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Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a primit marți 
dimineața pe Nguyen Duc Van, 
șeful Reprezentanței permanente a

Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud în România, 
la cererea acestuia

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială.
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VERTIGINOASĂ: CHI
MIA „MOLECULELOR GI
GANTICE"

și funcționare a consiliilor populare

O lege de mare însemnătate
in organizarea statală

în mai multe rînduri, conducerea 
partidului nostru a subliniat însem
nătatea pe care o prezintă creșterea 
într-un ritm viu, ascendent, a pro
ductivității muncii pentru înfăptui
rea sarcinilor privind sporirea pro
ducției materiale, a eficienței activi
tății economice, pentru ridicarea ni
velului de trai al oamenilor mun
cii. Traducînd în viață sarcinile ce 
le revin în acest domeniu din Direc
tivele Congresului al IX-lea al par
tidului, colectivele din industria ' me
talurgică au pus în valoare în ulti
mii ani importante rezerve de creș
tere și diversificare a producției de 
metal, ,e utilizare mai bună a agre
gatelor {siderurgice și suprafețelor 
producții, de economisire a forței 
de muncă.

Exprimată în producție de oțel pe 
salariat, productivitatea muncii a 
sporit în industria siderurgică, 
în primele trei trimestre 
acest) an, cu circa 30 Ia 
iu comparație cu aceeași perioa-

dă a anului 1965. Pe seama creșterii 
productivității muncii se realizează 
anul acesta, față de același an, a- 
proape 74 la sută din sporul pro
ducției globale industriale obținut 
de ramura noastră. La aceasta a 
contribuit, alături de dezvoltarea și 
ridicarea nivelului tehnic al utilaju
lui și capacităților de producție, mă
surile chibzuite aplicate în fiecare 
combinat și uzină siderurgică pen
tru îmbunătățirea condițiilor de ex
ploatare a agregatelor, Introducerea 
tehnologiilor avansate de lucru, pro
movarea cu curaj a metodelor mo
derne de organizare a producției și 
a muncii.

Oprindu-ne îndeaproape asupra di
recțiilor în care au acționat colective
le din întreprinderi, cadrele tehnice 
și economice în vederea perfecțio
nării organizării producției și a 
muncii, vom observa că o impor
tantă majoră s-a acordat studierii 
fiecărui loc de muncă, a condițiilor 
necesare pentru scăderea duratei

NAVE ROMÂNEȘTI
LIVRATE LA EXPORT

Constructorii da 
nave din Brăila au li
vrat recent, în Repu
blica Arabă Unită, 
două nave auto
propulsate care lu
crează in cuplaj cu 
șleauri de 900—1 000 
tona și un șlep de

1 700 tone îri U.R.S.S. 
Prin folosirea unor 
noi spații de asam
blare pe cală și per
fecționarea metode
lor de construcție a 
navelor, termenul lor 
de execuție a

redus în medie cu 15 
zile.

In cadrul acelorași 
comenzi șantierul din 
Brăila va mai exe
cuta 7 nave similare 
prevăzute în planul 
de livrări pe a- 
cest an. (Agerpres)

șarjelor, a timpului necesar operați
ilor auxiliare și de pregătire în o- 
țelării și la furnale, pentru scurta
rea timpului de reparație a agre
gatelor. La Combinatul siderurgic 
Hunedoara, de exemplu, introduce
rea vitezelor mărite la turnarea in
directă a oțelurilor a determinat re
duce! ea cu 30—40 la sută a timpu
lui de turnare, ceea ce a creat con
diții de evacuare mai rapidă a oțe
lului din hală, corelîndu-se mai bine 
fazele de elaborare cu turnarea. Pe 
baza acestei experiențe, se continuă 

. aici studiile 
timpilor și la 
lului.

Cu multă 
nat pentru perfecționarea organiză- ■ 
rii producției și a muncii la Com- ‘ 
binatul siderurgic Reșița, precum și j 
la uzina „Industria sîrmei" — Cîm- • 
pia Turzii. La această ultimă între- j 
prindere, în urma fotografierii locu- , 
rilor de muncă, s-a trecut la îmbu- ■ 
nătățirea fluxurilor de fabricație, j 
s-au introdus unele tehnologii noi j 
șl dispozitive perfecționate care ușu- ' 
rează și măresc randamentul muncii ' 
oamenilor. în urma măsurilor luate, , 
productivitatea muncii a crescut, în < 
primele trei trimestre din acest an, ' 
cu 27 000 lei pe salariat în compa- < 
rație cu prevederile planului cinci- < 
nai. <

Apreciem că rezultate bune s-au ( 
obținut în urma indicației co- < 
legiului ministerului de a se orga- ' 
niza în unele combinate agregate-e- J 
talon, prin intermediul cărora să se < 
demonstreze eficiența economică a ’

în scopul micșorării 
turnarea directă a oțe-

inițiativă s-a acțio-

. ■<

Ing. Traian ȚECU
director adjunct în Ministerul 
Industriei Metalurgice

(Continuare în pag. a IlI-a)
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* Nu-i vorba de o metaforă; 
, aici este împărăția nisipurilor
> zburătoare. Pe mii și mii de hec-
> tare, dincolo de orașul Cărei,
> se întind numai dune și dune de
> nisipuri eoliene. Originea lor 
: se pierde în memoria mileniilor.
> Oamenii și-au ridicat însă așeză-
> rile, casele, pe nisipuri, s-au în-
> frățit cu acest peisaj aspru. Sa-
> nisiău, Ciumești, Urziceni Pă- j 
J dure, Foeni, Horea, Resighea, 
; Petrești, Pișcolt — sînt numai ?
> cîteva din localitățile în care ni- <
> șipurile constituiau pînă cu pu- $
> țini ani în urmă singurul decor >
> peste care alergau în cavalcade z
* hergheliile. Z
> Inginerul Octavian Molnar, <
> vicepreședinte al Uniunii jude- <■
> țene a cooperativelor agricole Z
> de producție Satu Mare, ne po- <• 
’ vestește cum a început bătălia y 
J pentru transformarea nisipuri- y
> lor în livezi. Parcă developează 9
> zeci și zeci de imagini de pe cli- z
> șeul anilor. Momentele acelea Z
> n-au fost deloc ușoare; țărani- y 
j lor nu le venea să creadă că y 
j în locul secarei pe care ei o se- 9 
, mânau din totdeauna vor putea 9 
. culege și altfel de roade. Pînă z
* atunci obțineau patru sute, cel 6 
' mult cinci sute de kg secară <' 
j pe un hectar; și, deodată, spe- y 
j cialiștii le-au spus alțceva: că 9 
. este posibil, că trebuie să se în- z, 
[ tîmple altfel, că de pe un hectar Z, 
. de nisip se potț abține venituri. y 
■ de 25 000 lei și mai mult chiar, y

Prima livadă s-a plantat în 9 
comuna Sanislău, in toamna, a- 9 
nului 1961. Atunci s-au pus caiși, /, 
pe vreo 12 hectare. Pomii au Z< 
crescut repede, frumoși, au ro- (< 
dit, dar mai tîrziu n-au rezistat. 9 
la condițiile de climă și de sol 9 
de aici. Cu timpul, cei mai mulți z 
caiși s-au uscat. Neîncrederea u- /< 
nora a sporit atunci și mai mult. << 
Vedeți, s-au grăbit unii să obiec- 9 
teze, pomicultura n-are tradiții 9 
prin părțile noastre, n-are posi- 9 
bilități de dezvoltare, nisipurile 
nu pot fi îmblînzite ca herghe- << 
title care aleargă peste ele sub 9 
soarele torid. Dar pînă la urmă 9> 
țăranii cooperatori s-au convins >> 
că agronomii aveau dreptatea de ZZ 
partea lor. S-a renunțat la caiși (ț 
și s-au plantat meri; livezile cu 9 
meri au triumfat în toate loca- 9 
litățile din zona nisipurilor zbu- >> 
rătoare. Stefan Ludescher, bri- >; 
gadierul pomicol al cooperativei Z? 
din Urziceni, își amintește ziua « 
memorabilă în care a fost plan- 
tat aici primul pom — un măr 9 
lonathan. De la 26 de hectare, z? 
livada cooperativei agricole Ur- Z? 
ziceni are acum 250 de hec- « 
tare, urmînd ca in viitorii doi 9 
ani să se extindă pînă la 400 9 
de hectare. „Cînd toți pomii >> 
noștri vor fi pe rod — ne spu- ZZ 
nea inginerul agronom FTanctsc « 
Gnandt — vom obține de aici 9 
mai mult de 400 de vagoane de 9. 
mere ionathan, parmen auriu, >$ 
starking și de alte soiuri foarte zz 
apreciate". «

Cetățenii patriei noastre au luat 
cunoștință cu deplină satisfacție de 
proiectul de lege privind organizarea 
și funcționarea consiliilor populare. 
Noul proiect reflectă preocuparea 
partidului. și statului nostru pentru 
perfecționarea modului de organiza
re și funcționare a consiliilor popu
lare, pentru atragerea cit mai largă 
a roaselor la conducerea treburilor 
de stat și obștești.

Proiectul conferă atribuții sporite 
comitetului executiv al consiliului 
popular — ca organ local al admi
nistrației de stat, cu competența ge
nerală pe plan local. în activitatea 
acestui organ își găsește o largă 
aplicare principiul muncii și condu
cerii colective. Comitetul executiv, 
în întregul său și prin fiecare din
tre membrii săi, răspunde în fața 
consiliului popular 
activitate.

Ca un aspect al

pentru întreaga

atribuții devine evidentă creșterea 
autonomiei și răspunderii comitetu
lui executiv ca organ local al puterii 
de stat.

Este foarte bine că în proiect se 
arată în ce condiții poate înceta man
datul deputaților, înainte de expira
rea acestuia. O asemenea prevedere 
ar trebui completată cu modalitatea 
de retragere a mandatului și de or
ganizarea unor alegeri parțiale.

în proiect se determină mai precis 
atribuțiile consiliilor populare și ale 
comitetelor lor executive, precum și 
raporturile dintre acestea și organele 
de specialitate ale administrației de 
stat. Se conturează mai clar relațiile 
dintre municipii și orașele care apar
țin de acestea, precum și dintre ora
șele și comunele subordonate.

Pentru înfăptuirea unei politici u-

Noul local al policlinicii construită în cartierul Drumul Taberei din Capitală (Foto : Gh.

RĂSPUND LA ANCHETA „SCÎNTEII1
Șerban CIOCULESCU, POP Simion, Horia LOVINESCU 
Gheorghe STROIA, Gheorghe TOMOZEI, Constantin

STOlCIU, Adrian PAUNESCU

n intuiția vieții
Șerban CIOCULESCU

membru corespondent al Academiei

Ce e nou ? Și ce este 
noul ?

Eminescu spunea în 
Glossă: „Toate-s vechi și 
nouă toate". Dacă privim 
caracterul ciclic al feno-

menalitătii cosmice, în rit
mul anotimpurilor, toate-s, 
intr-adevăr, vechi. La rîn- 
dul lor, și fenomenele vie
ții sociale, fără a urma în
tocmai legitatea celor na-

turale, sînt reductibile, în- 
tr-o anumită măsură, la cî- 
teva tipuri de evoluție, care 
pot relativiza, la prima ve
dere. conceptul noului. Ast
fel. credem a ne fi a- 
propiat de miezul proble
mei : în relativ, orice fe
nomen este nou față de cel 
care l-a precedat ; în abso
lut, cu greu putem afirma 
că orice fenomen este pe 
deplin nou, în totalitatea 
manifestărilor sale. Un 
mare scriitor francez din 
secolul al XVII-lea cre
dea că totul a fost spus și 
că venim prea tîrziu ca să 
mai spunem ceva nou. să 
mai descoperim ceva pe tă- 
rîmul literar. Prin însăși

sas

nitare a partidului și statului în do
meniile financiar, agricol, comercial, 
învățămînt, sănătate, cultură și artă, 
pe lîngă comitetele executive ale 
consiliilor populare județene funcțio
nează organe locale de specialitate. 
Acestea sînt organizate de consiliile 
populare și sînt subordonate comi
tetelor executive și organelor cen
trale de resort. Cred că ar fi util să 
se prevadă în proiect obligația orga
nelor locale ale administrației de 
stat, existente la nivel județean, de

Nicolae ANGHEL
secretar al Comitetului executiv 
al Consiliului popular județean 
Ilfov

(Continuare în pag. a Il-a)

Sever UTAN

(Continuare în pag. a Vil-a)

Ca un aspect al democratismului 
socialist, comitetul executiv lucrea
ză, valabil, numai' în prezenta ma
jorității membrilor săi.

Consider de, o mare importanță și 
binevenită • prevederea cu privire la 
constituirea biroului permanent al 
comitetului executiv. Practica a do
vedit că între două ședințe apar 
probleme curente a căror rezolvare 
nu poate suferi. amînare (de exem- 

■- piu, numirea ' sau ’transferarea' din 
funcție "a undr lucrători). Crearea’’ 
biroului permanent oferă comitetu
lui executiv posibilitatea de a rezol
va cu operativitate asemenea pro
bleme.

Ar fi de un real ajutor pentru 
lucrătorii comitetelor executive ale 
consiliilor populare si creșterea răs
punderii lor în îndeplinirea sarcini
lor de serviciu, dacă în noua lege 
s-ai include . și, atribuțiile biroului 
permanent, fie printr-o circumscrie
re generică a acestora, sau printr-o 
enumerare exhaustivă. Personal, con- 
sidei că ar fi birie ca biroul perma
nent al comitetului executiv să aibă 
dreptul să numească și să elibereze 
din funcție, în condițiile prevăzute 
de lege, lucrătorii din aparatul pro
priu —- în afara cadrelor de condu
cere ; să facă analiza activității or
ganelor locale de specialitate ale 
administrației ,de stat.

în proiect sînt și numeroase pre
vederi referitoare la sporirea atri
buțiilor șl răspunderilor organelor 
locale în stabilirea măsurilor de 
dezvoltare economică și edilitar-gos- 
podăreasqă a teritoriului pe care-1 
administrează. Toate acestea repre
zintă aspecte ale dezvoltării demo
crației socialiste, lărgirii autonomiei 
organelor locale. Sînt semnificative, 
în acest sens, prevederile menite să 
reglementeze raporturile dintre or
ganele cențrale și cele locale. Con
siliile populare au dreptul să anali
zeze problemele economice și social- 
culturăle de interes local, să facă 
propuneri pentru amplasarea obiec
tivelor. de' interes republican și să 
rezolve . cu ministerele și celelalte 
organe centrale de resort, probleme 
edilitar-gospodărești și sociale de in
teres republican. Ih lumina acestor

<• 
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creația Iui, el a dezmințit 
însă concluziile sceptice la 
care ajunsese, comparing 
cu modestie mijloacele mo
dernilor fată de măiestria 
ceior vechi, a anticilor. în- 
tr-adevăr, dacă ne-am
opri asupra unul singur 
exemplu. Caracterele lui 
La Bruyere, depășind pe a- 
celea ale lui Theophrast, 
de la care plecase autorul, 
dovedesc că noul există, că 
ne putem exprima nu nu
mai altfel decît s-au ex
primat înaintașii noștri, 
dar sîntem datori să des
coperim mereu aspectele 
inedite ale eternului uman. 
Pentru aceasta, așa cum ne 
dovedesc convingător ope
rele marilor personalități 
ale literaturii universale — 
Balzac, Tolstoi, Zola. Dos
toievsky Proust — cit și 
ale literaturii noastre na
ționale — să ne gîn- 
dim, de pildă, la Cara- 
giale, Sadoveanu, Rebrea- 
nu sau Ia Hortensia Pa- 
padat-Bengescu — este însă 
necesară o permanentă ra
portare 
j urător, 
fundată 
în care
torirea să descopere ceea ce 
este caracteristic, ceea ce

Ia universul încon- 
o cercetare apro- 
a acestui univers, 

scriitorul are înda-

este într-adevăr nou și, 
deci, definitoriu pentru 

. epoca lui.
Scriitorul și artistul în 

genere reiau experiența 
înaintașilor. în atelierul 
maestrului, învățăcelul pe
nelului descifrează pe de o 
parte legile perspectivei, 
iar pe de alta se familia
rizează cu felul de a lucra 
și de a-și înțelege subiectele 
al celui ce încearcă să-i 
transmită soluțiile Ia care a 
ajuns după ce a străbătut 
toate etapele uceniciei si ale 
stăpînirii meșteșugului. Mi 

'se' poate răspunde că pic
tura nouă nu se mai sin
chisește de .legile perspec
tivei, așa cum nici muzica 
modernă nu mai urrriărește 
să realizeze armonia după 
tipicurile de la Conserva
tor sau de la Schota can- 
torum. Așa este, dar a le 
cunoaște este o necesitate, 
ele fac parte din elemen
tele culturii profesionale, 
care caută să fie cit mai 
completă ; înainte de a-și 
lua rămas bun de la pro
cedeele nu întotdeauna 
perimate ale dascălilor săi, 
ucenicul trebuie să știe cît 
prețuiește fiecare din ele. 
pentru ca apoi să-și poată 
afla mijloacele proprii de

investigație și de expresie. 
Noul nu are numai o la
tură ..de negare, a’ceea de a 
rupe cu ' ceea ce trecutul a 
putut compromite prin 
convenționalism ; în artă 
el valorifică mijloacele 
creatoare ale celui ce se 
dorește inovator, impu- 
nîndu-i să nu se alinieze 
fără spirit critic unui alt 
manierism.

A crea o operă literară 
nouă implică din partea 
scriitorului voința de di
ferențiere față de înain
tași, spre a fi el însuși. Le
gitimă' ambiție ! Ea nu se 
poate realiza însă decît în 
anumite condiții. Ancora
rea in contemporaneitate 
este în această privință un 
act de conștiință, care im
plică o prezentă spirituală, 
o participare activă a scrii
torului la prefacerile din 
Jur. Martorul unui moment 
social, devine astfel un 
agent al noului, dacă a știut 
să se integreze pulsației noi 
de viată, să-i surprindă 
resorbirile și să-i tălmă
cească aspectele uneori 
încă nelămurite, in ima
gini inedite. Comedia, dra
ma și; romanul momentului

(Continuare în pag. a XV-a)
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Președintele Consiliului de Mi

niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit marți pe ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al Re
publicii Socialiste Cehoslovace în 
Republica Socialistă România, dr.

Karel Kurka, într-o vizită proto
colară de prezentare.

La întrevedere, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială, a 
participat Vasile Șandru, adjunct 
al ministrului afacerilor externe.

(Agerpres)
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în corsetul
Pieței comune
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Conf. univ. dr. Eugen PRAHOVEANU

economică occidentală 
cu ușurință faptul că, 
preocupare e prezentă 
se manifestă în mod

belgieni, în vreme 
olandezi și vest- 
cu mult opti- 
înfruntărilor in 

tarifelor vamale.

Intrarea în vigoare a prevederilor 
privind desființarea barierelor va
male în cadrul C.E.E. a fost și este 
însoțită, ca un fenomen larg gene
ralizat, în țările Pieței comune 
de preocupare și îngrijorare în 
legătură cu mărimea și forța u- 
nităților productive, a rentabilității 
întreprinderilor, a capacității lor de 
concurentă.

Din presa 
se desprinde 
deși această 
peste tot, ea
deosebit în acele țări în care capita
lurile. dezbrăcate de haina protec- 
ționistă a barierelor vamale. își pun 
probleme în fața confruntării cu 
unii parteneri mai puternici din ce
lelalte țări membre ale Comunității 
economice.

Cei mai alai mâți par a fi indus
triașii francezi si

■ce întreprinzătorii 
germani privesc 
mism momentul 
condițiile lipsei
Deosebit de mult se discută proble
mele concentt ării și centralizării în 
Franța, unde, cu toate că în ultimii 
ani fuziunile au fost „la modă", in
dustriașii se prezintă vădit dezavan
tajat! în fata partenerilor lor din 
R. F. a Germaniei sau Olan
da. Din clasificările publicate de 
revista „Entreprise". reiese că pri
mele zece întreprinderi industriale 
din R. F. a Germaniei au o putere 
economică (în ce privește cifra de 
afaceri, capitalurile investite)
gală cu cea a primelor 25 de între
prinderi franceze, iar în Olanda 
primele șase întreprinderi echiva
lează cu puterea economică a prime
lor 300 de întreprinderi fran
ceze. în ce privește Olanda, nu s 
nici o eroare de transcriere a cifre
lor : 
această 
fiecare 
franci 
Franța,

nu posedă nici o singură întreprin
dere care să atingă un astfel de 
grad de concentrare. E de notat, 
totuși, că aceste firme nu au un 
capital exclusiv olandez, deși își au 
sediul in Olanda. O mare parte din 
întreprinderile aparținînd acestor 
firme se găsesc în Anglia, R.F. 
a Germaniei, Franța și chiar 
S.U.A. E vorba de monopolu
rile internaționale ' „Royal Dutch- 
Shel", Unilever" și „Philips". Nu
mai „Royal-Dutch", dispunînd de 
42 miliarde franci capital, folosește 
în întreprinderile sale peste 170 000 
salariați, ceea ce echivalează cu nu
mărul angajatilor la primele 55 de 
întreprinderi franceze, luate la un loc. 
Acest exemplu, ca și multe altele, 
scoate la iveală dificultățile și limi
tele de care se lovește tot mai des 
grupul de partizani ai „integrării* 
economice vest-europene : deose
birile de structuri, determinate de 
particularitățile formării economiilor 
naționale ale țărilor membre ale 
C.E.E.

Consecințele acestei particularități, 
existente, evident, și pînă în prezent, 
erau atenuate într-o oarecare mă
sură de barierele vamale. O dată cu 
desființarea vămilor, efectele 
birilor de mărime și putere 
mică devin mai însemnate 
partenerii Pieței comune,
lupta de concurentă ce urmează a 
se desfășura în condiții noi. Și, 
aceasta, cu atît mai mult cu cît con
centrarea producției are un rol de
terminant asupra posibilităților de a 
investi, de a face cercetări științifice, 
de specializare, de a obține 
turi mari și 
de a nu fi 
concurentă.

Amploarea
Iizare, rapiditatea 
au fost foarte diferite în 
C.E.E., ceea ce face ca și în 
mentul de fată deosebirile

deose- 
econo- 
pentru 
pentru

e-

profi- 
sigure, cu alte cuvinte, 

doborît în lupta de

Ia 13 milioane 
țară dispune de 

cu aproximativ 
francezi, capital

, cu 50 milioane de locuitori,

locuitori, 
trei firme, 
5 miliarde 

propriu.

procesului de centra- 
desfășurării lui 

tarile 
mo- 

dintrs

(Continuare în pag. a Vil-a)
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Aspirația spre rezultate

in munca de partid
Abordarea în adunările de dări de 

seamă și alegeri ce au loc în organi
zațiile partidului, a unor obiective 
mobilizatoare, puncte de 
în activitatea de viitor 
muniștilor — constituie un 
al calității dărilor de 
și al dezbaterilor. Aceasta
altfel și o condiție pentru imprimarea 
unui caracter cît mai concret, de lu
cru, de analiză profundă și dezba- 

pro- 
aces- 
ase- 

principalelo»

reper 
a co- 
criteriu 

seamă 
este de

fere creatoare, exigentă a 
blemelor puse în discuția 
tor adunări. Tratarea într-o 
menea manieră a 
probleme presupune o bună pregă
tire a dării de seamă. Argumente 
care să pledeze pentru aceasta, sînt 
numeroase. Iată, de pildă, ce ne-a 
spus tovarășul Nicolae Dan, secretar 
al comitetului județean 
Galați:

„Acolo unde lucrurile 
date, în principal, prin 
cinilor în perspectivă, se face o mun
că de calitate. Aceasta presupune 
profunzime în analiză, competență 
sporită, mult discernămînt. Prin 
toate mijloacele ce ne stau la înde- 
mînă — instruiri, contact direct, în
drumare și control — orientăm or
ganizațiile ca în adunările de dări 
de seamă și alegeri să analizeze rea
lizările și lipsurile lor, punînd ac
centul pe dezbaterea sarcinilor de 
viitor, arătînd, totodată, mijloacele 
practice de înfăptuire a acestor sar
cini. Realitățile, sarcinile de ieri nu 
pot fi copiate, nu se potri
vesc întotdeauna cu cele de mîine. 
Apoi, peste tot, la orice domeniu de 
activitate ne-am referi, există loc 
de la bine spre mai bine. Aceasta nu 
este o idee vagă, abstractă, ci o tră
sătură proprie comuniștilor, aspira
ției lor, spre autodepășire, autoper- 
fecționare. De la rezultatele actuale, 
fie ele bune sau chiar foarte bune 
ei aspiră spre altele cantitativ și ca
litativ superioare".

Desigur, analizarea sarcinilor de 
viitor în adunările de dări de seamă 
și alegeri ale organizațiilor de partid, 
comportă unele precizări.

„Indicații de la județ, municipiu 
s-au dat. Ele ne sînt clare. Totuși, 
pentru a nu pluti în generalități, o 
condiție și, o apreciez ca fiind foarte 
Importantă — ne-a spus tovarășul 
Traian Pruteanu, secretarul comite
tului de partid de la Șantierele na
vale din Galați — este ca oamenii 
să cunoască din timp ce sarcini noi 
le revin, în ce constau ele. Doar așa 
se creează premise pentru a le putea 
apoi examina în deplină cunoștință, 
de cauză. Trecem de la construcția 
a nouă nave de mare capacitate. în 
acest an, la 12 nave în anii viitori. 
La o asemenea sarcină simțitor spo
rită, condițiile de muncă vor fi apro
ximativ aceleași ca pînă acum. Nor
mal, în fiecare compartiment, în fie
care loc de muncă și pentru fiecare 
salariat revin îndatoriri sporite, su
plimentare. Apoi, în general, activi
tatea trecută este îndeobște cunos
cută. La ce-ar folosi să ne referim 
din nou și din nou la ea să apelăm 
la „amintiri" cînd avem în fată sar
cini ce pretind o nouă și viguroasă 
mobilizare a forțelor 7 Prin prisma 
experienței cîștigate, a lipsurilor din 
care am învățat, din sinteza lor, cău- 
tînd să dezvăluim noi rezerve exis
tente trebuie să tragem concluziile 
cuvenite pentru activitatea curentă 
și de viitor".

Ne-am referit în cele de pînă acum 
Ia unele probleme cu caracter mai 
general. în urma unor investigări în 
organizațiile de bază, ne-am dat sea
ma că această sarcină nu este pre
tutindeni bine înțeleasă că, pe a- 
locuri, indicațiile sînt interpretate e- 
ronat.

Iată, de pildă, dările de seamă 
pregătite pentru adunările de ale
geri ale organizațiilor de bază din 

de la Șantierul 
de la Uzina 

Ele 
ca niște materiale care pre-

de partid

sînt abor- 
prisma sar-

secția de ajustaj 
naval și secția forjă 
mecanică navală din Galați, 
apar 
zintă lucrurile descriptiv, constatat.iv, 
adică fac o trecere în revistă a fap
telor din activitatea organiza
ției într-un an. Incercînd să 
vorbească de toate sarcinile și despre 
toți comuniștii organizației, chiar a- 
vînd unele accente concrete și corn-

r Cetățeanul interesat să 
cumpere măturoaie se trape 
dintr-o familie onorabilă. 
E sănătos foarte tun și n-a 
avut probleme nici măcar 
cu amigdalitele. Dorința 
lui a fost să ajungă mer
ceolog. Și a ajuns merceo
log la cooperativa agricolă 
de producție din Boian- 
Cluj. Mi-am dat seama de 
sănătatea lui viguroasă 
imediat după ce m-am des
părțit de el. Subliniez a- 
ceasta pentru că la începu
tul discuției îmi făcusem o 
altă impresie. Vă voi face 
cunoscut mai jos dialogul 
purtat cu dînsul. S-a așe
zat pe scaunul de vis-ă-vis 
de mine și, fără nici o in
troducere, a început:

— Cincizeci...
Ca să nu rămîn mai pre

jos, și mai ales pentru a-i 
dovedi că nu sînt chiar așa 
de ignorant în materie de 
aritmetică, am spus :

— Cincizeci și unu...
— Iartă-mă, dar trebuia 

să încep cu o întrebare. 
Iat-o. Ce părere aveți dum
neavoastră despre gunoaie ?

— Groaznică. Detest gu
noaiele, dacă-mi aduc bine 
aminte, de prin anul 342 
sau 343. Era noastră, bine
înțeles. Si ca să-ți dovedesc 
disprețul meu față de gu
noaie, îți voi arăta niște 
chitanțe. Plătesc lunar la 
I.C.A.B....

— Nu e nevoie să-mi a- 
rătați chitanțele, vă cred. 
Ce trebuie făcut cu gunoa
iele?

— După părerea mea, 
ele trebuie măturate.

— Cu ce?

L
— In nici un caz cu 

planul. Se poate dezacor
da. Cel mai simplu e cu 
mătura. S-a stabilit de că-

bative — ceea ce este foarte bine — 
ele nu izbutesc însă decît să înlăn- 
țuiască faptele, să contabilizeze par
că succesele pe de o parte și 
rile pe de altă parte. Astfel, 
de seamă ale organizațiilor 
dorind să se refere la cît mai 
aspecte ale activității comuniștilor 
și să le cuprindă pe toate, amintind 
de fiecare cîte ceva neglijează toc
mai esențialul: analiza activității 
desfășurate și prin prisma experien
ței cîștigate, a sarcinilor sporite ce 
se pun — stabilirea unor obiective 
precise, mobilizatoare pentru viitor 
cu indicarea mijloacelor prin care 
ele pot fi atinse.

„Adevărul pe care l-am verificat 
de atîtea ori este că dările de seamă 
dau „tonul", orientează cursul dez-

ADUNĂRI DE DĂRI

lipsu- 
dările 
citate, 
multe

DE
SEAMĂ Șl ALEGERI IN
ORGANIZAȚIILE

BAZA
DE

baterilor — ne relatează mai departe 
tovarășul secretar Nicolae Dan. Am 
participat deunăzi la cîteva adunări 
între care cele ale organizațiilor de 
bază de la lăcătușeria S.N.G., de la 
„producție" — fabrica de conserve 
Tecuci, la școala din comuna Liești. 
Dările de seamă de aici cuprinzînd 
prevederi, direcții și obiective precise 
— care apoi au fost trecute și în 
hotărîrile adoptate ca sarcini de vi
itor — 
prielnic 
fundate, 
înaltă răspundere.
deosebit de ridicat spiritul de com
bativitate din aceste organizații. 
Toate aceste elemente le-au permis 
comuniștilor să găsească soluții opti
me pentru probleme cum sînt asigu
rarea din vreme a documentațiilor, 
lansarea comenzilor în producție, 
întărirea disciplinei de partid și de 
producție ș.a.“.

. Am văzut la Comitețul județean 
de'partid Galați un amplu plan al 
instruirilor în vederea alegerilor și 
din care nu lipseau precizările asu
pra modului cum trebuie pregătită 
și asigurată desfășurarea alegerilor 
accente speciale se puneau pe pers, 
pectivă.

„Acest lucru, adică abordarea 
sarcinilor în perspectivă, pretinde un 
efort suplimentar — a opinat tehni
cianul loan Mitică, secretarul comi
tetului de partid de la Uzina meca
nică navală din Galati. Este vorba, 
între altele, nu de a enunța în chip 
fugitiv faptele, de a le aduna cap la 
cap ca într-un raport formal, admi
nistrativ, ci de a examina în pro
funzime stările de lucruri, sub toate 
aspectele, de a vedea ce este bun și 
înaintat și ce este negativ în activi
tate, de a depista sursa neajunsuri
lor, felul cum au apărut, de unde 
vin, cum pot fi ele eliminate. O ase
menea analiză exigentă face proba 
maturității politice a membrilor de 
partid, a organizației".

Revenind la caracterul abstract, 
general, al unor prevederi din dările 
de seamă ca și din dezbaterile adu
nărilor de alegeri, vom cita cîteva 
formule stereotipe, adesea întîlnite : 
să ne referim, de pildă, la darea de 
seamă a organizației de bază din 
secția „forjă" de la Uzina mecanică 
navală din Galați, o organizație pu
ternică, cu peste o sută de membri 
de partid. După ce prezintă descrip- 
tivisl detaliile tehnice ale unor ino
vații, avantajele lor și arată reali
zările obținute în munca cu inova
torii — lucruri de altfel incontesta
bile, dar și bine cunoscute aici de 
toți membrii de partid — ea conchi
de : „în această privință, munca bi-

cadru 
r__  apro-
exigente, pătrunse de o 

Am apreciat ca

au 
pentru

creat un 
dezbateri

tre specialiști că mătura 
dă rezultatele scontate.

— In curtea C.A.P.-ulul 
nostru s-au strîns foarte 
multe gunoaie.

— Urît!
— Ne-am dat seama și 

noi de lucrul ăsta și în a- 
dunarea generală am luat 
hotărîrea să cumpărăm 50

roului organizației de bază poate fi 
considerată nesatisfăcătoare. S-ar fi 
putut face mai mult. Acest obiectiv 
va trebui să stea în atenția noului 
organ ce va fi ales". De asemenea, 
cînd este, apoi, vorba de disciplina 
în producție și de partid, referirea 
este tot atît de abstractă : „Noul or
gan să tragă maximum de învăță
minte". In ce constă mai precis „a 
face mai mult", „să stea în atenția 
noului organ", care sînt acele „ma
ximum de învățăminte" ? în loc să 
aducă precizări, să arate clar ce tre
buie făcut ca încă din adunarea 
de alegeri oamenii să-și cunoască 
bine sarcinile de viitor, darea 
seamă evită o analiză, este plină 
formulări generale.

