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resurselor pentru întețim

în cel douăzeci de ani care au tre
cut de Ia plenara C.C. al P.C.R. din 
3—5 martie 1949, agricultura socia
listă »i-a dovedit din plin superiori
tatea asigurînd creșterea continuă a 
producției, sporirea veniturilor țără
nimii și aprovizionarea populației cu 
produsa agroalimentare. In acești 
, .">1, cooperativele agricole au trecut 
cu" succes examenul practicii dove- 
dindu-se forma obiectiv necesară de 
organizare a muncii țărănimii în 
condițiile orfnduirii socialiste.

Șl în județul Cluj, cooperativele 
agricole au obținut succese însemna
te în ce privește sporirea producției 
si dezvoltarea proprietății obștești, 
asigurînd membrilor lor venituri 
din ce în ce mal mari. Este suficient 
să arătăm că și în condițiile mal pu
țin favorabile din anuî trecut coope-

Aurel DUCA 
prim-tecretar al Comitetului județean 
de partid, președintele Consiliului 

popular al județului Cluj

ratlvele agricola dîa județ au obți
nut cu 21 la sută mal multe cereale 
decît în 1965. Față de aceeași peri
oadă. producția de sfeclă de zahăr 
a crescut cu 64 la sută, iar cea de 
cartofi — cu 45 la sută. Aceasta a 
fost urmată de creșterea veniturilor 
care au fost cu 51 la sută mai mari 
decît cele realizate, în medie, anual, 
în perioada 1961—1965. Ca urmare, 
munca depusă de cooperatori a fost 
retribuită mal bine. Totodată, au

Criteriile promovării
w ierarhia
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ÎN ZIARUL DE AZI :

& Reacții iieconsirucii- 
ve față de... materialele 
de construcții ® „Croi
tori" neatenți cu haina 
protectoare a mărfurilor 
© Spre o mai largă 
afirmare a metodelor 
modems ds calcul în 
economie o hi obiec
tivul investigației știin
țifice — rezervele po
tențialului hidroener 
getic

\ J. umverritară
do praf. wniv. dr. docent Nicolsa BÂRBULESCU

Facultatea d® fizied din București

Noua condiție, su
perioară, care 1 s-a 
conferit școlii noastre 
de toate gradele prin 
elaborarea Directive
lor de partid și a re
centei legi a învăță- 
mîntului, necesitatea 
subliniată adeseori în 
cuvîntările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de 
a se opera o mai 
strfnsă și mal eficientă 
îmbinare între munca 
de cercetare și cea 
didactică a . corpului 
profesoral reclamă im
perios folosirea unor 
criterii obiective în 
judecare® creațiilor 
științifice, precum și 
în evaluare® activită
ții integrale a mem
brilor corpului profe
soral, astfel încît apre
cierile subiective să 
fie complet eliminate. 
O asemenea necesita
te apare cu atît mal 
evidentă cu cît poten
țialul didactic al unei 
Instituții universitare 
este direct determinat 
de gradul cu care a- 
ceasta știe să-și alătu
re forțele cele mai va
loroase, personalitățile 
cu cele mai largi per
spective. Vechea uni
versitate bucureșteană 
— ca să mă limi
tez la un singur exem- 
b- ar fi putut do- 

o nouă valență

Științifică ți umanistă 
dacă ar fi adus Ia una 
dintre catedrele sale 
pe marele critic li
terar Eugen Lovines- 
cu, rămas pînă la sfîr- 
șitul vieții profesor de 
liceu.

Firește, nu lntențio-

puncte 
de 

vedere

nez să mă ocup aici 
de criterii obiective 
care ar putea să fie 
folosite în judecarea 
tuturor producțiilor 
intelectuale, fie șl nu
mai pentru simplul 
motiv că aceste crite
rii variază de la un 
domeniu la altul, ceea 
ce face ca delimitarea 
lor aă reclame dezba
teri mult mal ample 
și o participare mult 
mat largă. Actualita
tea concursurilor pen
tru ocuparea unor 
posturi în învățămân
tul superior — preg
nant subliniată șl cu 
prilejul Conferinței 
național® a cadrelor

didactica — mă de
termină totuși să-mi 
spun părerea cu pri
vire la factorii de 
care cred că e nevoie 
să se tină seama Ia 
promovarea în facul
tățile de științe pozi
tive — fizica, chimia, 
matematica sau bio
logia — a unuia sau 
altuia dintre partici- 
pantii la concurs.

Primul criteriu ma
jor după părerea mea 
se Identifică în pres
tigiul și valoarea lu
crărilor elaborate de 
aspirantul la un anu
me grad didactic uni
versitar. Ce înțelegem 
prin aceste atribute 
se poate relativ ușor 
stabili dacă avem în 
vedere că o lucrare 
științifică esta cu atît 
mai valoroasă, cu cît 
este citată maî mult, 
comentată mai mult 
sau, cu timpul, con
tinuată de învățații de 
pretutindeni. In acest 
caz autorul ei este în- 
tîlnit frecvent în pa
ginile publicațiilor de 
specialitate, în manua
le, tratate și dicționa
re enciclopedice, 
menționat pentru 
tribuția adusă.

(Continuare 
In pag. a IV-a)

fiind 
con- 
Așa

• putut fi alocat® sum® mai mari 
fondul de acumulare, întărindu-se 
puterea economică * cooperativelor 
agricole, valoarea proprietății ob
ștești la 100 hectare, ajungînd la 
sfîrșitul anului trecut, în medie pe 
județ, la 205 000 lei, fiind de trei ori 

, mai mare decît în 1962. Acest lucru 
constituie o premisă sigură a creș
terii în continuare & producției șl 
veniturilor în cooperativele agricole. 

