta. Direcția Centrală de Statis
tică informează că, în trimestrul I 
crt., planul la sortimentele ieftine de 
mărfuri a fost realizat și depășit, cu 
excepția doar a 7 sortimente. Din 
rest, s-au livrat la fondul pieței chiar 
și cantități peste plan, îndeosebi la 
țesături tip bumbac pentru lenjerie, 
sau imprimate pentru vară, satin, 
becuri electrice, mașini de gătit cu 
gaze, mașini de spălat rufe etc. E- 
forturile în această direcție fac par-

arunce claie peste grămadă actele 
instituției și, ceea ce este mai grav, 
în toată această bătaie de joc, ei 
văd „un motiv" pentru a frustra un 
om (și cine știe pe cîți alții !) de un 
drept elementar al său. Este de-a 
dreptul absurd ca un om total ne
vinovat să rămînă păgubit, poate 
pe toată viața, din cauza indolentei 
și inconștientei altora.

în felul său. fiecare arhivă repre
zintă un tezaur scriptic al muncii 
înaintașilor, o vistierie intangibilă a 
drepturilor lor. Aici se păstrează, pen
tru ani și ani, acte unice, de valoare 
inestimabilă. Din păcate, nu sînt de
loc pytini conducătorii de instituții 
care atribuie acestui serviciu un rol 
mai neînsemnat decît cel de cenu
șăreasă, alungîndu-1 dincolo de peri
feria celor mai îndepărtate preo
cupări ale lor. Sub ochii acestora se 
distrug documente pe care nu le vom 
mai putea avea sau reconstitui nici
odată, dar o astfel de pierdere ire
parabilă nu le spune nimic unor ase
menea oameni. Așa apare tragedia 
neputinței de a rezolva chestiuni care 
altminteri sînt pe deplin rezolvabile. 
Culmea este însă că nici atunci cînd 
sînt strînși cu ușa cei vinovati nu 
încearcă să repare eroarea. Ba, dim
potrivă, unii, după ce lasă cererile 
oamenilor să zacă luni de zile prin 
sertare, își permit să le răspundă că 
„s-a căutat, dar... nu se găsesc ac
tele în arhive" ! Dincolo de aceste 
scuze atîț de candide (care în pa

ranteză f'.e spus 
. nici nu sînt scu
ze) se ascunde 
lipsa de răspunde
re față de actele 
publice. Cîteva e- 
xemple. „Secția de 
drumuri și poduri 
naționale Rm. Vîl
cea ține cea mai 
mare parte din ar
hivă la cantonul 

după cum ne infor-Seaca. Actele — . ______
mează Gh. Ispășolu — sînt împrăștia
te printr-o magazie veche laolaltă cu 
cimentul praf. Multe registre sînt 
roase de șoareci". „La uzina de su- 
perfosfați Năvodari — ne scrie Petre 
Rădăcină — așa-zisa arhivă constă 
dintr-o grămadă de hîrtii volante 
răscolite ori de cite ori se solicită 
vreun act, îneît nu poți să-ți dai sea
ma ce documente există în ea. Din 
această cauză, deși uzina este tînărâ, 
orice cerere de vechime în muncă 
este pusă sub semnul incertitudinii. 
Situații asemănătoare ‘ ‘ ’
T.C.L., la trustul minier, 
în multe unități agricole 
Constanta.

în asemenea condiții, 
de la sine că nici vorbă 
de o deservire civilizată 
promptă a cetățeanului, 
locuri (bunăoară la 
școlar al 
prinderea 
localitate 
cea. după 
sorile lor 
nici nu se știe măcar cine lucrează 
la arhive, cine trebuie să rezolve ce
rerile pentru eliberări de acte.

Alteori se produc mari încurcături 
și greutăți cetățeanului din cauza in
competenței celor ce lucrează la ser
viciile de arhivă. Așa se face că nici 
după luni de zile cetățeni ca Marin 
B. Stancu din comuna Hîrja, județul 
Bacău, Constantin I. Enescu din co
muna Folești, județul Vîlcea, care 
s-au adresat filialei Arhivelor sta
tului din Caracal și. respectiv, în
treprinderii Forestiere Brezoiu n-au 
reușit să obțină din partea acestora 
actele de care aveau nevoie urgentă !

Eliminarea greșelilor, asigurarea 
unei deserviri ireproșabile a celor ce 
apelează la „memoria" arhivei de
pind și de continuitatea în muncă a 
celor ce lucrează în acest serviciu. 
Or, de multe ori arhivele își schim
bă arhivarii de la o lună la alta, 
în anii 196,4—1965 Arhivele statului 
din municipiul Constanta — remarcă 
Petre Rădăcină — au școlarizat, sco- 
țîndu-i din producție mai multe zile, 
peste 100 de funcționari care se ocu
pau în întreprinderi de organizarea 
arhivelor. Dar, în momentul de fată 
cei școlarizați și rămași în această 
muncă pot fi numărați pe degete. 
Este incompatibil oare acest sector 
de activitate cu competența în mate
rie ? Păstrarea în bune condiții a 
actelor, cercetarea, sistematizarea și 
clasificarea lor, rezolvarea cererilor 
primite din partea cetățenilor sînt 
treburi care pot fi lăsate pe seama 
oricui șe nimerește ?

Arhiva nu este un simplu depozit 
de hîrtii, ci un serviciu care anga
jează însăși onoarea instituției si 
prin urmare trebuie să fie capabil 
să lucreze civilizat cu publicul.

Dumitru TIRCOB

sînt și 'Ta 
precum și 

din județul
se înțelege 
nu poate fi 
și mai ales 

în multe 
(bunăoară la inspectoratul 

municipiului Cluj, între- 
Electrometal din aceeași 

sau la T.A.P.L. Rm. Vîl- 
cum menționează în scri- 
Gh. Benga și Al. Rezea)

te integrantă din măsurile inițiate 
de partid și guvern pentru mărirea 
și diversificarea producției bunurilor 
de larg consum, pentru îmbunătăți
rea continuă a calității produselor, 
pentru perfecționarea neîncetată a 
relațiilor dintre industrie și comerț, 

în condițiile creșterii considerabile 
a volumului de mărfuri puse la dis
poziția populației și ținînd seama de 
unele deficiente ce s-au manifestat 
în ultimul timp în asortarea și re- 
asortarea operativă a magazinelor, 
comerțul este chemat să-și organi
zeze în așa fel activitatea îneît să 
sesizeze fără întîrziere pulsul viu al 
cererii, iar mărfurile să circule în- 
tr-un flux neîntrerupt între depozite 
și unitățile de desfacere, în funcție 
de nevoile cumpărătorilor, care tre
buie satisfăcute cît mai bine.

Reducerile sistematice de preturi, 
alături de alte măsuri menite să 
ducă la ridicarea nivelului de trai al 
populației, exprimă în mod evident 
progresul neîntrerupt al economiei 
noastre socialiste, creșterea ei tot 
mai viguroasă, iar conștiința acestui 
adevăr însuflețește pe oamenii mun
cii la o activitate tot mai bună, mal 
eficientă, convinși fiind că 
eforturilor pe care Ie fac se 
direct și nemijlocit asupra 
lor bunăstări.

roadele 
răsfrîng 
propriei
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tribuna experienței 
înaintate

RESURSE
SPORITE DE 
ECONOMISIRE 
A METALULUI

întreprinderii noastre, 
cunoscută ca o mare con
sumatoare de metal — 
în special a oțelurilor de 
diferite tipuri — i-au re
venit și îi revin, în con
tinuare, sarcini de ma
ximă însemnătate în di
recția gospodăririi lui ju
dicioase. Și iată de ce. Me
talul are o pondere ce de
pășește 50 la sută în chel
tuielile cu materiile pri
me și materialele și, ca 
urmare, diminuarea con
sumului specific influen
țează nemijlocit nivelul 
prețului de cost. Pe , de 
altă parte, cantitățile eco
nomisite pot fi utilizate 
pentru amplificarea volu
mului producției în între
prinderea noastră sau în 
alte unități industriale. Nu 
întîmplător, deci, în cadrul 
organizării științifice a 
producției și a muncii s-a 
pus accentul pe economi
sirea metalului și, în cea 
de-a doua jumătate a a- 
nului 1967, s-a realizat, 
prin efort propriu, o mic
șorare a consumurilor spe
cifice cu 160 tone. Âșa 
cum spuneam, aceste zeci 
de tone de metal econo
misite au contribuit sub
stanțial la reducerea pre
țului de cost cu 2,1 mi
lioane lei.

Cum a evoluat situația 
consumului de metal în 
lunile care au trecut din 
acest an 7 Mai întîi, o 
p.re£izare, care depășește 
aspectele pur tehnice sau 
economice ale problemei 
în discuție. Ea se referă la 
consumurile specifice pla
nificate pentru 1968. In 
fundamentarea lor nu s-a 
pornit de la ceea ce se 
planificase în anul trecut, 
ci de la ceea ce s-a rea
lizat efectiv. Socotind ca 
un bun cîștigat nivelul 
consumurilor specifice ob
ținute în anul trecut — 
care nu ne mai permiteau 
să.- dăm înapoi — s-au 
prevăzut pentru 1968 nor
me de consum reduse cu 
1,53 Ia sută față de cele 
din 1967, ceea ce înseamnă 
că solicităm economiei na
ționale, prin plan, o can
titate de metal cu 230 tone 
mai mică Ia același vo
lum de producție. Pe lîngă 
aceasta, ne-am propus să 
obținem alte economii de 
metal, de cel puțin 150 
tone.

Și anume, să vedem 
unele efecte ale măsurilor 
aplicate în trimestrul I. 
Potrivit studiilor, atenția 
și eforturile au fost în
dreptate spre adoptarea 
unor tehnologii perfecțio
nate și îmbunătățirea pro
cedeelor de fabricație 
existente, spre adminis
trarea rațională a metalu
lui în fiecare sector și loc 
de muncă și întărirea co
laborării cu institutele de 
proieotări. De pildă, s-a 
trecut la execuția prin 
matrițare a cîrligelor de 1 
tonă și 3 tone, pentru in
stalațiile de ridicat. Pe a- 
ceastă cale, a scăzut con
sumul de metal în medie 
cu 8 la sută pe fiecare 
produs.

Deosebit de eficient s-a 
dovedit a fi procedeul uti
lizat la producția de tra
verse. S-a depistat că înă- 
direa firelor la împletirea 
lițelor constituia o sursă 
de risipă a metalului, 
deoarece firul care con
ținea nada nu mai putea 
fi folosit decît parțial, pe 
bateria din laboratorul 
unității. încercările și 
confruntările diverselor 
soluții au înlesnit punerea 
la punct a unui nou sis
tem de înădire a firelor, 
prin care se asigură a- 
ceeași rezistență la nadă, 
ca și în restul firelor. Re
zultatul ? Se pot recupera 
peste 35 tone metal din 
import, care altfel ar fi 
mers la retopit, avînd în
magazinat în el și mano
pera determinată de îm
pletirea firelor. Aceeași 
eficiență ridicată a declan
șat-o și reproiectarea unor 
produse fără a se știrbi cu 
nimic calitatea lor. Prin 
reproiectarea unor maca
rale pentru montarea pa
nourilor de cale ferată 
s-a diminuat consumul de 
metal pe unitatea de pro
dus cu 1515 kg, iar la

macaralele portal de 3 și 5 
tone — cu 1 200 kg.

Neîndoielnic, colectivul 
nostru va persevera în ac
țiunea de economisire a 
metalului. Calculele și 
studiile întocmite arată 
însă că unele din cauzele 
risipei se află dincolo de 
perimetrul întreprinderii. 
Pentru producția de po
duri CF și diverse con
strucții metalice, de pildă, 
avem nevoie anual de 
circa 3 000 tone platbandă. 
Aceste materiale se pre
văd în specificații și, to
tuși, anual nu primim de- 
cît 700—800 tone platban
dă, iar pentru restul canti
tății ni se repartizează... 
tablă. In scopul realizării 
din tablă a platbandei de 
care avem nevoie, s-a pro
curat o mașină de tăiat cu 
6 brenere, denumită și 
„mașina care mănîncă 
oțel". Prin tăiere, se 
pierde circa 1,5 Ia sută 
din materialul de bază, 
ceea ce înseamnă că a- 
nual această mașină iro
sește circa 35—40 tone 
metal. Nu este reglemen
tată nici procurarea mate
rialelor la lungimile soli
citate. Am avut nevoie de 
200 tone țeavă, ce ne-a 
fost repartizată prin con
tractare directă la Fabrica 
de țevi Roman și uzina 
„Republica”. S-au refuzat 
însă livrările la mărimile 
cerute de noi, țevile trimi- 
țîndu-se la dimensiuni... 
comerciale. Aceleași ne
cazuri și pierderi ni le 
provoacă Combinatul si
derurgic Hunedoara, de 
unde procurăm laminatele 
grele. Pierderea se explică 
prin faptul că, dacă nu 
sosește materialul prevă
zut în documentație, se în
locuiește cu alt profil, din 
depozit, de cele mai multe 
ori mai greu, irosindu-se 
astfel zeci și zeci de tone 
metal.

Totodată, studiile mai 
arată că oțelul ar putea fi 
înlocuit cu succes de alte 
metale. Așa, de exemplu, 
pentru anul 1969 între
prinderea va trebui să 
execute 2 000 containere, 
la a căror fabricare am 
avea nevoie de 760 tone 
oțel. Documentația pre
vede două variante : con
strucția din oțel și cea din 
aluminiu. Construcția din 
aluminiu, pe lîngă faptul 
că ar economisi circa 360 
tone metal, oferă o mul
țime de alte avantaje. A- 
doptarea acestei variante, 
însă, este pusă sub semnul 
întrebării, datorită faptu
lui că nu se găsesc nici 
profile și nici tablă din 
durai, deși aluminiu se 
produce la noi de cîțiva 
ani. Credem că a sosit mo
mentul ca metalurgia să-și 
pună o asemenea proble
mă, întrucît și alte între
prinderi au mare nevoie 
de acest material. La fel 
de actuală este, însă, și 
necesitatea folosirii unor 
noi sortimente de oțeluri. 
Nu este vorba de oțeluri 
cu aliaje costisitoare, a 
căror elaborare ar putea 
pune chestiuni mai dificile 
metalurgiei, ci de oțelul 
slab aliat care se produce, 
dar în cantități insuficien
te. Prin caracteristicile 
sale, utilizarea oțelului 
slab aliat oferă mari a- 
vantaje, putîndu-se re
duce cu 30 la sută consu
murile în comparație cu 
oțelul carbon obișnuit. 
Din păcate, însă, nu se 
pot fructifica aceste avan
taje, întrucît — așa cum 
spuneam — întreprinde
rile siderurgice nu au tre
cut încă la fabricarea oțe
lului slab aliat pe scară 
industrială, iar proiectan- 
ții se feresc să prevadă în 
documentații folosirea lui.

Imbinînd aceste resurse 
„din afară” cu cele exis
tente în întreprindere, 
muncitorii, inginerii și 
tehnicienii noștri nu vor 
precupeți nici un efort 
pentru ca mijloacele de 
economisire a metalului 
să fie valorificate din 
Plin.

Ing. Vasile RADU, 
întreprinderea de poduri 
metalice și prefabricate 
din beton Pitești

celor

din

(Foto : Agerpres)
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UZINA CHIMICĂ TURDA. Instalația pentru fabri
carea clorurii de var

ÎN ZONA DE MUNTE

1

Examinînd evoluția fa
bricii „11 Iunie" din Ga
lați, nu poți să nu remarci 
schimbările pozitive inter
venite în activitatea de pro
ducție și financiară. Extin
derile și modernizările im
puse de cerințele actuale 
s-au dovedit justificate, u- 
tile, anul trecut înregistrîn- 
du-se peste 30 milioane lei 
beneficii, iar la capitolul 
„calitate” nici un refuz, nici 
un litigiu cu vreun benefi
ciar. Explicația o aflăm de 
la ing. NICĂ. MIHALCEA, 
directorul ' fabricii.

„Acțiunea de organizare 
științifică a producției și a 
muncii 
ductive 
tele de 
rele de
— ne-a 
economii de personal tehni- 
co-administrativ și, în ace
lași timp, să atragem spe
cialiști apți să ridice nive
lul de tehnicitate al între
prinderii”.

Discutînd, în continuare, 
cu tov. Mihalcea și cu alte 
cadre de conducere din di
ferite sectoare, am desprins 
cîteva din preocupările 
principale ale acestei fabrici 
gălățene. în momentul de 
față, fabrica „11 Iunie” este 
organic intrată în procesul 
amplu de perfecționare or
ganizatorică și modernizare 
a producției, pentru a se

în sectoarele pro- 
și în compartimen- 
concepție — atelie- 
proiectări și creație 
permis să realizăm

putea executa aici o pro
ducție triplă de accesorii șț 
garnituri necesare creatori
lor de încălțăminte și arti
cole de marochinărie. „Este 
un imperativ al vremii” — 
ne spune ing. S. BERCO- 
VICI, șeful atelierului de 
proiectare. Asaltul perma
nent al modei, evoluția ne
contenită a gusturilor, exi
gențele mereu crescînde ale 
beneficiarilor reclamă cu 
insistență, printre altele, și 
intrarea de noi materiale și 
accesorii în circuitul fabri
cației de încălțăminte și de 
articole de marochinărie. 
Este vorba, implicit, de ne
cesitatea ca furnizorii aces
tora să recepteze rapid 
noul, să se reprofileze în 
funcție de necesități, să 
răspundă prompt la solici
tări variate. Privită prin a- 
ceastă prismă, fabrica „11

Este necesar să se
intensifice achiziționarea mieilor

în zona de munte se 
află suprafețe mari de 
pajiști naturale, ceea ce 
favorizează creșterea oi
lor. Deși în această zonă 
se obțin anual cîteva 
milioane de miel, nu
mai puțini dintre ei se 
contractează de către 
organele de resort 
scopul valorificării, 
ceastă problemă a
urmărită cu prilejul unui 
raid-anchetă întreprins 
de redacția noastră în ju
dețele Bistrița-Năsăud, 
Argeș și Harghita 
cărui concluzii le 
căm mai departe.

In proprietatea 
care locuiesc în zonele de 
munte din aceste județe 
se află un mare număr 
de oi. In județul Bistrița- 
Năsăud, se apreciază că 
la un efectiv de aproape 
200 000 oi existente se 
pot contracta și valorifica 
mult mai mnlți miei decît 
cei 74 500 prevăzuți.