Si aceasta chiar șl atunci cînd 
organizația de bază citată 
realmente în vedere sarcini noi, ca
litativ superioare : de pildă, în pri
vința ridicării calificării muncitori
lor. Din cîte ne-a spus secretarul or
ganizației de bază de la „forjă", pen
tru ridicarea eficienței cursurilor de ■ 
calificare s-a preconizat pentru anul 
următor organizarea defalcată, pe 
categorii de calificare și profesii a 
acestor cursuri, urmărirea ridicării 
calității predărilor și tematicilor.

„Am avut în vedere aceste sarcini 
dar nu le-am mai trecut în darea de 
seamă socotind că 
separat în diferite 
se arată apoi. Dar, ce este mal util 
să se spună, să se dezbată, accctz 
obiective precise, bine gîndite sau 
formulările generale, oricînd și ori
unde valabile ? Și apoi de mai mul
te ședințe se simte oare nevoia, sau 
de mobilizarea tuturor forțelor pen
tru îndeplinirea unor obiective ma
jore clar conturate în perspectivă ? 
Tocmai de aici rezultă cerința obli
gatorie pentru fiecare dare de seamă 
de a pune în dezbaterea comuniștilor 
cele mai importante probleme ale lo
cului de muncă, specifice acestuia, 
care sînt impuse de viață, nu suferă 
amînare și își cer o rezolvare neîn- 
tîrziată.

A privi în perspectivă, a-i stabili 
acesteia cadrul precis, a analiza lu- 
erurlle prin această optică înseamnă 
a angaja din plin capacitatea, forța 
de mobilizare, influența organizației 
de partid în vederea atingerii unor 
obiective majore, calitativ superioare 
față de trecut. Dezbaterile din adu
nările generale de dări de seamă și 
alegeri sînt un prilej dintre cele mai 
bune pentru realizarea acestor dezi
derate.

de 
de

se
în 
au

le vom discuta 
alte ședințe" —

dezbată, aceste

concediul de odihnă pe anul

® RECLAMAII ® SESIZĂRI

RĂSPUNSURI
© întreprinderea de construcții și reparații 

a sectorului 1 — București s-a angajat, mai 
de mult, să execute la imobilul în care lo
cuim o seamă de reparații și amenajări strict 
necesare. Au fost alocate mai întîi fondurile 
cuvenite. Apoi s-au spart niște ziduri, s-au 
ridicat, în locul lor, altele — doar pe ju
mătate — și cu asta-basta. Am fost lăsați, 
în pragul iernii, cu schelele în încăperi. Am 
insistat pe lîngă maistrul de șantier Vasile 
Lozinschi ; am fost nevoiți să-i dăm, fiecare, 
și cîte un bacșiș (noi i-am dat 300 de lei, 
o altă locatară — 1 300 Iei), dar absolut de
geaba. Ce mai avem de făcut ? Să suplimen
tăm bacșișul-sau să avem răbdare, pînă ce 
vin autoritățile competente să lămurească 
chestiunea și să ia măsuri în consecință ?

Eleonora BURICAN
Otopeni, sectorul 1 București

nu corespund specificului întreprinderii 
noastre, de exploatări forestiere, ci secto
rului de industrializare a lemnului. Ser
viciul nostru de aprovizionare a refuzat, pe 
bună dreptate, cumpărarea acestor hîrtii. La 
care, C.L.D.C. a protestat, invocind că există 
dispoziții de la unii tovarăși din D.G.A.D. a 
Ministerului Economiei Forestiere pentru li
vrarea acestor imprimate. E greu de închi
puit că cineva din M.E.F., forul nostru tu
telar, ne-ar putea obliga să aruncăm pe apa 
simbetei banii întreprinderii.

Ing. Constantin CALUGARU
Tg. Jiu, județul Gorj

SCRISORI

DE LA CITITORI

O La finele lunii iunie a.c. am cumpărat 
de Ia cooperativa de consum din Vînju 
Mare un aparat de radio „Darclce 5“ șl un 
televizor „Intim". Mi-am adus beleaua-n 
casă, pur și simplu. Televizorul s-a defectat 
după numai trei săptămini de funcționare, 
iar radioul — Ia cîteva zile după ce a amu
țit televizorul. Au urmat numeroase alergă
turi — cînd cu un aparat, cînd cu altul în 
brațe — la atelierele cooperativei meșteșu
gărești „Prestarea" din Turnu Severin, dis
tanță de circa 45 km. Aceste alergături m-au 
costat, literalmente, întregul meu concediu 
de odihnă pe acest an, nemaivorbind de banii 
cheltuiți și de nervii consumați, dar totul în 
zadar. Aparatele, ale căror termene de ga
ranție vor expira nu peste mult timp, sînt 
și acum defecte. Nu se pricep meșterii co
operativei să Ie repare sau nu vor să Ie re
pare ? Nu știu. Ce să fac, în această situa
ție ? Să aștept 
viitor ?

Emanoil
comuna 
județul Mehedinți

CERNESCU
Corlățel, satul Valea Anilor

O în luna septembrie a.c., întreprinderea 
forestieră Tg. Jiu s-a pomenit năpădită de 
un noian de imprimate trimise de centrul 
de librării și difuzarea cărții — Craiova. 
După un calcul sumar, imprimatele trimise 
sînt suficiente întreprinderii pînă în anul 
2 000 ! Dar nu numai atît. Unele dintre ele

O O dată cu noul mers al trenurilor, intrat 
în vigoare la 29 septembrie a.c., au fost ra
diate complet de pe grafic trenurile directe 
Curtea de Argeș-București și Cîmpulung 
(Muscel)-București. Rezultatul : ca să par
curgi cu trenul distanța Cîmpulung-Bucu- 
rești — circa 150 km — este nevoie acum 
de șapte ore încheiate ! Trenul nr. 1 044, care 
pleacă din Cîmpulung la ora 11,33, sosește în 
Golești la 13,03, unde se oprește. Prima legă
tură pentru București este — după două 
ore și 45 de minute ! — trenul-cursă de per
soane nr. 1 316, destinat de fapt navetiștilor 
C.F.R. care lucrează în schimbul de noapte. 
Cursa sosește din Pitești încărcată cu nave
tiști și peste ei năvălește, în Golești, mulți
mea de călători veniți de la Cîmpulung. 
Aglomerația este de nedescris. astfel că dru
mul cu trenul pînă Ia București este un 
adevărat calvar. Muncitorii navetiști (cefe
riști !) ajung deja obosiți Ia serviciu.

Nicolae SOARE
București

© Pare de necrezut, dar e perfect ade
vărat. E foarte multă vreme de cînd nu s-au 
mai adus, la cooperativa noastră, caele. Pen
tru că am avut și eu absolută nevoie de 
acest produs, am căutat și la Drăgășani, și 
la Slatina, și la Rm. Vîlcea, șl la București, 
dar n-a fost chip să găsesc nicăieri. E, în- 
tr-adevăr, un articol mărunt, dar ce facem 
fără el, cu ce potcovim animalele î Cum 
stați cu studierea cererii de consum a popu
lației de Ia sate, tovarăși de la Oentrocoop ?

Constantin A. POPESCU
comuna Gușoeni, județul Vîlcea

M. CONSTANTIN

Excursii de revelion peste hotare
Agențiile Oficiului Național de Turism 

organizează la sfîrșitul anului 1968 
excursii cu petrecerea revelionului peste 
hotare. Se pot face de pe acum înscrieri 
pentru excursii de 15 zile cu petrecerea 
revelionului la Berlin (vizitîndu-se tot
odată și Praga, Potsdam, Leipzig, Weimar 
și Dresda) ; de 11 zile cu petrecerea reve 
lionului la Moscova (se vizitează și Chiși- 
nău, Kiev); de 10 zile la Praga (se vizi-

tează și Brno, Bratislava); de 8 zile Ia 
Praga (cu vizitarea Budapestei) și la Odesa 
(cu vizitarea Chișinăului); de 7 zile la 
Varșovia (se vizitează și Cernăuți) și la 
Cernăuți (se vizitează și Lvow); de 6 zile 
la Budapesta.

Programele, datele șl alte informații 
privind aceste excursii pot fi obținute la 
agențiile și filialele O.N.T

Ne-am deplasat în tîrg 
la Turda, am ochit eu niș
te tîmuri cu nuielele mai 
flexibile, m-am tocmit cu 
proprietarul lor și i-am 
spus merceologului:

— Poftim, ți le-< 
la 3 lei bucata.
150 de lei și ia-ți

■am scos 
Plătește 

marfa.

s

mă- 
au- 
din 

ora-

ajutor în cumpărarea 
turoaielor. Am cerut 
diență la un tovarăș 
consiliul municipal al 
șului Turda. I-am explicat
situația. $i domnia sa mi-a 
recomandat să iau legătura 
cu Notariatul de Stat.

L-am tîrît după noi pe 
blestematul de vînzător

Tîmuri fără virament!
foileton de Nicuță TĂNASE

de măturoaie din nuiele. 
Tîmuri — cum li se mai 
spune.

— Prețuirea mea depli-' 
nă pentru grija dumnea
voastră față de curățenie. 
Felicitări sincere. Totuși, 
care este problema? Cred 
că mi-ați călcat pragul cu 
dorința de a vă da o mină 
de ajutor? Nu știți cu care 
parte a tîrnului să mătu
rați? Vă spun eu: cu par
tea care are nuielile mai 
răsfirate.

— Să ne ajutați să cum
părăm măturoaiele.

— Trebuie să intervin la 
C.S.P. ca să vă reparti
zeze?...

— Nu. Se găsesc la tîr- 
gvl 
Vă 
ne

din Turda cîte vreți, 
rugăm foarte mult să 
ajutați.

Măturoaiele au devenit 
proprietatea C.A.P.-ului, 
iar cei 150 de lei au in
trat în buzunarul făcăto
rului de tîmuri.

— Vezi ce simplu a 
fost? — i-am spus eu mer
ceologului care în clipa aia 
trăgea de vînzător să nu 
plece. Ce mai ai cu omul7 
Lasă-l să plece.

— Imposibil! E particu
lar ; nu-i pot plăti prin vi
rament, iar banii sînt ai 
cooperativei. Vînzarea și 
cumpărarea acestor mătu
roaie trebuie autentificată 
de un organ de stat.

Lucru’ ăsta eu nu-l știam 
în toate amănuntele lui. 
Așa că merceologul m-a 
rugat să-i dau o mînă de

particular de măturoaie 
și la notariat. Aici, un 
funcționar s-a uitat în no
menclatorul 
spus:

— Să știți 
problemă nu 
noastră de activitate. Dacă 
vreți să vă dăm o mină 
de ajutor, faceți un act de 
vînzare-cumpărare în fața 
altui organ de stat și, dacă 
aveți nevoie de o copie de 
pe el, faceți copia și ve
niți la 
căm.

— Pe 
cu cine 
de cine ?

— N-ar 
încerca la

A fost rău că am încer
cat, pentru că aici ne-au

lor și ne-a

că această 
intră in raza

noi să o autentifi-

noi ne interesează 
facem actul, fațăsă

fi rău dacă ați 
secția financiară.

întrebat cum stăm cu să
nătatea. Ne-am dus din nou 
la consiliu.

— Am încercat la nota
riat, am încercat și la sec
ția financiară, nici o spe
ranță. Măturoaiele sînt o 
necesitate stringentă, aju- 
tați-ne să le .cumpărăm. Am 
vrut să le cumpărăm și 
prin „Consignația", dar 
responsabilul ne-a arătat 
obrazul cu degetul...

— Vreau să vă ajut, dar 
nu știu cum. Hai să-l facem 
cooperator 
tîmuri.

A eșuat 
ție pentru 
tîmuri nu , 
ciați. In sfîrșit, s-a dat 
un telefon la centru și, cu 
amabilitatea cuiva, s-a dat 
dezlegare notariatului să 
ne scoată el din încurcătu
ră. S-a făcut actul de vîn- 
zare-cumpărare și tocmai 
cînd ne felicitam reciproc 
pentru reușita în cumpă
rarea măturoaielor, am au
zit o voce :

— Gata I' Acum scoateți 
banii.

— Păi am plătit. Am 
plătit 150 de lei pentru 50 
de tîmuri.

— Ăia sînt altă căciulă. 
Scoateți 32 de lei pentru 
taxa de timbru. Pe urmă 
vă duceți la...

Vînzătorul a aruncat cei 
150 de lei pe birou și dus 
a fost. Merceologul a dis
părut și el. A renunțat la 
tîmuri. Am vrut să plec 
și eu, dar am fost somat să 
plătesc 32 de lei.

— Pentru ce ? Nu s-au 
mai cumpărat tîrnurile.

— Dar eu am detașat din 
coala lui timbrul, l-am și 
ștampilat...

Doamne, de unde facem 
rost de niște măturoaie !...

pe făcătorul de

și această solu- 
că făcătorul de 
și-a găsit aso-

0 lege 
cte mare
însemnătate
(Urmare din pag. I)

a asigura asistenta tehnică de specia
litate comitetelor executive ale con
siliilor populare municipale, orășe
nești și comunale.

Proiectul supus dezbaterii se referă 
la dreptul organelor ierarhic superi
oare ale puterii de stat de a anula 
actele ilegale ale organelor subordo
nate. Reglementînd raporturile care 
există între comitetele executive ale 
consiliilor populare județene și cele 
municipale, orășenești și comunale, 
este necesar totodată să se stabileas
că și dreptul celor dintîi, precum și 
modul expres de a acționa pentru a 
anula deciziile date de celelalte or
gane atunci cînd acestea nu sînt con
forme cu dispozițiile cu caracter nor
mativ. O asemenea precizare ar ajuta 
comitetele executive ale consiliilor 
populare județene în exercitarea a- 
tributiilor ce Ie revin în îndrumarea 
și controlul activității comitetelor 
executive ale consiliilor populare 
municipale, orășenești și comunale.

Numeroasele elemente noi pe care 
le aduce proiectul de lege în organi
zarea și funcționarea consiliilor popu
lare dau reglementării propuse un 
caracter realist și novator.

Supunerea spre dezbatere a acestui 
proiect de lege constituie o nouă ex
presie a preocupării partidului și 
statului de a se consulta cu masele 
largi asupra tuturor problemelor care 
privesc dezvoltarea societății noastre 
socialiste. Perfecționarea acestui pro
iect și adoptarea noii legi va marca 
un important pas înainte în direcția 
procesului de perfecționare a activi
tății organelor locale ale administra
ției de stat.

n © ©^Lipsuri 
de sezon 
în comerț

Sîntem în perioada de 
vîrf a aprovizionării pen
tru iarnă. Comerțul se 
străduiește să asigure un 
fond de marfă corespunză
tor din punct de vedere 
cantitativ, calitativ și ai 
varietății produselor. In
tr-o ambianță tomnatică, 
vitrinele magazinelor, pie
țele, depozitele de lemne, 
întregesc impresia că s-au 
făcut eforturi 
pentru ca în 
zon comerțul să i 
tueze la înălțimea 
rințelor. Aceste preocupări 
sînt însă umbrite de me
tehne care se perpetuează 
sub diferite aspecte, din se
zon în sezon. Scrisorile și 
sesizările sosite în ultimul 
timp la redacție, ca și 
raidul întreprins de redac
ție recent în cîteva locali
tăți ale tării, scot la iveală 
că, în unele localități, apro
vizionarea este făcută la 
întîmplare, fără să se țină 
seama de nevoile reale ale 
locuitorilor, de preferințele 
lor. Să ne oprim bunăoară 
într-o localitate cu faimă 
turistică, la Gura Humoru
lui. Aici spiritul rutinier și 
comoditatea organelor co
merciale lasă goluri adînci

deosebite 
acest se- 

se si- 
i ce-

în aprovizionarea popu
lației. Oricît au căutat lo
calnicii să-l convingă pe 
Nicolae. Turculeț, merceo
log la O.C.L. comerț-mlxt, 
că doresc paltoane cu o li
nie mai elegantă și mai 
nouă, acesta n-a putut fi 
abătut de la regulamentul 
său conform căruia mai în
tîi trebuie vîndute paltoa
nele rămase de anul trecut, 
vreo 200 la număr. De alt
fel, obiceiul de a „depozita' 
mărfurile îl are și I.C.R.T.I.- 
Botoșani. Așadar, pe aceste 
meleaguri sucevene, „Ia 
modă" nu sînt articolele 
moderne, ci. năravul dăună- 
tor al stocării unor pro
duse spre a le impune 
cumpărătorilor pe cele în
vechite și demodate. Un a- 
semenea sistem nu numai 
că dă naștere la discuții șl 
nemulțumiri din partea 
cumpărătorilor lipsiți de o 
gamă corespunzătoare de 
articole de sezon, dar pre
judiciază înseși interesele 
unităților comerciale.

— Cea mai arzătoare 
problemă „de sezon’ — 
declară gestionarul maga
zinului de textile din Zlat- 
na — este cea a îmbrăcă
mintei; Ne lipsesc articole 
pentru nou-născuti, pulove
re de copii și bărbătești, 
șaten pentru plăpumi.

După cum se vede, este 
vorba de mărfuri de stric
tă necesitate, a căror ab
sență nu poate fi aruncată 
decît pe seama lipsei de 
interes a celor care răspund 
de aprovizionarea localită
ții. De asemenea, la Abrud, 
Baia de Arieș sau în alte 
centre muncitorești din ju
dețul Alba, nu numai îm
brăcămintea groasă, dar și 
îmbrăcămintea pentru fe
mei și bărbați în general 
constituie o problemă nere
zolvată. Din cauza acestei 
situații localnicii sînt ne- 
voiți să parcurgă distanțe 
considerabile pentru ca 
să-și cumpere ceva pe gus
tul lor.' Comunele și satele 
din munții Apuseni sînt și 
mai vitregite. Rareori au 
norocul sătenii din Haneș, 
Meteș, Vadul Moților, Vidra, 
Avram Iancu, Horea, Gura 
Roșie, Cărpiniș să descope
re în unitățile cooperației 
de consum paltoane sau cos
tume pe placul lor. Lipsesc, 
de asemenea, din aceste lo
calități, ca de altfel și din 
alte sate și comune ale ju
dețului Alba, diferite pro
duse cu specific local, mult 
solicitate de cetățeni. în 
„compensație* însă, rafturi
le unităților de desfacere 
sînt încărcate cu mărfuri 
greu vandabile.

în aceste zile premergă
toare sezonului rece, gospo
dinele care locuiesc în lo
calitățile de pe Valea Tro- 
tușului nu găsesc în unită
țile de la care se aprovizio
nează cantități suficiente 
de legume și zarzavaturi. 
Nu găsesc într-o măsură 
corespunzătoare varză, ră- 
dăcinoase, cartofi, cea
pă etc. Și iarna bate la 
ușă ! Depozitul Comănești 
al Centrului de legume — 
fructe Moinești aprovizio
nează, pe hîrtie, 35 de uni
tăți. în realitate, după cum 
spune chiar șeful depozi
tului, Vasile Chirică, doar 
cele din Comănești primesc 
marfa după un grafic sta
bilit. Restul, adică majori
tatea, sînt lăsate la discre
ția gestionarilor și mai ales 
a șoferilor care efectuează 
transporturi de legume și 
fructe după pofta lor. Iar 
cînd drumurile sînt mai 
lungi, pofta li se stinge de-a 
binelea, iar varza, fructe
le, rădăcinoasele rămîn 
să-și facă stagiul în depo
zit ! Oare cît timp va mai 
depinde aprovizionarea cu 
legume și fructe a localită
ților din Valea Trotușului 
de bunul plac al unora 
sau altora ?

Deficiente în aprovizio
narea cu zarzavaturi ni se 
mai semnalează din Iași,

Bîrlad, Galați etc. Semna
tarii scrisorilor cer între
prinderilor de valorificare a 
legumelor și fructelor să se 
ocupe cu mai multă se
riozitate de aprovizionarea 
populației, să intervină o- 
perativ pentru lichidarea 
oricăror tergiversări sau 
neajunsuri care împiedică 
o distribuție corespunză
toare a mărfurilor.

Scrisorile și sesizările so
site la redacție în ultimul 
timp înfățișează și alte lip
suri „de sezon". Inginerul 
I. Perșinaru din comuna 
Goicea, județul Dolj, de 
exemplu, ne scrie despre 
dezinteresul total pe care 
îl manifestă organizațiile 
comerciale cînd este vorba 
de aprovizionarea magazi
nelor sătești cu unele pro
duse alimentare care se 
produc, din cîte se cunoaș
te, în cantități satisfăcă
toare. Aceste magazine nu 
se aprovizionează cu bis
cuiți, sare, marmeladă, 
făină, drojdie de bere, pro
duse care se găsesc pretu
tindeni din belșug, numai 
aici nu. Gestionarul Ilie 
Forjica a făcut de aproape 
două luni de zile o co
mandă de biscuiți, dar nici 
pînă acum tovarășii de la 
I.C.I.C. Craiova nu au o- 
norat notele respective ! 
Același gestionar cu greu 
își mai amintește de data 
exactă a comenzilor 
marmeladă sau de drojdie 
uscată ori proaspătă către 
cooperativa de consum Bîr- 
ca. Iar timpul trece și goi- 
cenii, neavînd încotro, su
portă această demonstra
ție de indolență din partea 
unor responsabili... irespon
sabili ai comerțului local.

Iarna impune cetățenilor 
să facă și alte pregătiri de
cît aprovizionarea cu ali- 

''merite'"' " șî îmbrăcăminte. 
Bunăoară, fiecare gospodar 
caută să se aprovizioneze 
din timp cu lemne și căr
buni', motiv pentru care de
pozitele cunosc o afluență 
mai intensă ca de obicei. 
Modul cum sînt deserviți 
cetățenii suscită însă co
mentarii și critici. Con
form regulilor în vigoare 
— ne scrie Ioan R. Pop' ia 
din București, str. Episcop 
Ilarion 17, sectorul 3 — am 
achitat cantitatea de 1 500 
kg lemne de foc și 110 kg 
cărbuni. Mi-am zis, sjv'.cap 
de grijă, și să iau de la 
început întreaga cantitate 
ce-mi este necesară pentru 
iarnă. în depozit nu se gă
sesc însă cărbuni. Am ce
rut atunci să-mi elibereze 
doar lemnele și ulterior să 
ridic cărbunii. Imposibil, 
mi s-a răspuns. Una fără 
alta nu se livrează ! în. con
secință, oricît aș dori eu 
să mă asigur din vreme cu 
combustibil, să evit aglo
merația din zilele geroase, 
nu se poate. Dorința mea 
s-a izbit încă o dată de zi
dul birocrației*.

într-adevăr, cu ce ar in
comoda cetățeanul unita
tea respectivă, sau între
prinderea Combustibilul 
dacă ar lua lemnele separat 
de cărbuni ?

Dumitru Ciotoi din Bucu
rești, strada Șerban Vodă 
nr. 94, sectorul 5, ne în
fățișează într-o altă scri
soare un aspect de-a drep
tul revoltător, întîlnit la 
depozitul 21. Am primit la 
domiciliu 1 000 kg lemne și 
1 500 kg cărbuni, livrați 
contra cost. Lemnele sînt 
însă ude, verzi, atîrnă greu 
la cîntar, iar cărbunii... mai 
mult făină de cărbuni ! 
Din 1 500 kg sînt folosi
bili aproximativ 2—300 kg. 
Cum a avut loc această 
metamorfoză ? în bătaie de 
joc parcă, la încărcarea 
basculantei, peste cărbuni 
s-au aruncat la întîmplare 
lemne îmbibate cu apă. în 
timpul transportului pînă 
la domiciliu, au fost făcuți 
zob. De ce să suporte cum
părătorul asemenea pagu
be și nu cei vinovați ?

Deficiențele aprovizionă
rii cu combustibil îmbracă 
și alte aspecte. De la Tuto- 
va, județul Vaslui, ni se 
semnalează că cetățenii sînt 
obligați să cumpere lemne 
tocmai din Bîrlad, deoare
ce în localitate nu există 
un depozit. La depozitul 
din Tecuci, sîntem infor
mați că „cine face din 
ochi... primește lemne pe 
sprinceană”. în depozitele 
din Bacău lemnele sînt de 
o calitate ce nu corespunde 
prețului pe care depozitul 
îl încasează... De astfel de 
lipsuri cetățenii se plîng 
aproape în fiecare toamnă. 
Deci, sînt bine cunoscute 
de către organele comer
ciale. Dacă așa stau lucru
rile, cum de nu se găsesc 
soluții adecvate pentru re
medierea lor ? Considerăm 
că dacă întreprinderile de 
combustibil ar acționa mai 
ferm pentru lichidarea de
ficiențelor arătate, pentru 
prevenirea și combaterea 
factorilor care le generează, 
s-ar crea în toate depozi
tele de combustibil premi
sele unei deserviri civiliza
te.

Dumitru MINCULESCU
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La plenara C.C. al P.C.R. din iunie 
a.c. s-a subliniat importanta și ne
cesitatea realizării și depășirii supra
fețelor prevăzute a se amenaja pen
tru irigații în acest cincinal și s-a 
adoptat un program pe baza căruia, 
în viitor, irigațiile să fie extinse și 
mai mult. Realizarea acestui pro
gram prezintă o importanță deose
bită pentru agricultură. Datorită Iui 
se va asigura o rentabilitate maxi
mă chimizării și mecanizării agricul
turii, obținerea unor recolte mari și 
stabile indiferent de condițiile de 
climă.

Executarea propriu-zisă a amena
jărilor este hotărîtă în primul rînd 
de asigurarea documentației tehnice. 
In legătură cu această problemă am 
avut o discuție cu tov. Ion Geor
gescu și Gh. Panaite, director și, 
respectiv, inginer șef, la Institutul 
de proiectări pentru îmbunătățiri 
funciare (I.P.I.F.).

în condițiile în care agricultura so
licită în mod imperios extinderea 
suprafețelor irigate — ni s-a re
latat — este necesar să existe 
un raport direct proporțional în
tre necesarul de proiectat și ca
pacitatea de proiectare. în a- 
cea'stă privință, la Institut și la 
fii .alele aferente, cît și la atelierele 
de ^proiectare din cadrul Direcțiilor 
de \îmbunătățiri funciare și organi
zarea teritoriului (D.I.F.O.T.) există 
un decalaj în dauna capacității de 
proiectare, care se cere a fi lichi
dat imediat. Numai pentru documen
tațiile ce se fac prin I.P.I.F., pentru 
perioada 1969—1975, e necesar un 
volum de 31 250 000 ore-proiectare 
convenționale. Pe ani, revine o me
die de 5 200 000 ore-proiectare. Acum, 
capacitatea anuală de proiectare este 
de numai 3 800 000 ore.

Pentru a asigura realizarea sarci
nilor de proiectare, Departamentul 
de îmbunătățiri funciare, din cadrul 
Consiliului Superior al Agriculturii, 
a stabilit modalitățile întăririi si 
măririi capacității de proiectare ac
tuale cu circa 20 la sută. Dintre 
măsurile preconizate în acest sens 
o importanță deosebită o prezintă 
trecerea la filialele Institutului de 
proiectări pentru îmbunătățiri fun
ciare din Timișoara și Galați a a- 
telierelor de proiectare din cadrul 
D.I.F.O.T.-urilor respective, precum 
și înființarea a încă trei filiale ale 
I.P.I.F. în județele Dolj, Constanța 
și Iași, județe în care irigațiile vor 
cunoaște o extindere deosebită.

■ Realizarea acestor obiective pri
vind creșterea capacității de pro
iectare este, în ultimă instanță, or
ganic legată de posibilitățile de asi- 
gr are cu cadre de specialiști. 
Di..’1 lipsa unor cadre de spe
cialitate, actualmente peste două 
treimi din personalul cuprins în 
activitatea de proiectare are pro
file necorespunzătoare muncii pe 
care o prestează : ingineri agronomi, 
constructori, constructori de ma
șini, electricieni etc., și mai puțin de 
o treime ingineri hidroamelioratori. 
Cauza acestei situații constă în fap
tul că în momentul de față învăță- 
mîntul nostru superior nu pregătește 
specialiști cu un profil ingineresc 
complex pentru proiectarea, amena
jarea și exploatarea lucrărilor de 
îmbunătățiri funciare. De asemenea, 
actuala formă de instruire a tehni
cienilor, foarte utili pentru activi
tatea de proiectare, chiar în cadrul 
I.P.I.F.-ului și D.I.F.O.T.-urilor, este 
deficitară și ineficientă.

Toate aceste considerente duc Ia 
concluzia necesității tipului de spe
cialist cu un profil complex în ac
tivitatea de hidroameliorații, care 
să facă față problemelor de proiec
tare, amenajare și exploatare a lu
crărilor de îmbunătățiri funciare. 
De aceea s-ar impune, așa cum au 
sugerat numeroase cadre din secto
rul de hidroameliorații, ca Ministerul 
învățămîntului împreună cu Con
siliul Superior al Agriculturii să 
găsească acele forme de pregătire, in 
cadrul învățămîntului superior, care 
să corespundă cerințelor actuale de 
realizare a programului național de 
irigații. Acești specialiști sînt nece
sari nu numai pentru activitatea de 
proiectare și amenajare, ci și pen
tru exploatarea sistemelor de iriga
ție, aceasta condiționînd folosirea cu 
maximum de randament și eficiență 
a sistemelor de irigații. Dar, pentru 
satisfacerea cerințelor actuale, pe 
lîngă noile încadrări ce sînt necesare 
în vederea măririi capacității de pro
iectare, se impune ca organele de 
resort ale Consiliului Superior al A- 
griculturii să găsească formele orga
nizatorice cele mai adecvate, astfel 
ca potențialul de proiectare existent 
să fie utilizat cît mai judicios.

în legătură cu aceasta, tovarășul 
Ion Crașoveanu, inginer șef la 
I.P.I.F. București, semnala posibili
tatea de a se proiecta mult mai mult 
cu actualul potențial, prin normarea 
mai judicioasă a muncii. Actualele 
normative de proiectare cuprind in
dicatori mult prea largi. La insti
tutul de proiectări pentru îmbunătă
țiri funciare, de exemplu, pentru 
realizarea proiectelor se planifică 
un necesar global de ore medii con
venționale mult mai mare decît vo
lumul global necesar pentru realiza
rea acestor proiecte. Pentru proiecta
rea sistemului Brateșul de Jos (11 000 
ha) s-a planificat un necesar de 
54 430 ore. lucrările realizîndu-se în 
final în 43 670 ore. Sînt numeroase 
exemple de acest fel.

Rezultă că în planificarea necesa
rului de ore medii convenționale, 
pentru elaborarea documentațiilor, 
se stabilesc cifre ce depășesc cu 
mult necesarul real. Oare acest vo
lum de ore peste necesarul de pro
iectare nu poate avea o utilizare 
productivă, pentru realizarea unui 
volum mai mare de documentații ? 
Desigur că da ! Creșterea capacită
ții de proiectare actuale este con

diționată de normarea judicioasă și 
de creșterea productivității muncii 
în proiectare. Acest deziderat poate 
fi realizat prin tipizarea într-un 
grad și mai ridicat a proiectelor — 
activitate care ar fi necesar să se 
bucure de mai mare atenție din par
tea C.S.C.A.S. Rezultatele bune obți
nute prin „proiectarea în acord" folo
sită în mod experimental în diferite 
instituții de proiectare recomandă a- 
ceastă metodă de lucru ca eficientă. 
Extinderea ei la I.P.I.F. și D.I.F.O.T.- 
uri ar avea ca efect creșterea capa
cității de proiectare prin cointeresa
rea directă a colectivelor de proiec
tare, retribuția făcîndu-se în raport 
cu volumul de documentații elabo
rate.

în realizarea programului național 
de irigații, conducerea partidului a 
indicat ca o măsură importantă pen
tru întregirea suprafețelor amena
jate din fondul centralizat al statu
lui amenajarea pentru irigații de 
către fiecare cooperativă agricolă a 
unor suprafețe cît mai mari, cu forțe 
și din fonduri proprii. Acționîndu-se 
cu fermitate pentru îndeplinirea a- 
cestui obiectiv, s-au și obținut unele 
rezultate bune. Astfel, din 300 000 ha 
cît s-a prevăzut pentru actualul cin
cinal — s-au realizat pînă în prezent 
238 000 ha. în județul Ilfov, coope
rativele agricole de producție au 
îndeplinit și depășit sarcinile pre
văzute pentru extinderea suprafețe
lor amenajate pentru irigații stabi
lite pe întreaga perioadă a planului 
cincinal. Aceasta a permis ca în luna 
iunie a.c. să se treacă la identifica
rea de noi suprafețe pentru a fi a- 
menajate. Stabilirea posibilităților 
de extindere a suprafețelor irigate 
pe încă 10 170 ha pentru 1969—1970, 
peste prevederile planului, din fon
durile proprii ale cooperativelor a- 
gricole și prin folosirea mai comple
tă a surselor locale de apă indică 
existența unui potențial puțin explo
rat. Dar pentru ca punerea în va
loare a acestui potențial să nu fie 
frînată de lipsa proiectelor de ame
najări se impune ca D.I.F.O.T.-urile 
județene și sucursalele din subordi
ne să purceadă de urgență la iden
tificarea de suprafețe noi, propice 
extinderii irigațiilor, la asigurarea 
în timp optim a documentațiilor teh
nice necesare.