Realizarea importantelor sarcini 
trasate de cel de-al IX-lea Congres 
al P.C.R. în ce privește sporirea 
producției agricole necesită o pre
ocupare susținută în vederea întări
rii economice și organizatorice a 
cooperativelor agricole, sarcină de 
mare răspundere pentru organele și 
organizațiile de partid. în cuvîn- 
tarea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la plenara Consiliului Uniunii Na
ționale a Cooperativelor Agricole de 
Producție «-a subliniat că munca de 
partid la gate nu poate să aibă alt 
tel decît realizarea sarcinilor de 
producție în cooperative și în între
prinderile agricole de stat. în coope
rativele agricole din județul Cluj 
există organizații de partid puterni
ce, un mare număr de comuniști, 
deci o forță uriașă care poate să a- 
sigura realizarea sarcinilor impor
tante trasate de conducerea de par
tid și de stat. Principala preocupare 
a biroului comitetului județean de 
partid în domeniul agriculturii
constă în a îndruma activita
tea organizațiilor de partid de la 
sate pentru ca acestea să contribuie 
efectiv la rezolvarea multiplelor 
■piAbleme'î>fe’care;"le' ridică âfitmta-' 
tea în cooperativele agricole, urmă
rind totodată organizarea muncii 
pentru aplicarea hotărîrilor și mă
surilor luate, exercitarea unui con
trol riguros pentru ca tot ce s-a sta
bilit să fie dus pînă Ia capăt 

Desigur, munca pe care o desfă
șoară organizațiile de partid de la 
sate este foarte complexă, deoarece 
complexă este șl activitatea coopera
tivelor agricole. în județul Cluj, ca 
și în alte județe de altfel, acestui 
aspect i se adaugă și cel determinat 
de varietatea condițiilor naturale și 
economice în care îsi desfășoară ac
tivitatea cooperativele agricole. Ele 
sînt situate atît în zona de șes, pe 
valea fertilă a Someșului, cît șî în 
zona submontană cu soluri mai să
race. Dacă la șes există posibilități 
mai mari în ce privește obținerea 
unor recolte mart, se face simtită 
lipsa forței de muncă, multi țărani 
fiind atrași pe marile șantiere din 
orașele aflate în această zonă. In zona 
submontană, slaba fertilitate a solu
lui este completată prin alte 
resurse care pot fi valorificate 
pentru a asigura venituri spo
rite cooperatorilor. De aceea și 
munca biroului comitetului jude
țean de partid, a organizațiilor 
de partid se adaptează acestui spe
cific, iar hotărîrile și măsurile care 
se iau, avînd un caracter diferențiat, 
urmăresc rezolvarea multiplelor pro
bleme ale agriculturii.

Pentru Județâl Cluj este caracte
ristic nivelul diferit de dezvoltare al 
cooperativelor agricole. Situația nu 
este determinată atît de condițiile 
naturale și economice tn care ele își 
desfășoară activitatea, ei mai ales de 
modul cum este organizată produc
ția și munca de către consiliile de 
conducere respective în frunte cu 
președinții, de calitatea sprijinului 
acordat de uniunea județeană a coo
perativelor agricole, direcția agri
colă și, bineînțeles, de biroul comi
tetului Județean de partid. Deși în-
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O dată cu mărțișorul, ziua 
de 8 Martie vine să ne a- 
ducă aminte că primăvara 
se apropie.

O dată cu primăvara, ziua 
de 8 Martie vine să ne aducă 
aminte că există un anotimp 
permanent al creșterii și al 
vieții,- ai - speranței și ai ceri- 
titudinii, un anotimp încăr
cat de toate simbolurile șl 
metaforele lumii — și în zi
lele de început ale acestui 
anotimp sărbătorim femeia.

Cine este și ce reprezintă 
femeia ? E o întrebare pe 
care ne-o punem de mult, la 
care răspundem de mult, din 
primele clipe de gîndire și 
luciditate. Femeia-materni- 
tafe. din statuietele primitive, 
întîile sculpturi ale lumii; 
femeiș-grațle, din desenele 
rupestre, întîile desene ale 
omenirii. Fertilitate și gingă
șie, mamă și iubită — femela 
a traversat milenii, sub a- 
ceastă dublă înfățișare.

Paul DIACONESCU

(Continuare 
in pag. a VII-a)

(Continuare în pag. a III-a)
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ADRESATĂ

Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

Întrunite cu prilejul sărbători
rii zilei de 8 Martie, Ziua Inter
națională a Femeii, ne exprimăm 
sentimentele unanime de recunoș
tință față de Comitetul Central 
al Partidului Comunist Român șl 
guvernul Republicii Socialiste 
România pentru deplinele posibi
lități de afirmare pe toate pla
nurile vieții sociale de care se 
bucură femeia în țara noastră, 
ca cetățean egal în drepturi și 
participant activ la construcția 
socialismului, pentru grija și a- 
tenția cu care este înconjurată 
femeia mamă.

In anul jubiliar al aniversării 
unui sfert de veac de Ia elibe
rarea patriei și al celui de-al 
X-lea Congres al partidului, fe
meile — muncitoare, țărance, in
telectuale, indiferent de naționa
litate — participă împreună cu 
întregul popor la munca entu
ziastă pentru îndeplinirea șl de
pășirea mărețelor obiective ale 
programului elaborat de partid, 
în vederea propășirii neîncetate a 
patriei socialiste.