Din datele centralizate 
la întreprinderea județea
nă pentru industrializa
rea cărnii rezultă că s-au 
încheiat contracte pentru 
51 209 miei. Este un nu
măr mic față de posibili
tăți. Explicația ? Dacă 
unii achizitori au mun
cit bine, alții nu au dat 
importanța cuvenită aces-

tei acțiuni. Achizitorul 
Dumitru Bichijan, din co
muna Coșbuc, într-un ter
men foarte scurt a în
cheiat contracte pentru 
1 270 de miei. Deși satele 
și casele sînt foarte răs- 
pîndite, ei aleargă din 
zori și pînă seara, stă de 
vorbă cu fiecare proprie
tar de oi, îi arată avan
tajele, prețurile diferen
țiate după greutate și 
după data livrării. In a- 
celași mod muncesc și a- 
chizitorii Gavril Dobri- 
can și loan Rusu din co
muna Tîrlișua, care în loc 
de 2 400 de miei, cît aveau 
prevăzuți să contracteze, 
au realizat peste 3 200. In 
aceste locuri, activitatea 
achizitorilor s-a bucurat 
de sprijinul consiliilor 
populare comunale.

In unele comune însă 
acțiunea de contractare 
se desfășoară greoi. In 
comunele Teaca, Șieu- 
Măghieruș, Livezile, Ilva 
Mică, Rebra nu s-au în
cheiat decît puține con
tracte. Sînt cazuri _înd a- 
chizitoni nu primesc sau 
unii nici măcar nu solici
tă sprijinul consiliilor 
populare. Cetățenii 
Rebra dispun de peste 
3 700 de oi, de la care 
s-ar putea achiziționa cel 
puțin 1 500 de miei. Pînă 
în prezent s-au încheiat

contracte doar pentru 800. 
Și nu e de mirare, de vre
me ce acum, în plin se
zon, achizitorul se ocupă 
de alte treburi, lipsind 
din comună. Din discuți
ile avute cu crescătorii de 
oi rezultă că adesea ei îl 
caută să contracteze, dar 
nu-1 află. La aceasta se 
adaugă și liDsa totală de 
preocupare pentru rezol
varea acestei probleme pe 
care o manifestă organe
le locale. In susținerea a- 
cestei afirmații e de ajuns 
să amintim că președin
tele consiliului comunal, 
loan Zegrean, pe care l-am 
găsit ziua în amiaza mare 
jucînd cărți, nu era la cu
rent cu stadiul contractă
rilor. El ne-a spus că a or
ganizat o adunare publică 
și a adus la cunoștința ce
tățenilor avantajele în
cheierii de contracte. Este 
puțin probabil că cele 
spuse de el să fi convins 
pe cineva, de vreme ce el 
singur nu cunoștea con
dițiile de contractare. 
Nici președintele consiliu
lui comunal din Livezile 
nu era la curent cu acțiu
nea de contractare.

Ce înseamnă sprijin 
din partea consiliului 
popular în acțiunea de 
contractare a mieilor re
iese clar din exemplul 
comunelor Nimigea de

11 IUNIE" DIN GALATI

- - ... . t -V
Iunie", cu un sector profi
lat numai pe confecționarea 
unor astfel de produse, de
monstrează că fabricile 
noastre de încălțăminte și 
de marochinărie își pot pro
pune să realizeze o sorti- 
mentație mai variată, de e- 
fect și de calitate*.

In atelierele de proiec
tări și creație, ingineri, de
senatori și muncitori cu 
înaltă calificare imaginează 
și execută seria zero a fie
cărui produs. Catarame di
verse, capse de tot felul 
pentru încălțăminte, închi
zători butoni, șine de ser
viete, rame de poșete și 
port-farduri și multe, multe 
alte accesorii pentru maro
chinărie se fabrică la Ga
lați. Atrag atenția bogata 
paletă de tipuri de rame de 
poșete, precum și accesorii

le metalice pentru marochi
nărie. Noile tipuri de broaș
te de geamantane sau de 
serviete, de exemplu, se re
marcă prin eleganță, rezis
tență și... siguranță în func
ționare. Fabrica are relații 
directe cu numeroșii săi 
clienți și poate satisface o- 
perativ comenzile ce i se a- 
dresează. x

Alt sector important al fa
bricii gălățene, extins și 
modernizat, de asemenea, 
este profilat pe execuția de 
mobilier tehnologic desti
nat, îndeosebi, întreprinde
rilor industriei ușoare. Aici 
se realizează conteinere și 
cărucioare de toate tipurile 
destinate operațiilor de 
transport în industria texti
lă, mese 
una, două 
ne, mese

de 
Și 
de

lucru pentru 
trei menghi- 

control și

scaune rotative. Sortimentul 
este divers, adăugîndu-i-se 
și diferite piese de mobilier 
pentru cantine și restauran
te, pentru vestiare. Acestui 
sector i s-a alăturat de cu- 
rînd o secție de tîmplărie 
metalică pentru construcții 
industriale. Este, poate, cea 
mai importantă din punct 
de vedere economic, deoa
rece este o secție de mare 
productivitate, cu o 
nouă de fabricație, 
tehnologie unică în
Noua secție permite șă se 
realizeze mari economii de 
metal prin faptul că se utili
zează tablă subțire 
mm laminată la 
1 000 tone 
produc azi 
tie metalice 
înainte erau 
tone metal, 
beneficiari au 
acum Fabrica de arti
cole de sticlă din București, 
secțiile noi ale Fabricii de 
încălțăminte din Cluj, Fa
brica de confecții din Cra
iova.

Se poate spune că expe
riența celor mai buni spe
cialiști de aici a căpătat 
sensuri noi, s-a amplificat în 
oadrul acțiunii de organiza
re științifică a muncii în 
sectoarele întreprinderii și 
în serviciile funcționale.

linie 
cu o

țară.

de 1,3—3 
rece. Din 
metal se 
și feres-

de 
uși

pentru care 
necesare 2 800 
Principalii ei 

fost pînă 
de

Aurelia GOLIANU

Jos și Mintiu, deservite 
de acelaji achizitor — 
Gheorghe Baciu. In co
muna Nimigea, căreia și 
achizitorul îi dă întiieta- 
te, s-au încheiat contrac
te pentru 400 miei, pe 
cînd în comuna Mintiu, 
unde merge mai rar, doar 
10. La Nimigea, achi
zitorul este sprijinit de 
către consiliul popular, în 
timp ce la Mintiu, pre
ședintele consiliului, Ga
vril Mureșan, era străin 
de problemă.

Un mare număr de of 
se cresc și în comunele 
Corbi, Nucșoara și Pietro- 
șeni din județul Ar
geș. In aceste comu
ne nu prea ajung achi
zitorii, în stîne pielicelele 
sînt preluate rapid de 
niște samsari de prin păr
țile Craiovei, care le spe
culează la prețuri mari.

— I>a noi în comună 
sînt 6 000 oi, ne spune Io
sif Prodea, contabilul 
Consiliului popular din 
comuna Corbi, însă am 
prevăzut să contractăm 
doar 400 miei. Din discu
țiile cu crescătorii de oi 
Ion Ciobănel, Ion Vînăto- 
iu și alți crescători din 
comuna Corbi s-a contu
rat ideea că I.R.I.C.-ul ar 
trebui să se deplaseze pe
riodic cu mașini frigorifi
ce în comune, să sacri
fice pe loc mieii contrac
tați, lăsînd oamenilor pie
ile de care au nevoie pen
tru căciuli și 
și cheagul ce 
sar pentru 
brînzei. De 
crescătorii de 
ca organele agricole să-i 
sprijine în ce privește fo
losirea pășunilor alpine, 
lucru ce i-ar cointeresa 
să sporească numărul de 
oi, avînd astfel posibili
tatea ca în viitor să con
tracteze mai mulți miei. 
Nici în aceste comune a- 
chizitorii nu-și fac dato- 

, ria. Achizitorul Nae Ni.ță 
din Brăduleț răspunde și 
de comunele Corbi și Nuc
șoara. Dar nici unul din 
cei 20 de crescători de oi 
din aceste comune cu 
care am discutat nu-1 cu
noștea.

Potrivit datelor obținu
te de la Direcția agricolă 
județeană Harghita, în a- 
cest județ există 178 000 
oi. La întreprinderea ju
dețeană de industrializa
re a cărnii din Miercurea 
Ciuc am aflat unele 
mănunte în 
îndeplinirea 
contractări 
crescătorii 
Din cei 21 900 miei pre
văzuți a se contracta in a- 
cest an, pînă în prezent 
s-au realizat circa 10 000 
miei. Și aici, ca și în alte 
părți, acțiunea de contrac-

cojoaee, ca 
le e nece- 
fabricarea 
asemenea, 

oi propun

a- 
cu 
de 
cu

legătură 
planului 
de miei 

particulari.

tare a mieilor se desfășoa
ră nesatisfăcător din cauza 
muncii necorespunzătoare 
a achizitorilor, a lipsei de 
sprijin din partea consi
liilor populare. Dacă în 
multe localități din zona 
muntoasă ca Simonești, 
Tărcești și altele s-au 
contractat mai mulți miei 
decît s-a prevăzut inițial, 
în altele această acțiune 
se desfășoară la întîm- 
plare. In raza comunei 
Mărtiniș există 2 538 oi- 
mame în proprietatea 
crescătorilor particulari. 
S-a prevăzut însă ca aici 
să se contracteze numai 
342 miei. Această situa
ție se datorește tactu
lui că achizitorul loan 
Godra n-a reușit încă să 
cuprindă toate cele 9 sate 
aparținătoare comunei 
Mărtiniș. El ne-a relatat 
că își întocmise o listă 
pe care figurează crescă
torii de ovine cu un efec
tiv mai mare. Dar, așa 
cum era și de așteptat, 
fără muncă concretă pe 
teren, lista a rămas o 
simplă fițuică în buzuna
rul achizitorului. Discu- 
tînd cu unii proprietari 
de oi din satul Aldea, a- 
parținător comunei Măr
tiniș, am aflat că au un 
excedent de miei pe care 
i-ar putea vinde, numai 
că achizitorul nu-și face 
apariția. Achizitorul își 
vede mai mult de grădina 
aflată în folosință pro
prie, iar cu crescătorii de 
animale stă de vorbă în
tîmplător, doar dimineața 
și seara. La întrebarea 
cum își realizează sarci
nile pentru care e plătit 
de stat, el ne-a răspuns 
că are unele șanse cu o- 
cazia înțărcării oilor, îna
intea deplasării animale
lor la munte.
practică de a se tergiver
sa contractarea 
întîlnită în mai 
locuri, este una din cau
zele principale ale situa
ției nesatisfăcătoare exis
tente.

Cu ocazia raidului am 
constatat și alte deficien
te în acțiunea de contrac
tare. Dintre acestea, a- 
mintim faptul că unii 
crescători sacrifică mieii 
imediat după fătare și în 
felul acesta rezultă o can
titate 
carne.

Este 
nea de 
ilor ar 
zultate
dacă organele locale ar 
exercita un control mal 
riguros asupra 
chizitorilor, în 
litățile.

Această

mieilor1, 
multe

foarte mică d»

limpede că acțiu- 
contractare a mie- 
putea să dea re- 
mult mai bune

muncii a- 
toate loca-

„Scînteii

Al. MURESAN 
Gh. CIRSTEA 
Lorand DEAKI 
corespondenții

(Urmare din pag. I)

rurgic din Hunedoara în recunoaște
rea meritelor acestei invenții. într-un 
recent studiu întocmit în combinat — 
semnat și de conducerea acestei uni
tăți — se specifică negru pe alb, 
printre alte avantaje, și acela că prin 
utilizarea prafului „Termicem” se ob
ține o economie de metal de 1,5—2 la 
sută. Surprinde însă că într-o notă 
observatorie pe marginea studiului, 
semnată de directorul tehnic al 
combinatului, ing. Gheorghe Rădu- 
lescu, același care semnează 
și studiul, după ce se invocă 
fel de fel de cauze, se arată 
textual : „Se constată că în toate ca
zurile consumul de metal a crescut 
în 1967 față de anul 1966. Ceea ce 
denotă că eficiența „Termicem“-ului, 
în ce privește reducerea consumului 
de metal, nu se regăsește la scară 
industrială".

Ce simplu ! S-a luat în calcul în
treaga cantitate de oțel, indiferent 
dacă se toarnă sau nu cu ajutorul a- 
cestui material, în loc să se ia mă
surile cuvenite care să permită ur
mărirea riguroasă și evidențierea în 
exclusivitate a eficienței „Termi- 
cem“-ului. Cert este că se minima
lizează o realizare deosebit de valo
roasă, recurgîndu-se la un mod de 
calcul prin care se încearcă să se e- 
ludeze problema recompensării ma
teriale, conform legii, a unui colec
tiv merituos.

O istorie aproape similară are șl 
invenția care se referă la fabricarea 
anozilor de cocs metalurgic bri
chete. Deși Uzina de aluminiu Sla
tina lucrează de peste doi ani și ju
mătate cu acest procedeu, fiind mul
țumită de rezultatele obținute, siste
matic, sub diferite pretexte, se a- 
mînă soluționarea concretă a inven
ției și recompensarea colectivului de 
inventatori care au rezolvat într-un 
tinip foarte scurt una din probîeme- 
le-cheie de care depindea la un 
moment anumit funcționarea cu 
întreaga capacitate a uzinei din Sla
tina.

Procesele verbale și scrisorile, 
care s-au strins în cei aproape doi 
ani de cînd inventatorii solicită să 
li se precizeze drepturile bănești, 
constituie un exemplu tipic de oco
lire a problemei, de pasare a rezol
vării de la un for la altul și de evi
tare a obligației de a lua o anumită

poziție clară. Cîteva amănunte sînt 
edificatoare. într-un proces verbal 
din 19 noiembrie 1966, colectivul de 
invenții și inovații al Direcției ge
nerale a industriei metalelor nefe
roase șl rare din M. I. Ch. scrie 
textual : „Aplicarea propunerii de 
folosire a cocsului brichetat la fa
bricarea anozilor a permis continua
rea producției de aluminiu la Uzina 
de aluminiu din Slatina și ridicarea 
capacității de producție la nivelul 
din proiect. în cazul lipsei de cocs, 
dat fiind că rafinăria din orașul Gh. 
Gheorghiu-Dej nu putea asigura de
cît 50 la sută din necesar — Uzina 
de aluminiu Slatina ar fi trebuit să 
importe cocs sau să producă numai 
la capacitatea corespunzătoare de a- 
nozi ce o putea fabrica cu cocsul 
primit de la unitatea amintită. „La 
numai cîteva luni după acest proces

tunci cînd Uzina de aluminiu Slati
na era în situație critică din prici
na lipsei de anozi, invenția propusă 
a fost acceptată cu entuziasm, fă
ră nici un fel de obiecțiuni impor
tante. Dar, mai tîrziu, cînd s-a pus 
problema recunoașterii valorii lucră
rii și, deci, a stimulării materiale a 
celor care au elaborat soluția, a 
început un adevărat joc „de-a șoa
recele șl pisica" care continuă și 
azi, în pofida faptului că există o 
lege care stipulează cît se poate de 
limpede termenele de rezolvare a 
propunerilor de investiții, precum și 
drepturile ce revin colectivelor de 
inventatori.

— Personal socotesc că în toate 
cazurile de acest fel — ne spune 
ing. Hie Barbu, șef de laborator la 
Institutul de cercetări metalurgice, 
unul din autorii aceste investiții —

inventatori noua legislație le soluți
onează favorabil drepturile de re
compensare, insuficient sînt regle
mentate cele care se referă la ca
drele din întreprinderi care sînt che
mate să aplice și să urmărească efi
ciența invenției. „Prin lege, se pre
vede ca acele cadre ce vor partici
pa la aplicarea unor invenții să fie 
stimulate din fondul de premiere al 
întreprinderii — arăta tov. ing. 
loan Oană, șeful serviciului invenții 
și inovații din M.I.M. Or, din 
acest fond este stimulat întregul co
lectiv, deci și cei care și-au îndepli
nit exemplar sarcinile de plan, dar 
care n-au avut nici o bătaie de cap 
în plus cu aplicarea invenției. Cred 
că recompensarea cadrelor din în
treprinderi, cu o anumită cotă pro
centuală din economiile rezultate 
prin aplicarea unei invenții, ar pro-

verbal (5 iulie 1967), aceiași 7 tova
răși care au iscălit concluzia de mai 
sus susțin că... „inovația nu a adus 
economii în sectorul metalurgiei alu
miniului” (Sic ! ! !).

La un moment dat, parcurgînd 
dosarul cu diversele materiale, nu 
mai știi dacă și cînd colectivul de 
invenții și inovații al D.G.I.M.M.R. 
are sau nu dreptate, întrucît, după 
ce elogiază o serie întreagă de lu
cruri, cu cîteva rînduri mai jos, în 
aceeași scrisoare sau în același 
proces verbal, tot el le infir
mă. Mai mult, se merge pînă 
acolo îneît același colectiv al 
D. G. I. M. N. R. își declină compe
tența, afirmind că „propunerea nu 
se referă la procesul de fabricare a 
anozilor care intră în competența 
colectivului nostru, ci la procesul de 
obținere a brichetelor”, deși cu 6 
luni un urmă, la 1 martie 1966, a- 
ceiași specialiști au hotărît aplicarea 
invenției la Uzina de aluminiu Sla
tina.

Din lectura pieselor aflate în do
sar rămii cu impresia fermă că a-

cauza principală a tărăgănării o con
stituie fuga de răspundere a ace
lora care trebuie să avizeze 
drepturile de recompensare a in
ventatorilor. Nu o dată mi-a 
fost recomandată calea de a mă a- 
dresa justiției, spunîndu-mi-se că 
„dacă justiția îți dă dreptate (a se 
citi dacă-și ia răspunderea), noi 
n-avem nimic împotrivă să-ți plătim”.

Această explicație este reală, dar 
socotim că ea nu pătrunde pînă în 
miezul adevărului. Ce cauze între
țin și alimentează indiferența și lip
sa de răspundere a unor conduceri 
de întreprinderi față de soarta in
vențiilor și inovațiilor în general ?

Am căutat răspuns la această în
trebare și, de aceea, am îndreptat 
investigația în acest sens.

După numeroase ocolișuri șl me
andre. în cele din urmă, din discu
țiile purtate cu specialiști de la O- 
ficiul de stat pentru investiții, din 
serviciu) i investiții și inovații a) 
M.I.M., ca și cu cei de la Institutul 
de cercetări metalurgice, s-a detașat 
net ideea că, dacă în ce privește pe

duce inevitabil o schimbare de optică 
din partea acestora, i-ar face recep
tivi la tot ce este nou”. Deși formu
lată cu alte cuvinte, aceeași idee a 
susținut și ing. Nicolae Deică, auto
rul principal al „Termicem“-ului : 
„Cred că trebuie acordate recom
pense speciale și celor care înlesnesc 
aplicarea lucrărilor noastre în în
treprinderi, chiar dacă acestea s-ar 
acorda din cota ce ne revine nouă ca 
autori”.