în cazul amenajărilor mici, execu
tate din fondurile proprii ale coope
rativelor agricole. D.I.F.O.T.-urile și 
specialiștii din unitățile agricole tre
buie să manifeste o grijă permanentă 
pentru alegerea sistemului de iriga
ție și a metodei de udare care ne
cesită o investiție specifică minimă. 
In județul Ilfov, din cele 10 170 ha 
ce se vor amenaja suplimentar, 90 
la sută se vor uda prin aspersiune 
și numai 10 la sută prin metoda 
scurgerii la suprafață — procent ce, 
după părerea unor specialiști, este 
mult prea mic, ținînd cont de econo
miile și productivitatea ridicată ce se 
pot obține prin folosirea metodei 
de udare prin brazde și fîșii. De fapt, 
aceasta este și una din cauzele care 
au dus la situația ca, în acest an, o 
suprafață de 856 ha, amenajată și 
dată în exploatare, să nu poată fi 
irigată din cauza lipsei utilajului de 
pompare și udare.

Pentru extinderea amenajărilor 
mici, în cincinalul viitor trebuie a- 
cordată o atenție deosebită asigură
rii surselor de apă locală, prin acu
mulări și derivații. De asemenea, 
trebuie stimulate amenajările de sis
teme intergospodărești în cooperare, 
în felul acesta rezolvîndu-se proble
mele de ordin economic Ce se ridică 
în cazul lucrărilor mai mari pentru 
asigurarea surselor de apă.

Din discuțiile purtate la Direcția 
agricolă-Ilfov cu tov. Eftimie Vasi- 
lescu, director adjunct, și cu tov. ing. 
Nicolae Ivănescu rezultă că supra
fața actuală amenajată, cît și extin
derea suprafețelor amenajate ridică 
o serie de probleme privind organi
zarea proiectării-amenajării și mai 
ales a exploatării sistemelor de iri
gații. Dispersarea mare a sarcinilor 
și răspunderilor privind rezolvarea 
problemelor de proiectare a sisteme
lor mici, amenajarea lor, cît și ex
ploatarea tuturor suprafețelor ame
najate. pe D.I.F.O.T.-uri, Uniuni ju
dețene și Direcții agricole este dău
nătoare. în cadrul Uniunii județene 
Ilfov a cooperativelor agricole a fost 
înființat un serviciu pentru irigații 
bine încadrat cu specialiști, pe cînd 
Direcția agricolă Ilfov, care tre
buie să asigure asistenta tehnică la 
executarea și exploatarea sistemelor 
de irigație, nu dispune de un servi
ciu de specialitate. De asemenea, 
probleme ca organizarea teritoriului, 
evidenta funciară și exploatarea a- 
gricolă a sistemelor de irigații au 
fost scoase din atribuțiile direcțiilor 
agricole și date în sarcina D I.F.O.T.- 
urilor, care din această cauză nu pot 
să se concentreze pentru îndeplinire-t 
principalei lor îndatoriri, și anume 
proiectarea și executarea amenajă
rilor. Iată deci probleme ce se cer 
soluționate operativ de către Consi
liul Superior al Agriculturii și alte 
organe centrale, astfel ca, printr-o 
delimitare mai precisă a sarcinilor, 
munca Direcțiilor agricole ca si a 
D.I.F.O.T.-urilor să aibă mai multă 
eficiență și să fie de un real folos 
coordonării procesului de producție 
din agricultură.

Realizarea vastului program de iri
gații, preconizat de partid și gu
vern, a devenit parte organică a pro
cesului de modernizare a agricultu
rii noastre socialiste. Pentru aceasta, 
după cum am văzut, se impune co
relarea armonioasă a tuturcr facto
rilor materiali, tehnici, științifici 
spre a sluji efortul comun pentru ob
ținerea unui ritm rapid, pentru tra
ducerea în viată a programului de 
irigații.

Ing. Aurel PAPADIUC

industriale
Uzina de utilaj chimie 
Ploiești se construiește 

o hală modernă în care va func
ționa secția de debitare a țevi
lor și profilelor, laboratorul și 
standul de probe hidraulice și 
de presiune. Soluțiile de pro
iectare și nivelul tehnic supe
rior al utilajelor vor permite 
realizarea unui grad înalt de 
mecanizare și automatizare a 
procesului de producție. Noile 
capacități de producție vor fi 
date în exploatare în anul vii
tor. Ele vor contribui la spori
rea cu aproape 12 la sută a pro
ducției actuale a uzinei.

ra La stația Barboși-Triaj se 
construiește o mare stație 

do alimentare a locomotivelor 
Diesel-electrice, avînd platfor
me pentru echipare, depozitare 
și descărcare, precum și agre
gate de alimentare cu apă. în
tr-un alt sector se lucrează la 
amplasarea unui racord de a- 
proape un km și jumătate care 
leagă direct stația cu Combina
tul siderurgio Galați. Se contu
rează, de asemenea, clădirea 
unui sector de reparații a va
goanelor prevăzut cu ateliere 
anexe, stații compresoare

întreprinderea de prefabri
cate de beton din Turda, uti
lată cu agregate de mare ran
dament și dispunînd de cadre 
tehnice și muncitori cu o bună 
calificare profesională, produce 
și livrează o gamă largă de 
materiale cu diverse întrebu
ințări. între acestea se numără 
plăcile, chesoanele și panelele 
pentru acoperișul unor con
strucții.

Cei interesați își pot procura 
de la această întreprindere, pe 
bază de repartiție, fîșii cu go
luri pentru planșee, panouri, 
bare, stîlpi electrici precom- 
primați, tuburi de presiune

pentru verificat frîne și de ali
mentare cu uleiuri, linii de ma
nevră și garare etc.

Noile obiective aflate în con
strucție vor ușura considerabil 
traficul de călători și mărfuri, în 
acest important nod de cale fe
rată.

La Fabrica de cauciuo din 
■“ Brașov a fost dată parțial 
în exploatare o secție în care 
vor fi fabricate garniturile ne
cesare tipurilor noi de tractoare, 
autovehicule și instalațiilor 
petroliere. Proiectată la o ca
pacitate de 2 000 tone pe an, 
noua secție este situată într-o 
hală spațioasă, construită pe o 
suprafață de 6 000 mp. Ea este 
înzestrată cu utilaje de un înalt 
nivel tehnic, care asigură me
canizarea și automatizarea com
plexă a procesului do produc
ție.

Constructorii trustului 5 Bra
șov au terminat 
tui obiectiv cu 
devreme.

Tot Ia această 
în funcțiune o linie 
pentru fabricarea 1 
necesare irigațiilor și uneltelor 
pneumatice.

lucrările aces- 
două luni mai

unitate s-a dat 
: automată 
furtunurilor

pentru alimentari cu apa și 
diverse alte elemente prefa
bricate. Unitățile agricole cul
tivatoare de viță de vie își pot 
procura de aici spalieri pentru 
susținerea viței.

în anul 1969, în catalogul de 
produse ale întreprinderii de 
prefabricate de beton din 
Turda vor mai figura și tu
buri pentru canalizare, care se 
vor produce în mod curent.

Informații suplimentare în 
legătură cu produsele între
prinderii din Turda pot fi ob
ținute și la serviciul desfacere, 
telefon 16 00, 16 01 și 10 60 in
terior 128.

în anul trecut și în pri
mul semestru din 1968, pe 
ansamblul întreprinderilor 
din județul Mehedinți, la 
1000 de lei fonduri fixe 
productive s-a obținut o pro
ducție globală de 1490 de 
lei și, respectiv, de 850 de 
lei, ceea ce situează aceste 
realizări la un nivel supe
rior de eficiență economică. 
Aceasta este o dovadă certă 
a preocupării colectivelor de 
întreprinderi industriale — 
mai vechi și mai noi — de 
a valorifica cu randamente 
sporite mijloacele tehnice, 
în strînsă conformitate cu 
sarcinile stabilite în acest 
domeniu de conducerea de 
partid și de stat.

Evident, se pot da mul
te exemple în legătură cu 
modul de utilizare judi
cioasă, mai rodnică, a 
suprafețelor de producție 
construite, a mașinilor, uti
lajelor și instalațiilor. Ală
turi de ele stăruie, însă, u- 
nele neajunsuri și deficien
țe, cercetate și analizate de 
comisia economică a comi
tetului județean de partid, 
care și-a formulat un punct 
de vedere asupra cauze
lor și măsurilor necesare 
valorificării resurselor inter
ne din întreprinderi. La U- 
zina mecanică din Tr. Se
verin, în cursul acestui an, 
indicele de utilizare a mij
loacelor tehnice a avut o va
riație mare, nedepășind însă 
proporția de 52,5 la sută. 
Și-au spus cuvîntul, printre 
alte cauze, volumul între
ruperilor accidentale, lipsa 
de continuitate în execuția 
comenzilor. De asemenea, 
dacă s-ar fi trecut la o re
partiție rațională, pe cele 
trei schimburi, a forței de 
muncă, ar fi crescut ran
damentul de utilizare ex
tensivă a capacităților de 
producție.

Referindu-ne tot la pro
centul de ocupare a forței 
de muncă, la C.I.L. Tr. Se
verin, în anul trecut coefi
cientul de schimb era de 
2,08, pentru ca acum să 
scadă la 1,95. Se menține, 
deci, o pierdere din poten
țialul utilizării forței de 
muncă, agravată — atît la 
uzina mecanică, cît și la u- 
nitatea amintită — de unele 
neajunsuri în domeniul dis
ciplinei în producție. Mii de

om-ore se irosesc datorită 
absențelor nemotivate, în
voirilor și concediilor fără 
plată. Este o situație care 
nu mai poate fi ocolită și 
trecută cu vederea în aceste 
întreprinderi.

Aceeași atenție se cere 
acordată și soluționării pro
blemei mijloacelor tehnice 
inactive din întreprinderile 
județului. De pildă, în timp 
ce la unele fabrici de la 
C.I.L. Tr. Severin nu se 
realizează planul de produc
ție din lipsă de utilaje, în 
cadrul combinatului stau ne
folosite, la ora actuală, 24

consecință. Pierderi de ca
pacitate de producție apar 
și din cauza întreruperilor 
accidentale. Tot la uzina 
mecanică, la 579 de ma- 
șini-unelte, în numai 7 
luni din acest an, s-au în
registrat peste 80 000 ore 
de nefuncționare din timpul 
planificat, iar la C.I.L. Tr. 
Severin, alte mii-ore. Aici, 
ponderea stagnărilor o de
ține presa hidraulică cu 25 
de etaje de la fabrica P.F.L., 
precum și gaterul de 18 
țoii de la fabrica de che
restea.

Din cauza lipsei de ope-

ÎN ÎNTREPRINDERI din 
JUDEȚUL MEHEDJNJȚ
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Vedere din avion a fabricii de bere din Bacău
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mașini și instalații, în va
loare totală de 3,7 milioane 
de lei, unele aduse din im
port. Ele sînt date disponi
bile, însă nici comitetul de 
direcție și nici Minis
terul Economiei Forestiere 
nu au luat măsurile nece
sare pentru a fi transfera
te operativ. Aceeași stare de 
lucruri se constată și la u- 
zina mecanică, unde există 
nefolosite 12 utilaje dife
rite.

Se impune a se lua de ur
gență cele mai energice mă
suri pentru a se lichida imo
bilizările acestor mijloace 
fixe, prevenindu-se, totodată, 
practica unor întreprinderi 
de a solicita și dota secțiile 
cu utilaje în raport cu unele 
comenzi temporare. La uzi
na mecanică, în sectorul 
naval, în cazul unor pie
se unicate, nu s-a trecut 
la cooperarea cu alte 
întreprinderi pentru execu
ția acestora, ci s-au achizi
ționat mașini care după fa
bricarea unicatului nu mai 
sînt folosite, ca : morteze, 
prese, mașini de găurit, uti
laje de care uzina spune că 
nu se poate dispensa, dar nu 
întreprinde nimic în vede
rea încărcării lor la capaci
tatea nominală. Pierderile 
cresc, amortizările grevează 
asupra prețului de cost, iar 
cei care promovează astfel 
de neajunsuri nu simt nici o

rativitate în montarea și 
punerea în funcțiune a noi
lor utilaje, la C.I.L. Tr. Se
verin, derulorul de la fabrica 
de furnire estetice a fost dat 
în exploatare după 8 luni 
de la primire, iar defibrato- 
rul sosit din import a stat 
nemontat peste 6 luni. Du
pă sondajele întreprinse, se 
pare că, în realitate, numă
rul de ore-nefuncționare a 
utilajelor este cu mult mai 
mare, datorită părăsirii a- 
cestora de către unii mun
citori pentru diverse treburi 
personale, timpului pierdut 
cu aprovizionarea tehnico- 
materială, cu preluarea și 
predarea schimburilor.

Este inadmisibil ca mun
citorii calificați să-și piardă 
timpul cu activități auxiliare 
neproductive, cum sînt adu
cerea la locul de muncă a 
materiei prime și semifabri
catelor, evacuarea produse
lor, ascuțirea sculelor. De 
ce nu se trece la mecanzia- 
rea transportului semifabri
catelor la locul de muncă 
și a pieselor prelucrate la 
alte operații? De ce se tot 
amină montarea la utilajele 
conducătoare a contoarelor 
combinate cu semnaliza
toare optice, care să înre
gistreze toate stagnările, a- 
cestea puțind fi analizate zil
nic, luîndu-se măsurile ce 
se impun?

Funcționarea neîntreruptă

a mijloacelor tehnice este 
condiționată și de modul în 
care acestea sînt întreținute 
și reparate. La uzina me
canică, încălcîndu-se arbi
trar graficele întocmite, 10 
utilaje nu au fost predate 
de secții la reparații, iar 
la C.I.L. Tr. Severin sînt 
foarte frecvente cazurile 
cînd se lucrează cu utila
jele pînă cînd acestea „cad" 
din cauza uzurii fizice și de
teriorării premature, ca în 
cazul agregatului de lustruit 
cu 6 cilindri, uscătorului cu 
bandă. Executîndu-se repa
rațiile în mod pompieristic, 
fără pic de atenție față de 
calitatea lor, se produc pier
deri mari.

Mult timp se irosește chiar 
cu efectuarea reparațiilor și 
reviziilor. Programarea re
viziilor periodice se face 
prea puțin în schimburile 
sau zilele cînd utilajele nu 
sînt folosite, fără a mai 
vorbi că acestea nu se 
execută în trei schim
buri. Comitetele de direcție, 
în unele cazuri, nu au mani
festat suficient interes pen
tru ca timpul de imobilizare 
în reparații capitale să fie 
scurtat. Nu putem fi de 
acord cu practica îm- 
pămîntenită la C.I.L. ca 
revizia săptămînală a fabri
cii de P.F.L. să se facă lu
nea, iar duminica să nu se 
organizeze nici lucrul, nici 
revizia, ceea ce duce la pier
derea a 2 zile, în fiecare 
săptămînă, în condițiile în 
care aici s-a atins doar 55 
la sută din capacitatea de 
producție proiectată.

Examinarea folosirii efi
ciente a mijloacelor tehnice, 
după cum spuneam, nu poa
te fi despărțită de analiza 
utilizării suprafețelor de pro
ducție. La Uzina mecanică, 
și la C.I.L., rezultatele în 
acest domeniu sînt sub 
media realizărilor în între
prinderi similare din țară. 
Trebuie spus că unele dintre 
suprafețele direct producti
ve sînt folosite ca magazii 
de materiale, produse sau 
utilaje inactive. în aseme
nea situație s-au aflat uzina 
mecanică, precum și fabrica 
de placaj a C.I.L. Tr. Seve
rin, unde 4 mașini de îm
binare mecanică a furniru
lui, o presă format redus, o 
mașină de ștanțat pene și 2 

■foarfeci electromecanice, o,- 
cupau inutil spații din hala 
de producție.

Volumul rezervelor privind 
utilizarea capacităților și a 
suprafețelor de producție 
este încă destul de mare, 
ceea ce impune să fie an
trenate toate forțele în apli
carea măsurilor de folosire 
intensivă și extensivă a aces
tor mijloace tehnice. Orga
nele și organizațiile de par
tid trebuie să fie „motorul" 
mobilizării colectivelor de 
muncitori, ingineri și tehni
cieni din întreprinderile res
pective, pentru ca prin va
lorificarea la un nivel supe
rior, cu maximum de ran
dament, a mijloacelor de 
producție, să sporească con
tinuu acumulările socialiste 
— singura sursă a progre
sului economic.

Ion SOROP
activist în comisia 
economică a Comitetului 
județean Mehedinți 
al P.C.R.Foto : Agerpres

(Urmare din pag. I)

măsurilor de organizare superioară 
a producției și a muncii. La Com
binatul siderurgic Hunedoara, aceas
tă sarcină a fost dată colectivului 
de la cuptorul Martin nr. 7, de 400 
tone, căruia i s-au creat condiții or
ganizatorice în conformitate cu solu
țiile reieșite din studiile elaborate de 
specialiști. Efectele măsurilor luate 
pentru organizarea temeinică a fie
cărei faze de lucru, aprovizionarea 
la timp cu materie primă, asigura
rea mijloacelor de ridicat etc. au 
fost încununate de realizări impor
tante care au determinat și pe 
acele cadre neîncrezătoare în mă
surile respective să militeze pen
tru generalizarea lor : durata ela
borării unei șarje a scăzut de 
la circa 10 ore — cît era media 
pe oțelărie — la 7,5 — 8 ore. S-a 
estimat că producția anuală de oțel 
a cuptorului crește astfel cu 33 000 
tone față de realizările medii ale 
celorlalte agregate, indicii de utili
zare a suprafeței vetrei cupto
rului fiind astfel comparabili cu 
cei realizați pe plan mondial. Expe
riența cîștigată de uzine și combi
nate prin organizarea agregatelor- 
etalon se cere acum extinsă și la ce
lelalte agregate si instalații.

Cu toate măsurile luate pînă acum, 
trebuie spus că productivitatea mun
cii din industria noastră siderurgică 
este încă inferioară celei realizate 
în alte țări dezvoltate industrial. 
Comparînd două combinate, unul 
din metalurgia noastră — Combina
tul siderurgic Hunedoara — și al
tul din R. F. a Germaniei (Firma 
„Manesmann"), ambele producînd cir
ca 3 milioane tone otel pe an, con
statăm că la primul numărul de sa- 
lariați este cu circa 30 la sută mai 
mare. Diferențele în ce privește ni
velul productivității muncii și numă
rul de salariați se datoresc multor 
factori, între care pe primul plan 
se află metodele de organizare a 
producției.

Comparațiile făcute, studiile ela
borate de specialiștii noștri au 
permis să se desprindă soluții și 
măsuri valoroase menite a fa
voriza creșterea producției de oțel 
pe un salariat, a eficienței activită
ții economice. Unele dintre ele se 
vor rezolva prin găsirea posibilită

ților de procurare a unor aparataje 
și instalații strict necesare, a prese
lor de mare capacitate pentru com
pactarea încărcăturii de fier vechi. 
Altele, cum ar fi creșterea volume
trică a troacelor de încărcare la 
oțelării, mărirea vagoanelor-platfor- 
mă pentru turnarea otelului, organi
zarea centralizată a activității de 
reparații, organizarea controlului 
preventiv pentru evitarea avariilor, 
sînt îr curs de realizare.

Creșterea producției de oțel este 
strîns legată de nivelul producției 
de fontă. Cantitatea de fontă lichi-

chimice, introducerea oxigenului în 
ac-rul insuflat la furnale.

Complexitatea crescîndă a agrega
telor și proceselor tehnologice în ma
rile combinate siderurgice pune pro
bleme deosebit de dificile în organi
zarea și conducerea producției. A- 
cestea nu mai pot fi soluționate nu
mai pe baza experienței acumulate, 
ori prin analize mai mult sau mai 
puțin empirice. Actualele colective 
de organizare științifică a producției 
și a muncii, înființate în întreprin
deri, deși examinează aspecte con
crete. totuși nu pot elabora soluții

auxiliare, norme de lucru științifice, 
care să asigure îndeplinirea planului 
de producție în varianta cea mai eco
nomică. cu minimum de consum de 
manoperă.

Există în momentul de față și alte 
căi care ar putea să determine un 
ritm mai viu de creștere a produc
tivității muncii, legate direct de ele
mentul om. Este vorba îndeosebi de 
posibilitățile de însușire din partea 
muncitorilor a unei a doua meserii, 
care să permită extinderea sferei lor 
de acțiune și, pe această bază, redu
cerea numărului de posturi la fiecare

dă introdusă în cuptoarele Martin, 
mai ales acolo unde se folosește oxi
genul la elaborare, influențează con
siderabil randamentul cuptoarelor, 
productivitatea muncii. In oțelăriile 
din țările dezvoltate industrial, care 
obțin indici de utilizare ridicați, can
titatea de fontă lichidă în încărcătură 
ajunge la 65—70 la sută, ceea 
ce permite micșorarea simțitoa
re a duratei de încărcare, de topi
re, respectiv durata totală a șarje
lor. De aceea, cadrele noastre se 
străduiesc să ridice randamentul 
furnalelor, în același timp să asi
gure condiții favorabile utilizării 
fontei lichide în proporții sporite 
la elaborarea oțelului. In vederea 
creșterii producției de fontă, specia
liștii din producție și cercetare efec
tuează . în prezent încercări pentru 
îmbunătățirea pregătirii minereurilor 
prin aglomerare și peletizare, valori
ficarea cenușelor piritice rezultate ca 
deșeu în combinatele de îngrășăminte

integrate, de ansamblu. De multe ori 
concluziile la care ele ajung sînt in
fluențate de anumite greutăți ce apar 
în producție, ca urmare a unor fac
tori exteriori. Avînd în vedere toate 
aceste considerații, este necesar, 
după părerea mea, să se stu
dieze oportunitatea organizării, în 
ramura siderurgiei, a unui nu
cleu de cercetări operaționale pen
tru probleme de organizare științifică 
a producției și a muncii, de normare 
și salarizare, după modelul institute
lor de acest gen care funcționează 
în alte țări. Acesta ar urma să ela
boreze programele cele mai econo
mice de producție pentru fiecare 
combinat, să studieze folosirea în re
gim optim a capacității agregatelor, 
în funcție de condițiile de aprovizio
nare și exploatare. Pe baza cercetă
rilor. operaționale este posibil să se 
stabilească, de asemenea, normative 
judicioase . de personal atît pentru 
sectoarele de bază cît și pentru cele

loc de muncă. In mod obișnuit, lăcă
tușul ar putea fi și electrician, ma
caragiu ori ungător, iar electricianul 
și macaragiul ar putea executa ope
rațiile specifice lăcătușului-mecanic. 
Această lărgire a sferei atribuțiilor 
muncitorului, prin policalificare, ar 
determina, cum e și firesc, reducerea 
normativelor de personal în cadrul 
echipelor de lucru complexe, atît în 
producția de bază, cît și la lucrările 
auxiliare, deci ridicarea însemnată a 
productivității muncii. în șase din 
unitățile noastre a început școlariza
rea a circa 400 de muncitori pentru 
însușirea celei de a doua meserii, 
ceea ce va permite îmbunătățirea 
structurii echipelor și crearea unui 
grad de inițiativă mai mare în ce pri
vește completarea necesarului de 
personal pe meserii în sectoarele pro
ductive. în afară de aceasta, unită
țile pot asigura astfel o mai bună 
utilizare a forței de muncă. într-o 
primă etapă, de pildă, numărul per

sonalului de la Uzina metalurgică 
Iași va scădea prin policalificare cu 
30. Se tinde deci pentru cumularea 
profesiilor de lăcătuși și electricieni, 
meserii care au un specific apropiat.

Aplicarea acestei soluții nu progre
sează totuși pe măsura posibilităților 
de care dispun întreprinderile noas
tre dintr-un motiv întemeiat. Este 
știut că muncitorul care lucrează in
dividual și își însușește a doua me
serie, putînd lucra la două locuri de 
muncă în același timp, are dreptul 
de a primi pînă la 30 la sută din sa
lariul lucrătorului înlocuit. în cazul 
siderurgiei, unde majoritatea munci
torilor lucrează în echipe com
plexe, deservind același utilaj 
— furnal, cuptor, linie de laminare 
etc. — pe baza acestei reglementări 
echipa în ansamblul ei poate primi 30 
la sută din salariul muncitorului în
locuit, astfel că nu este stimulat de
cît foarte puțin cel care și-a însușit 
și exercită o a doua meserie. Din 
acest motiv, consider necesar ca, în 
perioada următoare, Comitetul do 
Stat pentru problemele de Organi
zare și Salarizare să studieze moda
litatea adoptării unui sistem mai sti
mulativ de retribuire în cazul poli
calificării muncitorilor. în aprecie
rea soluțiilor ce vor fi urmate, va 
trebui să se țină seama că însușirea 
unei a doua meserii are efecte favo
rabile multiple asupra activității pro
ductive, între care în ramura noas
tră prezintă o mare importanță îm
bunătățirea întreținerii agregatelor.

Organizarea centralizată a activi
tății de reparații, prin care se urmă
rește folosirea mai rațională a for
ței de muncă, a utilajelor, se aplică, 
de asemenea, greoi în unitățile noas
tre. Cauza : diferența de salarizare a 
muncitorilor auxiliari care, lucrînd 
în secțiile productive, sînt plătiți pe 
rețeaua siderurgiei, față de situația 
în care, aceiași muncitori lucrînd 
în ateliere centralizate — deși lucră
rile sînt aceleași, salariile pe care le 
primesc sînt mai mici, corespunză
toare rețelelor tarifare ale construc
țiilor de mașini. Și această problemă 
va trebui soluționată într-un mod cît 
mai favorabil în viitor, ținîndu-se 
seama atît de interesele colectivelor 
de muncitori, tehnicieni și ingineri 
din întreprinderi, cît și de cele ale 
economiei noastre naționale în plină 
dezvoltare și înflorire.
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UNDE SE AFLĂ SURSA

N ARTA?NOULUI
(Urmare din pag. I)

e Lustragiul : SALA PALATULUI —
19.30 (seria de bilete 2600) ;
• Vera Cruz : PATRIA — 9 ; 11,30 ; 14 ;
16.30 ; 19 ; 21,15, FESTIVAL — 8,45 ;
11,15 : 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
• Anna Karenina : REPUBLICA — 9 ; 
12 ; 15 ; 18 ; 21.
• Samuraiul : ARTA — 9 — 15,45 în 
continuare, 18 ; 20,15, FLAMURA 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Weekend cu Anna : CINEMATECA
— 10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18.15 ; 20,30.

îm-
nu

literar actual nu își 
plinesc menirea dacă 
smulg din viitoarea vieții 
o tipologie nouă de oameni, 
confruntările și procesele 
fundamentale, care sînt ca
racteristice vieții societății 
românești contemporane, în 
care cititorul sau spectato
rul să-și recunoască între
bările, frămîntările, aspira- 
title. Iar poetul, în căuta
rea de sine, dacă și-a găsit 
timbrul propriu, încetează 
de a fi subiectiv, din mo
mentul în care mesajul său 
este receptat de cititor ca 
expresia propriilor lui 
sentimente și idei. Poet al 
timpului său este acela pe 
care contemporanii îl știu 
pe de rost, fiindcă și-au 
simțit într-însul un 
un călăuz.

A reduce așadar 
un procedeu de
este o gravă eroare. Noul

procedee 
ci prin 
a proce- 
jur, prin 

lș 
interpreta-

frate și

noul la
tehnică

nu se captează prin simpla 
însușire a unor 
artistice curente, 
intuiția profundă 
sului de viață din
participarea spirituală 
acesta și prin 
rea lui cît mai expresivă. 
In prefacerile revoluțio
nare de azi, de la noi și de 
pe tot întinsul planetei, 
scepticismul nu-și are loc, 
iar depistarea noului nu 
cere de la scriitor și artist 
decît actul de adeziune și 
stăpinirea unor antene 
fine de sensibilitate care 
să-1 pună în comunicare 
directă cu evenimentele 
și cu modul în care 
cestea se repercutează 
conștiința semenilor, 
scrisul fiecărui scriitor 
talent răsună astfel 
pede, ca 
zonanță, 
suri ale 
săi care 
tr-însul
vînt inspirat.

fericirii sale. Așa vor con
tribui la perfecționarea tot 
mai rapidă a societății 
noastre, la desăvîrșirea so
cialismului. la crearea 
condițiilor pentru edifica
rea comunismului în Româ
nia". A examina din acea
stă perspectivă relația : 
noul în viață — noul în li
teratură, mi se pare a fi o 
necesitate. Apropiata Adu
nare Generală a scriitori-

lor din România își pro
pune, printre 
finească mai 
locul omului 
societatea de 
ta asupra 
înțelesuri și semnificații pe 
care le are pentru scriitor 
ideea de nou înseamnă a 
lucra în chip concret în 
spiritul acestor deziderate 
ce captează atenția vieții 
literare românești.

altele, să de- 
bine rolul și 
de litere în 
azi ; a medi- 

multitudinii de

în nici un caz în
eprubetă

turi ale realității, tn fructi
ficarea valențelor majore 
ale acesteia.

Cu atît mai mult, origi
nalitatea noilor relații u- 
mane. ineditul complexei 
realități socialiste, caracte
rizată printr-un puternic 
dinamism înnoitor, din me
tamorfoza căruia se naște 
o civilizație de tip supe
rior. condiționează atitu
dini simțitor schimbate în 
fata marilor probleme ale 
existentei, solicitînd răs
punsuri care să poarte am
prenta acestui timp șl 
cestor locuri, la toate 
trebările și neliniștile 
mului contemporan.

Prezentul socialist, 
de care creatorii din 
mai diferite domenii
artei manifestă sentimen
tul unui deplin acord in
terior, s-a dovedit la fel 
de generos și pe plan ar
tistic, constituind un izvor 
inepuizabil de inspirație, 
generator fertil de noi 
structuri spirituale, de teh
nici și expresii artistice 
novatoare, originale. In a- 
celași timp, complexitatea

a-
în-
o-

fată 
cele 
ale

noilor realități a făcut po
sibilă lărgirea considera
bilă 
și a 
tru
ce.

a- 
în 
In 
de

lim- 
într-o cutie de re
mit și mii de gla- 

contemporanilor 
și-au găsit în- 
purtătorul de cu-

Horia LOVINESCU

POP Simion

în afirmarea
adevărului

A fost o vreme cînd ex
presia „noul în viață" — 
noul în literatură" ajun
sese, prin frecvență și repe
tiție. să însemne aproape 
tot și nimic în același 
timp, un leitmotiv al lite- 
raților, confundabil cu 
„bună ziua", de pildă'. Se 
producea, așadar, știutul 
fenomen de demonetizare 
a ideii prin excesiva utili
zare a termenului, prin 
obsesiva lui repetiție, prin 
mistificarea gceșțuiș,;. pînă 
la o dilatare hipertrofică a 
învestiturii sale -J e pragul 
la care însuși cuvîntul în
cepe să cedeze, încearcă să 
însemne tot și nimic în a- 
celași timp, după care cade 
dintr-o dată în diluție și ba
nal, făcîndu-ne să asistăm 
la ceea ce numim golirea 
formei de conținut. E pro
cesul care, în cazul dat, 
poate fi calificat cu dulce 
bonomie drept automatism 
lingvistic, cînd vorbele își 
pierd funcțiunile fun
damentale, cum — în egală 
măsură — acesta poate fi 
identificat drept context 
generator de dogmă, deci 
ceva mai păgubitor. Știe-se 
că două sînt căile clasice 
de compromitere a ideilor ; 
prima — încercarea de a o 
impune printr-o atitudine 
neștiințifică, prin fals, prin 
neadevăr, și a doua (vo- 
lens-nolens, cea mai frec
ventă) — iluzia de a im
pune un adevăr, oricît de 
eclatant, prin netrudă, prin 
lipsă de profunditate, prin 
economie de gîndire și 
nedetectarea intimă a re
sorturilor adevărului dat, 
prin neinteligență de ar
gumentare, prin plonja
rea în superficial și cari
catură, . prin lenea spiri
tuală de a ne consola cu 
gîndul că, la urma urmei, 
chestiunea e clară și con
cluziile sînt stabilite. Nu, 
concluziile nu pot fi nici
odată definitiv stabilite. 
Viata e un proces. Adevă
rul cere efort de argu
mentare, continuitate în 
dispută, ardere. Altminteri 
asistăm, prin neexercițiu 
și hiatus de inițiativă, la 
mortificarea celor 
viabile idei. Așadar, 
cuvintele de vină, 
oamenii care le folosesc 
deloc sau excesiv de mult.