Animate de dragoste nemărginită 
față de patrie și partid, femeile din 
țara noastră vor munci și de acum 
înainte cu toată pasiunea și devo
tamentul pentru creșterea contri
buției lor la dezvoltarea economiei 
și culturii, vor folosi cu și mai 
multă rîvnă spiritul lor gospodă
resc în toate acțiunile de 
obștesc.

Conștiente de importanta 
ce ne revine ca mame, în 
rea și educarea copiilor, vom face 
tot ce depinde de noi pentru întă
rirea unității familiei, vom sădi în 
conștiința copiilor noștri dragostea 
de muncă și învățătură, simțul da
toriei față de societate, respectul șl 
recunoștința profundă față de Par
tidul Comunist Român, dragostea 
față de patrie șl popor.

Exprlmînd gîndurile ți sfmță-

Ziua femeii

interes

menire 
crește-

mlntele milioanelor de femei dl» 
România, ne manifestăm și cit a- 
cest prilej adeziunea noastră totală 
față de politica externă a partidu
lui. Sîntem mîndre de prietenia șl 
prețuirea de care se bucură țara 
noastră ca rezultat al politicii con-< 
secvențe, principiale a partidului, 
de promovare a relațiilor de prie
tenie și alianță frățească cu toata 
țările socialiste, a colaborării mul* 
tilaterale cu toate țările lumii ba-* 
zate pe respectarea neabătută « 
independenței și suveranității na
ționale, a egalității depline între 
națiuni, a neamestecului în trebu
rile interne, a avantajului reciproci 
în interesul păcii, al instaurării 
unui climat de destindere și înțe« 
legere între popoare.

Aflîndu-ne la numaî cîteva zii» 
de la alegerile de deputați în con* 
siliile populare șl în Marea Adu» 
nare Națională, ne declarăm satis
facția față de strălucita victorie a 
Frontului Unității Socialiste, care 
a confirmat o dată mal mult op
țiunea unanimă a poporului pen
tru politica internă șl externă « 
partidului, pentru întărirea conți-» 
nuă a orînduirii socialiste — cuce-a 
rirea noastră cea mai de preț — 
unitatea de nezdruncinat în jurul 
Partidului Comunist Român, auto
ritatea politică supremă a țării, 
purtător al celor mal profunde In
terese șl năzuințe ale maselor.

însuflețite de un puternic senti
ment patriotic, profund atașata 
politicii partidului, încredințăm 
Comitetul Central al partidului, pa 
dumneavoastră, personal, tovarășa» 
Nicolae Ceaușescu, că ne vom con
sacra toate forțele, pentru a con
tribui cu toată priceperea șl pu
terea noastră de muncă ia înfăp
tuirea politicii clarvăzătoare a 
partidului, pentru înflorirea ma
terială șl spirituală a națiunii 
noastre, pentru triumful socialis
mului și păcii.

ziua mgime//
ziua cetâtenei

Sărbătorim astăzi ziua de 8 Mar
tie, Ziua internațională a femeii. Este 
de fapt, ziua sărbătorească dedicată 
recunoașterii emancipării femeii, 
caracteristică"’ oricărei societăți e- 
voluate, semn de progres și ci
vilizație. Iar socialismul își do
vedește superioritatea față de cele
lalte orîndulrl și prin înfăptuirea 
egalității în drepturi a femeii, prin 
eliberarea morală și socială, prin 
plasarea el la locul ca 1 se cuvine 
pentru a-și putea manifesta plenar 
capacitățile șl personalitatea. Res
pectul față de femeie, dragostea fată 
de mamă, au fost cultivate și s-au 
păstrat la noi peste veacuri, trecînd 
peste anii de urgie cînd viața 
femeii nu era decît durere șl 
umilință. Infrîngînd suferința și 
prejudecățile. ridicîndu-se la un 
înalt nivel de înțelegere a fe
nomenelor politice si sociale, femeia 
a fost părtașă la toate momentele 
cruciale ale națiunii noastre, la toate 
luptele de eliberare ale poporului. 
Modestă, harnică și muncitoare, 
nicicînd arătînd oboseala și luînd 
Întotdeauna asupră-și îndatoriri care

Prof. univ. 
irig. Suzana GÂDEA 

președinta Consiliului National 
al Femeilor

au o dată-1 depășeau forțele, femeia 
s-a dovedit nu numai tovarăș de nă
dejde al bărbatului, apărătoare dîrză 
și neînfricată a gliei și vetrei stră
moșești, dar a știut să și crească, 
să educe, cu inteligentă, înțelepciune 
și eroism, generații întregi de oa
meni capabili să ducă mai departe 
făclia curajului și a dragostei de 
țară. Pe răbojul Istoriei patriei stau 
înscrise numele luminoase ale mul
tor femei, demne de cea mai înaltă 
prețuire. Dar niciodată n-a putut fi 
și nu va putea fi consemnată în
treaga comoară de frumusețe și no
blețe a faptelor acelor zeci și zeci 
de mii de femei care, în mișcările 
revoluționare ale secolului trecut, în

războaiele de neatîrnare, în anii sm 
prigl ai represiunilor împotriva mi^* 
căril muncitorești șl a partidului co
munist s-au aflat alături de hărbațL 
ele Înseși dăruîhdu-se luptei pentru 
o cauză dreaptă cu responsabilitate 
șl demnitate.