Desigur, identificarea unor forme 
șl metode adecvate de cointeresare 
a cadrelor de specialiști din între
prinderi se desprinde ca un element 
capabil să faciliteze mult experimen
tarea și aplicarea neîntirziată a in
vențiilor, ca și recompensarea echi
tabilă a autorilor lor. Realitățile din 
unele întreprinderi arată însă că tot 
cu atîta acuitate se impune ca condu
cerile acestora să respecte spiritul 
și litera noii legislații cu privire la 
invenții, inovații și raționalizări. 
Facem această remarcă din motivul 
că anumite conduceri de întreprin

deri își iau cu de la sine putere 
dreptul de a interpreta „creator” 
conținutul noii legi. Cu toate că 
prin actuala reglementare s-a Insti
tuit sistemul recompensării fără pla
foane, ele recurg la ciuntirea arbi
trară a drepturilor bănești ce se cu
vin autorilor de invenții, inovații sau 
raționalizări.

— In astfel de situații, care din 
păcate se mai întîlnesc — re
marca în cursul discuției direc
torul Oficiului de stat pentru in
venții — în mintea acestor con
ducători se produce o inversare 
radicală de raporturi. Ei Uită fondul 
problemei, faptul că ihvenția X sau 
Y privește întreprinderea, societa
tea în ansamblul ei și nu doar pe 
inventator, ca beneficiar. în aceste 
raporturi simpliste se văd doar pe 
ei, cu puterea semnăturii lor, puși în 
fața inventatorilor sau inovatorilor 
să negocieze ca într-un adevărat 
tîrg. Li se pare că dau banii din 
fondurile întreprinderii, uitînd în 
fapt că aceste sume se plătesc în ex
clusivitate ca o cotă procentuală din 
economiile obținute prin aplicarea 
lucrărilor de invenții, inovații și 
raționalizări, deci dintr-un cîștig net 
care este destinat să sporească ve
nitul național.

în mod firesc se ridică întrebarea t 
nu se comite oare un act de nedrep
tate atunci cînd autorilor unor crea
ții tehnice certe, a căror eficiență e- 
conomică a fost confirmată în prac
tică, li se pun tot felul de obstacole 
în cale atunci cînd trebuie să-și pri
mească răsplata strădaniei lor sau 
cînd această recompensă este brutal 
amputată numai din considerentul 
că cineva anume are impresia că 
ar fi prea mare ? Recompensarea a- 
utorilor de invenții, inovații șl rați
onalizări nu este un act de clemen
ță din partea cuiva, ci o recunoaș
tere socială a eforturilor și muncii 
depuse ca în orice altă activitate 
pentru crearea unui bun material. 
Este adevărat, măsurarea exactă a 
eficientei acestor lucrări este mai 
anevoioasă, necesitînd un timp mai 
îndelungat. Oricum, aceste particu
larități nu trebuie în nici un caz să 
ducă la știrbirea drepturilor autori
lor, la tărăgănarea la nesfîrșit a re
zolvării lor. Prevederile noii legisla
ții sînt cît se poate de clare în a- 
ceastă privință și ele trebuie pretu
tindeni aplicate ca atare.
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CREATORI
SI EPIGONI

Ecloziunea explozivă a unor curente 
și școli literare sînt fenomene unice 
și nerepetabile ale epocii istorice care 
le-a pregătit și produs, explicabile 
doar în contextul de condiții poli
tice, sociale și morale respective.

O literatură, o artă în genere, în
cremenită, sleită în esențele ei — 
mă refer la arta ultimului deceniu 
care a premers primului război mon
dial — artă academizată pînă la îm
pietrire, vidată de orice funcționali
tate, redusă la pure convenții, con
fruntată însă violent cu ceea ce se 
petrecea în lume : primul mare car- 
nagiu uman al veacului, — o artă 
atemporală, vinovată prin absență 
și ipocrizie, tot acest complex de 
contradicții, flagrante și dureroase, 
între peisajul devastat al lumii și 
indiferenta unei intelectualități de- 
misionare, a făcut posibilă izbucni
rea tinerească, insurecțională, de 
aspecte scandaloase a mișcării 
„Dada".

Cei ce văd însă în „Cabaretul Vol
taire" doar detaliile de cancan, culise 
și amuzament, expresie legitimă a 
unei disponibilități juvenile, reduc 
fenomenul la cea mai neînsemnată 
ecuație.

„Dada" a fost, în chiar anii unui 
război denunțat de spiritele lucide 
ale epocii ca inutil și absurd, un 
act de opoziție violentă la tot ceea 
ce ofensa și îndolia omenirea sub 
privirile somnambulice ale unei arte 
complice ! De aici caracterul de in
surecție, de ireverență față de va
lorile unei societăți vinovate, și, prin- 
tr-o consecință obligată, față de 
arta ei.

Metodele „Dada" nu puteau fi decît 
ale unei minorități exasperate : ne
garea, spiritul iconoclast și nihilist, 
intransigenta paradoxală, năzuind, 
pueril și în afara oricăror criterii 
de judecată logică și realistă, la ane- 
antizarea imediată și definitivă a lu
mii, începînd. bine înțeles, cu supra
structura ei. De aici poezia improvi
zată din cuvinte fără nici o legătură 
între ele, de aici o plastică menită să 
stupefieze, tot atîtea manifestări gîn- 
dite, să contribuie la demltizarea 
unei arte uzate, și să trezească, prin 
șoc, conștiințe indiferente.

E tot atît de adevărat că înce
pînd din 1922 — o atestă istoricii 
calificați ai mișcării — Dadaismul e 
socotit „o experiență închisă", con
sumată, intrată în istorie și o atestă 
mai puternic decît orice actul de 
naștere al unei alte experiențe, infi
nit mai complexe, de o arie infinit 
mai amplă : e vorba de mișcarea 
intrată definitiv în memoria culturii 
sub numele de suprarealism.

Ceea ce dă caracterul de distinc
ție între cele două școli — istoria 
literară le conferă azi această eti
chetă academică — ceea ce formează 
criteriul de separație între cele două 
momente, este explicit exprimat în 
primul manifest al lui Brâton : în 
locul unei insurecții devastatoare, 
exclusiv nihilistă, suprarealismul 
propunea în planurile celei mai di
sociate dialectici, o nouă explicație 
a lumii și implicit a artei, o viziune 
inedită a tuturor universurilor uma
ne, năzuind la descoperirea unei 
ontologii eliberate, la inventarea unui 
instrumentar capabil să pună omul 
nu numai în fața unor ineluctabile 
dileme, ci și în poziția eficlent-activă 
a unei noi interpretări a destinului 
său.

Celebra frază a lui Brăton este, 
din acest punct de vedere, definito
rie : „este de crezut că există un 
punct ai spiritului unde viața și 
moartea, realul și imaginarul, trecu
tul și viitorul, comunicabilul și inco- 
municabilui, înaltul și adîncul înce
tează de a fi percepute în chip con
tradictoriu". Și ca să nu existe nici 
o posibilitate de răstălmăcire, preci
zarea : „e zadarnic să se caute acti
vității suprarealiste un alt mobil în 
afara speranței de determinare a 
acestui punct". (Andre Brăton : Se
cond manifeste du surrăalisme. Edi
tions Kra. 1930 pagina 10). în acest 
chip se explică limpede caracterul 
viu, experimentalist, veșnic în cău
tarea unor metode de lucru și de 
laborator, descoperitor al celor mai 
insolite ipoteze de atelier, ale căror 
consecințe pentru întreaga artă a 
veacului — literatură, plastică, teatru 
sau film — sînt mai mult decît can- 
titativ-excepționale, se constituie în

de Aurel BARANGA

fermentul fecund menit să mențină 
arta în acea stare de neliniște și 
căutare, în stare s-o ferească de 
păcatul ei mortal : stagnarea.

Am cădea însă într-o greșeală de 
neiertat dacă am crede că supra
realismul s-a mărginit doar să agite 
spiritele amenințate de o prematură 
letargie. în același al doilea manifest 
al său Brâton se explică de la primele 
rînduri: „...suprarealismul tinde mai 
mult decît orice, din punct de vedere 
moral și intelectual, la provocarea 
unei crize de conștiință de specia oca 
mal generală și mai gravă, și ob
ținerea sau neobținerea acestui rezul
tat va decide reușita sau eșecul său 
istoric" (op. cit. pag. 9).

Cel zece ani care au urmat de la 
scrierea acestor rînduri pînă la 
izbucnirea celui de al doilea război 
mondial echivalează, din nefericire, 
cu deceniul în care s-a făcut de
monstrația că, dincolo de fermentul 
de care vorbeam, suprarealismul, ca 
experiență ontologică, se închide în 
el însuși, aventură consumată cu 
neputință să-și depășească propria 
sa limită, chiar dacă o minoritate, 
în frunte cu Brăton, se îndărătni
cește să-i supraviețuiască. Ceea ce 
urmează în planul descoperirilor, fie 
de ordinul gîndirii filozofice, sau al 
creației arbistice, sînt tentative repe
tate de natura — oricît ar părea 
termenul de grav — exercițiilor epi- 
gonice.

Explicația fenomenului o dă din 
nou timpul și societatea prinsă în 
angrenajul unei mecanici inexora
bile. Marile deplasări în structură, 
decantările fatale spirituale modifică 
mediul pînă la acel punct de viraj 
în care cercetările suprarealiste se 
convertesc în exercițiile unei alchi
mii particularizate pînă la secret.

Confruntarea unor asemenea cer
cetări de laborator magic cu teribilul 
peisaj al planetei incendiate în tim
pul războiului sau în chiar clipa 
izbucnirii lui e un examen la care 
suprarealismul nu rezistă decît ca 
o respectabilă tribună de opoziție, 
prin non-angajare, ceea ce față de 
convulsia lumii reprezintă totuși des
tul de puțin. O mare mișcare de idei 
demisionează din această funcție din 
clipa în care nu mai dă răspunsuri, 
fie și eronate, fie și aproximative, 
la întrebările omului. După expresia 
unui exeget al mișcării, suprarealis
mul intră într-o fază de refuz al 
oricărui dialog cu lumea, obligat la 
o retragere în propria sa tranșee. 
Sînt de atunci mai mult de trei de
cenii și nici o resurecție nu s-a pro
dus. Că mai există și astăzi spirite 
rămase fidele amintirii suprarealiste, 
și nu doar în planul respectului cu
venit, iată un fenomen care nu sur
prinde.

Toate marile școli stîrnitoare de 
vocații lasă în urma lor pletore 
imitative, așa cum cometele care 
brăzdează cerul poartă în urma lor 
o coadă de o palidă lumină, despre 
care astronomii, mai pricepuți decît 
noi în materie, susțin că e doar un 
înșelător fenomen optic.

Reproducerea întîrziată a unor 
experiențe artistice depășite e un 
fenomen vechi. După glorioasa gardă 
a simbolismului, a urmat decenii în
tregi o caligrafie pitică, epigonismul 
caracterizîndu-se întotdeauna prin 
preluarea din mișcarea pe care o 
carichează doar a costumației și a 
grimoarului. Literatura noastră e 
martora fenomenului, necontenit re
petat. După trecerea pe firmamen
tul poeziei a strălucitului Luceafăr 
și după intrarea lui în nemurire, 
au venit nenumărați poetaștri care 
au „eminescianizat" tardiv. Apariția 
explozivă a poeziei argheziene a de
terminat o proliferare de poeți fără 
profil, de identificat doar în arhivele 
Academiei, în revistele ce imitau 
formatul „Biletelor de papagal". „Jo
cul secund" s-a soldat cu o generoasă 
generație barbiana, concentrația 
maximală a expresiei lui Ion Barbu, 
hermetismul său convertindu-se Ia 
imitatori într-o densă și impenetra
bilă obscuritate. Spiritul mimetic, de 
natură exclusiv epigonică, se vădește 
astăzi îndeosebi în legătura cu teatrul

lui Eugen Ionescu. Că piesele aces
tuia exercită o fascinantă seducție, 
iată un lucru lesne de înțeles. Mai 
greu de priceput e un alt fapt. Arta 
lui Ionescu este expresia unui fond 
de gindire, filozofia poetului, prezentă 
în toate piesele sale, limpede expusă 
de scriitor în eseuri și constituită de 
o veșnică neliniște stîrnită de te
roarea morții, de opoziția, pentru 
el, ireductibilă dintre om șl destin, 
la limitele fatale ale oricărei cunoaș
teri obiective, de absurdul unei vieți 
fără explicații și finalitate.

Mitul lui Sisif intuit în reprezen
tarea sa, cea mai derizorie, și, deci,- 
mai comică. în cîteva rînduri, sim
plificatoare fără îndoială dar care nu 
trădează gîndirea celui ce a scris 
„Scaunele", ca o explicare a vidului 
concret care ne înconjoară, aceasta 
e orientarea generală a teatrului lui 
Ionescu, consecință fatală a lumii 
care îl asediază.

Mă întreb atunci, stupefiat, ce 
minți inocente pot imagina posibili
tatea unui ionescianism calcat pe alte 
realități, pe un alt fel de a gîndi 
lumea și viața, fundamental diferit 
de al lui, și ce sorți de izbîndă are 
o asemenea tentativă, exclusiv epi
gonică, în afara aceleia de a realiza 
o caricatură, care a reținut din ritual 
doar gestul, din ceremonial numai 
garderoba lui ?

Dar poate că acesta a fost întot
deauna destinul epigonilor. Indife
rentă la încărcătura de idei, încer- 
cînd să toarne un vin vechi în vase 
noi, sau — și mai grav : un vin nou 
în ulcioare dezgropate, epigonică unei 
mișcări nu face decît să psalmodieze 
automat refrene întrebuințate pînă 
la tocire, folosind o retorică fără 
adresă, o intransigență fără obiectiv, 
nulă în rezultate, fiindcă a luat din 
explozie doar zgomotul, din lacrimă 
doar apa, din rîs grimasa, din tot 
ce ar trebui să fie omenesc și etern 
numai gesticulația.

Se poate lupta împotriva fenome
nului de epigonism ?

N-am sentimentul. Cred că singu
rul lucru de făcut e de semnalat 
fenomenul cînd se produce, cu titlul 
de avertisment.

De aici înainte, se Îndreaptă fie
care unde îi este locul, plătind la 
scadentă după merite și păcate.

cinema

9
de peripeții) —

GRADINA VI-

ploaie : POPU-

9; 11,45; 14,30;

două 
îl, io, 14,15; 

CAPITOL (completare

CEGI — 9; 11; 13; 11; 10,48, la gră
dină 19,30, MIORIȚA — 9,30; 13,13; 
15; 17,45; 30,30.
• Trei grăsuni t UNIREA (completa
re Orizont științific nr. 3/1948) — 
15,30; 18; 20,30.
• Eu, eu, en... șl ceilalți : TOMIS
— 9—15,45 în continuare ; 18,15; 20,30; 
la grădină — 19,30.
O Cu toată viteza, înainte ! : FLA
CĂRA (completare Flori și insecte) — 
15,30; 18; 20,30.
o Leul african : VITAN (completare 
O după amiază plină ' ..........
15,30; 18; 20,30.
O Fernand cowboy ;
TAN — 19,30.
• Noaptea nunții în _ ___
LAR (completare (Orizont științific 
nr. 2/1968) — 15,30; 18; 20,30.
• Apă curativă : AURORA (comple
tare Reportaj prin Țara BIrsei) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30.
O Hocus-Pocus : ARTA (completare 
Flori pentru litoral) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18,30; 20,45; la grădină — 19,30.
• Răpirea fecioarelor : MOȘILOR 
(completare Flori pentru litoral) — 
15,30; 13; 20,30, la grădină 19,30, VOL
GA (completare Cînd frumosul e 
util) — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
20,45.
• Spartacus (ambele aerll) : COSMOS
— 14,30; 17,30; 20,30.
• Am întîlnit țigani fericiți : VIITO
RUL (completare Răzbunarea) — 15,30; 
18; 20,30, FERENTARI (completare 
Gustav știe mai bine) — 15,30; 18; 
20,30.
0 Capcana : RAHOVA (completare 
Mitică șl formula lui de viață) — 
15,30; 18; 20,30 ; la grădină — 19,30. 
e Blestemul rubinului negru : PRO
GRESUL (completare Ritm) — 15,30; 
18; 20,30.
a Muzicantul : LIRA (completare 
Pilule II) — 15,30; 18; 20,30.

• Neamul' Șoimăreștllor : PACEA 
(completare Pași spre Brăncușl) 
15,30; 18; 20,30.

11,30;
11,45;

• Răzbunarea haiducilor : PATRIA
(completare Digul) — 8; 10; 12,15;
14,30; 16,45; 19; 21,15.
0 Eddie Chapman, agent secret 1 
FESTIVAL — 9,15; ’

MELODIA — 
MODERN — 9,30 

18,15; 21.
• Sînt șl eu numai o femele 
PUBLICA (completare Intre 
bombardamente) — 9,30; 11,45;
16; 18,45; 21, C__D“2L ,___ ,
Reportaj prin Țara Bîrsel) — 9,15; 
11,30; 13,45; 16,15; 18,30; 20,45, la gră
dină — 19,30.
• El Dorado : LUCEAFĂRUL (com
pletare Reportaj prin Țara Bîrsel) — 
8,30; 11,30; 14,30; 17,30; 20,30, BUCU
REȘTI (completare Digul) — 8; 10,30; 
13; 15,30; 18,15; 21, GRĂDINA DOINA
— 19,30.
• Viața în doi : SALA PALATULUI 
(seria de bilete 2355 — orele 17,30 
șl seria 2356 — orele 20,15), VICTO
RIA (completare Cînd frumosul e 
util) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Fragil sălbatici : CENTRAL (com
pletare Cîntece în lemn) — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21.
• Diavolul deșertului : CINEMATECA
— 10; 12,30.
• Bela : LUMINA 
17,15; 20,15.
• Tom șl Jerry : DOINA (comple
tare Fuga Dușcăl) — 9; 10,30; 12; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
?Noul locatar : UNION (completare 

lori și insecte) — 15,30; 18; 20,30.
• O sută unu Dalmațlenl : TIMPURI 
NOI (completare Ziua nașterii) — 
9—21 In continuare.
• Praștia de aur : GIULEȘTI — 
15,30; 18; 20,30, FLOREASCA — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, FLAMURA 
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30 (la 
ultimele două completarea Intre două 
bombardamente)
• Topkapl ; FEROVIAR — 9
14; 17; 20,30, EXCELSIOR — 9,30; 12,15 
15; 17,45; 20,30, GLORIA — 9. T, :, 
14,30; 18; 20,45, GRĂDINA UNIREA 
— 19,30.
• Căutațl Idolul : ÎNFRĂȚIREA ÎN
TRE POPOARE (completare Gustav 
modifică) — 16; 16; 18,15; 20,30.
• Sfintul Ia pîndă : DACIA (comple
tare Gura lumii) — 8,45—17 în con
tinuare ; 19; 21, MUNCA (completare 
în Egiptul nou) — 14; 16; 18,15;
20,30.
© O lume nebună, nebună, nebună : 
BUZEȘTI — 15,30; 19; la grădină - 
19,30.
O încercuirea : CRÎNGAȘI (comple
tare Bucuria dragostei) — 15,30; 18: 
20,30.
• Cele trei nopți ale unei Iubiri : 
GRIVIȚA (completare Reportaj prin 
Țara Bîrsel) — g; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30.
• Pentru cîțiva dolari In plus : BU-

• Eroii de la Telemark : DRUMUL 
SĂRII — 15; 17,30; 20, COTROCENI
— 15; 17,45; 20,30.