Criticii literari și esteti
cienii ar trebui să fie mai 
deciși, mai convingători, în 
a demonstra „reabilitarea" 
(ca să folosesc un fals cu- 
vînt) conceptului de nou, 
încercînd a-1 debarasa de 
stufozități și frazeologie, 
încercînd a-1 readuce în a- 
tenția primă a opiniei lite
rare. așa cum merită, de- 
monstrîndu-i valențe și în
țelesuri. Efortul ar fi meri
tat ; conceptul de nou este, 
dacă înțeleg bine, ceva mai 
mult decît comunică la 
prima vedere, concentrează 
ca într-un focar esența 
gîndirii dialectice, desem
nează calitatea nouă pe 
care o generează procesul 
viu al devenirii și autode- 
venirii noastre. aliatul 
fundamental al omului de 
artă. Tocmai mistificarea 
acestui aliat concret a 
putut duce, uneori, la e- 
roarea semnalată mai sus. 
Este, așadar, vorba de o 
neînțelegere a esenței ca
tegoriei dialectice de nou, 
de o confuzie a funcțiuni
lor sale pe solul concret al 
realității nemijlocite care 
devine obiect de artă. Este 
punctul de unde abia în
cepe discuția noastră. Ac
tul literar, creația propriu- 
zisă, nu duce lipsă 
s-ar crede — 
teoretice, mai 
cestea tind să 
ple speculații ; arc însă ne' 
voie actul
schimb real de opinie pro
fesională, de definire a ra-

exacte care se 
între artist și

mai 
nu-s 

ci

pe cît 
de discuții 

ales cînd a- 
devină sim-

literar de

porturilor 
stabilesc 
obiectul fundamental al ar
tei — omul. în această 
perspectivă, relația „noul 
în viață — noul în litera
tură" devine un filon de 
discuție fertilă, cu multe 
și neîncercate fețe, capa
bile de sugestii artistice.

Nou este, crea, lapiul că 
în conștiința publică a țării 
s-a schimbat calitativ în
suși înțelesul noțiunilor ae 
a conduce și a, fi conducă
tor. acestea neavind azi 
vreun alt sens și vreo altă 
acoperire în aur decît ne
istovita confruntare cu 
masele, pe care le asculți 
cu matură răspundere și a 
căror voință o exprimi în 
chip plenitudinar ; nou este, 
cred, faptul că în România 
se creează azi liber teren 
de manifestare a tuturor 
forțelor creatoare ale na
țiunii, că partidul face to
tul pentru libera manifes
tare a inițiativei maselor, 
pentru deplina exercitare a 
tuturor energiilor construc
tive ale țării ; nou este, 
cred, faptul că unirea în 
gînd și in faptă a întregu
lui popor se cristalizează 
deplin în condițiile socia
lismului, cu o admirabilă 
forță de expresie prin con
stituirea Frontului Unității 
Socialiste. care se defi
nește, în mod grăitor, ca 
stadiu al dezvoltării națiu
nii socialiste, ca pavăză a 
cuceririlor 
Dar căile de 
ale noului

revoluționare. 
manifestare 

sînt, practic, 
inepuizabile. Scriitorul e 
chemat, prin menire, să ex
prime aceste ciștiguri de 
calitate, să fie neobositul 
cercetător al terenului viu, 
fertil, de apariție și ma
nifestare a ideii de 
nou social-poiitic-moral- 
psihoiogic, convertibil în 
nou literar și artistic. E de 
observat și de înțeles, îna
inte de toate, modul in care 
prefacerile înnoitoare so- 
cial-economice se traduc în 
substanța umană, în om- 
inițiatorul și catalizatorul 
eforturilor de înnoire. 
Scriitorul e chemat să re
leve, prin modul său speci
fic, elementele care expri
mă substanța noului în a- 
malgamatele straturi pe 
care le sondează și din care 
își extrage esența operei 
sale. El trebuie să aibă „an
tenele", forța de sesizare 
care să-1 ghideze, cu pre
dilecție și fără greș (dacă 
se poate), înspre esența 
proceselor intime ale aces
tui timp, înspre inepuiza
bila lui complexitate, în
spre dinamica prefacerilor 
care se produc în cele mai 
variate domenii ale exis
tenței umane și sociale. 
A afirma noul înseamnă a 
înfățișa, de fapt, întregul 
tablou, întregul proces, 
prin relevarea elementelor 
care tind să dispară — 
treptat ori brusc — și prin 
afirmarea1 acelora care le 
iau locul, nu prin simplă 
înlocuire, ci prin confrun
tare acerbă, prin competi
ție nu totdeauna lesne de 
deslușit, dar care dă (la 
drept vorbind) chiar pers
pectiva și sublima opțiune 
a scrierilor
depozitarul acestor proce
se și fine

liteiare. Iar

ar- 
so- 
fie 
to-

nuanțări este, 
înainte de toate, omul 
obiectul nedezmințit al 
tei. „Făurim societatea 
cialistă în care omul să 
figura centrală, în care
tul să fie închinat omului 
— afirma recent to
varășul Nicolae Ceaușescu 
la adunarea intelectualilor 
din Iași. Considerăm că și 
creatorii de valori spiritu
ale trebuie, urmînd prin
cipiul călăuzitor al politicii 
partidului, să închine tot 
ceea ce făuresc omului,

încă de acum patruzeci 
de ani, Valery (pe care nu 
mă satur să-l citez cînd e 
vorba de analiza lumii mo
derne) observa că „faptul 
nou" tinde să preia toată 
însemnătatea și greutatea 
pe care o aveau înainte 
tradiția și „faptul istoric".

Repercusiunile acestui 
fenomen asupra artei și 
literaturii au fost imense. 
Niciodată contestarea — 
într-o oarecare măsură 
dialectică și firească — a 
experienței artistice a 
trecutului nu s-a săvîrșit 
atît de violent ca în epoca 
contemporană, mergîndu- 
se uneori, excesiv, pînă la 
forma supremă a divorțu
lui : ignorarea și Indiferen
ța, care însă nu ge
nerează cultură. Și niciodată 
obsesia tiranică a noului 
sub aspectul originalității, 
neprevăzutului, șocului, n-a 
ocupat un loc atît de ho- 
tărîtor în psihologia artis
tului.

Frecvența noului în viața 
materială modernă, deter
minată în primul rînd de 
activitatea devorantă a 
tehnicii și științei, a impri
mat și conțipuă să imprime 
î.rf ‘ literatură ' și artă uri: 
ritmL de” mișcare tot mai 
accelerat, formulele es
tetice substituindu-se cu o 
rapiditate cinematografică ; 
ceea ce face ca sentimentul 
durabilității operei de artă, 
condiție esențială de trava
liu pentru creatorul de odi
nioară, să tindă să dispară, 
o dată cu cultul sever al 
formei și stilului. Căutarea 
precumpănește asupra gă
sirii, schița și experimen
tul asupra lucrului defi
nitiv.

Relația dintre cei doi 
termeni — noul în viață 
și nou! în literatură — este 
atît de evidentă. îneît în
săși această evidență face 
ca. de multe ori. chestiu
nea să fie privită totuși 
cam simplist și schematic.

Desigur că noul în litera
tură este generat de 
ția noului în viață, 
societăților oe se

apari-
Cazul 

____ ,__ _ _ închid 
artificial îh formule de 
existență* care se opun 
mișcării dialectice a vieții 
în toată complexitatea sa, 
dînd naștere unei arte fa
tal sortite stagnării, stereo
tipiei și conformismului, 
mi se pare elocvent.

Dar a pune semn de e- 
galitate în mod nediferen- 
țiat între orice manifestare 
a „noului" din viață și 
„noul" din artă ar fi o e- 
roare. Literatura și arta

modernă nu pot evada 
sub imperiul multiform 
noului, însă nici o clipă 
cest fenomen nu trebuie 
confundat cu operația de 
transpunere mecanică a 
„faptului nou" într-o așa- 
zisă noutate artistică.

Caducitatea unor opere 
literare și artistice, îm- 
bătrînirea lor rapidă se 
datoresc tocmai acestei 
greșite înțelegeri a raportu
lui dintre noul din viață și 
noul din artă. După cum la 
același rezultat, la aceeași 
inevitabilă îmbătrînire tim
purie, duc și căutările nou
lui întreprinse sub starea 
de psihoză a originalității 
cu orice preț. In acest din 
urmă caz, lipsită de con
tactul ei cu realitatea, ne
hrănită de noul din viață, 
căutarea în eprubetă a ine
ditului artistic este o iluzie. 
Aventură socotită I 
rească, ea poartă de 
semnele indelebile ale 
putinței creatoare.

Acordul dintre noul 
viață și noul artistic este, 
se pare, infinit mai delicat 
și dificil. Pe plan formal, 
pe planul expresiei, nouta
tea artistică nu-i o chesti
une de școală, de curente, 
de formule la modă și cu 
atît mai puțin de exhibițio
nism, ci de sensibilitate, de 
permeabilitate reală la cli
matul mental pe care-1 
creează condițiile specifice 
de existență ale lumii mo
derne. Iar sub aspectul fon
dului — intuirea durabilu
lui în tranzitoriu, a gene
ralului în accidental, depis
tarea în viață a acelui nou 
care se adaugă efectiv și 
organic trecutului, asigu- 
rînd continuitatea multimi
lenară a destinului și ope
rei omului. Sînt adevăruri 
banale, dar care merită să 
fie reamintite, pentru că 
ele duc logic la singura 
concluzie creatoare posibilă. 
Și anume aceea că dorința 
firească de nou, determi
nată între altele si de ne
voia legitimă de „a ține 
pasul", de a refuza o izo
lare provincială, trebuie 
să fie organică. Noul „în 
general", desprins de reali
tățile specifice, nu poate 
interesa pe nimeni. Viziu
nea puternic personală a 
creatorului trebuie să se a- 
plice la trăsăturile particu
lare ale civilizației socia
liste românești, dacă dorim 
să realizăm acea unicitate 
artistică menită să ne asi
gure un loc bine definit 
în contextul culturii uni
versale.
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în dimensiunile

Gheorghe STROIA

Temă de gravă șl . pro
fundă meditație estelico- 
filozofică, îndelung și te
meinic dezbătută în isto
ria culturii, problema co
relațiilor multiple necesar 
existente între noul din 
viată și noul din artă își 
păstrează și pentru vre
mea noastră întreaga sa 
actualitate. Ea se detașează 
ca factorul cel mai dina
mic și stimulator în peri
metrul legăturii organice 
între artă si realita'.e, a 
consonantei permanente 
dintre succesiunea diferi
telor moduri de existență 
a vieții sociale si evoluția 
generală a fenomenului ar
tistic. dintre continua am
plificare a progresului u- 
man și înnoirile cele mai 
spectaculoase în planul 
creației — adevăruri care 
și-au cucerit o recunoaște
re • ce nu se mai cere de
monstrată. însăși cristali
zarea noțiunilor de mime
sis. veridicitate, adevăr ar
tistic ș.a., intrate definitiv 
în circulația termenilor de 
estetică, aduce o confirma
re în plus a faptului că 
marea artă izvorăște și se 
inspiră întotdeauna din zo
nele și ritmurile de auten
tică noutate, din eferves
cența vieții în necontenită 
devenire.

Posesori ai unei sensibi
lități de acută rezonantă 
socială, vibrînd intens la 
toate fenomenele realului, 
făuritorii de frumos son
dează cu dărnicie și mă
iestrie mereu sporite în 
tumultul vieții cotidiene — 
cumpănă a strălucirii tre
cutului cu perspectiva vi
itorului — aspectele ma
jore de noutate, originali
tate și inedit, spre a dărui 
suprema revelație estetică 
oricărui spirit dornic de a- 
firmare deplină a polen- 
tialitătilor sale creatoare.

Tonalitatea și dimensiu
nile vieții, profunzimea și 
capacitatea ei funciară de 
a fi mereu nouă, eterna sa 
tinerețe, s-au dovedit pli
ne de vitalitate, genei oase 
și fecunde pentru apariția 
unor creații sincrone vie
ții, adine înnoitoare mul
tiplicate tematic șl diversi
ficate stilistic, capabile să 
acopere întru totul dimen
siunile umanismului, valo
rile esențiale ale vieții. De 
altfel, așa cum este în
deobște cunoscut marile 
creații artistice ale tuturor 
timpurilor, reținute șl va
lorificate de istoria spiri
tuală a societății, îsi au o- 
riginea și impulsurile inti
me în reflectarea celor mai 
adinei și înnoitoare stra-

a universului tematic 
substanței de idei pen- 
creațiile literar-artisti- 
concordante cu noua 

condiție umană, cu dimen
siunile și profunzimea 
grandiosului act construc
tiv al edificiului socialist.

Creatorul de azi. con
știință demnă a epocii sale, 
este animat de dorința sin
ceră de a surprinde în arta 
sa valorile majore ale vie
ții, ale omului, ale reali
tăților fascinant de înnoi
toare, care legitimează 
noutatea autentică în artă, 
pentru a realiza creații în 
care să poată fi regăsite 
substanțialitatea acestor 
vremi, patosul lor însufle- 
țitor, ca și greutățile ine
rente, chipul unor oameni 
ctitori de lume nouă. Pen
tru că, așa cum spunea 
H. Taine, „un scriitor adu
nă în jurul lui simpatiile 
unui secol întreg și ale u-, 
nei națiuni întregi în mă
sura în care exprimă mo
dul de a fi al națiunii și 
al secolului".

deplinul ade- 
recunoaștere 

unei societăți 
noastră socia-

In ideile pe care
opera iși propune

Gheorghe TOMOZEI

să le propage

Obsesivă, adesea tirani
că. pasiunea pentru nou. 
pentru detectarea în rea
litate a acelor fenomene în 
stare să prefigureze expre
sii virtuale, i-a stăpînit de 
totdeauna,. . pe scriitori. 
Baudelaire își încheia ■ o 

f poezie cti un vers ce mi 
se pare elocvent în aceas
tă privință : „Un singur 
gînd ne arde, să dăm de 
ceva nou". Exprima astfel 
acel sentiment pe care îl 
încercăm adeseori, mai 
ales atunci cînd ne între
băm dacă ceea ce gravăm 
în zăpada filei are șansa 
să treacă vămile subtile 
care ne despart de viito
rime.

Despre ideea de noutate, 
de nou. nu putem vorbi de
cît cu sfielile de rigoare, 
căci „ratificarea" celor a- 
firmate de noi poate veni 
extrem de tîrziu, ori poa
te să nu vină 
Putem îiîtrezări. 
mini abia ivite, 
ne cercetăm cu 
biectivitate. Ne limităm a- 
desea să legăm de nou 
doar revelările formei, în- 
nimbăm smalțul care îm
bracă pereții amforei ui- 
tînd cu totul de amfora în
săși. de nobila ei încăică- 
tură. Confruntarea se des
fășoară atunci pe „terito
riul" dintre călimară și pe
niță. verbul e perpetuu 
condamnat, cuvintele sînt 
încercate în dinți, ca se
mințele. tehnica 
e amendată și 
tele ei convenții 
mitate. Acestea
— deși au ideea de nou în
scrisă pe steagurile filelor
— războaie locale, fără ră
sunet, mici „revoluții de 
palat", peste care cortina 
uitării se coboară, impla
cabilă. (Cîndva. la revista 
la care lucram, s-a pre
zentat un tînăr care mi-a 
oferit întru publicare so
nete de... 15 versuri ! Ceea 
ce, trebuie recunoscut, e 
un gest care poartă am
prenta „noutății")

Dar ce trebuie să înțe
legem prin nou ? în ceea 
ce mă privește înțeleg noul 
ca o rezultantă, a unui par
curs complet : numai
trăind episoadele, repre
zentările „vechiului" (pînă 
nu de mult „nou" și el) 
în tot ce au legat de sub
stanța. de structura Inti
mă a fenomenelor, numai 
după ce ai ajuns la mar
ginea suferinței (suferința 
căutării) cind ai impresia
— așa cum spunea Emi
nescu — că „organele-s 
sfărmate". numai atunci îti

niciodată. 
totuși, lu~ 
putem să 

matură o-

prozodică 
statornici- 
sînt dina- 
sînt însă

S»|

poți oferi „pașaportul" spre 
exoticul. edenicul nou. 
Cind e legată in exclusi
vitate de formă, căutarea 
noului se dovedește în 
cele din urmă steri
lă : căutătorul vînează ex
presii; facile.' • de> „succes" 
acel succes âpafent. suge
rat de descumpănirea de 
moment a lectorului care 
nu-și îngăduie să blameze 
ceea ce nu înțelege cu a- 
devărat. Dar buna credință 
a consumatorului de lite
ratură nu trebuie înșelată, 
noutatea trebuie să fie con
ținută in ideile pe care o- 
pera tși propune să le 
propage. Aceasta este ca
lea prin care pot fi reali
zate adevăratele izbinzi, 
chiar dacă ele vor fi în 
primul moment deconcer
tante pentru un cititor ne
avizat ; asemenea izbînzi 
mi s-au părut a fi volume 
ca „11 elegii" de Nichita 
Stănescu sau „Zoosophia" 
de Ion Gheorghe. Și am 
numit doar două 
autori tineri...

A găsi noul nu 
blemă de șansă 
Noul e Atlantida 
oferă însă numai 
chemați, numai meșterilor 
cu învestitură autentică, 
artiști căutînd cu fervoare 
acel Nou care să fie ra
cheta purtătoare a gîndulu: 
adînc, hrănită cu combus
tibilul emoțiilor supreme, 
țintind Adevărul, 
încearcă (se 
zbuciumul 
clamă o 
prindere) 
inima de 
fi socotit! 
Noului.

Noul se naște tn labora
toarele de nobilă alchimie 
ale trudei îndelungate. 
Noul e apanajul celor care 
știu să caute (și să găseas
că) fără să se grăbească, 
al meșterilor candorii.

Trăind intens vîrsta ta 
șl a tuturor celor care te 
înconjoară, bucurindu-tc și 
suferind alături de ei, dor
nic să lași o urmă pe les
pedea enigmatică a timpu
lui cu însemne durabile, 
poți da de Noul invocat de 
Baudelaire sau Eminescu. 
Dar pentru a te detașa de 
serie, înaintînd spre oa
meni cu mîinl Iluminate de 
alge nemaivăzute, trebuie 
mai întîi să te contopești 
cu timpul și cu lumea alor 
tăi, cu viata oamenilor a- 
cestui pămînt românesc, 
care construiesc o lume în- 
tr-adevăr nouă, lumea so
cialismului si a comunis
mului.

să-și capete 
văr. deplina 
în condițiile 
— societatea
listă — hotărît noi, hotărît 
promotoare a noului cu o 
consecventă nemaiîntîlnită. 
Și faptele nu sînt departe 
de a fi întocmai. Pentru că. 
în nici un singur caz, li
teratura anilor revoluției 
nu și-a declinat sub nici o 
formă misiunea, condiția 
sa existențială : finalitatea 
umană, implicit socială. 
Este, desigur, cu totul alt
ceva că nu întotdeauna mo
dalitatea aleasă a fost cea 
mal nimerită, mai propice 
atragerii și convingerii citi
torului, mai „măiastră", că 
aceste semne ale lipsei ta
lentului nu pot explica cu 
suficientă claritate de ce 
sînt încă puține mărturiile 
literare de o excepțională 
valoare despre formidabi
lele mutatii umane și soci
ale ale acelor ani. Iar 
scrierile care au reușit să 
„împietrească" un timp 
prin excelentă nou. esen
țial nou. au dispărut în 
mod firesc din conștiința 
publicului, pentru că litera
tura nu poate fi o colecție 
de înfăptuiri urbane și in
dustriale sau morale. în 
care oamenii-personaje' să 
fie iremediabil confllctuati 
pînă la înfrîngerea „nega
tivului", pînă la rîsul bo
gat și sănătos al „pozitivu
lui", de parcă lumea, 
oamenii noii societăți ar 
continua să trăiască fie 
goi sufletește și spiri
tual, fie înarmați cu ci
tate și lozinci. Este ușor 
de observat acum. azi. că 
încercarea hazardată de a 
identifica creația artistică 
cu reproducerea mecanică 
a realului în timp și spa
țiu nu poate să aibă decît 
consecințe deloc îmbucură
toare nu poate să ducă de
cît la o nedorită depărtare 
între scriitori și cititori.

Nu este o noilate că li
teratura . a- : însemnat: tot
deauna. în- specificitatea' sa 
de mijloc de expresie o- 
menească,
mai puțin un act de atitu
dine politică. Nu este o 
noutate că arta și litera
tura n-au însemnat nici
odată tăgăduirea vieții. în
doiala asupra vieții, ci 
conținut de viață și. mai 
cu seamă. împlinirea unei 
datorii civice. Nu este nici 
o noutate că în artă eticul 
și esteticul se împletesc, 
comunică, afirmă un ideal 
politic, o realitate politică. 
Nu este. în sfîrșit. nici o 
noutate
purtătorul ideaticii, al sem-

mai mult sau

cărți de

e o pro- 
specială. 
care se 
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Cei ce 
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In aspirațiile de 
progres ale socie-

tații
Constantin STOICIU

Raportul dintre noul din 
viată și noul din literatură 
este fără nici o îndoială 
definitoriu pentru timpul 
pe care-1 traversăm, pentru 
literatura necesară și do-

rită de cititori. Iar afirma
ția conform căreia, din 
totdeauna, arta, literatura 
au fost și sînt o plăsmuire 
smulsă vieții, unei anumite 
vieți, ar fi cu totul firesc

mficațulor anumite
realități către colectivitate 
este artistul, că atitudinea 
sa mediază între viata con
cretă supusă transfigurării 
artistice și cel de lîngă 
umărul lui : cititorul ! Cu 
atît mai bizare apar ui
tatele scrieri i 
angajate, manifest 
miște, vizibile „de atitu
dine". cu cît viata socie. 
tătii românești s-a aflat și 
se află într-o năvalnică de
venire. într-o permanentă 
înlăturare a vechiului. A- 
ceasta întrucît. în accep
ție cotidiană, noul poate 
însemna orice altceva ivit 
în preajma noastră sau 
aiurea, într-un colt al tării. 
Aceasta întrucît, în accep
ție filozofică, noul înseamnă 
altceva în ordinea împlini
rii necesității. Aceasta. în
trucît, în accepT’e artistică, 
noul Înseamnă, ar trebui 
să însemne, acea perma
nentă năzuință a societății 
noastre către mai bine, 
către mai nobil, către în
țelegere ; pentru că artis
ticul filtrează noul. în
depărtează impuritățile, re
nunță la accidental, retine 
numai si numai semnifica
tivul, tensiunea umană, 
dăruirea, zbaterea, viata 
unuia dintre cei- multi, 
strălucirile existențiale, 
gîndul. Pentru că. și aici 
nu mai pot încăpea dubii, 
omul este cauza, ispita și 
justificarea creației artis
tice. Iar artistul, scriitorul, 
nu rămîne decît un mediu 
atent intre sensibilitatea și 
experiența lui și sensibili
tatea și experiența colec
tivă, contemporană. Anga
jarea, atitudinea sînt. pe 
de altă parte, celelalle de
terminări 
artistului, 
tive ale 
trecerii 
dincolo de singurătate, din
colo de efemer. Așa cum 
am mai notat ci. alt pri
lej. contopirea gîndirii 
creatoare cu obiectivitatea 
punerea în slulba necesi
tății a talentului, descifra
rea devenirii lumii ce-o ri
dicăm și-o trăitn din plin, 
a noului în datele sale ma
jore, a dimensiunilor spi
rituale ale timpului nostru 
socialist înseamnă deplină 
angajare, înseamnă împli
nire artistică. Pentru că. 
în cele din urmă, nu de
săvîrșirea obiectivă este 
tinta creației, ci conștiința 
subiectivă, dram,” conștiin
ței subiective câ nu 
totuși exprima mai 
mai adevărat, mai 
timpul înconjurător, 
nouă cu oamenii săi.
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• Fiul lui Tarzan : LUCEAFĂRUL —
8.30 ; 10,15 ; 12,15 ; 14,15 ; 16,15 18,15 ;
20,15, GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30, MODERN — 9 ; 11 ; 13 ;
15 ; 17 ; 19 , 21.
• Minunata călătorie a lui Nils Hol- 
gcrsson : CAPITOL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16 ; 18,30 ; 20,45.
• înțeleptul de pe muntele blestemat : 
VICTORIA — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21.
• Prințesa: CENTRAL — 8,30 ; 11 ;
13.30 ; 16.
• Vară capricioasă : CENTRAL — 18,30 ; 
20,45.
s poemul celor două inimi : LUMINA
— 8,45 — 16,30 în continuare, 18,45 ; 
20,45.
• Planeta maimuțelor : DOINA — 11,30; 
13,45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45 GRIVITA — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Program pentru copil : DOINA — 
9 - 10.
a Neînțelesul : UNION — 15,30 ; 18 ;
20,30, RAHOVA - 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Veșnicul întirziat : FEROVIAR —
8.30 ; 11 ; 13,30 ; 16; 18,30; 21, EXCEL
SIOR — 9 ; .11,15 ; 13,30 : 16 ; 18,15 ;
20,30, FLOREASCA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 , 20,30.
• Gustul mierii : ÎNFRĂȚIREA INTRE 

| POPOARE - 15,30 ; 17,45.
• Studiu despre femei : ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE — 20.

I • Trei copii „minune" : BUZEȘTI —
15.30 ; 18 ; 20,30.
• Vicontele plătește polița : DACIA —
8.30 — 16,30 în continuare, 18,45 ; — 21 ; 
FLACARA - 15,30 ; 18 ; Să nu ne des
părțim — 20,30.

I • Lustragiul : BUCEG1 — 9; 11,15;
13.30 ; 18,15 ; 20,30, TOMIS 9—15,45 în

I continuare, 18,15 ; 20,30.
• jurnalul unei femei în alb : UNIREA

I 15,30 ; — 18 ; 20,15.
I « Operațiunea San Gennaro : LIRA —

15.30 , 18 ; 20,30, GIULESTI 10 ; 15,30 ; 
| 18 ; 20,30.

• Surprizele dragostei : DRUMUL SA
RI! — 15 ; 17,30 ; 20.
• Cel șapte samurai t COTROCENI — 

I 15 , 17,45 ; 20,30.

I
e Mărturisirile unul domn cu cameră 
mobilată : MELODIA — 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 21.

I
e Suflete tari (ambele serii) : VOLGA 
— 9,15 ; 12,30 ; 15,45 ; 19,15, MIORIȚA — 
9,30 ; 13 ; 16,30 ; 20. ■'U

• Roata vieții : VIITORUL — 15,3u ; 18 ;

I
« Moartea se numește Engeîchen : 
VIITORUL — 20,30.

• Căderea imperiului roman : AURO- 
IRA — 9 ; 12,30 ; 16 ; 19,30.

• Testamentul unul pașă : MOȘILOR 
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Frumoasele vacanțe : POPULAR — 
15,30 ; 18 ; 20,30.

I ?6

I;

Wlnnetou (seria a III-a) : MUNCA — 
; 18.
Tar și general : MUNCA — 20.
Oscar : VITAN — 15.30 ; 18.
Falstaff : VITAN — 20,30.
Tarzan, omul-malmuță : PRO

GRESUL - 15,30 ; 18.
• Zorba Grecul : PROGRESUL — 20,30.
• Duelul lung : FERENTARI — 15,30 ; 
li).
• Intilntre în munți : FERENTARI —

'. 20,30. ;;

1
a Vin cicliștii : PACEA — 16 ; 18 ; 20.
• Freddy, lovește tu întîl : CRINGAȘI 
- 15,30 ; 18 ; 20,15.

3 • Aventurierii : COSMOS : — 15,30 ; 18 ; i 20,15.
I • File din Istoria sportului românesc

— Antrenorul — Echipajul ; Primii 
I pași în sport ; Zborul în alb ; 20 de 
9 ani de activitate sportivă (clubul spor- 
> tiv Dlnamo București) : TIMPURI. NOI 
. — 9—21 în continuare.

că mijlocitorul,
BSEEBSB

în spiritul 
revoluționar

Adrian PAUNESCU

în artă se 
noul exis- 

nu in

acel
a-

• Opera Română : Othello
• Teatru! de Operetă : Sînge vlcnez — 
19,30.
• Teatrul Național „1. L. Caragiale" 
(sala Comedia) : Becket — 19,30 (sala 
StUolo) : Farinții teribili — 19,30.
• Teatrul de Comedie : Ucigaș fără 
simbrie — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
țsala din bd. Schitu Măgureanu) : Me
teorul — 20; (sala din str. Alex. Sa- 
hla) ; Dansul morții — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala mare) : 
Teatrul de stat Pitești „l’erma" — 
19,30 ; (sala Studio) : Fotografii mișcate 
— 20.
• Teatrul Mic ; Tango — 20.
• Teatrul „Ion Creangă" : Adresanții 
necunoscuțl — 9,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din cal. 
Victoriei) ; Aventurile Iul Plum-Plum 
— 17 ; (sala din str. Academiei) : A fu
git un tren — 17.

• Teatrul de estradă „Ion Vasilescu" : 
Hanul melodiilor populare — 20.

Izvorul noului 
află, firește, în 
tenței umane, dar 
orice fel de nou.

Arta se regăsește în 
fel de nou, ilustrat, cu 
ceeași cinste, cu aceeași e- 
nergie, cu aceeași neînfri
care, și la 20 de ani, și la 
40, și la 50. Arta aclamă 
noul care, indiferent de răs
plata pe care a primit-o de 
la destin, consideră că me
ritul de mîine nu va fi mai 
mic decît meritul de azi. 
Iar arta repetă, cu ființa ei, 
împrejurările simbolice în 
care de fiecare dată noul, 
adevăratul, umanul, visăto
rul nou are de înfrînt nu 
numai inerția vreunui 
vechi, ci și (aici lupta e 
poate mai frumoasă I) pro
pria sa inerție, virtuala sa 
stagnare.

Ce înseamnă noul ? Sem
nul pe care ni-1 face o e- 
xistență încă necunoscută ? 
Coada unei vechi comete 
stăruind încă, numai 
asupra noastră ?

Noul e ceea Ce poate fi 
uneori acceptat mai greu. 
Iar cînd e acceptat el de
vine vechi. Dar noțiunea 
de vechi nu e oricînd de
testabilă. Dimpotrivă, no
țiunea de vechi e profund 
respectabilă, dar în măsura 
în care statornicește, crista
lizează fostul elan al 
nou onest.

Căci noul însuși nu 
soluție pentru orice
ment, pentru orice individ. 
Deseori o soluție veche se

ea.

unul

e o
mo-

potrivește de minune unei 
soluții noi. Nou este (cu a- 
devărat nou !) să aperi cu 
cel mai mare calm, cu cea 
mai adîncă liniște, cu cel 
mai demn sacrificiu liber
tatea ta și libertatea 
tăi. Acest fel de nou 
buie să învingă.

Iar lupta, în literatură, 
cred că nu se dă numai 
între vechi șl nou, ci une
ori și între formele noului. 
Ce detestabil nou este a- 
cela în care un tînăr se fe
rește de adevărul — fie el 
și brutal - 
și fuge în 
tăte" ! .

Identific 
tre vechi 
între formele noului. între 
ipostazele noului, între for
ma mereu neliniștită, me
reu revoluționară, mereu 
comunistă a noului și for
ma sclerozată, dogmatică, 
speriată, reacționară a așa- 
zisului nou.

Simplul fapt că un lucru 
este nou nu prezintă nici o 
garanție a valorii lui. El 
stîrriește . interes. La acest 
lucru nou vin posibili mar
tori și posibili implicați. 
Noul, în literatură, înseam
nă inovație. Ei bine, inova
ția nu este decît titlul mo
mentan al unui nou care e 
resorbit vital de tradiție. 
Tînăra generație de scrii
tori are, de pe acum, cîteva 
realizări vechi. Spre 
tind liniile de forță ale 
lui mai autentic nou.

• Teatrul satiric muzical „C. Tănase- 
țsala Savoy) : Ca la Tănase — 19,30 ; 
(sala Victoria) : Boema Palace — 19,30

al momentului 
neutra „eterni-

deci lupta in
și nou cu lupta

ele
ce-

Anchetă realizată de Sorin MOVILEANU

10,00 — Curs de limba franceză (re
luarea lecției de luni). 10,30 — Curs 
de limba engleză (reluarea lecției de 
marți). 11.00 — T.V. pentru specialiștii 
din industrie. Ciclul „Cibernetică". Cer
cetarea operațională In organizarea 
științifică a producției (reluare). 11.30
— închiderea emisiunii de dimineață.