Pentru prima oară fa istoria Ro
mâniei, orînduirea socialistă a creat 
cadrul legal și faptic do realizară 
complexă a personalității femeii, da 
integrare a ei în condiții de deplină 
egalitate în viața economică, poli
tică și socială s țării. Locul șl 
rolul femeii s-au schimbat funda
mental, căpătînd determinări isto
rice și sociale noi. Au fost lichidata 
în întregime și pentru totdeauna ră
dăcinile inegalității și asupririi eL 
Constituția republicii noastre socia
liste consfințește egalitatea în drep
turi a femeii cu bărbatul, ocrotește 
căsătoria și familia, interesele mamei 
și copilului. Realizîndu-se concor
danța între egalitatea juridică în 
drepturi șl egalitatea în fapt, femeia

(Continuare în pag. a VII-b)
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...27 decembrie 1968. Peste cîteva 
zile avea să se încheie bilanțul unui 
an de muncă și Grupul de șantiere 
Electromontaj-Timișoara urma să 
înregistreze un minus în producție 
de peste un milion șl jumătate. Cînd, 
o idee salvatoare ! Pentru evitarea 
acestei situații, Marin Tomescu, di
rectorul unității, Alexandru Grosu, 
contabilul-șef, și Inn Xon, șeful ser
viciului financiar, au hotărît de co
mun acord atragerea în contul între
prinderii, pe căi nelegale, a unor 
fonduri bănești echivalente.

Introducerea prestidigitație! în 
angrenajul economico-financiar a ur
mat un adevărat „flux tehnologic" 
Relațiile de serviciu au fost trans
formate în tot atîtea curele de trans
misie mișcînd hîrtii, hîrtiuțe, avize 
de expediție, numere de înregistrare 
etc. — în întregime false. La capătul 
lor, minciuna luase chipul a, trei 
facturi fictive care certificau că în
treprinderea ar fi livrat, chipurile, 
marfă în valoare de 1 560 978 de lei. 
Pe baza lor. întreprinderea a primit 
din partea Băncii de Investiții un 
împrumut corespunzător sumei de 
mai sus. Operația frauduloasă a 
însă depistată de cei în drept.

— Noi nu am băgat nimic în 
zunar, spune Alexandru Grosu, 
lecție învățată pe dinafară.

— Banii au fost totuși scoși 
buzunarul statului!

Contabilul-șef încearcă un simula
cru de „autocritică". Apoi, caută să 
ne convingă că fapta sa este prevă
zută în cutare și cutare paragraf al 
instrucțiunilor X și.Y și că, o dată

plătită penalizarea prevăzută acolo, 
s-a achitat, evident, de obligații. S-ar 
zice, potrivit opticii sale, că dacă ci
neva săvîrșește o infracțiune iar 
apoi, o dată prin3, ar înapoia bunul 
luat șl ar mai zică pe deasupra

cidența codului penal — duc eseme- 
. nea practici frauduloase o dovedesc 
cele petrecute la întreprinderea de 
Reparații Auto-Iași. Datorită slabei 
activități desfășurate în cadrul în
treprinderii, personalul tehnico-ad-

la

„scuzați de deranj", el ar trebui lă
sat să-și petreacă nestingherit week- 
end-ul la iarbă verde. E ciudat cum 
un om — asemenea contabilulul-șef 
— nu vede sau, mal curînd, refuză 
să vadă adevărata natură a actului 
respectiv.

La ce consecințe căzînd sub in-

ministrativ era, cu regularitate, lip
sit de primele de producție. 
Coeficientul destul de mare al re- 
parațiilor-rebut (5—7 la sută) era de
pășit lună de lună. în această situa
ție este numit director ing. Emil 
Luca. Noul conducător este decis să 
ia măsuri „energice". Dar în loc să

pună stavilă dezorganizării, incom
petenței și lucrului făcut de mîntu- 
ială, în loc să facă apel la toate 
resursele colectivului întreprinderii 
incit să se obțină bune rezultate e- 
conomice, ei preferă să încalce legea. 
De-a lungul unei perioade de timp, 
datele raportate forului tutelar au 
fost altele decît cele reale și întot
deauna astfel ticluite încît să dea 
drept la premiere. A urmat apoi, ca 
într-o adevărată reacție în lanț, un 
șir de infracțiuni :

Nicolae Sofronescu, tehnician 
controlul tehnic de calitate :

— Directorul Luca a venit la mine 
și ml-a spus să nu înregistrez și să 
nu raportez decît mașinile care aveau 
neapărată nevoie de piese noi...

— Și restul mașinilor ?
— Pe celelalte nu le înregistram ; 

le reparam numai cu piese vechi, 
peste uzura admisă.., cu ce puteam...

— Și dumneata ce-ai făcut ?
— ...Eram prea mie... 
Carol Avram, 

control tehnic de 
nume perioadă) :

— Eu primeam 
fronescu...