17,30 — Pentru cei mici : „Știți să 
desenați, copil 7“ ; Filmul : „Braco
nierul". 18,00 — în direct... Emisiune 
economică. 18,30 — Curs de limba 
franceză (lecția a 13-a). 19,00 — Pen
tru tineretul școlar : Cinei — Cinei. 
Spectacol de mimă șl pantomlmă. 
19,30 — Telejurnalul de seară. 19,50 
— Buletinul meteorologic. — Publi
citate. 20,00 — Film serial : „Thlerry 
la Fronde". 20,26 — Album de poezie. 
20,40 — Istoria teatrului românesc : 
Al. Davilla — Exemplificări din pie
sa „Vlalcu Vodă". 22,15 — Artă plas
tică. 22,30 — Divertisment muzical- 
coregrafic. 22,45 — Telejurnalul de 
noapte.

FILME ROMÂNEȘTI
IN PREMIERĂ

Direcția rețelei cine
matografice și difuzării 
filmelor prezintă în Ca
pitală, și în alte orașe 
ale țării — Craiova, Ba
cău, Cluj, Iași, Constanța
— noi producții ale stu
dioului cinematografic 
„București".

Aseară, la cinemato
graful „Patria" din Ca
pitală, a avut loc pre
miera filmului „RĂZBU
NAREA HAIDUCILOR"
— al treilea din serialul 
consacrat legendarilor 
noștri haiduci. Scena
riul : Eugen Barbu, Mi
hai Opriș și Dinu Co
cea, care semnează și 
regia. Imaginea: George 
Voicu. în distribuție: 
Emanoil Petruț, Marga 
Barbu, George Constan
tin, Toma Caragiu, Olga 
Tudorache, Colea Răutu,

Elisabeta Jar, Jean 
Constantin, Ileana Bu- 
hoci-Gurgulescu, Florin 
Scărlătescu, Mihai Pălă- 
descu, Ion Punea, Ernest 
Maftei, Marin Moraru.

• La Craiova, a avut 
loc aseară premiera fil
mului „BALUL DE SÎM- 
BĂTĂ SEARA", după 
un scenariu de D.R. Po
pescu și Geo Saizescu 
(care semnează și regia). 
Operator: George Cor
nea. In distribuție: Se
bastian Papaiani, Ma
riella Petrescu, Ana 
Szeles, Octavian Cotes- 
cu, Constantin Băltărețu, 
Puiu Călinescu, Mihai 
Fotino.

• „GIOCONDA FĂRĂ 
SURlS" — scenariul și 
regia: Malvina Urseanu. 
Imaginea: Nicolae Gi-

rardi — a fost prezentat 
în premieră la Bacău. 
Interpretează: Silvia Po- 
povici, Ion Marinescu, 
Gheorghe Cozorici, Lucia 
Mureșan.

• „ULTIMA NOAPTE 
A COPILĂRIEI" — film 
semnat de regizorul Sa- 
vel Stiopul, rulează în 
premieră la Cluj. Scena
riul : Dumitru Carabăț. 
Interpreți: Liviu Tudan, 
Irina Gărdescu, Anton 
Tauf, Cornel Guriță, Sil
via Bădescu, Vincențiu 
Grigorescu, Alinta Ciur- 
dăreanu, Vera Petreanu, 
Constantin Diplan.

• Comedia „K.O." — a 
cărei premieră a avut loc 
aseară la Iași — este in
terpretată de Toma Ca
ragiu. Dem. Rădulescu, 
Carmen Galio, Peter

Paulhoffer, Elena Cara
giu, Ovid Teodorescu, 
Tudorel Popa. Regia: 
Mircea Mureșan, după 
scenariul său și al lui 
Eugen Popiță. Imaginea: 
Octavian Basti, Alexan
dru David.

• „ZILE DE VARA" 
— comedie prezentată în 
premieră la Constanța. 
Scenariul Fănuș Neagu. 
Regia: Ion Niță. Imagi
nea : Vasile Oglindă. Cu: 
Ștefan Mihăilescu-Brăi- 
la, Coca Andronescu. 
Ștefan Bănică, Dody 
Caian Rusu, Jean Con
stantin, Draga Olteanu, 
Nina Zăinescu, Florin 
Tănase, Emilia Capră, 
Constantin Rauțki, Ale
xandru Blehan, Ion An- 
ghel, Victor Strengaru, 
Radu Cristea.

acad. Emil POP

La sfîrșitul veacului al 18-lea și 
în prima jumătate a celui de-al 
19-lea, la Sibiu au lost consemna
te preocupări intense privind stu
dierea științelor naturii. încă din 
1849, asociația locală a științelor 
naturale — „Verein*-ul — a organi
zat un muzeu și a publicat, cu regu
laritate, periodicul său timp de o 
sută de ani, îndeplinind astfel un 
rol istoric important, depășit apoi 
de universitatea clujeană, înființa
tă în anul 1872. Cu toate acestea, 
spiritul linnăan și conlesionalismul 
dominant au imprimat acestei a- 
sociații un puternic accent con
servator. Este semnificativ faptul 
că, timp de două decenii, buletinul 
sibian nici măcar n-a pomenit de 
apariția darvinismului. Această 
prudență expectativă, persistența 
pe făgașul științific tradițional au 
fost zdruncinate cu franchețe și vi
goare tinerească de Iulius Rămer, 
naturalist sas.

Născut la 21 aprilie 1848, la Bra
șov, influențat de tatăl său, 
excursionist pasionat și botanist 
amator, tînărul Iulius se dedi
că științelor naturii (în special bo
tanicii), pe care le studiază 
la universitățile din Viena, Hei
delberg și Jena. în acest din urmă 
oraș, a cărui mică universita
te ajunsese „fortăreața darvinis
mului', datorită mai ales efor
turilor neobosite depuse de profe
sorul Ernst Haeckel, R3mer și-a în
cheiat studiile în 1869—1870, întor- 
cîndu-se la Brașov ca darvinist și 
monist pasionat. Din această cau
ză, chiar de la început, a intrat în 
conflict cu conducerea bisericii. 
Refuzînd să se supună examenului 
de teologie, pentru a fi numit la 
liceul confesional, RSmer a ocu
pat, cu începere din anul 1872, 
postul de profesor la o școală de 
fete, unde a șl continuat să lucreze 
timp de 45 de ani, pînă la pensio
nare.

în 1875, debutează în public cu 
două conferințe semnificative, în 
care expune, cu înaltă competență, 
subiecte ce continuau să-l pasio
neze : esența și fundamentarea 
teorfef lui Darwin. Mărturisind în 
public „influența decisivă' pe care 
a avut-o teoria darvinistă asupra 
sa, Rămer înfruntă cu curaj tradi
ția conservatoare. El arată că dar- 
vinismul l-a „ferit de primejdia 
înjositoare ca puterile sale spiri
tuale să iie prizonierele unor fan
tezii milenare*. Conferințele, care 
impresionaseră adine pe ascultă
tori, se tipăresc în 1876 în Anuarul 
liceului și pătrund în opinia publi
că, unde găsesc ecou cu atît mal 
mult cu cît, printre românii arde
leni, Gheorghe Bariț analizase dar- 
vinismul încă din 1872, iar Paul 
Vasici a desfășurat patetic stea
gul noii învățături In 1879. De ase
menea. și maghiarii ardeleni F. 
Mentovich și K. Parădi deschise
seră lupta pentru recunoașterea 
darvinismului. In cele din urmă, 
gheața a fost spartă și la Sibiu, 
în volumele din 1880 și 1882, bule
tinul „Verein'-ului publică expu
neri mai largi ale lui RSmer des
pre teoriile lui Darwin.

Pasionat adept al cercetării ori
ginale și al popularizării științiiice.

Romer a publicat 77 de lucrări, 
cele mai multe tratînd probleme 
interesante din diverse domenii ale 
științelor naturii. El a iost, înainte 
de toate, un botanist neobosit, care 
a cercetat cu de-amănuntul flora 
din împrejurimile Brașovului și ale 
unor stațiuni balneare, apoi din 
Munții Bucegi, inclusiv Valea 
Prahovei. Astfel, lui îi datorăm 
caracterizări precise ale Hore
lor de la Hărman, de pe Pos- 
tăvaru, de pe Tîmpa, de la 
Bazna, de la Ocna Sibiului, de 
la Zizin și Covasna etc. In 1898, a 
publicat o interesantă carte despre 
flora munților din Țara Bîrsei, cu 
foarte reușite planșe colorate re- 
prezentînd cele mai caracteristice 
specii din regiune. O superbă spe
cie de Astragalus, găsită de el la 
Tulgheș, în anul 1891, s-a dovedit 
a fi o plantă endemică și a fost 
numită, în onoarea lui, Astragalus 
Romeri.

Faima lui de botanist a pătruns 
departe peste hotare, unde a pu
blicat mai multe comunicări. Fer
dinand Pax, de pildă, care a scris 
două volume despre „Vegetația 
Carpaților', era in neîntrerupte le
gături cu RSmer. Acesta îl însoțea 
în drumețiile prin Carpații sudici, 
în perioada cînd Pax își pregătea 
monografia.

RSmer a fost și un precursor al 
mișcării pentru ocrotirea naturii, 
căci a pledat pentru o acțiune ofi
cială în acest sens încă din 1892, 
deci într-o vreme cînd ideea abia 
începea să fie îmbrățișată de aso
ciațiile științifice din Apusul Euro
pei. Cu 16 ani mai tîrziu, cînd s-a 
dat curs acestei idei, RSmer a fost 
rugat să indice monumentele natu
rale din jurul Brașovului, dar de
cizia respectivă a guvernului l-a 
satisfăcut numai în parte, găsind 
că urmărea obiective preponderent 
economice. în 1Î115 își expune, în 
consecință, vederile sale largi a- 
supra ocrotirii naturii, care coin
cid cu liniile principale ale con
cepției actuale despre această im
portanță acțiune.

Nu putem încheia aceste rînduri 
comemorative, fără să subliniem 
frumusețea atitudinii lui de savant, 
care, într-o vreme de particularism 
național militant, a știut să se ri
dice, senin și generos, deasupra 
vederilor înguste și rigide. Era, de 
pildă, în relații de caldă prietenie 
și a întreținut un viu schimb de 
opinii cu Florian Porcius, de la 
Rodna Veche? savant înaintat în 
vîrstă, pe vremea cînd RSmer abia 
se iniția în cercetare, care fusese 
denumit „Nestorul neobosit al bo- 
taniștilor transilvăneni*. în 1921, cu 
5 ani înainte de a muri, RSmer po
menește cu duioșie și profundă 
recunoștință ajutorul generos ofe
rit lui de Porcius, încheindu-și a- 
mintirile cu fraza : „...prietenia lui 
a fost pentru mine o grăitoare do
vadă că pe culmile luminoase ale 
științei dispare și devine fără rost 
orice deosebire de vîrstă, de con
fesiune și de limbă*.

La 120 de ani de la nașterea sa, 
se cuvine să aducem prinos de 
cinstire memoriei distinsului bota
nist, luminatului om de cultură 
care a fost Iulius RSmer.

BBBBBBBBBBBBB
(Urmare din pag. I)

pentru o clipă, un străin 
(,,...Aa, cel cu cartea !“).

Da, mi-am spus, la acest 
prim contact, acesta este 
ritmul normal al acestui 
sat pe care l-am îndrăgit, 
aceasta este viața Oltinei 
în cuprinderea ei pe ani, 
pe recolte și generații, pe 
primăveri și toamne, pe 
nașteri și logodne, pe zori 
și amurguri, pe apa scursă 
pe Dunăre... Ritmul satu
lui s-ar fi confundat — în- 
tr-un plan foarte general, 
desigur ! — cu ritmul satu
lui dintotdeauna, cu ceea 
ce etnograful, sociologul 
sau poetul ar fi numit 
„imobilism rural", adică 
veșnicia care s-a născut în 
sat.

Dar Oltina a cunoscut, 
în anii la care ne referim, 
nu numai un ritm de nor
malizare orizontală, care 
se înscrie în „veșnicia sa
tului", ci și un ritm verti
cal. El este propriu epocii 
noastre, dezvoltării gene
rale a satului în condițiile 
socialismului, dar — de ce 
n-aș spune-o ? — el ține, 
în egală măsură, de calita
tea oamenilor de aici, de 
acea însușire cristalizată 
în zicala străveche omul 
sfințește locul.

Voi porni de la condiția 
locului, recapitulînd niște 
date pe care le-am publi
cat cîndva : un sat asaltat 
consecutiv, primăvara șj 
toamna, de revărsările Du
nării și ale lacului, un sat 
cu o balanță precară a recol
telor — vămuite de sece
tele podișului dobrogean, 
un sat dăruit din belșug cu 
rîpi și coaste abrupte — 
socotite cînd pămînt arabil, 
cînd izlaz, un sat ca 
multe altele de pe malul 
drept al fluviului, dar cum 
■nu sînt azi multe pe același 
mal.

La cooperativizare, Iotu
rile oltinenilor care deve

neau membri trebuiau 
aduse în perimetrul co
munei, cu mari și compli
cate manevre cadastrale, 
de peste cinci sau șapte 
sate, de peste cinci sau 
șapte dealuri, de peste tot 
unde nu avariția, ci nevoia, 
nevoia aspră de pămînt a 
acestor aprigi gospodari 
descoperise un petic, o 
fărîmă, o șuviță disponibilă 
oricum și oriunde ar fi 
fost ea. Oltinenii au fost 
niște Ioni ai lui Rebreanu, 
niște Marini sau mai bine 
spus — Marin e cel mai răs- 
pîndit nume la Oltina — a- 
dică niște oameni întăreați 
în pămîntul lor, lacomi 
șă-1 sporească, hotărîți 
să-1 pună sub orice chip 
în valoare. Dar cum ?

N-aș afirma că chemarea 
la cooperativizare a fost 
urmată rapid, spontan și cu 
entuziasm unanim. într-o 
viitoare ediție a „Victoriei 
de la Oltina" vom reveni 
cîndva cu amănunte asupra 
acestui proces, complicat, 
dramatic, răscolitor de con
științe, un proces care a 
durat aici circa șase ani 
(1951—1957), pînă la defini
tiva consolidare a satului 
în albia nouă. Dar după 
desăvîrșirea acestui pro
ces, a început la Oltina 
epoca nouă și, fiindcă sîn- 
tem la atîta distanță față 
de anul 1957, îmi permit să 
comunic cititorului o con
statare personală : la Olti
na a biruit, într-o altă for
mă, superioară, dragos
tea oamenilor față de pă
mînt, de pămîntul lor, 
același pămînt devenit 
acum bun obștesc. Nimeni 
n-a părăsit pămîntul, ni
meni nu s-a dezinteresat de 
soarta lui și de felul cum 
e muncit, nimeni n-a căutat 
surse accesorii sau ilicite 
de cîștig (excepțiile, sînt 
nesemnificative), nimeni 
nu și-a recuzat, prin ab
sentă de la muncă și de la 
răspunderi, dreptul de a 

interveni în viata coopera
tivei și a satului. Solidari
tatea în drepturi și răs
punderi a cetățenilor aces
tei comune m-a uimit de 
la primul contact; n-am 
încetat o clipă, de atunci 
pînă azi, s-o socotesc exem
plară, semnificativă pen
tru noul spirit care pre
zidează relațiile noastre 
sociale și oare pînă la urmă 
va birui pretutindeni la 
oraș sau la sat.

Oltinenii au construit la

Confruntare la Oltina
Dunăre un uriaș dig chiar 
în anul cînd au încheiat 
cooperativizarea, au făcut 
din incinta îndiguită un 
regularizator al recoltelor 
(anul acesta au semănat 
din nou legume și orez), 
au trecut cu hotărîre la 
aplicarea agrotehnicii mo
derne, au organizat o zoo
tehnie modernă, au trans
format rîpile și coastele 
abrupte în livezi și pod
gorii.

A început deci suișul pe 
verticală. începutul acestui 
proces l-am surprins în 
1961, în cartea la care ne 
referim, ca să constatăm 
cum datele cărții se peri
mează de la an la an, pînă 
la această nouă confrunta
re, din această primăvară 
de muncă. Cîteva date sînt 
semnificative pentru lumi
narea acestui ritm vertical. 
Să le urmărim :

Valoarea averii obștești a 
C.A.P. Oltina în 1961 (circa 
8 milioane), a fost repre
zentată anul trecut nu

mai de valoarea produc
ției realizate de un singur 
sector — cultura mare — 
care a adus oltinenilor 
suma de 9 339 800 lei. Valoa
rea producției din sectorul 
zootehnic aproape s-a tri
plat, atingînd în același an 
suma de 4 650 325 lei. Va
loarea producției din sec
torul pomi-viticol, foar
te modestă pe atunci (de 
ordinul a sute de mii), a 
depășit anul trecut suma 
de 3 730 000 lei și se află în 

creștere continuă, în mă
sura în care alte suprafețe 
de livadă și vie intră pe 
rod.

M-au impresionat, tre
buie să recunosc, cînd am 
citit echivalentul acestor 
valori în cantități de pro
duse, adică ce-a reprezen
tat, la cîntar, munca olti
nenilor într-un singur an: 
1916 vagoane de grîu, 
2 847 vagoane de porumb, 
peste 1 000 vagoane de 
lapte, pește 300 vagoane de 
carne, peste! 2 000 vagoane 
de struguri, peste 200 va
goane de fructe etc. Cifra 
sintetică, valoarea produc
ției globale a C.A.P. Oltina: 
21 659 000 lei. Valoarea a- 
verii obștești s-a ridicat în 
același an la 18 711 000 lei.