In jurul orei 10.00 — Intîlnirea de 
fotbal România — Portugalia (înregis
trat pe peliculă). 17,30 — Pentru elevi. 
Consultații la limba română (clasa a 
Vil-a). Tema : Vasile Alecsandrl, cîntă 
reț al frumuseților naturii șl ai 
eroismului poporului român. Prezintă 
prof. Gh. Șovu. 18,00 — Telecronica 
economică. „Anotimp șl... contratimp 
în construcții" (ancheta economică). 
18.30 — Curs de limba germană. 19.00
— Club XX — emisiune pentru tineret.
„Bravo “ — Inttlnire tn studio cu ti
neri laureați al unor concursuri in
ternaționale. 19.30 — Telejurnalul de 
seară. 19.50 — Buletinul meteorologic. 
Actualitatea în agricultură. 20.00 —
Studioul de poezie. „Brâncușlană" — 
versuri tn lectura autorilor : George 
Dan, Ion Bănuță. Traian Iancu, Con
stanța Buzea, Petre Dragu, Vasile 
Radu Gheceanu. 20.10 — Soliști de mu
zică populară : Polina Manoilă, Angela 
Buciu, acompaniați de o formație in
strumentală condusă de Paraschiv 
Oprea. 20.30 — Reportaje de actualitate.
— Aprovizionarea Capitalei cu com
bustibil — reportaj anchetă. — Un me
dic român decorat la cel de-al doilea 
Seminar internațional pentru profi
laxia cancerului, desfășurat recent la 
Roma. 21.00 — Avanpremieră. 21.25 — 
Teleclnemateca : „Casablanca* — cu 
Humphrey Bogart, Ingrid Bergman șl 
Claude Reins. 22.45 — Estrada tinereții
— muzică ușoară în interpretarea ama
torilor. 23.00 — Telejurnalul de noapte. 
23.10 — închiderea emisiunii.



succesul unor

atari eforturi 
ideea conform

în noile procedee 
o viziune de pers- 
cerem, bineînțeles.

echilibrului ce tre- 
dedicat sarcinilor 

sarcinilor de ners- 
Gheorghe, Dacă ■ ne

CONȘTIINȚA

deci la

scop

în cele din

să-și ter-

chiar tineri 
majore dar. 
la începutul

rănit. De 
cel puțin

vom reparti- 
de la „utilaj 
muncă unde 
la tovarășul

foarte bun, 
are o mină 
8-a în me- 
numai atît. 
și nu alt-

mo- 
con- 
des-

luni, pentru împlinirea 
sale, lui U;D. i se dă 
deschidă un nou cont

Constantin MORARU ■

Deși le-am scris mai de mult n-am 
tiparului aceste însemnări. Zi- 
acestea l-am întrebat la tele- 
pe tovarășul Golumba ce mai 
despre U, D., cum se comportă ?
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OMUL FATA ÎN FAȚA CU EL ÎNSUȘI
EXISTA

O METODOLOGIE
A SUCCESULUI?

S-au scris, mal ales în acest secol, numeroase 
cărți despre ■ „arta de a reuși în viată", s-au 
oferit diverse „rețete" ale succesului, dar puțini 
autori au pus accentul pe factorul esențial : efor
tul, rămînînd tributari unor concepții izvorîte din 
bagajul de idei și de experiență al societății ca
pitaliste. în societatea noastră socialistă nici 
hazardul, nici concursul de împrejurări, nici 
spiritul speculativ nu pot constitui pîrghii de 
afirmare. Deschise în mod egal tuturor, căile 
succesului sînt accesibile în primul rînd celor ce 
înțeleg evoluția individuală și socială ca rezultat 
al unor eforturi susținute, celor ce sînt pregătit! 
în vederea acestor eforturi absolut necesare.

— Educarea efortului presupune ceea ce s-ar 
putea numi în limbaj sportiv : „antrenament", 
consideră dr. psihiatru Ion Popescu-Sibiu. An
trenamentul de a trăi nu e, așa cum ar părea, o 
formulă paradoxală. încă de la primii pași, încă 
de la primele cuvinte ininteligibile rostite de 
copii la începutul vieții se poate observa efortul 
de adaptare la mediul ambiant, la condițiile vieții, 
un efort repetat zi de zi ca un veritabil antrena
ment. S-ar părea că e un efort de rutină, dar 
rezultatele sale se acumulează pe linia ascendentă 
a unei evoluții, se materializează în reușite calita
tiv noi, de la o vîrstă la alta. Cred că pragul 
calitativ cel mai important este marcat de 
mentul în care efortul devine conștient; or, 
știința necesității efortului apare în clipa 
coperirii unui scop.

— Așadar, efortul nu poate constitui un 
în sine.

— Efortul lipsit de scop a fost dintotdeauna 
considerat ca un chin, o pedeapsă a zeilor dacă e 
să ne gîndim la mitul lui Sisif sau la munca fără 
sens a Danaidelor. Țin să remarc că un astfel de 
efort în gol e nociv, putînd aduce grave vătămări 
neuro-psihice, întîlnite uneori în practica medi- 
< dă.

,— Efortul este subordonat țelului propus, se ex
primă plastic ing. Miron Gheorghe, adjunct de șef 
de’secție la C.C. al U.T.C., pentru că, după pă
rerea mea, țelul este cel ce dezlănțuie energia 
creatoare a omului canalizînd-o pe o direcție bine 
definită. Cu cît telul este mai clar conturat, cu 
cît este mai mobilizator, cu atît va solicita mai 
multă energie, mai multă muncă pentru realiza
rea lui.

— N-ați întîlnlt situații în care țeluri superbe au 
fost ratate din lipsa capacității de muncă, din 
lipsă de voință și perseverență ?

— Din păcate, da. Am cunoscut 
foarte dotați, animați de aspirații 
obosiți înainte de vreme, s-au oprit 
drumului. Asta nu înseamnă că trebuie să di
minuăm, să reducem Ia dimensiuni minore telul 
propus, întrucît dacă nu există piscuri nu vor 
exista nici alpiniști. Dintr-o sută de aspiranți vor 
reuși cîțiva, dar vor reuși, deschizînd1 astfel drum 
și altora. iț«rihr;'«S «iițntiîiiijk aoJsJlvȘio;

— îmi amintesc de un pasăj'flin,,Hegel,.în care 
filozoful referindu-se la unii oameni le compara 
existența cu mersul ceasornicelor întoarse la ore 
fixe, intervine cercetătoarea Maria Larionescu, de 
la Institutul de filozofie al Academiei. Acest 
mers inerțiat, acest efort rutinier, fără 
tensiuni, ilustrează existenta unor scopuri 
mărunte și comode. Ce se poate deduce de aici ? 
Faptul că educarea efortului se încadrează în

grocesul educativ general, capacitatea și pasiunea 
e a munci fiind părți constitutive ale personali

tății umane la fel de importante ca și conștiința 
și idealurile sale. Efortul și țelul sînt laturi com
plementare, oare se condiționează reciproc.

Să încercăm, totuși, să delimităm în acest 
llu proces educativ acea zonă care se referă 

In mod direct la pregătirea omului în vederea 
efortului solicitat de orice profesiune, de orice 
activitate creatoare, să. investigăm posibilitățile, 
metodele cele mai eficiente în acest sens.

— Capacitatea de efort se dezvoltă, pur și 
simplu, prin efort, reia discuția ing. Miron 
Gheorghe. între un stil de viată călduț și comod 
și un stil de viață mai intens și mai dur, trebuie 
să-1 alegem pe cel din urmă. Bineînțeles că nu 
se pot prelua astăzi ad literam principiile 
educației spartane, dar rămîne un deziderat va
labil pregătirea complexă, armonioasă, în care 
să se îmbine efortul fizic cu cel intelectual. Acțiu
nile de muncă patriotică din această vară ni se 
par îmbucurătoare. Faptul că pentru 3 500 de 
locuri pe șantierele naționale ale tineretului s-au 
înscris într-o singură săptămînă 30 000 de sohei- 
tanți e un exemplu concludent. De asemenea. în 
agricultură, 58 000 elevi de liceu au adus statului 
socialist prin munca lor economii în valoare de 
aproximativ 20 milioane lei. Foarte mulți dintre 
ei au fost retribuiți în bani, conform efortului de
pus. Nu mai e nevoie să afirm că pentru un ase
menea tînăr experiența trăită în această vară a 
avut un caracter cu mult mai educativ decît zece 
conferințe pe tema efortului.

Iată, deci, că educarea în spiritul muncii poate 
și trebuie să aibă uri aspect concret, cu mult mai 
eficient decît plutirea în zona dezideratelor teo
retice, a cuvintelor frumoase. Efortul însuși con
stituie pîrghia cea mai importantă în acest pro
ces educativ, menit fiind să dezvolte voința, spiri
tul practic, hotărîrea de a atinge scopul propus. 
Dacă în școală și în familie nu se dă atenție 
acestei pregătiri, consecințele nu vor întîrzia 
să apară.

— Am făcut parte dintr-un colectiv care a în
treprins și publicat un studiu de sociologia mun
cii pe tema mișcării inovatorilor, amintește cer
cetătoarea Maria Larionescu. A apărut aici în 
chip evident raportul strins dintre imaginație și 
realizare. Destul de rar coexistă în același om 
imaginativul cu realizatorul, or. din cîte am con
statat, aceste două trăsături tind să devină carac
teristici de bază pentru tehnicianul și chiar 
muncitorul modern. Am întîlnit cazuri în care 
idei valoroase au rămas nefructificate datorită 
lipsei de tenacitate a autorilor lor, încercări 
abandonate nu din lipsă de pasiune sau din 
comoditate ci din pricina unor carențe educative. 
Educarea în spiritul efortului trebuie să aibă în 
vedere neapărat această capacitate de realizare, 
care presupune continuitate, perseverentă, dîr- 
zenie și, uneori, răbdare.

Așadar, mai este oare necesar să afirmăm că 
pedagogia efortului nu se încheie odată cu termi
narea școlarizării ? în munca productivă, în orice 
activitate profesională efortul rămîne singura cale 
pentru atingerea notorietății, pentru ieșirea din 
anonimat. Prestigiul nu poate fi rodul unei în- 
tîmplări, afirmarea nu poate fi rezultatul unei 
trageri la loterie, ci recunoașterea unanimă a 
eforturilor depuse, a capacității de muncă și de 
creație, a pregătirii și competentei prin care un 
om contribuie la activitatea unui colectiv, la 
opera întregii societăți. Folosind acest criteriu 
fundamental în aprecierea oamenilor, actionînd 
în funcție de el mecanismul promovării și al 
stimulării, vom face astfel o educație excelentă 
pentru efort, vom mobiliza și mai mult, si mai 
eficace, energia creatoare a omului, dezlănțuind 
în el toate resursele de voință și perseverentă, 
întregul potențial al personalității sale.

— Și totuși, în anumite situații izolate, se întîl- 
nește și efortul negativ : efortul depus de anumiti 
indivizi împotriva curentului general de progres 
și înnoire care însuflețește toate domeniile activi
tății noastre economice și sociale, remarcă ing. 
Marin Enache, secretar al comitetului de partid 
de la uzina „23 August" din București. Cauzele 
sînt diverse dar, în ansamblu, ele tin de mentali
tatea respectivilor indivizi, de frîna unor concepții 
retrograde, de atitudini care ies din sfera eticii 
socialiste. Claustrați într-o formă de gîndire stag

nantă și stereotipă, dominați de comoditate profe
sională și intelectuală, sau, alteori, victime ale 
propriului orgoliu ori ale unor meschine interese 
de grup, unii indivizi fac eforturi pentru a se 
așeza de-a curmezișul, pentru a pune piedici 
inițiativelor valoroase, a tulbura apele acestui 
curent general înnoitor. Trebuie să recunoaștem 
că asemenea oameni depun... eforturi foarte mari, 
uneori cu atît mai mari cu cît curentul progresu
lui este mai puternic și mai perseverent. Și se 
întîlnesc, din păcate, și cazuri în care ei reușesc, 
momentan, să întîrzie. să amîne 
eforturi pozitive.

Existența, ici și colo, a unor 
negative ilustrează încă o dată 
căreia educarea omului pentru efort constituie 
doar o latură a procesului educativ general, că ea 
este subsumată formării conștiinței, a caracteru
lui, a idealurilor etice superioare. Revenind la 
mecanismul educării efortului trebuie să obser
văm că asemenea atitudini frenatorii, veritabili 
paraziți pe trupul sănătos al progresului, pot avea 
un efect de două ori negativ ; 1) inovația nu-și 
află finalizarea, progresul tehnic preconizat de 
ea rămîne un simplu deziderat încopciat în 
dosare ; 2) inovatorul 
muncii sale, se simte 
riența se repetă există 
pe panta renunțării,

Legată de acest 
din instrumentele 
educarea omului în 
rea. Cînd numai 
succesele palpabile 
ghiile promovării. ; 
devine un excelent 
cununării și încurajării efortului, 
promovarea se face după alte criterii, cînd acțio
nează principii străine eticii noastre, cînd un 
individ, este avansat pentru că e „băiat simpatic" 
sau pentru că aduce diverse servicii maistrului 
sau șefului de secție, atunci se aduc prejudicii 
acestui proces educativ, echilibrul firesc între 
efort și promovare este subminat, putînd provoca 
dereglări de comportament, fisuri în mentalitatea 
unor oameni a căror educație nu e îndeajuns de 
rezistentă fată de asemenea temporare și iluzorii 
ipostaze ale „succesului".

Un efort care depășește pentru moment pu
terile unui om poate descuraja, după cum un 
efort minim, sub capacitatea sa creatoare, poate 
alimenta insatisfacția sau, și mai grav, impresia că 
„merge și așa", deci : facilitatea, superficialitatea. 
Efortul e, în ultima instanță, un rezultat al exi
gentei, al exigentei fiecărui om fată de sine și al 
exigentei celorlalți fată de el.

— Personal, sînt un adept al 
buie să existe între travaliul 
cotidiene și efortul în vederea 
pectivă, spune ing. Miron 
limităm 'strict-lai obținerea- unor rezultate imediatei. 
dacă ‘toată energia noastră -se; concentrează .nu
mai asupra obligațiilor curente, ne condamnăm 
astfel, conștient sau nu, într-un viitor mai a- 
propiat sau mai îndepărtat, la rutină și la stag
nare. In fabrica în care am lucrat am cunoscut 
un maistru, specialist necontestat al unei operații 
dificile. Dar modificarea tehnologiei a dus la 
înlocuirea acelei operații și, spre nedumerirea 
tuturor, maistrul a intrat definitiv în anonimat 
nereusind să se specializeze 
tehnologice. Cerînd oamenilor 
pectivă asupra muncii lor, le 
un efort în plus.

are sentimentul inutilității 
nedreptățit și dacă expe- 
primejdia ca el să alunece 
a dezavuării.
aspect, apare ca unul 

cele mai eficace pentru 
i spiritul efortului : promova- 
munca, rezultatele concrete, 
sînt cele care acționează pîr- 
atunci însuși actul avansării 
factor educativ în sensul în- 

Cînd însă

★
Nu putem găsi o mai bună încheiere pentru 

această discuție decît finalul unui poem al antichi
tății : „Dacă vrei să culegi peste un an, seamănă 
grîu. Dacă vrei să culegi peste zece ani. sădește 
un pom. Dacă vrei să culegi peste un secol, 
instruiește poporul". Se află aici, expusă cu o 
intuiție genială în urmă cu 26 de veacuri, o idee 
extrem de actuală. Azi, în condițiile atît de 
dinamice ale vieții moderne, nu mai este suficient 
efortul depus pentru asigurarea existentei cotidi
ene ci se impune, ca o necesitate stringentă, un 
efort în plus de instruire, de pregătire în vederea 
progresului rapid adus de dezvoltarea tehnico- 
științifică. Este un efort de proiectare a perso
nalității umane la dimensiunile viitorului, un 
efort care-și află în condițiile orînduirii socialiste 
posibilități optime de realizare.

Poul DIACONESCU

între numele și prenume
le nostru, modest, redus de 
cele mai multe ori la o 
simplă inițială, străjuie — 
parcă protector — numele 
tatălui nostru. Se întîmplă 
însă, cîteodată, ca modesta 
inițială să capete o cu to
tul altă semnificație ; se în
tîmplă cîteodată ca ea să 
rămînă singura legătură de 
rudenie între părinți și co
pii, între un frate și altul ; 
o amnezie morală cuprinde 
un „prenume", îi zdruncină 
întreg contextul social, 
dezechilibrîndu-1, îl face 
să nu mai poată intui că, 
undeva, pe cărările vieții, 
redus la o simplă inițială, 
va trebui să reprezinte la 
rîndul iui o adevărată 
punte de legătură, viguroa
să, perenă, între membrii 
familiei sale.

★
Dimineață de octombrie. 

Pe grilajul porții, bruma 
stăruie încă. E liniște. Voi 
păși înăuntru : în lumina 
lichidă, iradiind din toate 
frunzele toamnei, picături
le de apă vor coborî, una 
după alta, sinuos, ca pe o- 
brazul unui bătrîn. în 
curtea aceasta, cu decenii în 
urmă, sub privirile femeii 
care se apropie să ne des
chidă, s-au jucat doi frați, 
fiii ei : Ovidiu și Cornel, 
în curtea aceasta, sub pri
virile îndurerate ale bătrî- 
nei lor mame, de cîțiva 
ani, frații au început o bă
tălie surdă, un adevărat 
război de măcinare a ner
vilor proprii, a liniștii și 
sănătății părinților. întrea
ga istorie este penibilă și 
revoltătoare ; printr-o dero
gare neadmisă de la norme
le de conviețuire socială în 
general, și de la cele care 
guvernează relațiile dintre 
membrii aceleiași familii, în 
special, cei doi frați și-au a- 
runcat reciproc mănușile, 
începînd un straniu duel 
judiciar. Au fost tocite 
scările organelor adminis-

Gînduri
gata 
gîndite
Sînt indivizi care 

pornesc de la ideea 
că ei n-au nici o 
răspundere și tot ce 
vine trebuie să vină 
din afară, de prefe
rință de la centru, de 
undeva de sus. Gîn- 
direa proprie li se în
fățișează ca un fel de 
impozit pe venit, de 
aceea caută să se sus
tragă acestei obliga
ții ca și cum respec
tarea ei i-ar ruina 
cu desăvîrșire... Ei 
nu vor să investeas
că deloc capital în . 
gîndire — dornici să mestibilă și tot felul 
facă economie, aș- de prieteni au grijă 
teaptă ca gîndlrea, să-i pregătească o

de a participa la via
ță; e incapabil să se 
amestece în drama
tismul existenței, aș
teaptă ca viața să a- 
jungă la el în for
mele ei plăcute și co
mestibile, curățată de 
asperități ca s-o în
ghită repede și fără 
greutăți. Dacă viața îi 
aduce ceva neplăcut 
îl refuză instinctiv, 
fiindcă el nu știe să 
trăiască, ci numai să 
înghită. Or, ca s-o în
ghită trebuie ca via
ța să fie dulce și co-

portret satiric de 
Teodor MAZILU

chiar și cea proprie, 
să le vină din afară, 
fără nici un efort. Ei 
n-au inițiativă, nici 
idei, nici viață și aș
teaptă ca cineva să 
le expedieze trimes
trial prin poștă și ei 
să semneze de pri
mire. In felul ăsta 
n-au nici o bătaie de 
cap. Fără aprobare 
nu-ți dă nici bună- 
ziua, de-abia după ce 
capătă aprobarea de 
rigoare îți strînge 
mina cu duioșie.

Ei s-au obișnuit să 
ia totul de-a gata, să 
trăiască și să gîn- 
dească alții în locul 
lor, ei să se limiteze 
numai la o modestă 
operație de asambla- 
re. Cînd n-au venit re; e convins că, cu 

!?bla-'->4iinp inițiativa 9și ’-cit ai mai mMte idei;■ 
'ideile,'ei'că~d într-un cu atît măi ușOr-poți'1 
fel de sumbră apa
tie, ca niște motoare 
cărora nu li s-au li
vrat la timp piesele 
de schimb. Zac așa 
pînă vine de undeva 
de sus inițiativa și a- 
tunci se pornesc să 
duduie. In muncă 
n-au inițiativă — so- 
cot 
lor 
vă, 
tru 
teaptă să vină din a- 
fără. Munca se îm
potmolește, producția 
stagnează, dar el nu 
suferă; își pune li
niștit și demn capul 
pe masă și așteaptă 
ca cineva să-i stre
coare înăuntru spo
rul de Inițiativă. Da- 
că-i strecoară bine, 
dacă nu, se duce să 
vadă un film...

Are o lene imensă

mâncare ușoară, dem
nă de lașitatea lui...

Ii plac, desigur, și 
ideile, dar urăște e- 
forturile minții — de 
aceea preferă ideile 
altora pe care, după 
o îndelungă expe
riență, a învățat să 
și le înfigă prompt în 
cap, cum își înfig fe
meile agrafele în păr. 
Curios lucru, n-are 
încredere decît în 
ideile altora; pentru 
el, nefericitul, : ideile 
sînt un fel de ciome
ge cu care te poți a- 
para iarna de cîini. 
Ideile nu sînt pentru 
el expresia necesită
ții de înțelegere a 
vieții și muncii, ci 
metodele de acapara-

că nu-i treaba 
să aibă inițiati- 
nu-s plătiți pen- 
așa ceva și aș-

să-ți cumperi mobilă 
în rate... De aceea e 
într-un fel lacom de 
idei gata gîndite. Ci
neva i-a replicat vă- 
zîndu-l atît de lacom 
de idei străine: „Nu 
lua două idei că ră- 
mîne altul prost".

Ce e ciudat cu in
dividul nostru e sta
rea lui de veșnică 
așteptare; dacă nu 
i-au venit din afară 
ideile. inițiativa și 
sentimentele, el nu 
trăiește. Nici nu tră
iește, nici nu se agi
tă... Sublimul moto
raș așteaptă liniștit 
piesele de schimb. 
Cînd sosesc se bucură 
ca un copil căruia i 
s-a adus ciocolata 
mult promisă, se tre
zește din amorțeală 
și începe să duduie... 
Și ce frumos mai du
duie I

Un lucru de care nu poți fugi
PROPRIA-TI
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Dln motive ce-i vor fi lesne de 
înțeles cititorului, nu-1 voi prezenta 
pe eroul acestor însemnări, decît 
prin inițialele U.D. Bărbat în toată 
firea, înalt, spătos, prins bine de soa
rele plajei, are un zîmbet persistent, 
ce vrea parcă să-i deseneze excesul 
de încredere în sine, de bravadă și de 
ironie pentru toți cei din jur. Am 
avut cu acest om o interesantă con
versație la Comitetul U.T.C. al mu
nicipiului Reșița, unde l-am cunoscut.

I-am pus o întrebare :
— Mai ești sau ai fost vreodată 

U.T.C.-ist ?
— Sînt, dar nu mai sînt. Sînt în 

evidenta organizației dar nu mai 
plătesc cotizație de cînd nu mai lu
crez. Adică de 11 luni. Asa că...

— Ce-ai făcut în tot acest răstimp ?
— Haiduc — răspunde el în ze

flemea, dar și cu o ușoară, abia 
perceptibilă, urmă de amărăciune.

Intuisem că în acest băiat se con
fruntă izbitor extremele unor ca
lități și defecte.

— De ce spune lumea că trăiești ca 
un trîntor, din pensia mamei ?

Se vede, lui U.D. nu-i priește un 
astfel de curs al discuției. Dar nu 
parează. Privirea îi curge pe mu
chia călcată a pantalonului. Și astfel 
demarează într-un monolog.

E strungar din 1959. îl necăjește 
faptul că de cînd a terminat școala 
n-a obținut decît o singură categorie 
de calificare. în 61. Cum spune, 
bate pasul pe loc. Ar fi dorit cu ar
doare să urmeze școala de maiștri, 
la cursul seral, dar unii dintre mai
ștri îl povătuiau : „Oricît ai sta în 
secție, orice ai face, nu poți obține 
o categorie mai mare. Așa sînt în
cadrate lucrările". Socotindu-se ne- 
îndreptătit, nu s-a mai ostenit să-și 
caute rostul și și-a luat lumea în 
cap : nu s-a mai prezentat la uzină. 
Nu o zi, două — unsprezece luni. 
„Totul e pentru școală — se justi
fică. Nu salariul mai mare mă in
teresează în primul și primul rînd. 
ci dorința de a merge înainte".

— Și ce mai aștepți, omule ? — mă 
îndîrjesc aflîndu-i situația. (Bineîn
țeles. părăsindu-și locul de muncă, 
făcuse o greșeală care îl costa. Dar 
părea să aibă și el dreptate. Cînd să 
se desăvîrșească. cînd să crească 

i-.dacă nu în anii tinereții?) .Vii cu 
■ mine la uzină ?■ . . ,

— Mă duc oricum. Am bătut des
tul drumurile. M-am istovit. M-am 
săturat. Tocmai cerusem tovarăși
lor de la U.T.C. să mă ajute. Și ei, 
din cîte știu, au și vorbit pentru 
mine. Tînjesc după o viată ordonată. 
Sînt reșitean, get-beget. om în toată 
firea. Vreau să mă așez, să-mi fac 
un viitor.

U. D. își făcea reproșuri ? Avea 
toate motivele să fie nemulțumit 
pentru ce a realizat pînă la 26 de 
ani. Nu-și făcuse ordine în viață. 
Trăia din expediente, de pe o zi pe 
alta. Firește, mai pot fi întîlnite și 
asemenea cazuri. Intrarea în viată a 
tînărului nu se face chiar în
totdeauna pe aceeași poartă largă. 
Unii, cei mai multi, urmează un 
drum simplu, neted, îi vezi cum 
cresc. Alti tineri, 
trați cu chemare 
se integrează mai 
Și apar în calea 
mente de Impas, _  _ ,_ _ __
pot fi decisive pentru întreaga Iui 
evoluție. De aici și greutatea, răs
punderea de a cumpăni cu luciditate 
și discernămînt asupra fiecărei situa
ții, fiecărui caz în parte — aces
tea toate însemnînd OMUL.

înclinam să-i dau

cei mai mulți, 
neted, 

buni și ei, înzes- 
pentru o profesie, 
dificil în colectiv, 

omului unele mo
de cumpănă care

dreptate, mă-

trației de stat, cele ale jus
tiției și procuraturii pînă la 
treptele lor superioare, s-au 
utilizat căi de atac ordina
re și extraordinare, s-a 
cut apel la organele 
presă — niciodată însă 
rațiune.

Dar să-i cunoaștem. _ _ 
o parte — Ovidiu R., lec
tor la un institut de învă- 
țămînt superior, de cealaltă 
parte — Cornel R„ inginer 
la o întreprindere de trans
porturi.

fa
de 
la

De

ce și peste cit anume este 
stăpîn, Cornel 
S.G.L.-ului de 
un ordin de 
privind „partea lui" din lo
cuința părinților. Legătura 
de sînge cu fratele său nu 
constituia pentru el o ga
ranție destul de puternică 
pentru a se simți cu ade
vărat stăpînul celor cîțiva 
zeci de metri pătrați din ■ 
care nimeni nu a avut nici
odată de gînd să-1 izgo
nească, nici acum, nici a-

solicită 
sector 

repartiție

cetate ; Ovidiu și Cornel vor 
prinde gustul articolelor și 
dulceața paragrafelor din 
codul de procedură. Ovidiu 
își va chema la rîndul său 
fratele în judecată pentru 
a-și pune în aplicare pro
priul ordin de repartiție.

...Așa a început duelul 
judiciar dintre cei doi 
frați. Bilanțul de pînă 
acum al proceselor din fa
milie ? Șase. Astfel, la vîrs- 
ta de 75 de ani, pentru pro
pria lor casă. Teodor și A-

car în parte, lui U. D. După plecarea 
din uzină de acum 11 luni el a fost 
socotit un incurabil, iremediabil pier
dut ? Etichetele „derbedeu", „dezer
tor", trebuiau să-1 însoțească toată 
viața ? Nu izbuteam însă să mă îm
pac cu gîndul că doar el, numai el 
are dreptate iar colectivul din mij
locul căruia evadase ar fi fost in
sensibil, rece, impenetrabil la do
rința lui de a se afirma, de-a învăța, 
de a se desăvîrși în meserie.

Raportul existent între U. D. și 
colectiv putea fi stabilit doar prin 
confruntare. „Să mergem 
uzină" — am decis.

Cu cine, între ce oameni 
U. D. ? Cine-1 cunoaște 
bine ? „Tovarășul Puian mă 
mai bine decît își știi

a lucrat 
cel mai 
cunoaște 

mai bine decît își știe propriile bu
zunare — spune el. Mi-a fost maistru 
șef cîțiva ani la secția motoare elec
trice și apoi la eboș. Tovarășul Mun- 
teanu Octavian, secretarul organiza
ției de partid de la motoare electrice, 
mă știe de asemenea, foarte bine". 

Iată-ne la uzină. Inginerul Mircea 
Golumba, secretarul comitetului de 
partid de la Uzina constructoare de 
mașini din Reșița, este de părere că 
lucrurile trebuie elucidate pe loc, 
fără vreo amînare. „Dar să vedem 
ce vor spune și cei ce-1 cunosc, adică 
tocmai cei pe care U.D. i-a ales în 
„apărarea" propriilor lui argumente". 

Aparent, nimic neobișnuit în pri
mele momente ale întîlnirii. Parcă 
cei trei s-ar fi văzut ultima dată în 
urmă cu cinci minute. Lipsa aceasta 
de surprindere a oamenilor că îl 
revedeau pe U. D. după atîta vreme 
era rău prevestitoare și tînărul a 
înțeles primul aceasta.

— Vasăzică ai ajuns la vorbele 
noastre. Si apoi către cei de față : 
e o lichea șl jumătate. Cînd ai mai 
mare nevoie de el te lasă baltă.

Dojana mai mult decît aspră ră- 
mîne fără replică.

Puian se trage cu scaunul mai a- 
proape de U. D. își vorbește parcă 
sieși : „Eram la un pas să-i dăm o 
categorie mai mare. I s-a promis 
doar. Cînd să trecem la fapte ia-1 
de unde nu-i. Să-l caut ne stradă ? 
Ne-a părăsit pentru a doua oară".

Pentru a doua oară ? ! Vasăzică 
se adaugă si antecedente ? U.D. 
nu ne-a vorbit de ele. Să le fi as
cuns..cu. bună știință sau și-o. fi zis 
că ele sînt mai puțin importante ?,'

— Să știți — le spune Puian celor 
de fată — e un meseriaș 
un strungar exceptional, 
de-a 8-a și un cap de-a 
serie. Păcat de el că are 
Pentru nemotivate, eu 
cineva, eu i-am desfăcut contractul 
de muncă în 25 decembrie 1965 și tot 
eu, în iunie 1966. crezînd că s-a 
„copt", am intervenit la directorul 
general al uzinei pentru a fi re
primit. (Chiar și faptul că maistrul 
Puian reținuse cu atîta exactitate 
date legate de activitatea lui U. D. 
spune foarte mult). Dună cîtva timp 
ne-a întors din nou spatele. Intrase 
într-un mediu rău, care se vede, 
a avut asupra lui o influentă mai 
puternică decît noi. Ni l-a 
atunci, U. D. și-a pierdut 
la mine orice credit.

— Mai avea doi ani pînă 
mine școala medie dar a întrerupt-o 
crezînd că o poate face pe stradă, în 
restaurante — completează Muntea- 
nu. E aici o chestiune de voință. Vo
ința de afirmare, cum spune el, ceea 
ce este foarte bine dar și de lipsa de 
voință de a se elibera de clanul în 
care intrase și la care el se gîndește 
mai puțin.

începeau să se contureze pozițiile : 
ei avea repetate abateri de la disci-

însă așa ; procesele au con
tinuat, cu întreg cor
tegiul de scandaluri, și
cane ș.a.m.d.

în convorbirea avută zi
lele 
diu,

Ovi- 
ne- 

că 
i-a 

care

trecute cu 
el se socotea 

dreptățit de faptul 
procuratura generală 
respins cererea prin 
solicita judecarea unui re
curs în supraveghere.

— Voi fi nevoit, conchi
dea Ovidiu, să solicit pentru 
un fleac audientă procu-

Orgoliul in duel
pe urmă, la ce re
ar putea duce acest 

proces absurd și 
se întreba 
„Oare sin

De la ce a pornit 
acest adevărat război ? Ce 
părere au „părțile" despre 
acest conflict, despre con
secințele lui și cum consi
deră cei doi frați că el 
ar putea lua sfîrșit ? îna
inte de a afla răspunsurile, 
s-o ascultăm pe femeia a 
cărei simplă prezentă ar 
trebui să țină, pentru cei 
doi frați, locul tuturor in
stanțelor de judecată — pe 
Aneta K., mama împricina- 
tilor.

— înaipte de a fi a mea 
și a soțului meu, casa a- 
ceasta a fost a părinților 
mei ; am locuit-o împreună 
vreme îndelungată, dar 
nu-mi amintesc ca vreoda
tă să fi existat între noi 
nici cea mai mică discu
ție în legătură cu ea. Am 
folosit-o în comun, prin 
bună înțelegere, și tot așa 
cred că trebuie folosită și 
astăzi. îmi este greu să 
asist la situația la care s-a 
ajuns ; e o rușine.

„Rușinea" a inceout ast
fel : voind să-și „delimite
ze" drepturile, să știe peste

tunel cînd frații jucau încă 
șotronul. Cornel vrea o tur
tle. O vrea și o obține. în 
acest moment, Ovidiu 
trece și el la atac. 
Obține și el un ordin de 
repartiție. Și acum o expli
cație cu un pronunțat ca
racter domestic : drumul 
de la camera de lucru a 
lui Ovidiu Ia bucătăria sa 
trece prin bucătăria părin- 
țilpr, aceasta din urmă 
fiind folosită și de către 
Cornel. Determinate de în
săși construcția imobilului
— ne spune Aneta R.
— lucrurile s-au petre
cut dintotdeauna așa. Este 
vorba, nici mai mult nici 
mai puțin, decît de doi pași. 
Obținînd primul ordinul de 
repartiție, Cornel încuie 
ușa de trecere și își chea
mă în judecată atît fratele 
cît și părinții. Ce să hotă
rască tribunalul ? Să lega
lizeze măsura luată fată 
de Ovidiu și să-i o- 
blige pe tatăl și pe mama 
lor să-și însușească punc
tul lui de vedere. Calul 
troian a fost introdus în

neta R., părinții lor, smt 
purtați prin sălile tribuna
lului.