Aurel Liteanu,
sia de tratare a mașinilor defectate 
în termenul de garanție :

— Știu că directorul i-a chemat pe 
șefii de servicii și le-a spus să nu 
înregistreze toate mașinile... Mie per-

Titus ANDREI

șeful serviciului 
calitate (pe o a-
cifrele de la So-

membru în comi-

(Continuare în pag. a Il-a)

La Brașov, desfășurarea concursu
lui și succesiunea recitalurilor întă
resc deviza Festivalului : ..cîntecul — 
poartă spre poezie". De la o zi la 
alta, „Cerbul de aur" devine tot mai 
pregnant un simbol al valorii artis
tice. Calitatea manifeș_tărilor impune 
deopotrivă oaspeților străini ca și 
spectatorilor noștri, Festivalul defi- 
nindu-se ca o tribună a artei cîntu- 
lui, a măiestriei interpretative, pusă 
în slujba unor idei nobile, de o emo
ționantă vibrație umană. Publicul — 
aflat încă sub impresia artei auten
tice, a personalității vedetelor pe care 
le-a aplaudat joi seara : Tereza Keso- 
via si Udo Jiirgens — a putut aprecia 
aseară măiestria altor interpreți 
prestigioși. Matușka a apărut ca o 
figură de boem, un trubadur roman
tic al cîntecului cehoslovac. Incan
descenta, spontaneitatea expresiei 
sale îl fac plăcut, îl dau posibilitatea 
să răspîndească o atmosferă dega
jată. Liric sau exuberant, angajat 
într-un ritm de rock sau conturînd 
un cîntec vesel. Matușka antrenează 
auditoriul fără rezerve.

Despre Barbara — ultima vedetă 
a serii trecute — se spune că este 
continuatoarea cîntecului literar 
francez. Intr-adevăr (cu apariția ei 
stranie, cu tonul .aproape uniform al 
melodiilor sale) cîntul Barbarei 
creează o autentică atmosferă de 
poezie reliefînd printr-o Interpretare 
străbătută de adevărat patetism o 
imagine mai puțin obișnuită a șanso- 
nului. Compozitoare, poetă, ea își 
construiește cîntecele într-o ma-

Smaranda OȚEANU

(Continuare în pag. a IV-a}

Timp de două zile 
Camera Comunelor a 
oferit scena unor a- 
nimate confruntăn 
tripartite : pe de o 
parte, promotorii li
niei guvernamentale. 
tn frunte cu ministrul 
apărării. Denis Healey, 
pledînd , pentru apro
barea recentei Cărți 
Albe britanice în pro
blemele militare ; pe 
d.e altă parte, liderii 
conservatori care con
sideră că actuala po
litică militară ar fi 
„inadecvată" și care au 
depus un amendament 
în acest sens ; iar „din 
flanc", un grup de 104 
deputați laburiști de 
stînoa si de centru.

semnatari 
mendament care, 
slderînd 
nunțată 
militare 
caracter 
bolic. se 
tru o micșorare hotărî- 
tă a acestora — cu o 
treime — si pentru fo
losirea fondurilor eco
nomisite în sfera ser
viciilor sociale si în 
vederea modernizării 
industriei. Votarea a- 
mendamentului conser
vator a împărțit ca
mera în două tabere, 
astfel încît împotriva 
lui s-a înregistrat o 
majoritate laburistă de 
79 de voturi. Cînd Insă 
s-a pus la vot motiu-

ai unui «- 
con- 

reducerea a- 
tn cheltuielile 

ca avînd un 
mai mult slm- 
pronunță pen

6e aprobare a 
Albe, această 

<s scăzut Ia 
tntructt pes- 
deputati la- 
stînoa s-au 

în sens» de

nea 
Cârtii 
majoritate 
numai 47. 
te 30 de 
burlști de 
abținut 
dezacord deschis față 
da o serie de 
ale orlentltrii 
inului militar, 
mendamentul 
nu a mai {ost supus 
votului. concluziile 
dezbaterilor reflectă o 
creștere considerabilă a 
curentului de opinia 
împotriva cheltuielilor 
excesive destinate in* 
armărilor.

oroect© 
proara- 

a-

(Continuare
In pag. a VIH-a»

î e I e g r a m ă
Tovarășului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România- ]

Stimate tovarășe Maurer,
Vă mulțumesc cordial pentru caldele felicitări și urări de bine trans-> 

mise cu prilejul zilei mele de naștere.
îmi exprim încrederea că dezvoltarea în continuare a relațiilor tm- 

vleto-române, corespunzător intereselor popoarelor țărilor noastre, va 
contribui la consolidarea comunității țărilor socialiste, va servi cauzei 
socialismului și păcii în lumea întreagă.

A. KOSÎGIIIN
președintele Consiliului de Miniștri 

al Uniunii Republicilor Sovietice Socialist»
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I FAPTUL! REACȚII NECONSTRUCTIVE

DIVERS
FAȚĂ DE... MATERIALELEi

Două salarii, 
două

DE CONSTRUCȚII
Să vedeți ce-i dă unuia prin 

minte. Inginerul Paul Cutcuda- 
che figura pe statele de plată ale 
Combinatului siderurgic din Ga
lați ca reprezentant al între
prinderii... la Brăila. în același 
timp, funcționa și ca profesor la 
o școală tehnică, tot din Brăila. 
Avea omul două cărți de mun
că (una obținută prin falsuri) 
lua două salarii, două concedii 
ți dacă ar fi ținut-o tot așa, 
ajungea și la două pensii. Opt 
«ni de zile a dus de nas pe cei 

la combinatul siderurgic și 
din rețeaua locală de învăță- 
mînt, păgubind statul cu apro
ximativ 70 000 lei. Prospera 
într-un an, cît altul în doi. 
Acum e la procuratură. în sfîr- 
șit, a reușit să se adune la un 
loc.