Raportați datele de mai 
sus la datele publicate 
cîndva într-o carte și veți 
vedea cît de perimabilă e 
statistica, în competiție cu 
ritmul unui singur sat do
brogean !... Acest sat se nu

mește însă Oltina, iar aici 
— ca și în atîtea alte sate — 
socialismul a impus un 
ritm vertical.

Ritmul zilelor — 
ritmul muncii

* Am regăsit Oltina sub 
febra primăverii, sub nă
vala dezmorțirii vegetale, 
dar sub această febră pro
prie anotimpului am regă

sit aici o constantă, o per
manență spirituală pe care 
aș numi-o stilul de muncă, 
iar în limbajul oltinenilor 
lăcomie de muncă. Este, 
dacă vreți, vechea lăcomie 
de pămînt, vechea patimă 
de pămînt, convertită în 
altceva, într-un sentiment 
superior, cu o valoare etică 
și socială nouă, care armo
nizează și unifică interese
le personale cu interesele 
obștești.

E primăvară și toată lu
mea nu-și vede capul de 
muncă acasă, pe loturile 
personale, dar mai ales pe 
tarlalele obștești. Mi s-a 
părut deosebit de semnifi
cativ, din acest punct de 
vedere, ceea ce socotesc 
oltinenii „a avea treabă", 
cînd și cum se îndeamnă 
cu „hai la treabă", cînd și 
cum se strigă în zori. „Hal 
la treabă" înseamnă hai pe 
tarlalele obștești, hai în 
vie, în livadă, la orezărie, 
la semănat, iar replica se 
dă uneori enervat („Nu știi 

că avem treabă ? !“), sau 
mustrător („Ce naiba, știi 
că ne crapă capul de trea
bă !“), sau chiar surprinză
tor de apăsat („Lasă, bre, 
fleacurile și hai la trea
bă !“). Cei ce-și trimit în
demnurile nu sînt briga
dierii sau șefii de echipă, 
ci oltinenii între ei. consi- 
derînd un sacrificiu absurd 
să te ocupi de ale tale 
„cînd toată lumea nu-și 
vede capul de treburile ob
ștești".

Se muncește aprig, din 
zori pînă seara, de la mic 
lâ mare — și pretutindeni, 
în toate sectoarele, tînărul 
președinte Marin Costea, 
succesorul lui nea Ilie Din
eu, împreună cu cei patru 
brigadieri de cîmp, împreu
nă cu cei patru brigadieri 
din sectorul zootehnic, cu 
cei patru din sectorul viti- 
pomicol, cu cei de la gră
dină sau construcții își în
crucișează drumurile pe 
toată aria de pămînturi, 
ferme sau vii a Oltinei, a 
acestei comune prospere 
care s-a ridicat la nivelul 
de mare producătoare de 
mărfuri. La anvergura de 
azi a gospodăriei nimic nu 
poate fi pierdut din ochi, 
nici un amănunt, fiindcă 
fiecare e important, îți a- 
duce un leu sau îți aruncă 
pe gîrlă un leu, iar la bo
găție pierderile sint mai 
grele decît la sărăcie, e fapt 
știut.

Ca să apreciem oricît de 

vag volumul muncilor în
tr-un sector oarecare, să 
spunem sectorul pomicol, 
trebuie să precizăm că fie
care dintre cei peste 5 000 
piersici, 3 000 caiși, miile 
de pruni, meri sau cireși 
trebuie trecut creangă cu 
creangă, de la smicele pînă 
la trunchi, prin mîna unui 
om. La fel cele aproape 
500 hectare de vie — nu 
mai socotim numărul bu
tucilor sau numărul vi
telor — care sînt îngrijite 
din iarnă și pînă la rod. 
Cîndva îl lăsasem briga
dier peste livezi și vii nu
mai pe iscusitul meșter 
Gheorghe Dineu, azi am 
găsit alături de el aiți 
brigadieri (Dumitru și Ste
fan Delicostea, Dumitru 
Curt și Gheorghe I. Dinu). 
La fel în sectorul zooteh
nic — unde efectivele au 
sporit, producțiile au cres
cut constant si unde ing. 
zootehnist Nusuret lesu- 
ghei (pe atunci abia sosit 
la Oltina) a reușit să for
meze un grup calificat de 
crescători si îngrijitori de 
animale, care s-a perma
nentizat în acest sector. 
Trebuie să spun că acest 
stil de muncă nou e o în
cercare necunoscută satului 
de odinioară, el a apărut nu 
numai ca o necesitate le
gată de complexa dezvol
tare economică a coopera
tivei, dar în acest stil de 
muncă este în primul rînd 
rezultatul unei pedagogii 
stăruitoare. Oamenii au în
vățat să lucreze, au învă
țat să aplice bine agroteh
nica și principiile zooteh
niei moderne, au învățat 
să gîndească economic, au 
învățat să-și fructifice e- 
forturile în mod chibzuit. 
La aceasta și-au adus a- 
portul cei trei specialiști, 
ing. agronom Cornel Că
linescu. dr. veterinar Se
lim Gemaledin și ing. zoo
tehnist Nusuret Iesughei — 

tripletă de aur a comunei, 
oameni de numele cărora 
sînt legate principalele suc
cese ale gospodăriei.

Am recunoscut același 
stil de muncă, devenit tra
ditional. și în ședințele de 
lucru, scurte, Drompte, la 
obiect, fără minute sau cu
vinte de prisos. Oamenii 
se înțeleg din ochi, știu 
ce-au făcut azi și ce le 
rămîne pentru mîine, ho
tărăsc pe Ioc, critica e as
pră și dreaptă, greșeala 
n-are sorți să se mai repe
te. La ce a dus această 
hărnicie, această „lăcomie 
de muncă" după cum îi 
spun oltinenii ?

Dinamica înfăți
șării satului

Oltina e una dintre co
munele, desigur multe, un
de creșterea pe verticală 
nu se traduce numai în ci
fre de bilanț. în cantități 
de produse. în imaginea 
grăitoare a averii obștești, 
ci și în fata de fiecare zi 
a comunei, în fața caselor 
și a oamenilor.

Electrificarea e veche, 
canalizarea principalelor u- 
liți a urmat si va urma. 
Nu voi înceta, desigur, 
să-mi exprim regretul că 
această frumoasă comună 
dobrogeană, așezată în 
amfiteatru pe marginea 
lacului Oltina. cu fruntea 
încinsă de livezi și vii, că 
această frumoasă comună, 
după cum spuneam, n-are 
norocul șoselei de asfalt. 
Efortul oltinenilor de a as
tupa noroiul toamnelor și 
colbul verii a însemnat 
zeci de vagoane de piatră 
aruncate pe sosea și pe u- 
liți, un efort ce nu s-a 
fructificat însă din plin. 
Pămîntul e lacom de pia
tră, așa cum oltinenii erau 
lacomi de pămînt. S-au 

construit trotuare pietruite 
și chiar un trotuar beto
nat, s-au răsădit și anul 
acesta mii de fiori. Vor fi 
acoperite de praf la vară 
și de noroi la toamnă, iar 
aceasta îi necăjește pe oa
meni și îi ambiționează în 
lupta cu ulițele lor stră
vechi.

In comună s-a construit 
mult. Un mare magazin u- 
niversal cu etaj, brutărie 
și cofetărie, casă cu două 
apartamente pentru ingine
rii cooperativei, dispensar 
veterinar, un combinat da 
preparare industrială a nu
trețurilor, iar acum un se
diu administrativ care va 
fi predat la cheie de 1 
Mai, Nu voi mai socoti ca
sele noi, nici televizoarele 
sau aparatele de radio fâ
nul trecut s-au vîndut prin 
cooperativele de consum 60 
de televizoare și 300 gar
nituri de mobilă), voi a- 
dăuga doar că sătenii au 
trecut în masă la cumpă
rarea bunurilor de folosin
ță îndelungată și a produ
selor industriale cele mai 
variate, ceea ce a provo
cat un salt al nivelului de 
civilizație și trai. Semnifi
cativ mi s-a părut, de a- 
semenea. că media veni
tului anual pe o familie se 
ridică aici la circa 18 000— 
20 000 lei și că sumele de
puse de cooperatori la 
C.E.C. ating cîteva mili
oane.

Revenind la noțiunea 
discutată, lăcomia de mun
că, aceasta s-a tradus pînă 
ia urmă, ca rezultat, în
tr-un nivel de viată demn 
și prosper, pe care acești 
oameni si l-au creat cu 
mîinile lor. Pentru toata 
cele de mai sus nu voi în
ceta niciodată să-i admir 
și să-i iubesc pe oltineni, 
și să mă bucur că i-am 
regăsit la cîrma primăve
rii, în această primăvară 
fierbinte.
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O delegație 
a Marii Adunări Naționale 

a plecat în Franța

SPORT
COMPORTĂRI

răsfoind presa străină

Luni la amiază a părăsit Capi
tala, plecînd la Paris, o delegație 
a Marii Adunări Naționale, care 
va face o vizită în Franța, la invi
tația Adunării Naționale Fran
ceze.

Din delegație fac parte deputății! 
acad. Ilie Murgulescu, vicepre
ședinte al Marii Adunări Națio
nale, cu soția, conducătorul dele
gației, Dumitru Popescu, președin
tele Comisiei de politică externă a 
Marii Adunări Naționale, redactor 
șef al ziarului „Scînteia", cu soția, 
ing. Ștefan Bîrlea, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului Național al 
Cercetării Științifice, acad. Șerban 
Țițeica, vicepreședinte al Acade
miei, ing. Cornel Mihulecea, ad-

Sosirea
PARIS 22. — Trimisul special 

Agerpres, Mircea Moarcăș, trans
mite : Seara, delegația Marii A- 
dunări Naționale a sosit la Paris. 
Pe aeroportul „Le Bourget", mem
brii delegației au fost salutați de 
Achille Peretti și Marcel Massot, 
vicepreședinți ai Adunării Națio
nale franceze, Robert Vizeț, secre
tar al Biroului Adunării Naționale, 
Lucien Neuwirth, chestor al Adu
nării Naționale, președinte al Aso
ciației de prietenie Franța-Româ- 
nia din cadrul Adunării Naționale' 
franceze, Renă Moinet, șeful proto
colului parlamentului francez, de 
deputați, de numeroși ziariștii Au 
fost de față Constantin Flitan, am
basadorul României la Paris, și 
membri al ambasadei române.

în salonul de onoare al aero
portului „Le Bourget", în scurtele 
alocuțiuni rostite, Achille Peretti și 
acad. Ilie Murgulescu au evocat 
prietenia și respectul care au carac-

junct al ministrului industriei con
strucțiilor de mașini, sculptorul 
Vida Geza, artist al poporului, 
vicepreședinte al Uniunii artiștilor 
plastici, scriitorul Aurel Rău, re
dactor șef al revistei literare 
„Steaua" din Cluj.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost salutată de 
tovarășii Gheorghe Necula și Mia 
Groza, vicepreședinți ai Marii 
Adunări Naționale, de președinții 
unor comisii permanente ale 
M.A.N., deputați, academicieni, 
oameni de știință, artă și cultură.

A fost de față Jean Louis Pons, 
ambasadorul Franței la București.

(Agerpres)

la Paris
terizat și caracterizează legăturile 
dintre Franța și România.

Vorbitorii au scos în evidență 
faptul că vizita delegației Marii A- 
dunări Naționale, a României con
stituie o demonstrație în plus a co
laborării fructuoase dintre Franța 
și România și în același timp o bună 
ocazie de a explora noi posibilități 
pentru o dezvoltare și mai trainică 
a relațiilor dintre cele două parla
mente. Vorbitorii au subliniat că 
relațiile dintre România și Franța 
manifestă o tendință vizibilă de a 
se lărgi, în interesul și avantajul 
ambelor țări. întîlnirile pe care 
membrii delegației parlamentare 
române le vor avea cu colegii lor 
francezi, deputați și membri ai 
Biroului Adunării Naționale, ai 
comisiilor sale, vor constitui ocazii 
propice pentru schimburi utile de 
păreri asupra unor probleme im
portante de interes comun.

Cronica zilei
Consiliul Național al Cercetării 

Științifice a oferit luni seară, în sa
loanele restaurantului „Athenee Pa
lace", un cocteil în cinstea partici- 
panților la „Reuniunea experți^- 
în politica științei, pregătitoare* 
conferinței miniștrilor științei din 
statele europene membre ale 
U.N.E.S.C.O.". Reuniunea își începe 
lucrările marți la București.

Au participat membri ai condu
cerii Ministerului Afacerilor Exter
ne și Ministerului învățământului, 
ai Biroului Executiv al Consiliului 
Național al Cercetării Științifice, ai 
Biro.ului Corpisiei naționale româ
ne pShtru U.N.E.S.C.©'. ?î"'aî' Pf'&i^' 
diului Academiei, academicieni și 
alți oameni de știință români.

Au luat parte reprezentantul la 
reuniune al directorului general al 
U.N.E.S.C.O., Y. de Hemptinne, di
rectorul diviziei de politică științi
fică din secretariatul U.N.E.S.C.O., 
experți în politica științei și ob
servatori din partea unor organis
me științifice internaționale, invi
tați la reuniune de U.N.E.S.C.O.

★
în continuarea turneului în țara 

noastră, artiștii Companiei italiene 
de teatru „Anna Proclemer — 
Giorgio Albertazzi" au interpretat, 
luni seara, în sala Ansamblului

artistic al U.G.S.R., piesa „Așa cum 
mă dorești" de Luigi Pirandello, în 
regia lui Giorgio Albertazzi, care 
deține și unul din roluri. Decorurile 
și costumele poartă semnătura lui 
Luca Sabatelli. La spectacol au a- 
sistat Ion Brad, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, Vasile Șandru, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, precum și Niccolo Moscato, 
ambasadorul Italiei la București.

Membri ai Companiei italiene de 
teatru „Anna Proclemer — Giorgio 
Albertazzi" au făcut luni o vizită la 
Comitetul de Stat pentru Cultura 

’■'și Art»;- 'unde ătrfdst’pWftfiți’ "Țle” 
' prof, uriiv. dr. docent’ Alexandru 
Bălăci, vicepreședinte al C.S.C.A.

în aceeași zi, artiștii italieni s-au 
întîlnit cu oameni de teatru din 
Capitală, la sediul Asociației oa
menilor de artă din instituțiile 
teatrale și muzicale. ,

★
Luni a plecat la Beirut secreta

rul general al Secretariatului Ge
neral al Consiliului de Miniștri, 
Ion Drăgan, care la invitația lui 
N. Akkari, secretar general ăl 
Președinției Consiliului de Miniștri 
din Liban, va face o vizită priete
nească în această țară.

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)

opinii pe această temă, se cere ca 
stadiul analizei gramaticale să fie 
depășit, pentru a face loc unei in
terpretări mai largi a tuturor ele
mentelor componente ale textului, a 
tuturor mijloacelor de expresie care 
se completează reciproc și care toate 
— în virtutea unui principiu unifi
cator — converg în vederea reali
zării unui anumit efect artistic. In
tervin atunci „contraargumentele" 
binecunoscute care tind să pună a- 
semenea sarcini pe seama lecțiilor 
de istorie și teorie a literaturii. Se 
trece cu vederea faptul că, și din 
acest punct de vedere, în școală nu 
se trag toate foloasele posibile de 
pe urma lecturii, dat fiind că pro
fesorii — datorită aceleiași pregătiri 
sumare în domeniul stilisticii — sînt 
obișnuiți să se rezume numai la ana
liza, uneori cu adevărat școlărească, 
a conținutului unei opere literare 
și uită că valoarea unui text rezul
tă nu numai din ideile pe care le 
cuprinde, ci și din modul în care 
sînt exprimate.

Chiar și numai din relatarea 
succintă a rtiodului în care se predă 
astăzi, în școală, gramatica, rezultă 
clar că analiza stilistică nu mai poa
te lipsi din arsenalul metodelor fo
losite la lecțiile de limba română. 
Că datorită multiplelor sale posibi
lități de explicare și de subliniere 
a valorilor expresive specifice unui 
anumit text, analiza stilistică com
pletează, de fapt, contribuția pe care 
studiul gramaticii și acela al litera
turii române o aduc la ini
țierea tinerilor în exegeza operelor 
literare și fundamentează toto
dată o exigență sporită față de 
modul de a scrie și de a vorbi al ti
nerelor generații, ajutîndu-le să 
stăpânească nu numai normele unei 
exprimări corecte, dar să-și însu
șească și procedeele unei comunicări 
expresive. — într-un cuvînt — să 
cultiv» exprimarea aleasă. Sînt tot 
atîtea motive pentru care apreciem 
ca foarte actuală necesitatea înnoirii, 
în sensul preconizat mai sus, a pro
gramei de predare a limbii române 
în școala noastră de cultură gene
rală, chemată astăzi mai mult ca 
oricînd să nu rămînă excesiv tribu
tară tradițiilor unei gramatici sco
lastic» sau ale unei retorici clasice.

Spre a determina o perfecționare 
a procesului de învățămînt în acest 
domeniu nu sint, firește, suficiente 
îmbunătățiri aduse programelor și 
manualelor școlare. E necesară a- 
doptarea unei noi optici în litera
tura pedagogică de specialitate, tre
bui» cultivată în rîndurile cadrelor

didactice o viziune mai largă în 
ceea ce privește valoarea instructiv- 
educativă a limbii și a literaturii, 
importanța analizei acestora în edu
cația multilaterală a tineretului. In 
acest sens, Societatea de științe fi
lologice va organiza, în curînd, o 
sesiune cu tema „Analiza stilistică 
a prozei literare", urmînd ca, în anul 
viitor, să se dezbată, în cercurile 
largi ale profesorilor de specialitate 
și cu concursul secuilor de limbă 
și literatură română, de limbi străine 
și de literatură universală, proble
mele analizei stilistice a poeziei și 
a dramaturgiei. Sînt doar cîteva ac
țiuni dintr-un program de măsuri, 
care urmează să fie amplificat și 
permanentizat în timp, astfel ca pre
darea limbii și a literaturii române 
în școală să se bazeze, într-adevăr, 
pe o concepție modernă. Elaborînd 
și aplicînd un asemenea program, 
vom contribui la desăvîrșirea forma
ției umaniste a tinerilor, le vom trezi 
gustul pentru creația literară, inte
resul și respectul pentru reliefarea 
tezaurului de valori expresive ale 
limbii române — interes și respect 
cii care vor rămînea și după termi
narea anilor de studii.

CONTRADICTORII
Sîntem mai aproape de ceea ce aș

teptăm de la campionat ? Aceasta 
este fireasca întrebare pe care ne-o 
punem după consumarea celei de a 
douăzecea zi a întrecerii, zi pe care 
am considerat-o un moment de vîrf 
al competiției.