„Și, 
zultat 
întreg 
imoral ?“ —
îndurerat tatăl, 
gurul meu drept este ace
la de a fi dat, cu încetul 
și în rate, afară din casă ?“

Teodor R. nu va ajunge 
însă să vadă acest re
zultat ; la numai o zi după 
unul dintre cele șase pro
cese, „biciuit de durere", 
după cum va scrie Ovi
diu, el va pieri sub ro
tile unui tramvai !

Moartea unui om spune, 
întotdeauna, ceva celor 
care au ochi să vadă și 
urechi să audă ; întoreîn- 
du-ne cu fața spre partea 
efemeră a • ■ •
tre, ea ne 
cu și mai 
esențialul, 
ceea ce facem. Era, deci, 
de așteptat ca doliul co
mun să-i împace pe cel 
doi frați. Nu s-a întîmplat

existenței noas- 
face să căutăm 

multă insistență 
eternul în tot

rorului general al Repu
blicii.

Ovidiu cunoștea deci, fără 
putință de tăgadă, propor
țiile reale ale obiectului 
pentru care a Irosit atîta 
energie, dar nu abandona 
lupta.

— Să presupunem că in
stanțele judecătorești — 
am opinat noi — ar fi 
stabilit, printr-o hotărîre, 
ca folosirea casei părin
tești să se facă, începînd 
de astăzi, la fel ca înainte 
de izbucnirea conflictului 
dintre dv. și fratele dv. 
Credeți că o asemenea fo
losire ar fi posibilă, de 
vreme ce relațiile dintre 
dv. sînt altele decît cele 
firești ?

— Evident că nu I
Uimirea noastră se trans

formă în consternare
— Bine, dar atunci de ce 

luptați de atîta amar de 
vreme pentru a obține toc
mai o asemenea hotărîre ?

— Vreau să distrug mitul 
invincibilității fratelui meu 
în justiție (! ? !)

De la decesul tatălui lor,

plina muncii și a vieții — în produc
ție absente nremotivate, în oraș un 
anturaj care l-a făcut repede „re
marcat". în mentalitatea lui despre 
muncă și viată, despre obligațiile ce 
le are față de sine și colectivitate, 
spiritul anarhic era preponderent 
fată de alte trăsături bune dar care 
abia pot fi deslușite. Firește, într-o 
atare situație este vorba în primul 
rînd de răspunderea lui fată de ac
tele sale, fată de viață, de propriul 
destin. De o astfel de responsa
bilitate nimeni și în nici un fel nu 
poate fi absolvit pentru că nimeni nu 
poate trăi în afara muncii, fără o 
țintă pentru realizarea căreia să-și 
consacre energia, toate forțele, inte
ligenta. A lăsa totul din ceea ce îți 
privește direct viata, destinele, pe 
seama exclusivă a altora înseamnă 
abdicare de la luptă, anchilozare, pa
razitism.

— Am cerut de cîteva ori să fiu 
examinat pentru a obține o cate
gorie corespunzătoare pregătirii me
le. Visul meu de atunci și acum este 
tot școala de maiștri...

Frumoasă îndîrjirea, insistenta lui 
U. D. numai că unele lucruri pe 
care el le-a uitat — sau nesocotit, 
mai bine zis — i-au fost amintite de 
inginerul Golumba : obligațiile din
tre individ și societate sînt reci
proce ; dă societății ce i se cuvine 
și atunci ai dreptul moral de a-i 
pretinde și ei să-ți ramburseze ceea 
ce îți revine, pe merit; ca să aibă 
sorți buni, ambițiile personale se cer 
îmbinate cu cele ale colectivului; 
nu oricine poate ajunge maistru. 
Maistrul, prin exemplul său de disci
plină și comportament, este și un e- 
ducator. —

— Și acum, ce-mi rămîne de fă
cut ? — vrea să afle 
urmă U. D.

— Scrie o cerere. Te 
za la strungurile mari 
greu". într-un loc de 
te poți afirma. Tot 
Puian.

După 11 
aspirațiilor 
prilejul să 
de încredere. Să adauge cît mai mult 
la el fără să-1 mai piardă.

b '■

P.S.

știe ____ . ____ .
„Și-a făcut atunci formele de anga
jare dar nu s-a prezentat la lucru. 
L-am văzut în oraș, am vrut să mă 
apropii de el dar a fugit11.

Dacă l-aș auzi pentru prima dată 
pe U. D. spunînd : „Am bătut destul 
drumurile, m-am săturat. Tînjesc 
după o viață ordonată. Sînt reșitean, 
get-beget, om în toată firea. Vreau 
să mă așez, să-mi fac un viitor" — 
l-aș mai putea crede pe cuvînt de 
onoare că spune adevărul?

Se spune că U, D. „fuge" de foștii 
lui tovarăși de muncă. Dar oricît ar 
fugi, oricît s-ar eschiva să-i întîl- 
nească, un lucru e cert: nu poate scă
pa de ochii lor. Reșița nu este un 
oraș atît de mare îneît oamenii să 
nu se întîlnească între ei, să nu-și 
vorbească zilnic. Pînă cînd ai să tot 
fugi ? Oare ai să reușești să 
fugi și de proprla-țl conștiință. în 
care noi și cei ce te-au cunoscut 
mai vor să creadă și acum că au 
întrezărit unele licăriri de speranță T

ed doi frați au devenit, 
alături de mama lor, și co
proprietari ai imobilului. 
Dar nici acest lucru nu i-a 
mulțumit, 
continuat.

— l-am 
meu cîteva 
structive, care ar fi facili
tat folosința imobilului. O- 
vidiu refuză. Pînă la urmă, 
cred că eu am să uit in
gineria, el literele, și vom 
învăța amîndoi dreptul — 
spune Cornel.

I-am invitat pe lectorul 
universitar Ovidiu R. și 
pe inginerul Cornel R. 
să apeleze o clipă la 
rațiune și să lămureas
că lucrurile. Vreme de 
trei ore, frații nu au făcut 
altceva decît să se agațe 
cu înverșunare de acea po
ziție pe care fiecare din
tre ei o cunoștea ca fiind 
inadmisibilă din punctul de 
vedere al celuilalt. Un 
cerc vicios în care orice 
aerisire morală s-a dove
dit imposibilă. Nici unul 
dintre ei nu vrea să se 
gîndească la consecințele 
nefaste pe care le poate 
avea existența unei ase
menea stări de tensiune 
atît asupra sănătății ma
mei lor, cît și asupra edu
cației fiului lui Ovidiu.

— O încercare de conci
liere am făcut și noi, ne 
spune tovarășul procuror 
loan Diaconescu, șeful 
secției de recurs în supra
veghere pentru cauze civi
le din cadrul Procuraturii 
Generale. Și tot fără re
zultat.

Ni s-a adus un dosar 
plin cu declarații, cu ho- 
tărîri judecătorești, cu me
morii etc. Pe ultima 
dintre cererile lui Ovi
diu, procurorul scria : 
„Considerăm că hotărîrea 
este legală și temeinică ; de 
altfel, petiționarul nici în 
fond nu are dreptate ; pro
punem să nu se declare re
curs în supraveghere".

Procesele au

făcut fratelui 
propuneri con-

— S-a apreciat, ne spu
ne tovarășul I. Diacones- 
cu, că așa se lichidează 
definitiv conflictul judiciar ; 
altfel, s-ar alimenta la ne- 
sfîrșit „duelul" celor doi 
frați.

*
Schimbînd disputa din

tre ei cu disputa asupra 
unui obiect, frații R. 
încearcă încă o penibi
lă autoînșelare. Nu vor să 
vadă că la ei orgoliul este 
mai puternic decît rațiu
nea. Căci, la urma urmei, 
nu este vorba de nimic alt
ceva decît de orgoliu, a- 
tîta vreme cît Cornel, 
fără a fi deranjat cu 
nimic, i-ar putea da 
voie fratelui său să facă 
un pas prin bucătărie, 
pentru a ajunge la came
ra de lucru și, la rîndu-i, 
Ovidiu, care are posi
bilitatea de a ajunge 
la camera de lucru și fără 
a mai trece prin bucătă
ria cu pricina, ar putea re
nunța ușor la această pre
tenție. Frații se complac 
însă într-o jalnică proceso- 
manle.

O dată cu existența lor, 
oamenii dobîndesc nume, 
prenume. Există însă un 
loc, unul singur, dincolo de 
pragul căruia oamenii, ori
cum i-ar chema și oricît 
de colorată le-ar fi pore
cla, încap toți sub o sin
gură formulă — devin 
părți : tribunalul Proceso- 
mania, sesizată de mult ca 
unul dintre vicii, 
altceva decît 
care vrea să te muște” prin 
intermediul aparatului jus
tițiar. El încearcă. Șl pe
riculozitatea lui este și mal 
mare atunci cînd calitatea 
pe care omul și-a lăsat-o 
la ușă nu este aceea de 
simplu cetățean, de vecin, 
de prieten, ci aceea de 
frate, de fiu sau de pă
rinte.

nu este 
orgoliul

Titus ANDREI
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ancheta internaționala a „Scînfeii"

Modelul moleculei de hemoglobina dedus în urma studiilor efectuate prin 
aifracfia razelor X

O ramură 
a științei 
în dezvoltare 
vertiginoasă:
CHIMIA
„MOLECULELOR
GIGANTICE"

prof. H. MARK
Institutul politehnic din Brooklyn (S.U.A.)

POLIMERII ORGANICI
ÎN ARENA INDUSTRIEI

MODERNE

Deși este una dintre cele mai tinere ramuri ale chimiei organice 
/ , șl chimiei fizice, știința macromoieculelor cunoaște în prezent uriașe 
^progrese pe plan mondial, depășind, in amploare, realizările multor 
^ramuri științifice cu vechi tradiții de cercetare. Acest fenomen este 
ig&suscitat, în primul rînd, de proprietățile miraculoase ale polimerilor 
tftyde sinteză, proprietăți utilizabile pentru cele mai diferite aplicații 
^'industriale, de mare eficacitate economică. Despre aceste realizări și 

’ posibilități ne vorbesc cîțiva savanți de prestigiu.

SURSA INEPUIZABILA
DE MATERIE PRIMA

prof. univ. Dumitru ISÂCESCU 
membru corespondent al Academiei 

Republicii Socialiste România

De la minerale la virusuri și pînă la 
plantele superioare, de la animalele in
ferioare și pînă la om, tot ce este ma
terie vie și nevie pe planeta noastră 
este format, în cea mai mare parte, 
din produși macromoleculari. De fapt, 
întregul Univers este predominat de 
materia macromoleculară. Se poate a- 
firma, cu drept cuvînt, că ne-am născut 
din produși macromoleculari, trăim din 
ei și printre ei. In natură, doar apă 
și aerul sînt tot atît de răspîndite.

Prin unirea a sute și chiar mii de 
molecule mici, macromoleculele însu
mează zeci de mii, uneori chiar mili
oane de atomi, puternic uniți prin le
gături chimice. Din unirea macromole- 
culelor rezultă structuri și mai mari, 
care formează compuși macromoleculari 
cu greutăți moleculare uriașe. Asocie
rea acestor produși poate avea ca rezul
tat formarea de giganți macromoleculari 
(cu masa moleculară de 49 milioane, la 
virusul denumit mozaicul tutunului, 300 
milioane, la un bacteriofag izolat din 
stafilococi).

Omul a avut primele contacte cu 
produșii macromoleculari naturali, pe 
care i-a utilizat de-a lungul vremii ca 
alimente, îmbrăcăminte, materiale de 
construcție etc. Studiind structura și 
legile după care aceștia se formează, 
oamenii de știință au ajuns la sinteza 
unor compuși macromoleculari noi — 
polimerii sintetici — care au proprie
tăți înainte necunoscute, adesea supe
rioare celor naturali. Studiile teoretice 
și practice ale științei macromoieculelor, 
constituită ca o nouă ramură a chimiei, 
au condus la găsirea de catalizatori spe
ciali pentru reacțiile ce produc macro
molecule, la stabilirea teoriei polimeri- 
zării și policondensării, precum și a re
lațiilor existente între structura chimi
că și proprietățile polimerilor, ceea ce 
permite — fără prepararea efectivă a 
macromoieculelor — să se prevadă exact 
proprietățile fizice, chimice, mecanice 
și electrice ale acestora.

Reacțiile de polimerizare pornesc de 
Ia molecule mici, numite monomeri. In 
anumite condiții, acestea reacționează 
prin adiționarea unei molecule la alta, 
la care se adiționează mereu alte mo
lecule. Compusul rezultat constituie un 
lanț lung — catena macromoleculară — 
ce reunește foarte mulți monomeri. Ca
tena macromoleculei formate nu rămîne 
liberă ca atare, ci, datorită forțelor fizij 
ce de atracție, se leagă de o altă catena 
vecină și apropiată, formînd compusul 
macromolecular. Spre deosebire de poli
merizare, în reacțiile de policondensare, 
care pornesc tot de la micromolecule, 
legătura se realizează prin eliminarea 
unor molecule mici ca apa, amoniacul 
etc. în funcție de condițiile în care se 
desfășoară polimerizarea sau policon- 
densarea, macromoleculele au catene li
niare, ramificate sau legate între ele 
în trei direcții (produși tridimensionali).

Chimia românească s-a angrenat din 
plin în, ultimii ani, în cercetările și 
aplicațiile științei macromoieculelor. 
Păduri de sonde, sute de instalații pen
tru prelucrarea și sinteza compușilor 
intermediari, combinate, uzine și fabrici 
noi, care sintetizează zeci de tone de 
cauciuc, polietenă, clorură și acetat de 
polivinil. Zeci de fabrici și țesătorii 
pentru transformarea moleculelor gigant 
în milioane de metri pătrați de țesă
turi și tricotaje. Toate urmăresc de fapt 
punerea în valoare, pe o treaptă supe

rioară, a resurselor noastre naturale, 
amplificîndu-le potențialul cu cele mai 
noi cuceriri ale științei și tehnicii ma- 
cromoleculelor.

Pot fi citate, în acest sens, cercetă
rile în domeniul elastomerilor, care au 
dus la elaborarea unui procedeu breve
tat de obținere, cu ajutorul, unor pro
duși intermediari, a unor cauciucuri 
poliuretanice cu calități mult superioare 
cauciucului obișnuit și la un preț de 
cosi mai redus. Pe baza acestui 
procedeu, a fost construită o sta
ție pilot. Printre realizările știin
ței macromoleculare românești se în
scrie și obținerea polietenei cu ca
talizatori de amil-sodiu. Compus ma
cromolecular cu proprietăți mecanice 
superioare (la tracțiune, compresiune 
etc), aceasta rezistă pînă la 250 0 C, — 
în timp ce produsul obișnuit începe să 
se degradeze la 100—150 0 C. Cristalita- 
tea redusă îi conferă o înaltă elastici
tate, făcînd-o aptă să înlocuiască metale 
neferoase în fabricarea unor piese me
canice. La Combinatul petrochimic Pi
tești urmează să se construiască, pe 
baza acestui procedeu românesc, o ins
talație semiindustrială. O mare contri
buție a adus școala românească și la 
studiul celulozei și al fibrelor de celu
loză. Grefate cu polimeri sintetici, aces
tea vor îmbogăți sortimentul industriei

Acad. Nikolai SEMIONOV
(U.R.S.S.) laureat al premiului Nobel

PUNCTE DE SPRIJIN 
ÎN EXPLORAREA 

FENOMENELOR VIEȚII

Studierea compușilor naturali din or
ganismele vii constituie de mult o prin
cipală preocupare a chimiei organice cla
sice. Sfîrșitul secolului trecut și începu
tul secolului nostru sînt marcate prin 
cercetări strălucite în domeniul chimiei 
compușilor macromoleculari cum sînt 
proteinele, polizaharidele, acizii nucleici, 
etc. în cele mai multe cazuri, stu
dierea chimică a acestor compuși se 
efectua însă izolat de cunoașterea rolului 
lor biologic.

în ultimele două decenii, situația s-a 
modificat substanțial, marcînd trecerea la 
chimia bioorganică, subramură în verti
ginoasă dezvoltare în care un rol predo
minant îl ocupă compușii macromolecu
lari naturali. Noua știință studiază natura 
chimică a substanțelor care participă la 
procesele activității vitale — structura, 
proprietățile și transformările lor — în 
legătură cu funcțiile biologice îndeplinite 
în organismul uman, animal sau vegetal. 

textile, îmbinînd calitățile macromole- 
culelor naturale cu ale celor artificiale.

în domeniul reacțiilor de policonden
sare, merită a fi menționate investiga
țiile fundamentale și aplicative care au 
dus la brevetarea procedeului de 
obținere a polimerilor de furfurol ace
tonă ce servesc ca liant la fabricarea 
„betoanelor fără ciment", avînd rezis
tență sporită la acțiunea corozivă a 
acizilor. în industria construcțiilor 
se produc pe această cale chituri 
și mortare anticorozive, la prețuri 
de cost competitive. Furfurolul care 
servește ca materie primă este obținut 
din cojile semințelor de floarea-soare- 
lui sau din reziduuri de stuf, rezultate 
din fabricarea cartoanelor.

>• Trebuie subliniat că pentru fabrica
rea polimerilor există uriașe rezerve de 
materii prime ca aerul, apa, sarea, gaze
le de sondă etc, dintre care unele se re
generează în permanență, spre deose
bire de metale, care au o bază limitată 
de materii prime. De asemenea, pentru 
fabricarea materialelor din polimeri 
sînt în general necesare investiții de 
3—6 ori mai mici decît pentru produ
cerea metalelor neferoase. La aceste 
avantaje mai trebuie adăugat faptul că 
polimerii se prelucrează cu multă ușu
rință, ceea ce simplifică fabricarea in
dustrială a diverselor obiecte. în sfîrșit, 
fiecare polimer nou înlocuiește treptat 
materiale clasice, ca lemnul, cimentul, 
lina, bumbacul, care nu corespund nici 
ca volum, nici ca proprietăți, ritmului 
și exigențelor sporite ale științei și teh
nicii contemporane.

In perspectivă, oamenii de știință își 
propun să elucideze principiul chimic 
al reproducerilor macromoieculelor pro
teice din organism, cu ajutorul elemen
telor nutritive. Pentru aceasta, însă, este 
necesară găsii ea structurii macromole- 
culelor polimerilor caracteristici mate
riei vii, sarcină deosebit de dificilă din 
punct de vedere tehnic, dar de dome
niul viitorului apropiat. înțelegerea a- 
cestor procese va determina importante 
progrese în biologie și chimie ; se vor 
obține noi mijloace de influențare a 
metabolismului, a dirijării eredității or
ganismului. In zonele de contact dintre 
chimie, fizică, biologie, geologie, mate
matică, economie pătrund idei noi, se 
dezvoltă metode de investigație care se 
concretizează prin noi realizări ale știin
ței macromoieculelor. Tocmai această 
strînsă contingență și îmbinare a ramu
rilor științei — trăsătură caracteristică 
a revoluției științifice și tehnicii con
temporane — constituie o chezășie a 
succeselor viitoare.

între miile de substanțe de acest gen, 
există unele relativ simple, dar și mulți 
compuși macromoleculari neobișnuit de 
complecși.

Atenția principală a început să fie a- 
cordată proteinelor și polipeptidelor, aci
zilor nucleici (aceștia din urmă efec
tuează în organism transmiterea caracte
relor ereditare și reglementează forma
rea proteinelor specifice), lipidelor (care 
constituie principala substanță a creieru
lui și membranelor semipenetrabile ale 
organismului) și altor biopolimeri — po
limeri care participă la procesele vitale. 
Alt obiectiv al chimiei bioorganice îl 
constituie bioregulatorii naturali și sin
tetici, sub a căror influență se petrec în 
organism procesele de transformare a 
unor substanțe în altele, Din această ca
tegorie fac parte alți compuși macromo
leculari : unii fermenți — substanțe de 
natură proteică, care sînt catalizatori bio
logici extrem de activi și de speciali

zați, unii hormoni — regulatori specifici 
produși de glandele de secreție internă 
etc. Prin rolul lor fiziologic, aceștia se 
situează aproape de bioregulatori șl 
multe alte substanțe chimice (sinte
tice), ca medicamentele, insectici
dele, fungicidele etc., care influențea
ză în mod specific anumite procese bio
logice. Noile metode de cercetare au mă
rit rolul chimiei bioorganice în soluțio
narea unor sarcini practice, urgente, ale 
medicinii, agriculturii și industriei.

în U.R.S.S., cercetările în domeniul 
chimiei biorganice s-au dezvoltat intens 
în ultimii ani. Un merit indiscutabil re
vine academicianului M.' M. Șemiakin, 
organizatorul și conducătorul Institutului 
pentru chimia compușilor naturali, al 
Academiei de Științe, fondatorul uneia 
dintre cele mai mari școli de chimiști- 
bioorganici din lume. El a realizat, îm
preună cu colaboratorii săi,. sinteza mul
tor antibiotice de cea mai mare impor
tanță (levomicetina, tetraciclină etc.) și a 
unor analogi activi din punct de vedere 
biologic. într-o serie de cazuri, aceasta 
a permis elucidarea particularităților de 
structură, care determină specificitatea 
acțiunilor biologice. A fost descoperită, 
astfel, o metodă principial nouă, pentru 
determinarea structurii primare ă pepti- 
delor și proteinelor cu ajutorul spec- 
trometrelor de masă, permițînd stabili
rea rapidă a consecutivității aminoacizi- 
lor într-un lanț de molecule peptidice.

în ultimii ani, au fost obținute reali
zări importante în domeniul sintezei sub
stanțelor peptidice-proteinice, în particu
lar au fost create metode generale pen
tru sinteza unor peptide atipice: depsi- 
peptidele (care reglează penetrația selec
tivă a ionilor metalelor în celulele or
ganismului), glicopeptidele (care se află 
la baza substanțelor specifice ale sînge- 
lui), peptidele cu activitate antitumorală 
etc. Pe această bază, au fost elaborate 
sintezele complete ale unui număr mare 
de peptide de o înaltă eficientă, cum ar 
fi, de pildă, bradichinina, care chiar în 
milionimi de gram reduce considerabil 
presiunea sîngelui, și valinomicina care, 
într-o concentrare infimă, modifică ra
dical penetrabilitatea pereților celulari 
pentru ionii de potasiu necesari activi
tății normale a celor mai importante or
gane ale omului.

Oamenii de știință sovietici au elaborat 
concepțiile generale referitoare la prin- 
ciniile de funcționare a unui șir de pro
teine complexe; a fost creată teoria con
tractării proteinei musculare și s-a lă
murit rolul general al acidului adezino- 
trifosforic ca „acumulator" de energie, 
a fost elaborată teoria de funcționare a 
fermenților metabolismului aminoacizilor, 
care conțin în compoziția lor resturi de 
vitamina Bg.

Un pas important pe calea lămuririi 
principiilor codificării biologice, a auto
reglării și transmiterii informației eredi
tare l-au constituit cercetările în dome
niul unei alte clase de biopolimeri — 
acizii nucleici. Rezultate de o însemnă
tate principială au fost obținute în stu
dierea structurilor acizilor dezoxiribo- 
nucleici — principali purtători ai carac
terelor ereditare ale organismului.

S-âu descoperit numeroase antibiotice 
noi, între care antibiotice anticanceroase- 
olivomicinele. Au fost create metode de 
obținere din materii prime naturale ac
cesibile a unui șir de hormoni steroizi, 
între care și cel feminin — estronul. Au 
început lucrările menite să ducă la trans
formarea, cu ajutorul microorganisme
lor, a unor steroizi mai puțin valoroși în 
alții de valoare mai mare.

în ultimii 5—10 ani, în multe direcții 
de cea mai mare importanță au fost 
elaborate metode noi, originale și s-au 
găsit soluții pentru un șir de probleme 
importante. Totodată, chimia biologică, 
în ansamblu, se află în acel stadiu de 
dezvoltare în care în fața ei se mai găsesc 
încă foarte multe probleme nerezolvate. 
Perspective dintre cele mai atrăgătoare 
i-ar putea deschide realizarea de metode 
sintetice pentru obținerea proteinelor, în
sușirea de procedee cu ajutorul cărora 
natura pare să realizeze cu ușurință cele 
mai complicate sinteze în celula vie. Sînt, 
de asemenea, foarte actuale cercetările 
legate de descifrarea principiilor catali
zei biologice și crearea, pe această bază, 
a unor noi scheme tehnologice. Cunoaș
terea mecanismului de funcționare a 
membranelor biologice ale celulelor nu 
numai că ar crea posibilitatea unei re
glări orientate a celor mai importante 
procese vitale, ci ar putea determina o 
revoluție în domenii importante ale in
dustriei, în special în electronică și teh
nica mașinilor de calcul.

Industriile care utilizează în mod cu
rent polimeri organici (în principal, cele 
textile, materiale pentru ambalaje, cau
ciucuri, materiale plastice, vopsele și 
alte materiale de acoperire, adezivi) sînt 
alimentate cu numeroase materiale aflate 
în competiție între ele. Din păcate. însă, 
nu toate oferă perspectiva unei dezvol
tări substanțiale într-un viitor mai înde
părtat. Pe de altă parte, este vorba de 
domenii care absorb cantități uriașe de 
polimeri sintetici (numai în S.U.A., în a- 
nul 1967, acestea s-au ridicat la 10 mili
oane de tone).

Cu toate acestea, perspectiva saturării 
pieței pune problema depistării altor con
sumatori de polimeri organici, pentru care 
proprietățile și prețul de cost ale a- 
cestor materiale să fie atît de convena
bile, încît să determine utilizarea lor sis
tematică, pe scară largă. Printre noii 
consumatori, s-ar putea număra cons
tructorii de vehicule și de clădiri de tot 
felul, care ar absorbi cantități uriașe de 
polimeri organici, dacă aceștia ar avea a- 
numite proprietăți sau, mai bine zis, anu
mite combinații de proprietăți.

In construcții, de pildă, polimerii orga
nici au fost folosiți pînă acum mai cu 
seamă la dalele pentru podele, la zugră
veli, tapete și izolări, la rame pentru 
uși șl ferestre, la acoperișuri. Cam 20 la 
sută din totalul materialelor plastice și 
de acoperire se întrebuințează actual
mente în aceste scopuri. Deși se poate 
presupune, cu deplin temei, că, în anii 
următori, volumul materialelor respective 
va crește substanțial, evoluția cea mai 
importantă în sectorul construcțiilor se 
va înregistra după ce va fi pusă la punct 
întrebuințarea polimerilor organici ca u- 
nități structurale, de rezistentă, la insta
lațiile de apă. aer, gaz și electricitate.

Realizînd combinarea adecvată a pro
prietăților actuale (care să ducă la ob
ținerea unui material cu greutatea 
specifică redusă, totodată ieftin) se 
va deschide perspectiva înlocuirii, în 
mare parte, cu polimeri organici a mate
rialelor clasice de construcție. Oa
menii de știință urmăresc cu perse
verentă satisfacerea acestui deziderat de 
primă necesitate pentru construcțiile vii
torului, folosind trei căi : cristalizarea, 
reticularea și rigidizarea catenei molecu
lelor de polimeri. Principiul cristalizării 
are un caracter fizic, însemnînd, în dome
niul macromolecular, formarea de fasci
cule sau domenii înalt ordonate din mo
lecule lungi, flexibile, cu structură re
gulată : pe această cale se obține o bună 
combinare de proprietăți termice și me
canice, ca în polietilenă, polipropilenă 
izotactică etc. O cu totul altă cale este 
cea a reticulării chimice a moleculelor 
liingi și flexibile. Un exemplu potrivit 
pentru aplicarea acestui principiu este

DILEMA „NATURAL-
SINTETIC STIMULEAZĂ | 

PRODUCȚIA MONDIALA' | 

prof, dr. ing. H. ZAHN t
Institutul pentru cercetarea lînii <<

de pe lîngâ Politehnica din Aachen
(R. F. a Germaniei)

Concurență, coexistență pașnică său 
„război" al fibrelor naturale cu cele chi
mice ? Cum împacă știința modernă in
teresele producătorilor, ale industriei de 
prelucrare a fibrelor și pe cele ale con
sumatorilor ? Ce s-a realizat pentru în
nobilarea fibrelor naturale, pentru a le 
face lesne de întreținut ? Ce se poate face 
pentru a adapta fibrele sintetice celor 
naturale, în privința condițiilor fiziolo
gice solicitate de îmbrăcăminte ? Sînt cî- 
teva întrebări care, de mai mulți ani, 
preocupă deopotrivă pe oamenii de ști
ință, specialiștii din industrie, producție 
meșteșugărească, comerț, dar și pe mi
lioanele de consumatori ai acestor pro
duse.

Încă în secolul al XIX-Iea, a început 
înlocuirea treptată a coloranților și me
dicamentelor naturale prin produse sin
tetice. Un proces similar s-a desfășurat 
parțial și în domeniul substanțelor na
turale macromoleculare, ca rășinile, cau
ciucul și fibrele. Inventatorii și tehnolo
gii s-au străduit să creeze fibre sintetice, 
care, prin proprietățile lor, să egaleze și 
chiar să întreacă fibrele naturale. Dez
voltarea industrială a chimiei materia
lelor sintetice a cunoscut un progres fur
tunos, mai ales în domeniul fibrelor.

Cele mai cunoscute fibre naturale — 
bumbacul și lîna — trebuie să facă față 
concurenței acerbe a fibrelor chimice 
produse pe cale industrială (celulozice,- 
poliamidice, poliacrilice, poliesterice etc.) 
In mod firesc, industria fibrelor chimice 
urmărește sporirea continuă a consumu
lui de fibre sintetice, pătrunderea tot 
mai adîncă pe piețele de desfacere ale 
bumbacului și lînii. Ca urmare, încă din 
anul 1960, producția mondială de lînă a 
fost depășită de produsele sintetice. In 
viitorii zece ani ar putea fi ajunsă din 
urmă și producția de bumbac. Creșterea 
spectaculoasă a producției de fibre sin
tetice duce deci la o scădere continuă a 
cotei parte de fibre naturale în producția 
mondială. Nu poate fi ignorat totuși fap
tul că, în realitate, cantitatea absolută de 
fibre naturale nu descrește, ci dimpotri
vă, manifestă o ușoară tendință ascenden
tă.

Se înțelege că țările producătoare de 
lînă și bumbac, fac, în ceea ce le pri
vește, totul pentru a nu-și pierde piețele 
de desfacere, căci pentru multe din ele 
exportul de fibre naturale constituie o 
problemă vitală. Australia, Noua Zeelan- 
dă și Africa de Sud, care realizează 70 
la sută din producția mondială 
de lînă, au creat prin Secretaria
tul mondial al lînii de la Lon
dra așa-zisul sigiliu al lînii, o marcă 
de garanție pentru lîna tunsă, pură. De
sigur că. la urma urmelor, consumatorul 
este acela care hotărăște succesul unui 
produs textil, dar la acesta contribuie 
proprietățile specifice ale fibrelor. Așa, 
de pildă, consumatorul preferă pentru 
lenjerie bumbacul, deoarece absoarbe u- 
miditatea și rezistă mai bine la fierbere. 

cauciucul, în care mobilitatea catenelor 
moleculare este treptat redusă, prin vul
canizare. Materialul obținut devine trep
tat mai rigid, mai puțin solubil, produsul 
final, ebonită — cînd procesul este îm
pins la extrem — fiind foarte rigidă și 
complet insolubilă. Pe aceeași cale, a re
ticulării, se obțin materiale dure, infuzi- 
bile și insolubile, ca produșii de conden
sare ai ureei, melaminei sau fenolului cu 
formaldehida etc. Atît cristalizarea cît și 
reticularea chimică produc rigiditate și 
rezistentă la înmuiere și solubilizare prin 
stabilirea de legături laterale (fizice. în 
cazul cristalizării, și chimice, la reticu- 
lare) între cafenele moleculare, care de 
fapt sînt flexibile.

Aceleași rezultate se pot obține confe
rind catenei individuale rigiditate și alcă- 
tuind-o astfel încît mobilitatea segmen
telor să fie restrînsă. Materialele reali
zate pe această cale — polistirenul, poli- 
metacrilatul de metil (stiplex) — sînt ri
gide, dure, transparente, termoplastice, a- 
vînd o rezistentă redusă la gonflare și di
zolvare. Acest procedeu este în prezent 
intens explorat; s-a reușit sinteza de 
materiale în principal lineare, cu o duri
tate foarte mare, care se înmoaie abia 
la temperaturi înalte și rezistă la dizol- 
vanți. Se mai studiază intensiv tipuri 
noi ale așazișilor „polimeri-scară" (polife- 
nilene, polifenilenoxizi, polifenilensulfuri).