Procese
hazlii

Cîteva dintre procesele aflate 
„pe rol”, la Arbitrajul de stat, 
atrag în mod deosebit atentia 
prin „motivele" lor. Iată-le: 
întreprinderea de centrale hi
droelectrica Bistrița-Stejaru ac
ționează în judecată Șantierul 
de construcții și utilaje Craiova 
pentru neplata sumei de... 58 
de lei ți 10 bani (contravaloa
rea unor ambalaje). „Recordul" 
îl Stabilește însă — deocamda
tă. — întreprinderea minieră 
Bihor, care reclamă de la be
neficiar 
Dornei) 
mai puțin, decît 
de bani. Numai 
tiilor (timbrate, 
respondențelor __ .
au costat, nu glumă I) te-apucă 
amețeala. Normal. Prea mult 
zgomot pentru... mai nimic. Și 
chiar nimic pentru comentarii.

(surata ei din Vatra 
nici mai mult, nici 

43 de lei ți 40 
la gîndul hîr- 
firește) și co- 
purtate (care

Plăcerea 
se plătește

Trosc-pleosc ! Sătenii din 
Gănești (Galați) au sărit din 
pat. buimăciți. Ce să fie 7 Se 
grapă de ziuă 7 Nu, se crăpa în 
cu totul altă parte. Mai bine 
zis. se prăbușise acoperișul ma
gaziei cooperativei agricole de 
producție, de bine ce-a fost 
făcută ! Abia terminată în 1968, 
se prăbușea în 1969. Probabil 
pentru faptul că a costat nu
mai... 200 000 lei. Dacă ar fi co
stat mai mult, se prăbușea mai 
spre vară. Halal meșteri! Sînt 
buni de angajat la demolări. 
Lăsînd gluma la o parte. între
băm : cine plătește „amplasa
rea" magaziei da la verticală 
la orizontală 2

Chemate să completeze gama de 
sortimente, unitățile industriei locale 
au menirea să asigure un volum în
semnat de bunuri de larg consum 
realizate, îndeosebi, prin valorificarea 
resurselor naturale. între produsele 
industriei locale un loc de seamă re
vine materialelor de construcții. Vo
lumul mare de investiții prevăzut 
pentru 1969, ca și pentru anii urmă
tori, în județul Bacău, reclamă produ
cerea și punerea la dispoziția șantie
relor a unor cantități tot mai mari 
de cărămizi, balast, nisip, var și alte 
materiale. în ce măsură industria lo
cală din acest județ răspunde acestui 
deziderat ?

— Vestitele cariere de piatră de pe 
Valea Slănicului, balastierele de pe 
Șiret și Trotuș, argilele din preajma 
Bacăului, tufurile vulcanice de la 
Cleja, ca și zăcămintele de calcar din 
zona orașului Moiriești constituie 
surse inepuizabile pentru obținerea 
unor mari cantități de materiale de 
construcții — ne spune tovarășul 
loan l’ruteanu, vicepreședinte al co
mitetului executiv al consiliului 
popular județean. O bună parte din
tre acestea au fost și sînt valorificate. 
Anul trecut, au fost obținute 25 400 
tone piatră de arocament, 46 000 mc 
agregate de carieră, 53 000 tone piatră 
de gips, 4 350 tone pavele. Ponderea 
o deține însă producția de cărămizi. 
Ca urmare a extinderii spațiilor exis
tente, a mecanizării și organizării su
perioare a producției, capacitatea fa
bricii de cărămizi din cadrul între
prinderii „23 August" din Bacău a 
crescut cu 5 milioane bucăți, ajungîn- 
du-se la o producție anuală de aproa
pe 20 milioane bucăți. Rezultatele nu 
sînt însă pe măsura posibilităților. Ds 
aceea, comitetul executiv al consiliu
lui popular a luat o serie de măsuri 
menite să ducă la o mai largă valori
ficare a resurselor de care dispune.

Inginerul șef al întreprinderii de 
construcții, tovarășul Emanuel Sfichi, 
susține că există mari posibilități 
pentru sporirea producției de mate
riale și îndeosebi de îmbogățire a 
gamei sortimentelor.

Perfecționarea activității în acest 
domeniu este cu atît mai importantă 
cu cît, după cum se știe, industria 
locală trebuie să asigure materiale 
nu numai pentru organizațiile de 
construcții, ci și pentru fondul pieței 
(în ultimii ani, un număr tot mai 
mare de cetățeni de la orașe și sate 
își construiesc case noi).

— Dacă în ce privește cărămida 
normală lucrurile sînt, în general, 
rezolvate, în schimb ducem mare 
lipsă de cahle de teracotă, cărămidă 
subțire pentru sobe și var, ne-a de
clarat tov. Victor Ciuciuc, președin
tele uniunii județene a cooperative
lor de consum. Cîndva, în județ se 
asigura varul necesar din producție 
proprie. Și acum se mai văd pe Va
lea Slănicului urmele fostelor cup
toare. Din păcate, s-a renunțat com
plet la ele, așa că aducem varul din 
alte județe.

Problema creșterii și diversificării 
producției materialelor de construcții 
în județul Bacău se discută de mai

multă vreme. Au fost întocmite în 
acest sens planuri de măsuri, s-au 
întreprins diferite studii, s-au luat 
angajamente. Numai că rezultatele 
sînt sub așteptări.