Unele dintre datele ei ne îngăduie 
să considerăm că există o creștere a 
nivelului jocului practicat, atît din 
punct de vedere tehnic cît și tactic, 
la formarea acestei impresii contri
buind, cu precădere, reușitele echipe
lor ce par să fi atins forma cuvenită 
pentru această perioadă : Dinamo 
București, Dinamo Bacău. Petrolul, 
Jiul. De altfel, prin realizările obți
nute de către formațiile amintite a 
crescut și cota de interes din jurul 
campionatului, întrecerea echilibrîn- 
du-se, îndeosebi, în partea superioa
ră a clasamentului. Nu-i mai puțin 
adevărat, însă, că acest echilibru de 
forțe se datorează în mare măsură 
crizei de formă a unor echipe — 
Steaua, F. C. Argeș, Rapid, Farul — 
fapt care 
punctelor pe toată scara 
tului.

în ceea 
tuația s-a agravat prin absența for
tuită a lui Constantin, absență tradu
să în joc prin inexistența unui 
coordonator al intențiilor tactice, al 
eforturilor echipei, sub toate rapor
turile. Steaua a fost deficitară, în a- 
ceastă partidă, exact la capitolul în 
care a excelat adversara sa : organi
zarea jocului, premeditarea lui. Acest 
lucru a fost și consecința unor erori 
în alcătuire a formației, mai 
zis de păstrare (sau introducere) în 
liniile ei a unor jucători incapabili 
să răspundă exigențelor competiției, 
la ora actuală : Soo, Negrea, D. Ni
colae, acesta evident marcat de eve
nimentele ultimelor săptămîni. Golul 
înscris de Pîrcălab a fost _ 
tocmai ezitării lui D. Nicolae, 
faza respectivă.

Beneficiarul etapei este, fără doar 
și poate, Dinamo București, angajată 
acum în lupta pentru titlu.

Este drept, la dobîndirea poziției 
avantajoase pe care o are au contri
buit și cele două 
1—0 din lovituri 
atît de adevărat 
du-se de fruntea 
moviștii 
evoluția 
tida cu 
aproape 
tru fotbalul modern (multă mișcare 
pe teren, asigurarea cursivității jo
cului printr-o neîntreruptă circulație 
a balonului, sprijinirea omului care 
concepe acțiunea etc., etc., sobrietate 
pe teren, o mare putere de concen
trare. Sînt elemente care dovedesc că 
„noua" echipă Dinamo se află pe

- drumul dfeftfiiril-'propriei'.sale>>persow>i,» 
nalîtăți Șl că activitate^' ântrenoru-rf '

a permis o distribuire a 
clasamen-

ce privește pe Steaua, si-

bine

posibil 
în

meciuri cîștigate cu 
de la 11 m, dar tot 
este că; apropiin- 

clasamentului, dina- 
lucrurile în serios,au luat

echipei — îndeosebi în par- 
Steau’a — dezvăluind virtuți 
surprinzătoare : valențe pen-

0 importantă hotărire 
a Comitetului 

Executiv al C.I.O.
J5

lui Bazil Marian nu se desfășoară în 
van.

Vor fi confirmate sau infirmate 
aceste opinii, în viitorul apropiat 7 
Poate că nu, poate că da. Acest răs
puns este valabil, fără nici o modifi
care, și pentru întrebarea ce se află 
în introducerea comentariului de 
față, întrebare referitoare la întreaga 
competiție. El are darul să ne evi
dențieze, totodată, ceea ce caracteri
zează actualul campionat : incertitu
dinea, concretizată în comportările 
contradictorii ale echipelor și jucă
torilor, de la o etapă la alta, de la o 
perioadă la alta...

înainte de a încheia, cîteva cuvin
te despre atmosfera de remarcabilă 
sportivitate în care s-au desfășurat 
meciurile etapei. Deci, se poate și 
așa ! Aceleași aprecieri pozitive și 
pentru arbitraje, cu excepția celui 
din partida Rapid—Progresul.

La Chateau de Vidy. în apropiere 
de Lausanne, s-a întrunit Comite
tul Executiv al C.I.O., chemat să 
reexamineze participarea Republi
cii Sud-Africane la Jocurile Olim
pice de la Ciudad de Mexico. După 
lungi discuții, s-a adoptat hotărîrea 
de a se trimite tuturor membrilor 
C.I.O, o telegramă prin care 
comandă anularea invitației 
Republicii Sud-Africane de 
parte la J.O.

Comentatorii relevă faptul 
tărîrea Comitetului Executiv 
luată în unanimitate, 
aici concluzia că o parte din mem
brii comitetului, la interval de două 
luni, au revenit asupra votului lor 
de la Grenoble, vot care amenința 
cu o sciziune în mișcarea olimpică. 
Mulți au considerat că C.I.O., în 
ansamblul său, a procedat cu prea 
multă ușurință în votul de la Gre
noble. în ce privește noul vot prin 
corespondență, rezultatul său are 
toate șansele să fie cel al rațiunii 
și al triumfului ideilor olimpice.
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Valentin PAUNESCU

PRIVEȘTE Șl PE CEI MARI
Fotbalul celor mici a fost dumi

nică dimineață stăpînul Stadionului 
Republicii într-o ambianță perfect 
asemănătoare cu aceea care defi
nește disputele seniorilor. O gale
rie de mii de liceeni, inventivă în 
scandări, continuu înflăcărată dar 
și cam prea pătimașă cerea victoria 
lui „L“ din București în fața cole
gilor din Cluj. Vn joc aprig, cu 
deajunse „faulturi", un gol înscris 
din ofsaid „clar", chiar nici „pro
testele" sau „simulările" n-au 
lipsit...

A fost duminică o veritabilă săr
bătoare a relansării fotbalului din 
școlile generale și din licee pe 
orbita interesului general prin so
lide mijloace publicitare de care 
are atîta nevoie sportul. Și am dori 
inițiativa și acțiunea ziarului 
„Sportul" trecută de pragul festiv 
și încetățenită definitiv în viața 
liceelor din țară. Ni se pare însă 
corectă și indispensabilă colabo
rarea publicitară din partea tuturor 
ziarelor, eliminîndu-se tendințe de 
„concurență" și „rivalități". La 
urma urmei toată lumea țintește 
spre țelul comun, și firesc, de pro
movare a fotbalului-junior. Poate 
așa se, va reuși mai. repede să se 

T.'înlătiire ' și inerția federației" de 
specialitate care parcă n-aude,' n-a 
vede cînd vine vorba de problema 
juniorilor...

Astăzi ți mîine după amiază pe 
stadionul Dinamo se dispută patru 
partide între patru echipe repre
zentative ale școlilor profesionale 
din București, Timișoara, Craiova 
și Sibiu, reprezentînd laolaltă peste 
16 000 de elevi. Pentru școlile pro
fesionale, dintotdeauna surse ma
sive de talente pentru sportul ro
mânesc, pornind de la box și pînă 
la fotbal, s-a instituit trofeul „Pri
măvara". Echipa care va cîștiga 
acest trofeu este obligată să-l a- 
pere, în răstimp de două luni, în 
fața unui „challenger" rezultat prin 
tragere la sorți dintre reprezentati
vele școlilor profesionale din țară.

Cele patru formații care joacă as
tăzi și mîine pe stadionul Dinamo 
poartă efemer numele de „Ripen- 
sia“, „Juventus", „F. C. Craiova" și 
„Șoimii", fiind „patronate" de foștii 
internaționali ai fotbalului nostru 
Bindea și Deheleanu, Brandabura, 
Dunăreanu și Dragoman. Pentru 
publicul matur, pentru fotbaliști și 
pentru arbitri, prezintă interes și 
faptul că toate cele patru partide 
se vor juca după unele reguli me
nite să încurajeze practic jocul o- 
fensiv : aruncările cu mîinile de la 
tușă vor fi înlocuite cu lovituri in- 

■,dlre'<:t-e‘"exec’uțate -cii piciorul, ■ cor
netele se vor bate de pe locul de1 
unde a ieșit balonul (pînă la mar
ginea careului de șase metri), la 
loviturile libere în prima fază nu 
va exista ofsaid (ca la camere) 
spre a se combate „zidul".

Zdenek Klima si Ivan Synek sem
nează în „Rude Bravo", organ central 
al P.C. din Cehoslovacia, un articol 
intitulat „înaintea unui nou pas spre 
conferința mondială" și avînd subtit
lul „Cu ocazia începerii activității 
comisiei pregătitoare la Budapesta" 
în care se arată :

La 24 aprilie a.c. se vor întîlnl 
la Budapesta reprezentanții partide
lor comuniste și muncitorești la șe
dința comisiei stabilite pentru pre
gătirea Adunării internaționale a co
muniștilor care urmează să aibă loc 
la Moscova la sfîrșitul anului 1968.

Opinia publică cehoslovacă și mon
dială așteaptă, desigur, cu interes 
felul cum se va reflecta noua reali
tate politică internă cehoslovacă în 
poziția delegației P.C.C., cu atît mai 
mult cu cît în programul de acțiune 
se subliniază că „Partidul Comunist 
din Cehoslovacia se va manifesta 
mai activ și în domeniul mișcării 
comuniste si 
nale".

Cu toate 
vorba, după 
rînd despre 
zat.orice legate de activitatea comi
siei pregătitoare, totuși se poate pre
supune că mijlocul de rezolvare a lor 
va fi. într-o măsură însemnată, im
primarea unui caracter de 
blu pregătirilor conferinței 
le. De aceea, considerăm că 
tia P. C. din Cehoslovacia 
bui încă la această întîlnire să își 
afirme în mod consecvent punctul 
de vedere propriu fată de proble
matica conferinței mondiale.

Despre ce punct de vedere est» 
vorba în primul rînd ?

Referindu-se la faptul că la întîl
nirea consultativă de la Budapesta 
a fost pusă practic baza pentru or
ganizarea conferinței mondiale a 
partidelor comuniste și muncitorești, 
articolul arată : Prin aceasta însă 
nu au fost îndepărtate multe pro
bleme nerezolvate pînă în prezent. 
A rămas fără răspuns în special în
trebarea principală : Va îndeplini 
conferința mondială speranțele care 
sînt legate de ea ? Va aduce rezul
tate practice 
numai de o 
unității ? Va ajuta la îndepărtarea 
divergențelor _ L1-..L 1.........2,___ ,
sau nu ? Mai pe scurt, va atinge 
scopul care și l-a propus : de a întări 
unitatea de acțiune a partidelor co
muniste și muncitorești și a tuturor 
forțelor aritiirrtperialiste ?

care șl le pun 
țări sint în

muncitorești internatio-

că la Budapesta va fi 
cit se pare, în primul 
unele probleme organi-

ansam- 
mondla- 
delega- 
ar fre

reale. sau va fi vorba 
manifestare festivă a
existente în mișcare.

,Vrem cupa!” au scandat 90 de minute liceenii bucureșteni... iar echipa 
lor a cucerit-o! Revanșa, duminica viitoare la Clujl

SANCȚIUNE EXEMPLARA
V

Actul aproape incalificabil săvîr- 
șit de Traian Ogrinjean, antrenor 
federal la F. R. Box, asupra unui 
coleg din redacția „Sportul", act 
despre care au relatat luni ziarele, 
a declanșat o ripostă rapidă din 
partea biroului Federației de box. 
Analizînd comportarea huliganică a 
lui Ogrinjean, biroul a hotărît să 
propună C.N.E.F.S. imediata lui 
destituire din funcție.

Ieri biroul C.N.E.F.S. s-a declarat 
acord cu propunerea F.R.B. și 
destituit pe Ogrinjean din pos- 
de antrenor federal. Consemnăm

de 
l-a 
tul 
și aprobăm rapiditatea și modul 
exemplar în care ambele organis
me au înțeles să acționeze spre a 
curați lumea sportivă de elemente 
înrăite. Altfel, urmînd „logica" lui 
Ogrinjean, ce s-ar mai întîmpla 
intr-o zi dacă pe vreun gazetar 
s-ar supăra un antrenor de... tir ?

ȘiTimpul probabil pentru 24, 25 
26 aprilie. In țară : vreme căldu
roasă și în general frumoasă. Cerul 
va fi variabil. Innourări mai pronun
țate se vor produce în a doua parte 
a intervalului, cînd vor cădea ploi 
slabe și locale. Vînt slab pînă la po
trivit. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 2 și 7 grade în nordul 
țării și între 7 și 13 grade în sud. 
Temperaturile maxime vor oscila în
tre 16 și 26 de grade, local mai ridi
cate. In București : vreme călduroasă 
și în general frumoasă, cu cerul va
riabil, favorabil ploii slabe spre sfîr- 
șitul intervalului. Vînt slab pînă la 
potrivit. Temperatura în creștere, la 
început.
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în ziua de 20 aprilie a.c. a încetat 
din viață Adrian Maniu, unul din
tre reprezentanții de seamă ai lite
raturii române contemporane.

S-a născut la București, la 6 fe
bruarie 1891, ca fiu al lui Grigore 
Maniu, jurist și gazetar din cercu
rile social-democratice. După absol
virea Facultății de drept din Bucu
rești, Adrian Maniu se consacră 
poeziei și jurnalisticii, desfășurînd 
o asiduă colaborare la revistele 
vremii, printre care publicațiile 
„Chemarea" și „Socialismul".

Debutînd sub semnul simbolis
mului și modernismului („Figuri 
de ceară" — 1912), Adrian Maniu a 
adăugat treptat observații ^asupra 
mediului social, accente protestata
re și atitudini antirăzboinice în ci
clul de poezii „Războiul", ajungînd 
cu volumele „Lingă pămînt", „Dru
mul spre stele", „Cartea țării" și 
„Cîntece de dragoste și moarte" la 
descoperirea frumuseților folcloru
lui, înțelese ca valori fundamentale 
ale vieții și creației. Evoluția lite
raturii lui Adrian Maniu, marcată 
de numeroase alte lucrări în poe
zie și proză („Salomeea". „Din pa
harul cu otravă", „Vrăjitoarea ape
lor" etc.), de o susținută 
publicistică (culegerea 
primăverii și flăcări de 
s-a împlinit cu scrierile 
Eliberare, adunate în 
„Cîntece tăcute" și „Versuri și pro
ză".

Adrian Maniu s-a remarcat ca 
un pasionat și competent cronicar 
al plasticii noastre, publicînd și 
două studii valoroase în acest do
meniu : „La gravure en bois en 
Roumanie" și monografia „Theodor 
Aman". Totodată el s-a afirmat și 
în literatura dramatică scriind pie
sa în versuri „Meșterul", iar în co
laborare cu Ion Pillat a dramatizat

basmul „Tinerețe fără bătrânețe" 
și romanul lui Nicolae Filimon 
„Ciocoii vechi și noi" („Dinu Pătu
rică"). Tot în colaborare a dat tea
trului și alte creații cum sînt „Fata 
din dafin", „Rodia de aur" și „Mo
tanul încălțat".

Adrian Maniu a dăruit literaturii 
noastre traduceri remarcabile din 
creația artistică universală : „Peer 
Gynt" de H. Ibsen, „Clopotul scu
fundat" de G. Hauptmann, „Cînte- 
cul Niebelungilor", poemele lui 
Li Tai Pe, antologia baladei rusești, 
Cîntece bătrîne și povești în 
suri.

în 1938 creația poetului a 
distinsă cu Premiul Național 
Poezie, iar în 1964 cu premiul
hail Eminescu" al Academiei Repu
blicii Socialiste România,

Spirit neliniștit, preocupat de 
multiplele aspecte ale artei și li
teraturii, autorul „Cîntecelor tăcu
te" face parte din rîndul creatori
lor de prestigiu ai literelor române, 
reprezentînd în evoluția poeziei 
noastre o ilustrativă sinteză între 
modernism și tradiție. Distins în 
1966 cu „Meritul cultural" clasa a 
Il-a, Adrian Maniu s-a bucurat de o 
caldă și unanimă apreciere, fiind 
pînă la sfârșitul vieții prezent în 
literatura noastră contemporană.

Amintirea lui va rămîne veșnic 
vie în inimile noastre.

ver-

„Mi-

activitate 
„Focurile 
toamnă"), 
de după 
volumele
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Corpul neînsuflețit al defunctului 
se află depus la capela cimitirului 
Bellu.

înhumarea va avea loc în ziua de 
marți, 23 aprilie a.c., ora 16, la 
cimitirul Bellu.

Aceste întrebări pe 
comuniștii din multe 
întregime justificate.

Articolul se referă 
la divergentele care 
carea muncitorească, 
serie de partide comuniste, inclusiv 
din țările socialiste, au pînă în pre
zent fată de conferința mondială o 
poziție negativă sau reținută. Există 
,mari deosebiri de vederi — arată 
autorii articolului — și între acele 
partide care și-au manifestat dorința 
de a participa la conferință.

Apare, deci, întrebarea : are. în 
această situație, conferința vreun 
sens ?

Răspunsul la această întrebare de
pinde, în esență, de înțelegerea con
ferinței mondiale și a sarcinilor 
care trebuie să le rezolve.

Atît timp cît se va rămîne 
vechile reprezentări cu privire 
necesitatea unității monolitice a 
turor partidelor comuniste și se 
înțelege conferința ca o adunare o- 
ficială care să manifeste această uni
tate, conferința mondială bineînțeles 
că nu ar aduce un mare folos, ne- 
maivorbind de faptul că o asemenea 
înțelegere nu corespunde realității.

Dacă însă nu considerăm conferința 
mondială drept un consiliu suprem 
care trebuie să rezolve în mod defi
nitiv toate problemele, ci drept unul 
din forurile activității normale ale 
mișcării, de schimb de opinii care 
contribuie la cunoașterea reciprocă, 
mai profundă a părerilor partidelor 
comuniste, la verificarea justeței prac
ticii de pînă acum, la înțelegerea te
meinică a diversității dezvoltării 
mondiale și la examinarea puncte
lor de vedere comune și rezolvarea 
problemelor mondiale fundamentale, 
este neîndoios că conferința mon
dială este pe deplin justificată.

De aceea considerăm ca o sarcină 
de cea mai mare importanță a comi
siei pregătitoare, pentru realizarea 
căreia Partidul Comunist din Ce
hoslovacia ar trebui să depună toate • 
eforturile, faptul că în decursul pre
gătirii conferinței și la conferința 
însăși să se ajungă la o discuție cu 
adevărat multilaterală, deschisă (nici
decum la o serie de monologuri) des
pre problemele concrete ale evoluției 
mondiale și despre căile și posibili
tățile de ridicare a capacității de 
acțiune a mișcării. Este necesar să 
se treacă de la epuizarea probleme
lor organizatorice și procedurale șl 
să se concentreze atenția asupra 
părții de conținut a pregătirii con
ferinței.