Existența a trei căi diferite și indepen
dente pentru stabilirea unor complexe de 
proprietăți favorabile stimulează încer
cările de a explora combinarea acestora, 
în vederea obținerii unor rezultate șl mai 
bune, cum sînt cele din domeniul îmbu
nătățirii fibrelor artificiale celulozice. 
Cristalizarea și reticularea se combină 
în mod favorabil și prin adăugarea de 
umpluturi solide (negru de fum, silice, 
alumină) în unele cauciucuri vulcaniza- 
biie. In fine, combinarea reticulării cu 
metoda catenelor rigide este folosită pen
tru mărirea rezistentei la gonflare șijMl- 
zolvare a unor polimeri. £ '

Rezultatele avantajoase obținute Tțrin 
îmbinarea a cîte două metode ne fac' să 
ne gîndim că o combinare adecvată a 
tuturor celor trei metode ar putea duce 
la rezultate și mai favorabile. In prezent, 
se desfășoară ample cercetări în această 
direcție și unele dintre rezultate sînt în
curajatoare. Astfel, o utilizare reușită a 
celor trei metode este post-tratarea bum
bacului cu anumit! agențl de reticulare, 
obținîndu-se fibre cu caracteristici de re
zistentă, alungire, vopsire și șifonabili- 
tate foarte bune. In perspectiva viitoru
lui. este de așteptat ca investigarea siste
matică a posibilităților de aplicare simul
tană a celor trei metode să ducă la nume
roase sisteme polimere noi și interesante, 
avînd proprietăți superioare celor de care 
dispunem astăzi.

Pe de altă parte, la alegerea fibrelor 
pentru un anumit articol, moda consti
tuie un considerent care nu poate fi tre
cut cu vederea. Condițiile climatice influ
ențează de asemenea folosirea cu prefe
rință a unor tipuri de fibre. Astfel, în 
emisfera nordică, costumul bărbătesc din 
lînă s-a impus datorită proprietăților sale 
fiziologice superioare, în timp ce în re
giunile calde și umede au avut succes 
costumele ușoare, neșifonabile, confecțio
nate dintr-un amestec de poliester și lînă.

De pe acum, știința a produs un mare 
număr de tipuri de fibre, care trebuie 
doar selecționate și prelucrate. Totuși, 
atît cercetătorii, cît și industria sînt de
parte de a-și exprima deplina satisfacție 
față de realizările obținute. O dovedește 
faptul că de decenii se lucrează la înno
bilarea fibrelor naturale prin modificări 
chimice. Sînt de menționat, în acest sens, 
cercetările din domeniul celulozei și al 
bumbacului. înzestrării fibrelor chimice 
din celuloză cu proprietatea, devenită 
clasică, a neșifonabilității, i s-a adăugat 
invenția țesăturilor de bumbac neșifona
bile. Si dezvoltarea clasei coloranților re
activi a contribuit mult la succesul obți
nut prin tratarea chimică a celulozei. Mai 
trebuie amintită înnobilarea bumbacului 
prin „presare permanentă", operație prin 
care îmbrăcămintea gata confecționată 
este tratată cu rășină artificială și apoi 
presată, păstrîndu-și în tot timpul pur
tării o formă nealterată. Tendințe de dez
voltare asemănătoare se conturează în do
meniul cercetării lînii. In același timp, 
se ameliorează continuu proprietățile fi
brelor sintetice, urmărindu-se obținerea 
unor produse care să îmbine eleganța fi
brelor naturale cu proprietăți superioare 
de întreținere.

Cu alte cuvinte, datorită „rivalității", 
perfecționarea, respectiv înnobilarea fi
brelor existente este mereu impulsionată. 
Ca urmare, se reduc prețurile fibrelor ar
tificiale, se produc fibre mai bune desti
nate satisfacerii necesităților sporite ale 
populației mondiale, în continuă creștere. 
In prezent, din producția mondială de fi
bre textile aproximativ două treimi re
vin fibrelor naturale și o treime fibrelor 
chimice. Comparînd însă evoluția lor. 
constatăm că rata anuală de creștere la 
fibrele naturale este de numai circa 2 
la sută, pe cînd la fibrele sintetice ea 
reprezintă 20 pînă la 30 la sută. Această 
evoluție este inevitabilă, întrucît nevoia 
mondială de îmbrăcăminte a populației nu 
poate fi acoperită doar cu fibre naturale, 
într-uh viitor mai îndepărtat, este de aș
teptat ca partea fibrelor chimice să fie 
considerabil mai ridicată decît cea a fi
brelor naturale. De aici se poate conchide 
că existenta pe piață a unei cote mai mari 
de fibre chimice va determina o competi
ție din ce în ce mai accentuată între di
feritele tipuri de fibre sintetice, compe
tiție față de care concurența dintre fi
brele naturale și cele chimice va rămîne 
în umbră.
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Sosirea unei delegații de activiști Cronica zalei ? O R T
a sosit în Capi-

SOSIREA MINISTRULUI 
INDUSTRIEI CHIMICE 
DIN R. D. GERMANA

La Palatul Marii Adunări Na
ționale au fost reluate de către Co
misia juridică, sub președinția to
varășului prof. univ. Traian Io- 
nașcu, lucrările privind Proiectul 
Codului de procedură penală al 
Republicii Socialiste România.

In urma expunerii prezentate de 
tovarășul Adrian Dimitriu, minis
trul justiției, au avut loc discu
ții, în cadrul cărora membrii co
misiei au primit explicații la în
trebările formulate.

De asemenea, Comisia juridică a

început studierea proiectului de 
lege pentru punerea în aplicare a 
Codului Penal al Republicii Socia
liste România din 21 iunie 1968 
și a proiectului de lege pentru pu
nerea în aplicare a Codului de 
procedură penală al Republicii So
cialiste România, care urmează a 
fi supus apropiatei sesiuni a Ma
rii Adunări Naționale spre dezba
tere și adoptare.

Lucrările Comisiei 
tinuă.

La 29 octombrie
tală o delegație de activiști ai U.C.I. 
condusă de Lev Modiț, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
U.C. din Slovenia, care, la invitația 
C.C. al P.C.R., va face o vizită de 
schimb de experiență în Republica 
Socialistă România.

La Gara de Nord, delegația a 
fost salutată de Ilie Radulescu, șef 
de secție la C.C. al P.C.R., de acti
viști de partid.

Au fost de față Iakșa Petrici, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

juridice con-

(Agerpres)

La ambasada R. S, Cehoslovace

Solemnitatea înminării medaliei
„Participant la răscoala antirăzboinică

1918“
La ambasada R. S. Cehoslovace 

din București a avut loc marți so
lemnitatea înmînării medaliei 
„Participant la răscoala anti
războinică din 1918“, acordată de 
Comitetul Central al Federației 
Combatanților Antifasciști din 
R. S. Cehoslovacă unui număr de 
șapte cetățeni români care s-au 
distins în timpul insurecției anti- 
militariste din anul 1918 de la 
Praga. Aceștia sînt veteranii Va
sile Neguț, Alexandru Albu, Arse- 
nie Puiu, Emilian Bivoda, Simion 
Turcu, Victor Peteam, Nicolae 
Baboie.

Inmînînd medaliile, ambasadorul 
R. S. Cehoslovace, Karel Kurka, 
și-r exprimat bucuria de a se pu
tea- _în tîlni cu veteranii români din 
primțil război mondial, care au 
fost alături de poporul cehoslovac 
la înființarea republicii. Subliniind 
contribuția activă a acestora la 
răscoala antirăzboinică din 1918, 
De la Praga, vorbitorul a spus: Ca 
cetățeni ai țării românești, ați fost 
de partea națiunii noastre care a 
luptat pentru independență și li
bertate pentru a putea trăi în pro
priul ei stat. Prin activitatea dv. 
ați înscris o pagină foarte impor
tantă în relațiile de prietenie din
tre țările noastre, o pagină care 
va fi pentru noi o învățătură, și 
un îndemn. XJSBIb pțo.t

In numele celor distinși, Nicolae 
Baboie a mulțumit pentru distinc
țiile acordate.

La solemnitate au luat parte 
Vasile Șandru, adjunct al minis
trului afacerilor externe, general
colonel în rezervă Dumitru Dă- 
măceanu, vicepreședinte al Comite
tului organizatoric al veteranilor 
din războiul antifascist, și alte per
soane oficiale.

(Agerpres)

Cu prilejul sărbătorii naționale» 
Turciei — Ziua proclamării Re
publicii — ambasadorul acestei 
țări la București, Kâmuran Guriin, 
a oferit marți după-amiază o re
cepție.

Printre invitați se aflau Alexan
dru Boabă, ministrul petrolului, 
Adrian Dimitriu, ministrul justi
ției, George Macovescu, prim-ad- 
junct al ministrului afacerilor ex
terne, deputați în Marea Adunare 
Națională, membri ai conducerii 
unor instituții centrale, oameni de 
știință și cultură, generali și ofi
țeri superiori, ziariști.

Erau prezenți șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați în România, 
alți membri ai corpului diplomatic.

Ambasadorul Republicii Turcia 
Ia București, Kâmuran Guriin, a 
rostit marți seara la posturile noas
tre de radio și televiziune o cuvîn- 
tare ocazionată de sărbătoarea na
țională a țării sale. (Agerpres)

Marți la amiază a sosit în Capi
tală Giinter Wyschofski, ministrul 
industriei chimice din R. D. Ger
mană, care, împreună cu un grup 
de specialiști, la invitația ministru
lui industriei chimice, Constantin 
Scarlat, va face o vizită în țara 
noastră. Pe aeroportul Băneasa, 
oaspetele a fost întîmpinat de Con
stantin Scarlat și de membri ai 
conducerii Ministerului Industriei 
Chimice, precum și de Ewald Moldt, 
ambasadorul R. D. 
București, și membri

★
Marți dimineața, _ . 

cineaști sovietici, care se. află în 
țara noastră cu prilejul Festivalu
lui filmului sovietic organizat în 
cadrul „Zilelor culturii sovietice", 
a făcut o vizită la Studioul cine
matografic București.

După vizitarea complexului de la 
Buftea, cineaștii sovietici au avut 
o discuție, cu conducerea studiou
lui privind unele probleme legate 
de munca creatorilor de film și a 
actorilor.

în continuare, membrii delegației 
au vizionat un program de 
românești.

Germane la 
ai ambasadei.

delegația de

filme

★
Marți dimineață, Aurel 

ministrul sănătății, a avut o 
vedere cu Israel Barzilai, ministrul 
sănătății din Israel, care face o vi
zită în țara noastră.

La întrevedere, care a decurs 
într-o atmosferă cordială, au parti
cipat membri ai conducerii Ministe
rului Sănătății, precum și Eliezer 
Doron, ministrul Israelului la 
București.

Moga, 
între-

(Agerpres)

Jocurile Olimpice de la Ciudad 
de Mexico s-au încheiat. Ele vor 
rămîne puternic imprimate în me
moria celor care le-au văzut și le-au 
trăit. Istoria sportivă le va consa
cra volume întregi, comentarii; sta
tisticienii vor analiza încă mult timp 
rezultatele înregistrate aici la 2240 m 
altitudine. Gîndurile sportivilor și 
mai ales ale celor mai tineri se în
dreaptă însă spre viitoarea 
piadă, a 20-a, care va avea 
anul 1972 la Miinchen (R. F. 
maniei).

Secretarul Comitetului de 
zare a J.O. de Ia Miinchen, Herbert 
Kunze, a acordat trimisului Ager
pres, Iile Goga, un scurt interviu 
pe tema Jocurilor mexicane și miin- 
cheneze.

— țCe impresie v-au făcut Jocu
rile de la Mexico?

— Extraordinară. Stadioanele, să
lile de sport, velodromul, toate ba
zele sportive le găsesc admirabile. 
Arhitecții mexicani nu se dezmint. 
Ambianța, decorul, culoarea acestor 
Jocuri sînt inimitabile. Aș spune 
același lucru despre recorduri, deși 
specialiștii susțin că. peste patru ani 
vor fi doborîte și mai multe recor
duri. Personal m-aș bucura să se 
împlinească aceste previziuni.

— In ce stadiu se află pregătirile 
Olimpiadei de la Miinchen ?

— Am început pregătirile chiar 
din ziua de 26 aprilie 1966, cînd s-a 
anunțat alegerea capitalei Bavariei 
ca gazdă a Jocurilor Olimpice din 
1972. Acum orașul întreg este un

Olim- 
loc în 

a Ger-

organi-

șantier. Se află în construcție o li
nie de metro și drumuri care vor 
lega centrul orașului de bazele spor
tive și satul olimpic. Jocurile de la 
Miinchen vor fi Jocurile distanțe
lor scurte. Stadionul olimpic, 
săli de sport, piscina, 
mul, satul olimpic, 
presă vor fi 
km de oraș, la 
tr-un complex 
dintre diferitele 
parcurse pe jos.
ziune înalt de 290 m și o sală de 
sport sînt deja terminate. Totul este 
grupat pe o suprafață de 2,8 mili
oane metri pătrați.

— Prin ce credeți că se va carac
teriza cea de-a 20-a Olimpiadă?

— Dorința noastră este de a or
ganiza Jocuri simple, precise și în 
același timp vesele, tinerești. Exi
gențele vor fi deosebite cînd ne gîn- 
dim că programul va cuprinde pro
babil 21 de discipline sportive și nu
mărul concurenților, ziariștilor și 
vizitatorilor va fi foarte mare. Em
blema Jocurilor din 1972. aleasă din 
2333 de proiecte, este spirala, sim
bol al dinamismului sportului și al 
culturii. în sfîrșit, dorim ca tema 
dominantă a Olimpiadei jubiliare să 
fie prietenia, colaborarea între toa
te țările și popoarele, fuziunea din
tre artă și sport, aceasta pentru a 
continua tradițiile Olimpiadelor an
tice reînviate cu atîta succes în 
timpul Jocurilor de la Ciudad de 
Mexico.

două 
velodro- 

centrul de 
construite la 4 

Oberwiesenfeld, în- 
unitar. Distanțele 
baze vor putea fi 
Turnul de televi-

de femei

(Agerpres)

Din activitatea comisiilor

ȘTIRI CULTURALE

★

(Urmare din pag. I) între

a fost organizată o ex- 
prezentare a celor mai 

de macarale de chei, rea
firme constructoare din

Comitetele și comisiile femeilor 
din întreprinderi, instituții, I.A.S., 
C.A.P., cooperative meșteșugărești 
din județul Ilfov au desfășurat 
anul acesta o bogată activitate ob
ștească și social-culturală. In comu
nele Brănești, Fundulea, Crevedia, 
Fierbinți și altele femeile au adus 
o prețioasă contribuție la schim
barea aspectului localităților. în co
muna Vasilați, de pildă, peste 1 000 
de locuitoare au luat inițiativa 
plantării unui mare număr de 
pomi ornamentali și asigurării unor 
condiții bune de funcționare a uni
tăților social-culturale, iar în co
muna Sinești au fost produse în 
răsadnițe proprii și plantate de-a 
lungul străzilor principale, aproape 
100 000 de flori

comitetele femeilor, 
cu întreprinderile de 

orășenească și comite-

Totodată, 
împreună 
gospodărie 
tele de cetățeni au organizat, sub
chemarea f,E casa ta, îngrijește-o“, 
o largă activitate pentru întreți
nerea fondului de locuințe. Pe a- 
ceastă temă au avut loc expuneri, 
schimburi de experiență, consfătu
iri menite să ducă la educarea ce
tățenească a locuitorilor.

De asemenea, în numeroase loca
lități au fost organizate cercuri de 
citit, sfaturi ale gospodinei, de o- 
crotirea mamei și a copilului etc., 
la care au fost antrenate zeci de 
mii de femei.

© Trei campioni vor de
veni profesioniști: Hinnes - 
la fotbal american ; Bea
mon - la baschet; Matson 
- nu s-a hotărît încă

probele lor favorite, printre care 
americanul Bornie Wrightson Ia 
trambulină, cehoslovaca Milena Duș- 
cova la platformă, în timp ce, 
într-un duel original pe 100 m liber, 
americanul Mike Burton (campion 
olimpic la 400 și 1 500 m liber) a în- 
.vins-o pe... compatrioata sa, tripla 
campioană olimpică Debbie Meyer.

Abia s-a încheiat cea de-a 19-a 
ediție a Jocurilor Olimpice de vară 
și mai mulți sportivi americani 
și-au anunțat hotărîrea de a deveni 
profesioniști. Astfel, Jim Hinnes, 
dublu campion olimpic în probele 
de 100 m plat și ștafeta 4x400 m, a 
semnat un contract cu clubul pro
fesionist de fotbal american „Miami 
Dolphins", unde va începe să joace 
în luna noiembrie. Campionul olim
pic la aruncarea greutății și record
manul mondial al acestei probe atle
tice, Randy Matson, a fost solicitat 
să treacă la profesionism de condu
cătorii echipei de baschet „Cha
parrals" din Dallas (Texas) și a clu
bului de fotbal american „Atlanta 
Falcons" (Georgia). „Sînt încă nede- 
cis" — a. declarat Matson. In sfîr-

mai mări performante ale J.O. âdu- 
cînd recordul lumii la 8,90 m, a de
clarat că intenționează să devină 
jucător profesionist de baschet.

© Menichelli are un nou... 
tendon al lui Achile

Gimnastul Italian Franco Meni- 
chelli, medaliat cu aur în proba de 
sol la J.O. de la Tokio, a fost supus 
la Roma unei intervenții chirurgi
cale. în cursul căreia i-a fost trans
plantat un nou tendon al lui Achile 
la piciorul stîng. Menichelli și-a rupt 
tendonul lui Achile în timpul con
cursului olimpic de gimnastică de 
la Ciudad de Mexico. Medicii afir
mă că sportivul italian își va putea 
relua antrenamentele în primăvară.

© Sancțiuni pentru fotba
liștii eliminați în finală 
olimpică

] De la ADAS
&

Asigurările de bunuri șl de 
persoane încheiate la ADAS 

scutesc de grijile ce le pol 
p.^voca urmările unor acci
dente, calamități ale naturii 
etc. In baza contractelor de 
asigurare. Administrația Asi
gurărilor de Stat plătește ope
rativ despăgubirile și sumele 
asigurate cuvenite.

Pentru a beneficia de avan
tajele pe care le oferă asigu
rările de bunuri și persoane, 
este necesară încheierea la 
ADAS a asigurării care cores
punde cel mai bine intereselor 
noastre. Primele de asigurare, 
convenabile, ce se plătesc de 
persoanele care doresc să în
cheie o asigurare constituie o 
invitație în plus pentru măsura 
de prevedere recomandată.

Administrația Asigurărilor de 
Stat anunță că tragerea de 
amortizare pe luna octombrie 
1968 a asigurărilor mixte de 
viață are loc la 31 octombrie, 
în orașul Craiova. Pentru a 
participa la tragere este ne
cesar ca asigurați! să-și achite 
la termen ratele de primă.

Continuîndu-și turneul în țara 
noastră, violonista poloneză Wanda 
Wilkomirska a susținut marți un 
concert în sala clubului uzinei „Pro
gresul" din Brăila cu acompania
mentul orchestrei simfonice din Ga
lați. Sub bagheta dirijorului Silviu 
Zavulovici 'au fost interpretate: Trei 
dansuri de Teodor Rogalsky, Concer
tul nr. 1 pentru vioară și orchestră 
de Szimanowsky și Simfonia a V-a 
(„Din lumea nouă") de Dvorak.

*
Cu' prilejul împlinirii a 40 de ani 

de la moartea marelui om de știință 
Vasile Pîrvan, în sala „Vasile Alec- 
sandri" din orașul Roman a fost 
deschisă o expoziție cuprinzînd nu
meroase mărturii despre viața și o- 
pera savantului. Sînt reconstituite, 
documentar, diferitele etape ale mun
cii de creație a lui Vasile Pîrvan, 
precum și activitatea sa de propa
gator al istoriei patriei peste grani
țele țării. Expoziția mai cuprinde

fotografii, texte și lucrări consacra
te marelui istoric.

★
în sala gării maritime a portului 

Constanța 
poziție de 
noi tipuri 
lizate de .
R. D. Germană. Machetele și foto
grafiile fac cunoscute performanțele 
tehnice ale acestor utilaje.

★
In sălile de artă ale Muzeului ju

dețean din Piatra Neamț a avut loc 
marți primul vernisaj de artă din 
cadrul Salonului de toamnă, în care 
sînt grupate un mare număr de lu
crări ale artiștilor plastici din jude
țul Neamț. Prima expoziție a „Sa
lonului de toamnă" reunește peste 
150 de lucrări semnate de 20 de ti
nere talente. Astfel de saloane se or
ganizează la Piatra Neamț de două 
ori pe an: primăvara și toamna.

(Agerpres)

(Urmare din pag. I) '

De altfel, de pe acum, 
răsplata dunelor cu ni
sip pentru hărnicia oa
menilor care le-au înfru
musețat cu livezi (o fru
musețe optimistă, verde, 
încărcată de parfumurile 
pămîntului darnic), a în
ceput să cîntărească greu 
în coroanele merilor, dar, 
mai ales, în veniturile pe 
care le vor realiza încă 
în acest an țăranii coope
ratori din Urziceni. Par
tea de livadă — cu iona- 
than și parmen auriu — 
plantată cu numai 6 ani 
în urmi — am văzut-o 
nu de mult încărcată cu 
primul rod.

— Peste 150 tone de 
mere — spunea mulțumit 
inginerul agronom al coo
perativei. Răsplata mun
cii, a zilelor fierbinți cînd 
fiecare om din brigada 
pomicolă a muncit din 
răsputeri atît la plantări 
dar, mai algs după aceea 
— la îngrijirea fiecărui 
pom — se materializează 
așadar, din prima recoltă 
a livezii, cu peste 500 000 
lei pentru cooperativă. 
Apoi, făcind un calcul

modest, inginerul apre
cia că numai pe seama 
valorificării recoltei de 
mere care se va obține 
în anul 1975, țăranii coo
peratori din comună vor 
realiza venituri ce vor- în
trece 10 milioane lei.

...Urcăm pe vîrful du
nei din mijlocul livezii. 
Inginerul agronom Ion 
Moțiu își pune palma 
streașină la ochi. Peisa
jul este tulburător. Aici 
este împărăția aurului — 
ai impresia, și ■ nici de- 
cum a vînturilor și a ni
sipurilor zburătoare. Să-i 
cunoaștem pe cîțiva din
tre faurii acestor noi 
frumuseți. Sînt cu toții 
din satul Urziceni Pădu
re, localitate în care mai 
toate casele sînt noi, 
construite în locul fos
telor bordeie îngropate 
în pămînt și acoperite cu 
paie. Unul, de exemplu, 
este șeful de echipă loan 
Pop ; altul, tînărul Fran- 
cisc Andrei; femeia aceea 
tînără și harnică este 
Maria Donca, iar lingă 
ea lucrează soțul ei — 
Ludovic, considerat ca 
un adevărat specialist.

' Din brigada pomicultori-

mulți 
care 

de 
tentat 

au

lor mai fac parte 
alți cooperatori 
și-au însușit meseria 
pomicultori. Ești 
să crezi că oamenii 
deprins acest meșteșug de 
veacuri, că pomicultura 
este aici în firea locurilor. 
Au fost o dată aceste du
ne fund de mare, pe cînd 
Marea Panonică își tălă- 
zuia valurile ei; au fost o 
dată aceste locuri fuioare 
învolburate de vînt și de 
copitele hergheliilor care 
le săgetau ; lipsite de lian
tul care să le stabilizeze, 
de humusul care să le yi- 
talizeze, valurile de. nisip 
îngropau sub ele pînă și 
bruma de recoltă in care 
— în fiecare vară — nă- 
dăjduiau țăranii.

Privind roată în jur de 
pe vîrful dunei, imagina
ția cîștigă aripi, zboară 
peste mii și mii de hec
tare acoperite cu nisipuri ; 
spre sud-vest, unde se 
ridică alte dune, cele de 
la Foeni, însoțindu-se cu 
trăpașul de la șareta in
ginerului agronom creator 
a două mari livezi de 
meri din această locali
tate ; mai departe, peste 
dunele de la Ciumeșt.i.

unde coroanele merilor 
transfigurează imaginea 
intr-un uriaș arc de tri
umf sub care această 
toamnă ostenește colorînd 
în aur rodul bogat din 
livezi. Păduri de salcîmi, 
de stejari, de plopi și 
pini, imense platouri de 
nisip și, dincolo de toate 
acestea, rotunjind cerul, 
livezile, mereu și mereu 
livezi cu meri... In acea
stă zonă sînt de pe acum 
plantate cu diferite soiuri 
— printre care și meri 
pitici — peste 1 200 de 
hectare, urmînd ca pînă 
în 1971 această suprafață 
să se extindă la 2 200 de 
hectare.

Nu de mult arheologii 
au descoperit la Ciu
ntești coiful unei căpe
tenii celtice, piesă apre
ciată ca avînd o excep
țională valoare ; agrono
mii, în schimb, au des
coperit în zona dunelor 
formidabila metamorfoză 
a nisipurilor zburătoare, 
in aur, în mere de nur. 
așa cum știu să poves
tească atît de frumos bu
nicii ■ „Au fost odată pe 
aici nisipuri...".

de la C. i
P.A.L.-ul, intrat și în sfera 

producției industriale româ
nești, și-a găsit numeroase în
trebuințări. Combinatul de in
dustrializare a lemnului din 
Brăila, unul din principalii 
noștri furnizori, a livrat pînă 
în prezent plăci aglomerate 
din lemn în 20 de țări ale 
lumii, între care Anglia, Al
geria, Austria, Canada, Repu
blica Federală a Germaniei, 
Franța, Cipru, Liban. Lemnul 
„înnobilat" la Brăila și-a do
vedit însușirile economice, es
tetice și practice, corespunzînd 
cerințelor și exigențelor be
neficiarilor.

Calitățile tehnice și utiliză
rile plăcilor înnobilate sînt 
multiple. Plăcile aglomerate 
din lemn constituie un mate
ria] cu valoroase proprietăți 
fizico-mecanice și tehnologice 
care lărgesc posibilitățile de

prelucrare și, implicit, sfera 
lor de întrebuințare. Suprafața 
mare și netedă, plasticitatea 
permit și o bună prelucrare. 
Merită subliniate, de asemenea, 
capacitatea de izolare termică 
și acustică, precum și posibili
tatea de combinare cu alte ma
teriale. Piesele din P.A.L. per
mit soluții constructive variate 
și rezistente. în fabricarea mo
bilierului casnic, comercial, 
școlar și pentru creșe, cantine, 
sau săli de localuri cu desti
nații publice, P.A.L.-ul este 
materia primă cu cea mai lar
gă utilizare. Se extinde folosi
rea lui și în construcții, la par
doseli, pereți despărțitori, căp
tușeli și lambriuri etc. A de
venit, totodată, un important 
material pentru placarea și 
mobilarea vagoanelor, navelor, 
ambarcațiunilor și autovehicu
lelor închise.

® Mike Burton a învins-o 
Debbie Meyer

Intr-o atmosferă destinsă, în fața 
a 7 000 de spectatori, la piscina 
olimpică din Ciudad de Mexico a 
avut loc o gală a Federației inter
naționale de natație, organizată, po
trivit tradiției, la încheierea con
cursurilor olimpice. Mai mulți cam
pioni au efectuat demonstrații

Ieri în țară : Vremea a fost în ge
neral frumoasă, cu cerul variabil, 
mai mult noros în cursul dimineții 
în Moldova, Muntenia și Dobrogea, 
unde cu totul izolat a plouat slab. 
Vîntul a suflat în general slab, cu 
intensificări trecătoare în Moldova, 
Dobrogea și Banat. Temperatura ae
rului la ora 14 oscila între 5 grade 
la Cîmpulung Muscel și 19 grade la 
Gurahonț. în București : Vremea a 
fost schimbătoare, cu cerul temporar 
noros. Vîntul a suflat slab, pînă 
potrivit. Temperatura maximă 
atins

Temperatura
13 grade.

Comisia pentru fotbal amator din 
cadrul F.I.F.A. a anunțat luarea 
unor măsuri disciplinare împotriva 
jucătorilor eliminați de pe teren în 
timpul disputării finalei turneului 
olimpic de fotbal. Jucătorul bulgar 
Atanas Hristov a fost suspendat pe 
timp de un an de la toate meciuri
le internaționale pentru comportare 
nesportivă față de arbitru. Jucătorii 
Țvetan Dimitrov, Kiril Ivkov (Bul
garia) și. Istvan Iuhasz (Ungaria) au 
fost suspendați pentru cîte două 
meciuri internaționale.

Timpul probabil pentru 31 octom
brie, 1 și 2 noiembrie. In (ară : 
Vreme relativ călduroasă, cu cerul' 
variabil la început, apoi mai mult 
noros. Vor cădea ploi locale. Vîntul 
va sufla potrivit, predominînd din 
sectorul vestic. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse între zero și 10 
grade, iar maximele între 10 șl 20 de 
grade. Ceață locală mai ales în sudul 
țării. în București: Vreme relativ căl
duroasă, cu cerul variabil la început, 
apoi mai mult noros. Vor cădea ploi 
de scurtă durată, mai ales în a doua 
parte a intervalului. Vînt slab pînă 
la potrivit, predominînd din vest. 
Temperatura în creștere ușoară. 
Ceață dimineața.

parteneri să fie foarte mari, deoarece 
însuși procesul de concentrare de
pinde, în ultimă instanță, de struc
tura fiecărei economii naționale în 
parte.

Astfel, în domeniile chimiei, din 
primele 6 firme ale Pieței comune, 
4 sînt vest-germane. Cea mai mare 
firmă franceză din acest domeniu, 
Rhone-Poulenc, are o cifră anuală 
de afaceri de 5,5 miliarde de franci 
și se situează pe locul 6, realizînd 
cam jumătate din cifra de afaceri a 
fiecăreia din primele două între
prinderi. în domeniul siderurgiei 
și metalurgiei, din primele opt în
treprinderi, cinci sînt de asemenea 
din R. F. a Germaniei.

In construcția de mașini electrice 
și aparate electro-tehnice casnice pe 
primele locuri se situează firma 
olandeză „Philips", urmată de „Sie
mens" și „A.E.G.-Telefunken" din 
R. F. a Germaniei.

în domeniul petrolului domină 
„Royal Dutch-Shell", urmată de „So
ciety Franțaise des Petroles" și 
„E.N.I." (Italia).

în Italia în ciuda existenței unei 
industrii de stat foarte concentrate 
(I.R.I., E.N.I., E.N.E.L.) și a cîtorva 
societăți deosebit de puternice, ca 
de pildă „Montecatini-Edison", 
„FIAT", „Pirelli", „Olivetti", se 
apreciază că aproximativ 45 la sută 
din producția industrială este dată 
de întreprinderile mici și mijlocii. 
Totuși, majoritatea acestor firme 
s-au „adaptat" condițiilor concuren
tei comunitare.

în Belgia, majoritatea întreprin
derilor sînt de talie mult mai mică 
decît întreprinderile cu același pro
fil din celelalte țări ale C.E.E. și 
nu au forța competitivă și de rezis
tență a acestora. Iată de ce indus
triașii belgieni se simt vulnerabili 
la o serie de produse în viitoarele 
confruntări în cadrul C.E.E.

în Franța, anul 1968 a înre
gistrat un ritm precipitat de fuziuni, 
printre care cele mai însemnate

sînt cele din domeniul construcției 
de automobile — acordul între 
„Renault" și „Peugeot", concentrarea 
dintre „Citroen" și „Berliet" ; în 
domeniul chimiei, regruparea dintre 
„Ugine" și „Kuhlmann", în domeniul 
metalurgiei dintre „Pechiney" și 
„Trefimetaxy", în aeronautică, ab
sorbția firmei „Breguet" de către 
„Dassault". Totuși, cercurile de 
afaceri franceze consideră că aceste 
fuziuni, ca și altele de acest fel, nu

nate
rite cum ar .
dintre „Agfa" și „Gevaer’t", (R. F. a 
Germaniei și Belgia), „Hoogovens" și 
„Hoesch" (Olanda-R. F. a Germa
niei. „A.E.G.“-Zamassi (R. F. a 
Germaniei și Italia). E de remarcat 
faptul că în toate înțelegerile înche
iate între întreprinderi aparținînd 
unor țări diferite ale C.E.E. e pre
zentă de fiecare dată o firmă din 
R. F. a Germaniei, ceea ce se explică

firme 
fi, de

din țări dife- 
pildă, acordurile

schimbă încă radical situația, gradul 
de concentrare a multora dintre 
parteneri din cadrul C.E.E., precum 
și al firmelor americane rămînînd 
în general defavorabil industriei 
franceze. Raportul de forțe este însă 
inversat atunci cînd confruntarea se 
face în domeniul bancar : din pri
mele cinci bănci vest-europene, 3 
sînt franceze.

Deși problema concentrării inter
naționale preocupă în mod deosebit 
marile monopoluri din cadrul Pieței 
comune, în decursul celor 10 ani 
scurși de Ia semnarea Tratatului de 
la Roma au avut loc foarte puține 
fuziuni între firme aparținînd diferi
telor țări membre, ale C.E.E. Mai 
mult chiar, de cele mai mul
te ori nici nu e vorba de fu
ziuni, ci numai de acorduri sem-

fie prin forța de penetrație 
mare a capitalului vest-german, fie 
prin faptul că deseori firma din 
R. F. a Germaniei este o filială a 
unei întreprinderi americane, care 
folosește o astfel de metodă pentru 
a pătrunde și pe piața altor state ale 
C.E.E.