— Prin folosirea mai judicioasă a 
capacităților existente, anul acesta 
vom produce în plus, față de 1968, 
peste 2 milioane de cărămizi. 5.00 
tone de pavele și 2 000 tone piatră 
de gips, ne asigură inginerul Cornel 
Croitoru, directorul direcției jude
țene de industrie locală. La acestea 
se vor adăuga cantitățile pe care 
ne-am angajat să le producem 
în plus, ca răspuns la chema
rea Consiliului popular al ju
dețului Galați. Pentru lărgirea ga
mei de produse și, totodată, pentru 
valorificarea mai completă a resur
selor locale, la Urechești vom orga-

ÎN UNITĂȚI 
ALE INDUSTRIEI 

LOCALE

niza o balastieră înzestrată cu o sta
ție de sortare, avînd o capacitate a- 
nuală de 100 000 mc. ; la Vermești se 
va înființa o secție de cărămizi sub
țiri pentru sobe, iar la Bogdănești 
se va deschide o nouă carieră de 
gips, se va organiza punerea în va
loare a tufurilor vulcanice de la 
Cleja. In prezent se lucrează la e- 
laborarea și experimentarea rețete
lor de folosire a acestui material 
pentru obținerea unor sortimente 
variate de produse : blocuri de zidă
rie, betoane de pantă, izolatoare 
termice, ciment. Cu ajutorul Comite
tului de stat al geologiei, studiem 
posibilitatea folosirii unor argile în 
fabricarea cahlelor de teracotă și a 
cărămizilor eficiente. Țin să men
ționez că pentru realizarea planului 
pe acest an și în special pe primul 
trimestru, cînd condițiile sînt mai 
grele, am luat toate măsurile, asigu- 
rînd front de lucru încă din trimes
trul III al anului trecut.

Potrivit celor relatate, s-ar părea 
că anul acesta totul va merge ca pe 
roate. Numai că realitatea de pe te
ren nu confirmă pe de-a-ntregul o 
asemenea concluzie. Iată ce ne spunea 
Dumitru Dîrlea, ing. șef la întreprin
derea „23 August" din Bacău : „E 
adevărat că planul pe acest an pre
vede o creștere substanțială a pro
ducției de cărămizi. Aceasta presu
pune folosirea integrală a capacită
ților de producție de care dispunem. 
Or, deși ne aflăm în a doua parte 
a trimestrului, nu avem încă asigu
rată materia primă necesară. Este 
vorba de rumeguș și praf de cărbu
ne, materiale folosite la fabricarea 
cărămizii. Ca urmare, utilajele nu 
sînt folosite la întreaga capacitate.

Piese
de muzeu?

De mai bine de un an de zile, 
Fabrica de confecții „Oltenia" 
din Craiova se află în posesia 
unor utilaje (54 de stelaje ru
lante în valoare de peste două 
milioane și jumătate lei) care — 
culmea ironiei ! — deși rulante, 
rămîn... nemișcate. Motivul ? 
Sînt de fapt două. Unitatea li- 
vratoare, „Metalul roșu" din 
Cluj, le-a expediat cu defecte 
de fabricație. La rîndul său 
(fără să le facă o recepție te
meinică), beneficiarul le-a plătit 
de bune. Ba a mai plătit șl cote 
de amortizare. Vreo trei sute 
de mii de lei. O grămadă de 
bani pentru utilaje nefolosite. 
Dacă le mai țin doi-trei ani, 
trag obloanele.

METEREZUL ȘUBRED 
AL „REGISTRELOR

Dacă am fi avut materiale, în luna 
ianuarie am fi putut da în plus 
20 000 de cărămizi. Nu sîntem apro
vizionați cu materiale nici pentru 
construcțiile metalice contractate cu 
șantierele".

Așadar, pentru abținerea unor 
producții sporite de materiale de 
construcții nu sînt suficiente doar 
planuri și studii. Ele trebuie înso
țite de măsuri practice, care să 
ducă la traducerea lor în fapt. Re
surse sînt destule ; forță de muncă 
de asemenea. Totul este ca orga
nele locale să ia măsuri operative 
pentru valorificarea acestui potențial,

★
O asemenea conoluzie este vala

bilă și pentru factorii răspunzători 
din județul Arad, unde în prezent 
funcționează 6 fabrici care produc 
cărămizi, țigle și olane. Argila ne
cesară se exploatează din carierele 
situate în imediata apropiere a fabri
cilor. Extracția se face însă numai 
în proporție de 40 la sută mecani
zat. De asemenea, datorită folosirii 
neraționale a utilajelor, în unele 
fabrici de cărămidă se realizează 
indici de producție mult mai mici 
decît nivelul capacităților existente.

La fabrica de cărămidă din Sîntana 
planul pe acest an prevede 9,3 mi
lioane cărămizi. Atît tov. Traian 
Brindaș, directorul întreprinderii de 
industrie locală „Criș", cît mai ales 
tov. I. Dorobanții, șeful producției, 
consideră că planul e prea mare și 
nu va putea fi realizat. De ce ? In 
anul care a trecut, spațiul de us
care a fost mărit ou 1 026 mp (din 
care 900 mp suprafață de uscare) ; 
deci, suprafața de uscare a crescut. 
Procesul de ardere nu constituie o 
problemă, deoarece cu actualul cup
tor Hoffmann se pot arde mult mai 
multe cărămizi. întrebat dacă fa
brica lucrează cu capacitatea ma
ximă și n-ar putea produce cără
midă în plus, directorul ne-a răs
puns totuși:

— Ar putea face nu 9,3 milioana 
cărămizi, cît prevede planul pe acest 
an, ci chiar 10 milioane.

— Atunci de ce cereți reducerea 
planului ? (reducere care se spune 
că s-ar fi aprobat, planul rămînînd 
la 8,5 milioane cărămizi, mai mic 
deci decît în 1968).