Arătînd că programul propus 
conferinței : „Sarcinile actuale ale 
luptei împotriva imperialismului — 
unitatea de acțiune a partidelor co
muniste și muncitorești și a tuturor 
forțelor antiimperialiste" creează pre
mise favorabile, articolul relevă că 
nu ar trebui însă în nici un caz să 
fie vorba de o declarare verbală a 
luptei- împotriva imperialismului, ci 
de faptul că fiecare partid, pe baza 
unei analize temeinice și lucide a 
realității mondiale și a situației din 
țara sa, să se gîndească la posibilită
țile concrete ale aportului său la a- 
ceastă luptă, la creșterea atractivi- 
tățli ideilor socialismului și să vină 
cu propuneri corespunzătoare.

Această înțelegere a conferinței 
bineînțeles că nu >oate să garan
teze identitatea absolută de vederi 
a tuturor partidelor frățești în pro
blemele dezbătute. Aceasta este dată, 
in primul rînd, de diversitatea e- 
normă de condiții în care acționează 
diferitele partide și de sarcinile pe 
care le rezolvă în etapa actuală. A- 
ceasta însă nu exclude posibilitatea 
găsirii unui punct de vedere comun

în continuare 
există în miș- 
la faptul că o

pe

la 
la 

tu- 
va

!ntr-o serie de probleme fundamen
tale ale evoluției contemporane și ale 
luptei antiimperlallste.

Din aceasta decurge și caracterul 
documentelor, cu a căror adoptare 
trebuie să culmineze dezbaterile 
conferinței mondiale. Partidul Co
munist din Cehoslovacia, se arată în 
articol, s-a situat încă mai de mult pe 
poziția că la conferință ar trebui să 
rezulte concluzii cu caracter nedoc
trinar, concluzii care să exprime gra
dul atins în cunoașterea mișcării, 
care să formuleze concret și realist 
țelurile comune ale mișcării în etapa 
actuală și, împreună cu acordurile 
cu privire la acțiunile concrete ale 
luptei antiimperialiste, să creeze pre
misele necesare pentru desfășura
rea unei largi inițiative a diferitelor 
partide. Ar trebui să fie asemenea 
documente pe a căror bază g-ar pu
tea forma și o grupare politică mai 
largă, de a căror realizare, în lupta 
împotriva imperialismului, pentru 
pace și democrație în lume, ar fi 
interesate mișcarea de stînga și de
mocratică

Această Înțelegere a conferinței 
creează, după părerea noastră, con
dițiile reale pentru ca în mișcare să 
se afirme procesul de unificare care 
să cimenteze partidele comuniste și 
muncitorești pe baza țelurilor co
mune, a respectării condițiilor și 
punctelor de vedere diferite, fată de 
anumite probleme.

Ce decurge practic din aceasta ? 
In nici un caz nu ar fi just să se 

conteze pe un oarecare automatism 
al unificării, conform schemei atot
puternice : conferința = întărirea 
unității. Este vorba, în primul rînd, 
de a organiza toate pregătirile con
ferinței, astfel încît ea să contri
buie, într-adevăr, în mod maximal, la 
întărirea unității mișcării.

Referindu-se la sarcinile comisiei 
pregătitoare a conferinței mondiale, 
autorii articolului arată : $tim că nu 
există nici o rețetă unică. Există 
însă principii verificate, a căror a- 
firmare și strictă respectare poate 
să contribuie la atingerea acestui 
scop. Acestea sînt principiile unor 
conferințe pe deplin deschise și a 
pregătirilor lor de către toate parti
dele frățești, ale adevăratului de
mocratism și egalității în drepturi. 
Este și principiul neamestecului și 
respectării independentei diferitelor 

.-..partide, precum și toleranta nece- 
■ ; sară-i'față-de opiniile lor. Ar ajuta 

mult Și faptul dacă în activitatea 
mișcării ar fi excluse practicile di
plomației clasice și a tratativelor de 
culise și s-ar afirma principiile to
vărășiei și sincerității.

Acestea toate sînt principii d» 
multe ori repetate, de toți sublinia
te. dar nu întotdeauna aplicate in 
mod consecvent.

Multe complicații și chiar și daune a 
generat în trecut atitudinea neelasti
că față de opiniile diferite, tendința 
de a înlocui aspecte reale cu dorințe 
de neîmplinit.

Multiplicitatea formelor și diferen
țierea obiectivă a multor fenomene 
mondiale este, de altfel, recunoscută 
în mod teoretic, însă reflectarea lor 
necesară în pozițiile diferitelor parti
de frățești este considerată ca o îm
prejurare neavenită, poate chiar ți 
suspectă.

Nu se poate deci de aceea să ne mi
răm că unele partide frățești, ca ur
mare a evoluției lor proprii, a altor 
condiții obiective, tradiții și experien
țe proprii, privesc ideea conferinței 
eu neîncredere și cu anumite rezerve, 
înțelegem, de pildă, cît este de greu 
pentru tovarășii iugoslavi de a-și re
considera poziția față de conferință, 
cînd un mare număr de partide nu 
au considerat pînă in prezent nece
sar să se distanțeze în mod public 
de etichetarea nejustă a Uniunii Co
muniștilor Iugoslavi în Declarația din 
1960. Continuitatea subliniată față de 
acesț document face să crească și 
mai mult rezervele lor. De asemenea, 
atacul nepotrivit împotriva P.C.R. la 
întîlnirea consultativă de la Buda
pesta nu a contribuit desigur la crea
rea unei atmosfere corespunzătoare 
pentru pregătirea conferinței. Consi
derăm, de aceea, că Partidul Comu
nist din Cehoslovacia nu ar trebui 
numai să accentueze din nou intere
sul său pentru participarea U.C.I. și 
Partidului Comunist Român la confe
rința mondială, dar să și întreprindă 
în această direcție eforturi cuvenite.

Arătindu-se că rămîne deschisă 
problema unei participări reale la 
conferința mondială a unor partide, 
în artiăol se scrie : Sîntem convinși 
că respectarea strictă a principiilor 
amintite este premisa fundamentală 
pentru antrenarea altor partide fră
țești la participarea la conferința 
mondială și la pregătirile ei.

Credem că este necesar ca prin 
pași practici să se împrăștie eventua
lele temeri ale diferitelor partide co
muniste că aceste principii nu vor fi 
respectate.

în ceea ce privește unele partide 
care vor hotărî să nu participe la 
conferința mondială, aceasta nu ex
clude posibilitatea contactelor cu 
ele, în problemele pregătirii confe
rinței, și în nici un caz hotărîrea 
lor nu ar trebui să influențeze re
lațiile reciproce cu aceste partide. 
In legătură cu rezolvarea proble
mei participării nu poate fi evitată 
nici problema așa-ziselor partide pa
ralele.

Munca din
nu poate să devină 
de pregătire a 
diale. Perioada dinaintea 
tei va trebui să însemne 
tate ideologică intensă în 
mișcării, un mare număr
«uitări și întîlniri bi și multilaterale, 
ar trebui să ducă la diferite semi- 
narii teoretice și la o amplă dezba
tere asupra problemelor cheie ale 
contemporaneității în paginile presei. 
O asemenea pregătire democratică a 
conferinței mondiale de la sine ar 
contribui la activizarea în întregim» 
a mișcării și la aceea că conferința 
mondială ar deveni un pas însemnat 
în întărirea capacității ei de acțiune.

comisia pregătitoare 
forma 

conferinței 
conferin-

o activi- 
interiorul 
de con-

unică 
mon-
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a spus 
la Te
ză gă- 
de a 
pentru

Lrotin

asigurart so- 
de aici la 

politice și li- 
fundamentale.

Conferința internațională

Mesajul adresat de președintele Adunării
Generale a 0. N. U., Corneliu Mănescu

CORESPONDENȚA DIN TEHERAN DE LA NICOLAE POPOVICI

Moderna clădire a 
Parlamentului iranian, 
ridicată de curînd, găz
duiește de luni prima 
Conferință internațio
nală a drepturilor omu
lui, organizată cu prile
jul împlinirii a 20 de 
ani de la proclamarea 
Cartei universale a 
drepturilor omului. La 
lucrările acestei reuniu
ni participă peste 100 de 
delegații, reprezentând 
state membre ale O.N.U. 
și organizații internațio
nale. Din partea Româ
niei participă o delega
ție condusă de Avram 
Bunaciu, președinte al 
Comisiei constituționale 
a. Marii Adunări Națio
nale.

Participanta la reu
niune au fost salutați 
în ședința inaugurală 
de șahul Iranului, 
Mohammad Reza Pah
lavi Aryamehr. Refe- 
rindu-se la principiile 
înscrise în Declarația 
universală a drepturi
lor omului, șahul Ira
nului a subliniat nece
sitatea ca acestea să 
fie adaptate prezentu
lui, ținînd seama de 
faptul că, în decursul 
ultimelor două decenii, 
condițiile vieții politi
ce și materiale ale u- 
manității s-au trans
format. „Vna din frî- 
nele existente în calea 
deplinei realizări a 
drepturilor omului —a 
spus șahul Iranului — 
o constituie decalajul 
care nu încetează să 
se mărească între 
tiunile bogate și cele 
în curs de dezvoltare".

Secretarul general al 
Națiunilor Unite, U 
Thant, a rostit un 
discurs care constituie 
totodată mesajul pen
tru „Anul internațional 
al drepturilor omului". 
U Thant a făcut un tur 
de orizont asupra acțiu
nilor și inițiativelor 
O.N.U. în ultimii 20 
de ani îndreptate în 
direcția afirmării și 
apărării principiilor 
înscrise în Declarația u- 
niversală. In acest sens, 
a spus U Thant, Adu
narea Generală a con
sacrat anul 1968 drept 
„Anul internațional al 
drepturilor omului". Ex
periența ultimilor 20 
de ani a demonstrat că 
ordinea internațională 
este strîns legată de 
respectarea drepturilor 
tuturor ființelor uma
ne. Dezvoltarea econo
mică reclamă înfăptui
rea drepturilor econo
mice
— o 
vată, 
cală, 

na-

cultură, 
ciale, și 
drepturi 
bertăți 
Ea necesită înțelegere 
reciprocă și cooperare 
între națiuni. Eforturile 
O.N.U. în domeniul 
drepturilor omului și 
în special pregătirea a- 
cestei conferințe au a- 
rătat tocmai urgența 
luptei Națiunilor Unite 
împotriva discriminării 
rasiale și a politicii de 
apartheid — una din
tre cele mai flagrante 
încălcări ale drepturi
lor și libertăților fun
damentale ale omului.

Secretarul general al 
Națiunilor Unite 
că reuniunea de 
heran va trebui 
sească mijloace 
duce la lupta 
recunoașterea drepturi
lor omului, luptă strîns 
legată de pace, de pros
peritate și alte obiec
tive fundamentale ale 
O.N.U.

In funcția de preșe
dinte al conferinței a 
fost aleasă prințesa 
Asraf Pahlavi, sora 
șahului Iranului.

In continuare, Marc 
Schreiber, directorul di
viziei pentru drepturile 
omului din O.N.U., a 
dat citire mesajului a- 
dresat conferinței de 
către președintele celei 
de a XXII-a sesiuni a 
Adunării Generale 
O.N.U., Comeliu Mă
nescu, ministrul aface
rilor externe al Repu- ■ 
blicii Socialiste Româ
nia.

Conferința internațio
nală a drepturilor omu
lui, se arată in mesajul 
lui Comeliu Mănescu, 
constituie una din cele 
mai importante mani
festări inițiate în ca-, 
drul „Anului interna
tional al drepturilor o- 
Vtului".

Niciodată nu a fost 
atât de larg împărtășită 
ca în zilele noastre 
convingerea că pacea 
și securitatea pot domni 
în lume numai dacă 
omul se bucură de 
drepturile și libertățile 
sale fundamentale, iar 
înfăptuirea reală a a- 
cestor drepturi nu poa
te fi asigurată fără in
dependență politică, 
fără afirmarea deplină 
a suveranității, fără 
respectarea cu strictețe 
a dreptului fiecărui 
popor de a-și hotărî 
singur soarta — dezi
derat suprem într-o 
lume care a ajuns la 
un stadiu avansat de 
civilizație.

In ciuda tuturor efor
turilor depuse, în zilele 
noastre, martore ale 
unor cuceriri grandi-

și sociale de bază 
alimentare adec- 
asistență medi- 

dreptul la muncă.

(Urmare din pag. I)

oase tehnico-ștzințifice 
ale omului, mai sînt po
poare care luptă încă 
pentru înlăturarea do
minației coloniale ți a 
formelor de dependen
ță neocolonială, pentru 
apărarea ființei lor na
ționale. Colonialismul 
reprezintă cea mai fla
grantă încălcare a dem
nității și valorii ființei 
umane și negarea cea 
mai fățișă a dreptului 
popoarelor la indepen
dență ți suveranitate. 
Lupta pentru eliberare 
dusă împotriva colonia
lismului ți oricărei 
forme de dominație 
străină este o expresie 
grăitoare a năzuinței și 
dreptului popoarelor de 
a dispune de soarta lor, 
fără amestec străin.

In respectarea acestui 
drept se subliniază în 
continuare in mesaj, 
stă garanția desăvîrși- 
rii procesului de con
stituire și înflorire a 
națiunii — forță motrice 
de seamă a dezvoltării 
social-politice în lumea 
contemporană.

In unele părți ale lu
mii continuă încă inu
manele practici ale dis
criminării rasiale și ale 
politicii de apartheid 
care constituie o violare 
flagrantă a principiilor 
Cartei ți, în același 
timp, pun în pericol pa
cea și securitatea inter
națională.

Conferința internațio
nală a drepturilor o- 
mului de la Teheran 
este chemată să adopte 
un program care să 
tindă să asigure respec
tarea pe viitor în în
treaga lume a drepturi
lor și libertăților fun
damentale ale omului, 
fără deosebire de rasă, 
culoare, sex, limbă sau 
religie.

In numele acestui 
scop nobil, este necesar 
ca eforturile comunității 
internaționale să se u- 
nească în vederea în
făptuirii egalității în 
drepturi a oamenilor, a 
națiunilor, a statelor.

In încheierea mesa
jului se urează succes 
conferinței în pro
movarea respectării 
demnității umane, dez
voltării de sine stă
tătoare a tuturor na
țiunilor în conformi
tate cu voința si as
pirațiile lor fundamen
tale, colaborării . în
tre toate popoarele pe 
baza egalității în drep
turi, respectului re
ciproc și neamestecu
lui în treburile interne 
— singura cale care 
poate asigura pacea ți 
securitatea internațio
nală.

dolari, întreținerea trupelor șl ba
zelor militare pe teritoriile altor sta
te ca mijloace de înfăptuire a politicii 
Washingtonului de „jandarm interna
țional10 11, Programul' de austeritate luat 
de S.U.A., neabordînd cauzele de 
bază — povara cheltuielilor militare 
— este un paleativ și poate cel mult 
să atenueze efectele, dar nicidecum 
să smulgă din rădăcini greutățile fi
nanciare ale S.U.A.

10 Ia sută în 1966), iar cele ale Japo
niei cu 7 la sută (16 la sută în 1966). 
Dinamica exporturilor membrilor 
Pieței comune — îndeosebi a celor 
intracomunitare (7 la sută față de 10 
la sută în 1966) — a fost ceva mai pu
țin în scădere decît cea a exporturi
lor țărilor A.E.L.S. (2 Ia sută față de 
7 la sută în 1966).

Aritmia importurilor a fost mai ac
centuată la unele țări. Deficitul ba
lanței comerciale japoneze a fost, de 
exemplu, agravat de creșterea im
porturilor cu 22 la sută (17 la sută 
in 1966).

în ultima vreme, nori amenință
tori au început să apară Ia orizontul 
comerțului internațional al lumii ca
pitaliste, ca urmare a precipitării e- 
venimentelor în domeniul relațiilor 
financiare interoccidentale. Criza do
larului și a sistemului monetar occi
dental, afectînd dezvoltarea și stabili
tatea relațiilor comerciale, este de 
stringentă acuitate în cercurile fi
nanciare din Apus. „Viața lumii — a 
declarat președintele Franței, Charles 
de Gaulle — reclamă în prezent o ac
tivitate economică crescîndă și, în 
consecință, schimburi din ce în ce mai 
extinse. Ea cere deci un sistem mo
netar internațional care să justifice 
încrederea generală". Președintele 
francez a cerut adoptarea unei re
forme monetare internaționale, în 
concordantă cu extinderea și mobi
litatea schimburilor din timpurile 
noastre".

Administrația S.U.A., interesată în 
menținerea statu quo-ului pe planul 
relațiilor monetare interoccidentale, 
întrucît aceasta conservă privilegiile 
dolarului în calitatea sa de valută- 
cheie, a elaborat o veritabilă „stra
tegie privitoare la balanța de plăți". 
Este vorba despre programul anun
țat de președintele Johnson la începu
tul acestui an, despre orientarea către 
o politică deflaționistă (în scopul frî- 
nării importurilor) caracterizată prin: 
creșterea dobînzilor. restricții asupra 
mișcării capitalurilor, impozite ridi
cate etc. „America este nevoită să-și 
strîngă cureaua și să adopte un pro
gram de austeritate" — a precizat re
prezentantul Casei Albe. Calcu
lele experților demonstrează că 
ameliorarea balanței comerciale va 
avea efecte insignifiante asupra 
eliminării dezechilibrului de plăți. 
Cauza principală a „hemoragiei" de 
aur care anemiază dolarul rezidă 
în războiul din Vietnam, care costă 
S.U.A. zilnic peste 80 de milioane de

Dar politica comercială a Ca
sei Albe este de natură să atra
gă grave repercusiuni asupra desfă
șurării schimburilor internaționale, 
interoccidentale. într-un editorial re
cent, ziarul „Le Monde“ remarca: 
„Dacă guvernul american va păși pe 
calea «controlului schimburilor» des
chisă de planul Johnson, va fi înregis
trat un recul de 10—15 ani“. în ace
lași sens, „First National City Bank" 
arăta în buletinul său conjunctural că:

„Există un real pericol ca schimburile 
internaționale să fie afectate de res
tricțiile asupra mișcărilor de capital... 
Sentimentul de protectionism crește, 
de asemenea, în afara Statelor U- 
nite și eventualitatea unei limitări 
a turismului este îngrijorătoare".