Care să fie explicația unui număr 
atît de redus de înțelegeri între mo
nopolurile diferitelor țări din ca
drul Pieței comune ?

Explicația poate fi găsită dacă se 
are în vedere faptul că fuziunile, 
concentrările au loc pe un fond de 
concurentă. Firmele franceze, atunci 
cînd au căutat astfel de parteneri 
peste graniță, de pildă, în R. F. a 
Germaniei, au găsit firme mult mai 
puternice și, de aici, automat, orice 
înțelegere era sortită eșecului dato-

rită condițiilor impuse de partenerul 
mai puternic. La rîndul lor, firmele 
din R. F. a Germaniei, cînd caută un 
partener în afara granițelor, de cele 
mai multe ori nu-1 găsesc între mem
brii C.E.E. și se orientează spre fir
mele americane, deoarece de regulă, 
concentrările — în interiorul grani
țelor și în afară — nu au loc între 
întreprinderi mici și mijlocii, ci între 
cele mari, pentru a deveni și mai 
mari, și mai puternice în lupta de 
concurență. Din același motiv, pentru 
o firmă puternică nu reprezintă un 
interes deosebit fuziunea cu una mai 
slabă, care are un beneficiu mai mic 
și în general este în „pierdere de vi
teză", iar cînd, în sfîrșit, o astfel de 
fuziune este pe cale să se realizeze 
intervine statul (capitalismul mono
polist de stat) și o interzice pentru 
că acest lucru nu convine celorlalți 
producători dintr-o țară sau alta.

Ca o reacție recentă la tendințele 
de concentrare a capitalurilor în ță
rile Pieței comune se profilează în 
unele cercuri ale oamenilor de afa
ceri ideea că este mai ușor să faci 
comerț peste frontiere — chiar cînd 
există bariere vamale — decît să 
înjghebezi alianțe, fuziuni și cu atît 
mai mult „integrări" economice. 
Totodată, este simptomatic că pentru 
a lărgi contactele economice nu 
numai pe calea schimburilor comer
ciale, industriașii din cadrul Pieței 
comune manifestă un interes crescînd 
pentru o formulă mai elastică, mai 
avantajoasă — cooperarea interna
țională, atît cu firme din Piața co
mună, cît și din afara C.E.E.

Nu putini sînt întreprinzătorii care 
consideră că astfel de
chiar mai eficiente decît mult reco
mandatele fuziuni 
unui loc mai bun în lupta de concu
rentă de pe piața mondială, cu atît 
mai mult cu cît ele nu limitează 
cîmpUl de activitate la organisme cu 
caracter închis, așa cum se dove
dește a fi Piața comună.

forme sînt

pentru ocuparea
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O Un nou proiect de rezo
luție în problema rhodesia- 
nă ® Intervenția reprezen
tantului României în Comi
tetul pentru problemele eco
nomice și financiare

NEW YORK 29. — Trimisul special 
Agerpres, Nicolae Ionescu, transmite: 
In cadrul lucrărilor Comitetului pen
tru teritoriile sub tutelă și neauto
nome, care sînt consacrate examină
rii modului în care este îndeplinită 
Declarația cu privire la acordarea 
independenței țărilor și popoarelor 
coloniale, a fost prezentat un nou 
proiect de rezoluție în legătură cu 
problema rhodesiană. In acest docu
ment — elaborat de 41 de state, în 
cea mai mare parte afro-asiatice — 
se etprimă îngrijorarea în legătură 
cu situația din Rhodesia de sud, care 
s-a agravat continuu ca urmare a 
acțiunilor represive și execuțiilor 
puse la cale de regimul ilegal rasist 
Împotriva populației africane și în 
legătură cu prezența în acest terito
riu a trupelor Africii de Sud, ceea 
ce constituie o amenințare la adresa 
suveranității șl integrității teritoriale 
a statelor africane independente din 
această regiune. Proiectul de rezolu
ție reafirmă dreptul poporului Zim
babwe la libertate și independență 
și cere guvernului Marii Britanii „să 
pună neîritîrziat capăt regimului 
ilegal din Rhodesia de sud". Totodată 
este condamnată politica guvernelor 
Africii de Sud, Portugaliei și ale 
altor țări care continuă să întrețină 
relații politice, economice, financiare 
și de altă natură cu Rhodesia de 
sud și acordă sprijin direct sau in
direct regimului minoritar rasist 
ilegal. Se cere, de asemenea, tuturor 
statelor să acorde sprijin material și 
moral Mișcării de eliberare națio
nală a poporului Zimbabwe.

în Comitetul pentru problemele e- 
eonomice și financiare au continuat 
marți dimineața dezbaterile în legă
tură cu raportul de activitate al In
stitutului Națiunilor Unite pentru 
formare și cercetare (UNITAR). în 
cuvîntul său, reprezentantul Româ
niei, Constantin Niță, a relevat ten
dințele pozitive manifestate în ulti
mul timp în cele două domenii fun
damentale care fac obiectul preocu
părilor UNITAR : formarea de cadre 
ți cercetarea. El a subliniat că pre
ocupările Institutului sînt parte in- 

. tegrantă a acțiunilor largi întreprin
se de O.N.U. în legătură, cu coope
rarea tehnico-știlrițifică, punerea în 
valoare și utilizarea resurselor 
umane în folosul dezvoltării, acțiuni 
ce au făcut obiectul unor rezoluții 
inițiate de România, împreună cu alte 
țări, în Adunarea Generală, Consi
liul Economic și Social și în alte or
ganisme ale O.N.U.

La 29 octombrie s-a încheiat vi
zita ministrului afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România în Re
publica Chile. In comunicatul comun 
dat publicității cu acest prilej se 
arată că în timpul vizitei sale mi
nistrul român a fost primit de pre
ședintele Republicii Chile, Eduardo 
Frei, și de alte persoane oficiale și 
a avut convorbiri 
lațiilor externe al 
Gabriel Valdes. In 
rilor cu ministrul 
al Republicii Chile 
tisfacția pentru stadiul favorabil al 
relațiilor româno^—chiliene, pentru a- 
cordurile încheiate pe plan econo
mic, cultural, științific și în alte do
menii, între cele două țări. Cei doi 
miniștri au subliniat totodată exis
tența unor posibilități de dezvoltare 
a colaborării dintre România și Chi
le, precum și voința ambelor părți 
de a explora împreună noi căi în 
vederea extinderii și diversificării re
lațiilor.

In numele guvernelor celor două 
țări, Comeliu Mănescu și Gabriel 
Valdes au semnat un acord de co
laborare culturală și științifică.

Părțile și-au exprimat convingerea 
că acest acord va contribui la in
tensificarea legăturilor româno—chi
liene în domeniul cultural și știin
țific, la întărirea prieteniei dintre cele 
două țări și popoare.

In cursul convorbirilor au fost e- 
xaminate și unele probleme ale si
tuației internaționale actuale, eviden- 
țiindu-se necesitatea de a se depune 
eforturi în continuare în vederea îm
bunătățirii relațiilor dintre state, a 
dezvoltării cooperării dintre ele, a a- 
sigurării păcii și securității în în
treaga lume.

In cursul convorbirilor, cei doi mi
niștri atr subliniat importanța spriji
nului care trebuie acordat respectă
rii principiilor Cartei O.N.U. pentru 
înfăptuirea destinderii și asigurării 
păcii, pentru dezvoltarea relațiilor și 
a cooperării dintre națiuni.

Ministrul afacerilor externe 
publicii Socialiste România a 
pe ministrul relațiilor externe 
publicii Chile, Gabriel Valdes, să 
facă o vizită oficială în România. 
Invitația a fost acceptată cu plăce
re, data vizitei urmînd sa fie stabi
lită ulterior.

★
SANTIAGO DE CHILE 29. — Tri

misul special Agerpres, I. Ionescu, 
transmite: Vizita lui Corneliu Mă
nescu, ministrul afacerilor externe al

cu ministrul re- 
Republicii Chile, 
cursul întrevede- 
relâțiilor externe 
s-a exprimat sa-

al Re- 
invitat 
al Rc-

moscova, Sărbătorire®

semicentenarului Comsomoluiui
MOSCOVA 29. — Corespondentul 

Agerpres, N. Cristoloveanu, transmi
te : împlinirea a 50 de ani de la 
crearea Uniunii Tineretului Comu
nist Leninist (Comsomol) a fost 
sărbătorită la 29 octombrie în Uni
unea Sovietică prin numeroase festi
vități. La Moscova, în Piața Roșie, 
a avut loc un mare miting al tine
retului la care au participat condu
cători de partid și de stat ai Uniunii 
Sovietice, membrii conducerii Com
somoluiui, reprezentanți ai unor or
ganizații internaționale și naționale 
de tineret. Din Republica Socialistă 
România a luat parte delegația 
Uniunii Tineretului Comunist, con
dusă de tovarășul Ion Iliescu, prim- 
secretar al C.C. al U.T.C., ministru 
pentru problemele tineretului. La 
miting a rostit o cuvîntare E. M. 
Tiajelnikov, prim-secretar al C.C. al 
Comsomoluiui. Seara, la Moscova, în 
capitalele republicilor unionale și în

orașele-erou au fost trase 50 de salve 
de artilerie în cinstea aniversării 
semicentenarului U.T.C.L.

★
Sărbătorirea jubileului Comsomo

luiui a fost marcată în zilele pre
cedente prin numeroase manifestări 
festive la care au asistat și oaspeți 
de peste hotare sosiți în Uniunea 
Sovietică la invitația C.C. al Com
somoluiui.

La plenara festivă a C.C. al 
UT.C.L. din Lituania, care a avut 
loc la Vilnius, a luat parte_ delega
ția Uniunii 
din România, 
prim-secretar 
nistru pentru 
conducătorul

Tineretului Comunist 
Tovarășul Ion Iliescu, 
al C.C. al U.T.C., mi- 
problemele tineretului, 

___ _____ delegației, a rostit în 
cadrul plenarei un scurt cuvînt de 
salut, transmițînd comsomoliștilor 
lituanieni calde salutări și urări de 
noi succese din partea tineretului din 
Republica Socialistă România.

României, s-a bucurat de o caldă 
primire din partea guvernului chilian, 
a opiniei publice reprezentînd cele 
mai diferite curente politice, a presei.

In semn de omagiu pentru lupta de 
eliberare națională a poporului chilian, 
Corneliu Mănescu a depus o coroană 
de flori la monumentul lui Bernardo 
O’Higgins, eroul național al Chile. Cu 
prilejul acestei solemnități, ministrul 
român a trecut în revistă compania de 
onoare, după care au fost înălțate 
drapelele celor două țări și intonate 
imnurile de stat român și chilian. O 
emoționantă manifestare a prieteniei 
dintre cele două popoare a prilejuit-o 
vizita la o asentamiento (cooperativă 
agricolă organizată de stat după expro
prierea pămîntului de la moșieri). 
Rafael Moreno, vicepreședintele Cor
porației pentru aplicarea reformei a- 
grare, a transmis un călduros salut 
țăranilor români, exprimîndu-și dorin
ța de a proceda la un schimb de 
experiență.

De o primire călduroasă s-a bucurat 
delegația română și la frumoasa sta
țiune balneară Vina del Mar, denumită 
și Perla Pacificului, unde au avut 
loc concursuri hipice. Pentru a cinsti 
prietenia româno-chiliană, premiile 
acordate purtau denumirile principa
lelor orașe românești. Primarul orașu
lui, Juan Andueza, a oferit un dejun 
în cinstea oaspeților.

BELGRAD 29 (Agerpres). — în zi
lele de 28 și 29 octombrie a. c. a avut 
loc la Vîrșeț o întîlnire a unei dele
gații a Uniunii Generale a Sindica
telor din România, condusă de tova
rășul Constantin Drăgan, prim-vice- 
președinte al Consiliului Central și 
o delegație a Uniunii Sindicatelor 
din Iugoslavia condusă de tovarășul 
Vajo Skendzici, vicepreședinte al 
Consiliului Uniunii Sindicatelor din 
Iugoslavia.

Cu prilejul întîlnirii a fost efec
tuat un schimb de păreri privind 
sarcinile sindicatelor din cele două 
țări și cu privire la situația actuală 
din mișcarea sindicală internațională, 
subliniindu-se necesitatea aplicării 
consecvente a principiilor democra-

VIENA 29 (Agerpres). — Luni, 
Franz Muhri, președintele P. C. 
din Austria, a oferit o masă în 
cinstea delegației Partidului Co
munist Român, condusă de tova
rășul Gheorghe Apostol, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului Central al 
U.G.S.R., care, la invitația C.C. al

P.C. din Austria, face o vizită în 
această țară.

Au luat parte Alfred Ruschitzka, 
Friedl Furnberg, Franz West, Ma
ria Urban, Robert Dubovsky, mem
bri ai Biroului Politic al C.C. al 
P.C. din Austria, Heinrich Fritz, 
membru al C.C. al P.C. din Austria, 
șef al secției internaționale a C.C.

■ ■

PRAGA

Președintele Svoboda

V. V. Kuznețov
PRAGA 29 (Agerpres). — Pre

ședintele L. Svoboda l-a primit pe 
V. V. Kuznețov, reprezentantul 
Consiliului de Miniștri al U.R.S S„ 
prim-locțiitor al ministrului aface
rilor externe al U.R.S.S., anunță 
agenția C.T.K. La primire a par
ticipat și S. V. Cervonenko, am
basadorul U.R.S.S. în Cehoslovacia.

ției muncitorești, egalității în drepturi, 
respectului reciproc, neamestecului 
în treburile interne, condiție esen
țială pentru dezvoltarea liberă, in
dependentă a organizațiilor sindicale, 
potrivit condițiilor concrete din fie
care țară.

Constatînd cu satisfacție că legătu
rile de prietenie frățească între sin
dicatele și oamenii muncii din cele 
două țări s-au dezvoltat continuu, 
delegațiile aq reafirmat hotărîrea 
centralelor lor de a lărgi și diversi
fica relațiile multilaterale de colabo
rare și bună vecinătate în interesul 
oamenilor muncii din Republica So
cialistă România și R. S. F. Iugosla
via, al păcii șl socialismului.

cosmice „Soiuz-3"
Evoluția navei

MOSCOVA 29 (Agerpres). — 
Marți la orele 19,03 (ora Mosco
vei), nava cosmică sovietică „So- 
iuz-3" efectuase 54 de rotații în 
jurul Pământului. Pilotul cosmo
naut Beregovoi a îndeplinit în 
cursul zilei întregul program de 
experimente și cercetări tehnico- 
științifice. La orele 18,08 (ora 
Moscovei), nava cosmică „Soiuz- 
3“ a ieșit din zona de radiovizi- 
bilitate a teritoriului Uniunii So
vietice. Cosmonautul Beregovoi a 
părăsit cabina, pentru a trece în 
compartimentul de pe navă ame
najat special pentru odihnă.

De la lansarea sa, cosmonautul 
a îndeplinit un amplu program de

experiențe științifice și tehnice, 
a realizat în mai multe rânduri 
orientarea și manevrarea manuală 
sau automată a navei în spațiul 
cosmic. Tot timpul pilotul a înde
plinit cu cea mai mare precizie 
orarul stabilit: activitatea s-a 
succedat cu odihna, exercițiile fi
zice cu hrănirea. Analiza datelor 
medico-biologice a arătat că cos
monautul și-a păstrat la un înalt 
grad capacitatea de muncă și po
sibilitatea de adaptare rapidă la 
condițiile zborului cosmic. Toate 
sistemele de asigurare a vieții 
cosmonautului funcționează nor
mal.

LONDRA La începutul unei

noi sesiuni parlamentare
Tradiționalul ritual al 

deschiderii sesiunii parla
mentare are loc astăzi, 
miercuri, în palatul West
minster, unde cele două 
camere se reunesc pentru a 
asculta mesajul tronului. A- 
cesta, potrivit uzanțelor, 
este însă conceput și re
dactat de guvern și conți
ne programul legislativ pe 
care laburiștii și-l propun 
a-1 realiza în decursul se
siunii. Marți, cabinetul bri
tanic s-a întrunit la reșe
dința premierului Harold 
Wilson, tocmai pentru a a- 
proba lista finală a pro
iectelor de legi.

Ca de obicei, în afară de 
autori și grupul restrîns al 
cabinetului, nimeni nu are 
acces la textul respectiv 
înainte de ceremonie. Se 
crede însă că pe agenda 
parlamentului vor figura 
proiecte promise anterior, 
cum ar fi cel privind drep
tul de a vota la 18 ani, sau 
reforma Camerei lorzilor.

Această din urmă proble
mă nu a ieșit încă din do
meniul controversei, dar se 
știe că printre laburiști pre
domină părerea că o dată 
ce va fi eliminată baza e- 
reditară, Camera ar trebui 
să fie formată din circa 
300 de lorzi pe viață, unii 
dintre ei provenind chiar 
din rîndul celor ereditari. 
Există și păreri potrivit că
rora această cameră ar tre
bui pur și simplu abolită 
definitiv.

Sînt așteptate măsuri le
gislative care urmează a fi 
adoptate din inițiativa unor 
miniștri precum și unele 
legi privind introducerea 
sistemului decimal ș.a. în 
ansamblu, lista pare să evi
dențieze preocupări minore 
pentru o sesiune conside
rată de mare importanță. 
Intr-adevăr, lipsesc proble
me fundamentale pentru e- 
conomia națională, dome
niu în care politica prețu
rilor și a veniturilor a a-

tras o scădere a populari
tății laburiste. Aceste pro
bleme au căpătat un ca
racter și mai urgent prin 
aceea că datoriile externe 
au atins două miliarde lire, 
promisiunile de redresare a 
economiei au rămas neîm
plinite. Este îndoielnică, 
după multe păreri, chiar 
și introducerea unui proiect 
de naționalizare a porturi
lor, deși acest punct fu
sese mai demult inclus în 
programele laburiste și sin
dicale.

La începutul dezbaterilor 
din Camera Comunelor va 
căpăta prioritate problema 
impasului rhodesian, ur
mînd ca în ședința de as
tăzi primul ministru să facă 
precizări în Camera Comu
nelor.

începutul de sesiune par
lamentară coincide astfel cu 
un dosar destul de volumi
nos de probleme nesoluțio
nate, în primul rînd de or
din economic. Și aceasta în 
perioada cînd se așteaptă

declanșarea pregătirii viitoa
relor alegeri parlamentare. 
După cum scrie „Daily Te
legraph", „dacă urmează să 
aibă loc o redresare laburis
tă la timp pentru a da pri
mului ministru speranța u- 
nei reveniri la putere în

ROMÂNIA VA GĂZDUI
REUNIUNEA
RECTORILOR
UNIVERSITĂȚILOR
DIN EUROPA

PARIS 29. — Corespondentul 
Agerpres, Al. Gheorghiu, transmi
te: Subcomisia de educație a Co
misiei programului din cadrul 
UNESCO a aprobat în unanimitate 
propunerea prezentată de delega
ția României ca în anul 1969 să 
aibă loc în țara noastră o reuniu
ne a rectorilor universităților din 
Europa. Reuniunea urmează să e- 
xamineze problemele tineretului u- 
niversitar din țările respective, 
precum și modalitățile de dezvol
tare a colaborării interuniversita- 
re europene.

*

Marți seara, Vasile Gliga, adjunct 
al ministrului afacerilor externe al 
României, conducătorul delegației 
guvernamentale române la cea de-a 
15-a sesiune a Conferinței Generale 
a UNESCO, a oferit o recepție în sa
loanele ambasadei române din Pa
ris. Au luat parte : Dell’Oro Mâini, 
președintele Consiliului Executiv al 
UNESCO, Malcolm Adiseshiah, di
rectorul general adjunct al UNESCO, 
ambasadori, delegați 
pe lingă UNESCO, 
șefi ai delegațiilor 
țg. la spslqnea actuală a. Con
ferinței Generale, funcționari • su
periori din . secretariatul UNESCO, 
Francois Puaux, ministru plenipoten
țiar din Ministerul Afacerilor Exter
ne francez, și alți reprezentanți din 
acest minister, Jean Roche, rectorul 
Universității din Paris, oameni de 
artă și cultură, ziariști. Recepția s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială.

permanenți 
precum și 
participan-
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Din Djakarta, agențiile de presă 
au anunțat că ieri dimineață, neso
cotind interesele poporului indone
zian, protestele opiniei publice mon
diale, autoritățile indoneziene au 
executat pe Sudisman, membru al 
Biroului Politic, șeful Secretariatului 
C.C. al P.C. din Indonezia, Njono, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. din Indonezia, președinte al Or
ganizației centrale a sindicatelor din 
Indonezia (Sobsi), și Wirjomartono, 
secretarul organizației din Djodja- 
karta (Jawa) a P.C. din Indonezia.

Știrea a fost primită cu profundă 
indignare de opinia publică progre
sistă, a cutremurat milioane ae con
științe din întreaga lume. Numeroase 
partide comuniste și muncitorești, 
șefi de state, organizații democrate, 
cercuri progresiste din întrea
ga lume, presa au condamnat cu 
vehemență și au exprimat indignarea 
profundă față de această sentință 
împotriva fiilor poporului indone
zian, a acestor personalități de sea
mă ale mișcării revoluționare din 
Indonezia, ale luptei pentru liber
tatea și suveranitatea patriei lor, 
pentru pace, colaborare și prietenie 
între popoare. întreaga lume pro
gresistă condamnă asasinarea aces
tor demni reprezentanți ai partidu
lui comunist — al partidului care 
exprimă interesele maselor munci
toare din Indonezia, năzuințele po
porului indonezian, ai partidului 
care s-a făcut cunoscut . și a cîști- 
gat prețuirea poporului prin înaltele 
idealuri pe care le promovează — 
de libertate, pace, dezvoltare de 
sine stătătoare a țării. Vina pen
tru care ei au fost condamnați și 
uciși este vina de a se fi ridicat 
în apărarea cauzei libertății și pro
gresului poporului indonezian. Asa
sinarea lor este o lovitură dată în
săși intereselor vitale ale poporului 
indonezian, care este astfel împie
decat — prin asemenea acte de te
roare — să asigure afirmarea tu
turor forțelor sale progresiste, să 
le pună în slujba progresului pa
triei sale. Metoda asasinatelor po
litice nu reprezintă decît reedita
rea unor metode profund condam
nate de popoare ; în epoca noastră 
nu asasinatul, nu uciderea pot duce 
la rezolvarea marilor probleme ale 
popoarelor, ci dimpotrivă asigurarea 
tuturor posibilităților de afirmare a 
tot ceea ce are mâi valoros, mai pro
gresist fiecare popor.

Execuțiile săvîrșite ieri la Djakar
ta continuă șirul lung al asasinate
lor, al acțiunilor teroriste dezlăn
țuite în Indonezia în urmă cu trei 
ani împotriva 
și, în primul 
indonezieni, a 
care a jucat

forțelor democratice 
rind a comuniștilor 
partidului comunist 
un rol important în

iii

lupta antiimperlalistă a poporului 
indonezian, în cucerirea șl consoli
darea independenței țării.

Cei trei ani care au trecut de la 
evenimentele de Ta 30 septembrie 
1965, invocate ca pretext pentru jus
tificarea sîngeroaselor represiuni an
tidemocratice, au arătat că cercu
rile cele mai reacționare din Indo
nezia s-au folosit de acele eveni
mente pentru a se răfui cu elemen
tele progresiste, pentru lichidarea 
adversarilor politici. Se știe că în 
acești ani reacțiunea indoneziană s-a 
activizat mai mult ca oricînd, inițiind 
și conducînd sinistre „vînători de 
capete" în rîndul forțelor democra
tice. Sînt numeroase mărturiile des
pre prigoana sălbatică, persecuțiile, 
masacrele în masă, vizînd în primul 
rînd anihilarea Partidului Comunist 
din Indonezia, exterminarea fizică a 
membrilor săi.

Străbătînd zidul tăcerii, alte și 
alte știri din Djakarta atestă că te
roarea anticomunistă, antipopulară 
continuă, că închisorile sînt ticsite 
de comuniști, democrați, exponenți a 
diverse grupări politice progresiste. 
Cea mai mare parte dintre ei au 
fost azvîrliți în închisori și lagăre 
fără măcar să fi fost judecați. Cîți 
sînt în total ? Agențiile de presă ci
tează cifre de ordinul sutelor de mii. 
Este greu de crezut însă că închi
sorile, asasinatele, teroarea vor pu
tea înăbuși lupta forțelor pro
gresiste și democratice ale po
porului indonezian, în rîndurile , că
rora comuniștii constituie un dej’Asa- 
ment neînfricat, gata oricînd —ț Țp 
cum au dovedit —* să se sacrii re 
pentru apărarea intereselor funda
mentale ale poporului, ale patriei 
lor, pentru progres și pace în în
treaga lume.

Poporul român, care a urmărit cu 
multă simpatie lupta poporului in
donezian pentru libertate și inde-1 
pendență națională, care a salutat 
întotdeauna eforturile lui pentru’* 
dezvoltare de sine stătătoare, pentru 
consolidarea cuceririlor sale, con
damnă cu asprime asasinarea condu
cătorilor comuniști și își exprimă 
indignarea față de teroarea cruntă 
împotriva tuturor elementelor demo
cratice din această țară. Oamenii 
muncii din țara noastră, comuniștii 
români cer cri hotărîre să se pună 
capăt persecuțiilor și terorii anti
populare din Indonezia, exprimîn
du-și, totodată, speranța că poporul 
indonezian,’ forțele sale înaintate și. 
în primul rînd. Partidul Comunist 
din Indonezia, vor găsi resursele 
necesare să depășească această pe
rioadă întunecată, de grea încercare, 
vor reuși în cele din urmă să asi
gure apărarea idealurilor de liber
tate, democrație și progres.

Dumitru ȚINU f

® o s o s o
ne

agențiile de presă transmit;
Ambasadorul Republicii 

Socialiste România la Roma, 
Comei Burtică, a oferit luni-seara în 
saloanele ambasadei un cocteil cu 
prilejul plecării din Italia a șefului 
agenției comerciale române, ing. Ion 
Berechet și a instalării în această ca
litate a consilierului ing. Gheorghe 
Predescu. Au participat ministrul in
dustriei al Italiei, Giulio Andreotti, 
președintele institutului pentru comer
țul exterior (I.C.E.), Antigono Donați, 
funcționari superiori din ministerele 
economice și Ministerul Afacerilor 
Externe, reprezentanți ai celor mai 
mari și cunoscute firme și societăți 
italiene. Cocteilul s-a desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, cordială.

Un număr de 15 personalități americane, conducători ai 
Comitetului național de mobilizare, care grupează organizațiile ce luptă în 
Statele Unite contra războiului din Vietnam, au făcut o vizită la sediul dele
gației R.D.V. la convorbirile oficiale Cu Statele Unite de la Paris. Ei au exprimat 
sprijinul partizanilor păcii din Statele Unite pentru lupta curajoasă a poporului 
vietnamez. Personalitățile americane au fost primite și de conducători ai P.C. 
Francez și ai partizanilor păcii din Franța. Au fost abordate într-o atmosferă 
prietenească problemele luptei contra agresiunii Statelor Unite în Vietnam și 
solidarității cu eroicul popor vietnamez.

Președintele de Gaulle 
și-a încheiat vizita în 
Turda, urmînd să plece la Paris 
miercuri dimineața. El a rostit marți 
seara la posturile de radio și televi
ziune turce o cuvîntare în care a subli
niat importanța dezvoltării cooperării

dintre Franța ți Turcia. Acest lucru 
este cu atît mai posibil — a declarat 
președintele — cu cit nimic nu opune 
cele două țări, interesul lor comun 
fiind echilibrul și pacea și dorința lor 
fiind în toate cazurile menținerea 
independenței lor.

ROMA O clarificare

La invitația C.C. al P.C.
Italian, o delegație a Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia a făcut o 
vizită de studii în Italia. Delegația, 
condusă de Țvietin Miatovici, membru 
al Prezidiului U.C.I. și președinte al 
C.C. al U.C. din Bosnia și Herțego- 
vina, a avut convorbiri cu Gian Carlo 
Pajetta și Carlo Galluzzi, membri ai Di
recțiunii P.C.I., în cadrul cărora s-a 
făcut un amplu schimb de vederi asu
pra problemelor ce interesează cele 
două partide și asupra unor probleme 
actuale ale mișcării muncitorești și si
tuației internaționale.
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P.S.D.l. mai există încă un g 
drum dificil de parcurs pen- I 
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ținerea unui program de re- a 
forme pentru actuala legisla- H 
tură sînt așteptate cu real ■ 
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început sub semnul incer
titudinii și al pozițiilor ne
convergente — cinci curen
te diferite, dintre care nici 
unul nu avea în rîndurile 
delegaților, o adeziune care 
să depășească 35—40 la sută 
— congresul socialiștilor ita

CORESPONDENȚE

viitoarele alegeri, atunci a- 
cest lucru trebuie să se pe
treacă în cursul acestei se
siuni". După aprecierile ob
servatorilor politici, strate
gia laburistă pare să aibă 
în vedere fixarea alegeriloi 
generale în octombrie 1970, 
deși ele ar mai putea fi 
amînate 
1971. In 
britanici, 
destul de scurt.

Liviu RODESCU

pînă în martie 
termeni electorali 
timpul rămas este

lieni s-a încheiat luni seara 
tîrziu cu un bilanț modest. 
In afară de aprobarea una
nimă a noii denumiri de 
„Partidul socialist italian", 
secție italiană a internațio
nalei socialiste, și a simbo
lului său (o carte deschisă 
deasupra căreia se află secera 
și ciocanul, iar sus un soare 
pe care scrie „socialism"), și 
a alegerii Comitetului Central 
al P.S.I., congresul nu a pu
tut consemna atingerea prin-

cipalelor obiective propuse. 
Problemele de importanță 
majoră — realizarea unității 
partidului, stabilirea liniei 
sale politice și programatice 
în vederea reconstituirii 
coaliției guvernamentale de 
centru-stînga, clarificarea po
ziției față de celelalte forțe 
politice, îndeosebi P.C.I. și 
ansamblul stîngii — continuă 
să-și aștepte răspunsul. Nici 
chiar prelungirea cu o zi 
a lucrărilor congresului, 
timp în care s-a bătut re
cordul contactelor între li
derii celor cinci curente, nu 
a putut netezi asperitățile 
pentru a se ajunge la for
marea unei majorități cit de 
cit substanțiale, care să per
mită adoptarea unui docu
ment politic comun. De fapt, 
pozițiile celor cinci curente 
rămin practic neschimbate. 
„Clarificarea, scria marți di
mineață ziarul „Corriere 
della Sera", nu s-a produs. 
După o succesiune de zile

pline de amărăciune, con
gresul s-a încheiat prin con
gelarea pozițiilor inițiale, în
tr-o atmosferă dezolantă de 
confuzie și tensiune".

Dată fiind această situa
ție și pentru a evita o înăs
prire a pozițiilor, congresul 
a optat pentru formula de 
compromis de a se transfera 
Comitetul Central nou ales, 
direcțiunii P.S.I., problemele 
pe care el nu le-a putut 
rezolva. In felul acesta, după 
cum remarcă observatorii de 
aici, totul se trece pe seama 
Comitetului Central in fața 
căruia se pune problema de 
a medita din nou asupra în
tregii politici a P.S.I. In ca
drul Comitetului Central se 
speră că, o dată potolite spi
ritele și mai ales ținînd sea
ma de faptul că divergențele 
intre majoritatea curentelor 
nu sînt de netrecut, se va 
putea ajunge la un acord 
minim, reciproc acceptabil.

Cert este că la doi ani 
de la unificarea P.S.I. și

tru a se ajunge la o reală 
unitate și la o ;
lipsită de echivocuri. Străba
terea acestei etape este in
fluențată, în mare măsură, 
de poziția pe care partenerii 
socialiștilor într-o eventuală 
coaliție guvernamentală de 
centru-stînga reînnoită — 
este vorba de democrat-creș- 
tini și republicani — o vor 
adopta în viitorul imediat. 
In acest contez, observatorii 
politici din capitala Italiei 
urmăresc cu atenție pregă
tirile ce se fac în vederea 
întrunirii la 6 noiembrie a 
consiliului național al parti
dului democrat-creștin. Cla
rificările care ar ;
duse cu acest -prilej

La C.C. al P.M.U.P. 8 avut 
loc o consfătuire a economiștilor, con
sacrată rolului pieței în economia Po
loniei. în cadrul discuțiilor pe mar
ginea rapoartelor prezentate s-a subli
niat că în prezent trebuie să fie stu
diate intens și rezolvate probleme ca 
rolul rentabilității, direcțiile cererii, 
metodica planificării, dezvoltarea dife
ritelor ramuri ale economiei, volumul 
planificării etc. S-a arătat, totodată, că 
creșterea rolului mecanismelor pieței 
nu poate să însemne slăbirea rolului 
planificării centrale. (P.A.P.).

Nicolas PUICEA

Formarea unui nou gu
vern sirian c^itre șefai statului, 
Noureddine Atassi, se anunță într-un 
comunicat difuzat presei la Damasc. In 
noul guvern, al cărui președinte este 
Atassi, figurează generalul Hafez Assad, 
ministrul apărării, Mohamed Rabah 
Tawil, ministru de interne, Mohamed 
Eid Achawi, ministru al afacerilor ex
terne.
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