Deși țările ves't-europene nu 
și-au definitivat încă replica, în 
presa occidentală apare tot mai des 
consemnată iminența unei „epi
demii de măsuri protecționiste" 
de o parte și de alta a A- 
tlanticului. cu efecte „asfixiante11 a- 
supra comerțului și plăților inter
naționale. Temerea se bazează pe 
faptul că, paralel cu acțiunile de 
îngrădire a importurilor, administra
ția preconizează o serie de înles
niri fiscale pentru exporturile ameri
cane, precum și crearea unui fond spe
cial de 500 milioane de dplari pen
tru finanțarea acestora. în fața vir-
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S.U.Â. continuă să caute
pretexte pentru intiraerea 
contactelor preliminare11

HANOI 22. — Corespondentul A- 
gerpres Adrian Ionescu transmite : 
La trei săptămîni după declarația 
președintelui Lyndon Johnson cu 
privire la încetarea parțială a bom
bardamentelor americane asupra 
R. D. Vietnam, a devenit evident că 
aceasta nu a fost o manifestare de bu
năvoință din partea S.U.A., ci o simplă 
manevră politică, se subliniază în 
cercurile guvernamentale de la Ha
noi. Exprimînd acest punct de vede
re — justificat de ultimele acțiuni a- 
mericane de tergiversare artificială 
a unei prime întîlniri, așa cum se a- 
preciază de către observatorii străini 
prezenți în capitala vietnameză — 
organele de presă oficiale, în primul 
rînd ziarul „Nhan Dan", subliniază 
că guvernul S.U.A. „continuă să cau
te pretexte pentru întîrzierea con
tactelor preliminare". Ultimele de
clarații americane prin care se res
ping orașele propuse de guvernul 
R. D. Vietnam pentru contacte preli
minare sînt calificate aici la Hanoi 
ca fiind în evidentă contradicție cu 
repetatele afirmații ale președintelui 
Johnson că „S.U.A. sînt gata să tri
mită reprezentanții lor oriunde și 
oricînd".

Rețin, de asemenea, atenția noile 
elemente care au intervenit pe par
curs și anume intenția clar exprima
tă de S.U.A. de a cere ca la aceste 
contacte să ia parte așa-zisa admi
nistrație saigoneză. Așa cum șg re
leva într-un editorial al ziarului 
„Nhan Dan", acest lucru este consi
derat ca „o manevră cinică a S.U.A., 
un obstacol în calea contactelor". în 
același spirit sînt apreciate în capi
tala vietnameză declarațiile recente 
ale secretarului de stat al apărării, 
Clark Clifford, prin care se cere po
porului vietnamez o așa-zisă dezesca- 
ladare ca răspuns la limitarea bom
bardamentelor. O astfel de reactuali
zare, într-un asemenea moment im- 

„made 
partenerii comerciali 
vor trebui să fie pre- 
multiplicarea bariere- 
explică de ce, deocam-

tualei „Invazii" a mărfurilor 
in U.S.A.", 
vest-europeni 
gătiți pentru 
lor. Așa se și 
dată, țările respective nu au dat un 
răspuns definitiv apelului adminis
trației de a fi „mai receptive la im
porturile din Statele Unite"..

In cadrul recentei reuniuni de la 
Geneva a Consiliului G.A.T.T. s-a 
ridicat problema revizuirii calenda
rului aplicării „rundei Kennedy", în 
favoarea S.U.A. Se știe că, anul tre
cut, după tribulațiile unor negocieri 
îndelungate, s-a convenit ca țările 
industrializate să procedeze în de
curs de 5 ani la o reducere medie a 
taxelor vamale la produsele indus
triale de aproximativ 35 la sută. în 
căutarea leacului care să vindece 
boala cronică a balanței de plăți a- 
mericane (cu un deficit per-

BE

manent de 17 estimat cumu
lativ la circa 40 miliarde de dolari), 

a solicitat „ajutorul" 
săi parteneri. Anglia, 

în țesătura „relațiilor spe- 
a răspuns cu promptitudine, 
mijlocul lunii martie, ea a 
propunerea aplicării „asime- 

a „rundei Kennedy", constînd

Casa Albă 
principalilor 
prinsă 
ciale". 
Pe la 
lansat 
trice“ 
în efectuarea dezarmării vamale nu
mai de către partenerii S.U.A. pînă 
la 1 ianuarie 1969, Statele Unite ur- 
mînd să facă aceasta doar la 1 ia
nuarie 1972 (așa cum s-a stabilit în 
acordul inițial). Directorul general 
al G.A.T.T. a lăsat să se înțeleagă că 
propunerea britanică, în actualul 
context politico-economic, este po
trivită pentru a evita traducerea în 
fapt a măsurilor americane de res
tricții asupra schimburilor sale cu 
străinătatea. Miniștrii de finanțe și 
ai economiei din țările membre ale 

portant, a unor afirmații lipsite 
conținut, surprinde cu atît mai mult 
cu cît în repetate rînduri guvernul
R. D. Vietnam a respins categoric 
încercările de a prezenta într-un a- 
semenea mod problema vietnameză 
și care urmăresc în fond să pună pe 
același plan agresorii și victimele' a- 
gresiunii.

în acest context al evoluției poli
ticii americane, apar deosebit de pe
riculoase tendințele de intensificare 
a bombardamentelor asupra terito
riului R. D. Vietnam aflat intre Vinh 
Linh și Thanh Hoa, la 120 km de 
Hanoi. în aceste zile, corespondenții 
de presă străini acreditați la Hanoi 
au fost informați de noi acte de a- 
gresiune ale aviației și marinei mi
litare americane, bombardamentele 
fiind caracterizate ca extrem de vio
lente. Numărul misiunilor aeriene 
efectuate de aviația americană în 
ultimele zile asupra R. D. Vietnam 
a fost, după sursele americane, mult 
mai ridicat decît cele de la începutul 
anului.

Iată cîteva elemente care îndrep
tățesc pe comentatorii presei vietna
meze să afirme că ultimele luări de 
poziție și acțiuni ale administrației
S. U.A. prezintă un caracter de ame
nințare, de încercare de a manevra 
în direcția întîrzierii contactelor. 
Dacă guve'rnul american continuă să 
rămînă pe această poziție, el va tre
bui să-și asume întreaga responsa
bilitate, subliniază ziarul „Nhan 
Dan". Noi cerem încă o dată ca a- 
mericanii să dea dovadă de o poziție 
realistă, acceptînd ca loc de contact 
fie Pnom Penh, fie Varșovia. în a- 
celași timp este necesar să 
definitiv și necondiționat 
damentele și toate celelalte 
război împotriva întregului
al R. D. Vietnam — se spune în edi
torialul publicat în „Nhan Dan

înceteze 
bombar- 
acte de' 
teritoriu

C.E.E. care s-au întîlnit la Luxem
burg, sub președinția lui Michel De- 
bre, au ajuns la un acord de 
principiu privind accelerarea de 
către tăriie participante la „runda 
Kennedy", cu excepția S.U.A., a ope
rațiilor de reducere a tarifelor va
male. Țările comunitare au pus con
diția ca Washingtonul să renun
țe la aplicarea unei serii de măsuri 
protecționiste, între care și aboli
rea așa-numitului „American Selling 
Price", ce frînează importul în Sta
tele Unite al produselor chimice 
vest-europene. Franța s-a opus pînă 
în ultimul moment ca țările Pieței 
comune să procedeze Ia o „dezarma
re vamală'1 anticipată în raport cu 
S.U.A., dar a cedat insistențelor par
tenerilor săi în urma asigurărilor 
primite că americanii vor îndeplini 
condițiile puse.

Pe fondul agitației șl neliniștii 

cercurilor largi de afaceri de a vedea 
amenințată stabilitatea comerțului 
mondial, intensificarea curentului de 
schimburi Est-Vest acționează ca un 
factor încurajator

Dezvoltarea economică a țărilor so
cialiste, procesul de diversificare care 
are loc în cadrul economiilor lor 
creează premise pentru extinderea 
continuă a relațiilor comerciale din
tre ele și celelalte state, pe baze re
ciproc avantajoase. E o cerință obiec
tivă, accentuată de actualele pro
cese.

în ultimii patru ani, de pildă, ex
porturile Franței în țările socialiste 
au crescut cu 50 la sută. Analog, ex
porturile italiene către Europa răsă
riteană au crescut, numai în ultimii 
doi ani, cu 46 la sută, în timp ce, în 
ansamblu, comerțul Est-Vest a avan
sat într-un ritm de 20 la sută anual.

în lumea occidentală crește cu-

Tn orașul vest-ger
man Offenburg a 
avut loc recent o 
demonstrație a ti
neretului împotriva 
politicii Partidului 
național - democrat, 
de orientare neo

nazistă

MOSCOVA 22 — Corespondentul
Agerpres, N. Cristoloveanu, trans
mite : La 22 aprilie, la Moscova a 
avut loc adunarea solemnă consa
crată aniversării a 98 de ani de la 
nașterea lui V. I. Lenin. Au partici
pat L. Brejnev. A. Kosîghin, N. Pod- 
gornîi, alți conducători de partid și 
de stat, muncitori, oameni de știință 
și de artă, militari, studenți.

Raportul la adunare a fost pre
zentat de Viktor Grișin, membru su
pleant al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S.

Adunări solemne consacrate îm
plinirii a 98 de ani de la nașterea 
lui V. I. Lenin au avut loc, de ase
menea, în capitalele republicilor u- 
nionale și în celelalte orașe din U- 
niunea Sovietică. (Agerpres)

agențiile de presa transmit
Ambasadorul Republicii So

cialiste România în Cambod- 
gia, Vasile Gîndilă, a fost primit în 
audiență de vicepreședintele Consi
liului de Miniștri al Cambodgiei, Son 
Sann, și de ministrul afacerilor ex
terne, Norodom Phurissara, cu care 
a avut convorbiri desfășurate într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

P. C. din S.U.A. va participa 
la alegerile prezidențiale cu 
propriii săi candidați a declarat 
secretarul general al P.C. din S.U.A., 

constă însă în aceea că 
comerțului internațional 
să se realizeze un echi-

rentul de opinie favorabil lărgirii 
legăturilor comerciale cu țările socia
liste. Chiar în Parlamentul european 
(organ consultativ al Pieței comune), 
numeroși deputați s-au pronunțat, în 
ultima vreme, pentru urgentarea in
tensificării relațiilor cu țările socia
liste, pentru luarea de noi inițiative 
în acest sens. Modul cum se pune 
problema astăzi — arăta un depu
tat francez — „nu mai este de a 
ști dacă trebuie sau nu să faci co
merț cu țările din Est, ci de a afla 
cum să sporești acest comerț, în inte
resul reciproc". Tot mai largi cercuri 
ale oamenilor de afaceri privesc do
meniul comerțului cu Estul drept ceea 
ce unul dintre ei a numit „o 
bogată mină de diamante încă neex
ploatată".

Problema 
în domeniul 
este necesar _. 
libru cît mai bun între exporturi și 
importuri; nu este de conceput să vrei 
numai să vinzi și să nu cumperi. Este 
pozitiv faptul că și în țările occiden
tale începe să se manifeste înțelegere 
față de această necesitate și — așa 
cum se arată frecvent în presa de 
specialitate și în declarații oficiale — 
în cercurile de afaceri se pune cu 
tot mai multă insistență chestiunea 
explorării temeinice a piețelor din 
țările răsăritene, pentru a se depista 
noi posibilități de sporire a impor
turilor. în același timp, în țările so
cialiste se depun eforturi crescînde 
pentru valorificarea rezervelor exis
tente în domeniul exporturilor lor. 
pentru creșterea competitivității tu
turor produselor oferite la export. 
Fructificarea perspectivelor promiță
toare existente în comerțul Est-Vest 
reclamă, în sfîrșit, lichidarea tutu
ror fenomenelor discriminatorii și ob
stacolelor artificiale care mai persis
tă în acest domeniu.

Tara noastră — care întreține, în 
prezent, legături comerciale cu pes
te 100 de state — traducînd în viață 
ideea cooperării și colaborării in
ternaționale, militează pentru extin
derea comerțului exterior, indiferent 
de sistemul social-politic al statului 
partener, pe baza respectării inde
pendentei și suveranității’ naționale, 
egalității în drepturi, neamestecului 
în treburile interne și avantajului re
ciproc. In schimbul larg de valori 
materiale, fără îngrădiri și discrimi
nări, România vede un factor de sea
mă al apropierii și înțelegerii între 
popoare, un factor al progresului ți 
păcii.

ÎN NUMEROASE ȚĂRI

Demonstrații împotriva 
reginwlui militar grec

La 21 aprilie, cu prilejul îm
plinirii unui an de la lovitura 
militară de stat din Grecia, în 
urma căreia Ia Atena a fost in
staurat un regim militar, în nu
meroase orașe occidentale au 
fost organizate duminică demon
strații de protest împotriva jun
tei militare și pentru restabilirea 
drepturilor democratice în Gre
cia.

Astfel, la Frankfurt pe 
Main a avut loc o mare adu
nare la care au participat 
peste 3 000 muncitori greci a- 
flați în R.F.G. și cetățeni vest- 
germani. Cu acest prilej, 
Andreas Rapandreu, unul din 
liderii opoziției grecești din 
străinătate, a cerut guverne
lor din Europa occidentală să 
înceteze sprijinul lor econo
mic și politic acordat regimu
lui militar.

In Trafalgar Square din 
Londra, in fața celor 5 000 de 
demonstranți a luat cuvîntul 
cunoscuta actriță de origine 
greacă, Melina Mercouri, care 
a declarat că Grecia a trecut 
prin „365 de zile de întuneric, 
teamă și tortură". Ea și-a în-

SALVAREA ASTRONAUȚILOR
La 22 aprilie a.c. a avut loc la 

Moscova, Londra și Washington ce
remonia semnării Acordului privind 
salvarea astronauților. înapoierea as- 
tronauților și restituirea obiectelor 
lansate în spațiul extra-atmosferic.

în numele guvernului Republicii 
Socialiste România, acordul a fost 
semnat de ambasadorii României în 
cele trei capitale.

Semnarea acestui acord se înscrie 
pe linia ascendenta a dezvoltării co
operării internaționale în cercetarea 
și folosirea pașnică a spațiului ex
tra-atmosferic. Prevederile sale con
tribuie la promovarea unor aseme-

Gus Hall. El a adăugat că este pen
tru prima oară din 1940 cînd parti
dul își prezintă propriii candidați.

Ieri a sosit la Teheran loslp 
Broz Tito, președintele R.S.F. Iu
goslavia, cu soția, care, la invitația 
șahului Iranului, face o vizită oficială 
în această țară. La sosire, președintele 
Tito a fost întîmpinat de șahul Ira
nului, Mohammad Reza Pahlavi A- 
ryamehr, premierul iranian, Amir 
Abbas Hoveida, și alte persoane ofi
ciale.

O reuniune a prlmllor-mi- 
niștri ai țârilor nordice 
consacrată problemelor cooperării eco
nomice a început ieri la Copenhaga, 
Scopul acestei reuniuni este, potrivit 
premierului danez Baunsgaard, de a 
da mai multă greutate poziției Euro
pei nordice în ansamblul relațiilor 
economice dintre țările vest-europene. 
Deși sînt membre ale A.E.L.S., țările 
nordice au poliții diferite față de 
eventualitatea aderării la Piața co
mună.

Luni la Fraga au avut Ioc 
convorbiri între Jiri Hajek, minis
trul afacerilor externe al R. S. Ceho
slovace, și Mahmud Riad, ministrul 
de externe al R.A.U., care se află în 
vizită în Cehoslovacia. Potrivit agen
ției C.T.K., au fost discutate probleme 
referitoare la situația din Orientul A- 
propiat și la reglementarea politică 
a acesteia. 

Ministrul de externe al Fran
ței, Maurice Couve de Mur-

La a V-a bienala francezâ de mașini-unelte și echipament mecanic des
chisă recent la Paris, România participă cu un stand de mașini-unelta 

și rulmenți

La a V-a bienală franceză de mașini-unelte și echipament mecanic des
chisă recent la Paris, România participă cu un stand de mașini-unelta 

și rulmenți

cheiat cuvîntarea cu un cele
bru vers al lui Byron: „Vi
sez că Grecia mai poate fi 
liberă".

In același timp, o demon
strație de protest a avut loc 
și la Stockholm. Printre de
monstranți s-a aflat minis
trul suedez pentru problemele 
învățămîntului superior, Seven 
Moberg.

Participanții au protestat 
împotriva ajutorului militar și 
financiar acordat regimului 
din Grecia de către Statele 
Unite și N.A.T.O.

La Washington, în fața Ca
sei Albe, manifestanții au ce
rut încetarea ajutorului mili
tar acordat de către Statele 
Unite regimului de la Atena. 
Ei au adresat o scrisoare pre
ședintelui Johnson în care cer 
încetarea acestui ajutor. In 
aceeași zi, „Comitetul din 
Maryland pentru apărarea 
democrației în Grecia" a dat 
publicității o declarație în 
care se arată că „fără spriji
nul Statelor Unite, regimul 
militar de la Atena nu ar fi 
putut supraviețui".

state care să fa- 
spatială în folo- 
întregii omeniri, 
obligația părților

nea raporturi între 
vorizeze cercetarea 
sul și spre binele 
Acordul stipulează 
de a lua măsuri pentru salvarea per
sonalului navelor cosmice care au 
suferit un accident sau se află în 
primejdie și obligația de a înapoia 
personalul navei cosmice și obiectele 
spațiale recuperate autorității de 
lansare.

Guvernele Uniunii Sovietice, Marii 
Britanii și Statelor Unite sînt desem
nate prin acord ca guverne depozi
tare ale acordului.

viile, a sosit la Bonn pentru o 
vizită de 36 de ore. Vizita se înscrie 
în cadrul consultărilor trimestriale pe
riodice între miniștrii de externe ai 
Franței și R.F. a Germaniei, prevă
zută de tratatul de colaborare 
franco—vest-german din 1963.

La Roma a avut loc o se
siune a Consiliului de con
ducere al Institutului pentru 
unificarea dreptului interna
țional privat. în cadrul lucrări
lor, a fost evocată figura lui Nicolae 
Titulescu, fost membru al acestui 
consiliu în anul 1928, precum și ac
tivitatea depusă de el în domeniul 
dreptului internațional. La primul 
punct al ordinii de zi, printre al ți 
vorbitori, a luat cuvîntul și prof. dr. 
docent Tudor Popescu, ales recent în 
Consiliul de conducere.

Regele Baudouin al Belgiei 
a reluat duminică consultările 
în vederea formării unui nou 
guvern, după ce Adhemar d’Alcan- 
tara, însărcinat de suveran cu o mi
siune de sondaj, l-a informat că a 
eșuat în acțiunea sa. D’Alcantara a 
încercat să formeze un guvern de coa
liție din cele trei mari partide bel
giene (socialiști, creștini-sociali și libe
rali).

Un nou satelit de teleco
municații tip „Molnia-1 ’ 
a fost lansat în Uniunea Sovietică. 
Noul „Molnia-l" are la bord apara- 
taj pentru transmiterea programelor de 
televiziune și realizarea legăturii radio 
pe mai multe canale la mari distanțe.