— Din cauza preselor. Avem una, 
foarte veche, și alta nouă, de doi 
ani. Dar numai cea veche lucrează, 
presa nouă stînd nefolosită. După 
datele de care dispune direcția ju
dețeană de industrie locală, presa 
veche a avut anul trecut cea mai 
mare productivitate în cadrul celor 
6 fabrici de cărămidă din județ; 
28 800 cărămizi pe 8 ore.

— Dar de ce nu lucrează șl a 
doua presă T

— Are o productivitate scăzută: 
18—22 000 de cărămizi pe schimb. 
(Curios lucru: prese de acest tip 
(„Ciocanul"), fabricate la „Electro- 
metal" — Timișoara, se află și la 
fabricile din Arad, Fîntînele, Pîncota 
și Bîrsa. Dar productivitatea lor 
diferă foarte mult de la o fabrică 
la alta. Dacă la Arad și Bîrsa s-au 
produs anul trecut, în medie, 19 500 
și, respectiv, 21 700 cărămizi pe 
schimb, la Fîntînele și Pîncota s-au 
obținut 24 000 și, respectiv, 27 000). 
Și astfel Ia Sîntana o presă nou- 
nouță stă nefolosită, iar producția de 
cărămizi scade. Comentariile ni se 
par de prisos. In locul lor așteptăm 
răspunsul celor responsabili de dez
voltarea producției industriei locale.

Gh. BALTA 
Pop AUREL 
corespondenții „Scînteii"

(Urmare din pag. I)

I Martori
| mincinoși

ILa sesizarea cetățenilor, mili
ția municipiului Iași a surprins 
pe gestionarul magazinului de 
t desfacere a cărnii (nr. 222) din 

I cartierul Socola vînzînd cu lip- 
| să la gramaj. La judecată, doi 

din martori (cumpărători frus- 
| trați) și-au retras declarațiile. 
I Motivul ? Soția gestionarului 
• necinstit îi convinsese să depu- 
(nă mărturia în favoarea soțului. 

Sesizînd manevra, instanța a 
dispus o anchetă. Și astfel mar- 

. torii mincinoși — Ion Săcălea- 
i nu și Mihai Condurache — au 
{ fost dați în vileag, alegîndu-se 

ți ei cu cîte doi ani închisoare.
| De astă dată, morala e pentru 

cei ce mint frumos... (și se ard
! ■urît !).

Circulație
Iată unde duce ignorarea re

gulilor de circulație. Cetățeana 
Dumitra Marcu plimba cu săniu
ța pe micuțul Adrian Fulga, în 
vîrstă de un an. Autobuzul cu' 
nr. 31-Bv-568 (conducător Nicu- 
lai Nicula) s-a angajat în de
pășirea nereglementară, ocupînd 
acostamentul din partea stingă 
a străzii, unde se aflau femeia 
și copilul. Consecințele au fost 
tragice. Autobuzul a lovit să
niuța, accidentînd mortal copi
lul și rănind-o grav pe Dumi
tra Marcu. Accidentul s-a pe
trecut în Brașov, pe Calea 
Bucureștilor, la intersecția cu 
str. Berzei. Șoferul vinovat își 
va primi, desigur, pedeapsa. 
Pierderea unei vieți rămîne 
însă nerecuperabilă.

*

cu
„Scînteii'

Rubrics redactoifi
Ștefan ZIDARITA 
Gheorghe POPESCU 

sprijinul corespondenților

de

sonal mi-au spus Sofronescu și Ber...
Ber Marcu, șeful serviciului con

trol tehnic de calitate :
— N-am cunoscut ; eu am rapor

tat situațiile raportate de Sofro
nescu.

— Cine semna documentele pre
zentate forului tutelar ?

— ...Eu...
Și astfel, zi de zi, lună de lună, 

trimestru după trimestru, calitatea 
producției se degrada, în timp ce 
Emil Luca et comp, erau premiați 
pentru... activitatea desfășurată. Pa
gubele înregistrate nu s-au limitat 
însă numai la primele încasate de ei 
pe nedrept, ca urmare a raportări
lor de date false. Sute de mașini au 
fost reparate fără acte (căci actele, 
realitatea de fapt a unei slabe pro
ducții ar fi barat realizarea intere
selor personale), unitatea neputînd 
astfel pretinde beneficiarilor contra
valoarea manoperei și a pieselor în
trebuințate. Beneficiarii erau la rîn
dul lor frustrați vreme îndelungată 
de posibilitatea de a-și folosi parcul 
auto la întreaga sa capacitate deoa
rece aceste reparații se făceau nu 
numai cu ce se putea, ci și cînd se 
putea. 197 265 lei — aceasta este va
loarea prejudiciului . înregistrat de 
I.R.A.-Iași ca urmare a activității' in
fracționale a celor cinci. Paralel, se 
înregistra o adevărată cifră record a 
reparațiilor-rebut: 46 (patru zeci și 
șase)la sută 1

„Dar învinuiții nu s-au limitat nu
mai la neînregistrarea, neraportarea 
și remedierea fără acte a autovehi
culelor pentru a-și realiza scopurile. 
Ei au recurs și la alt mijloc. 
Astfel, încă din a doua parte 
a anului 1964, Emil Luca a ajuns la 
un consens cu învinuitul Ber Marcu 
pentru a înlocui formularul docu
mentelor de recepție". (Citatul este 
extras din concluziile organelor de 
cercetare penală). Și astfel, infrac
torii și-au creat un instrument „le
gal", adecvat scopurilor lor necinstite, 
reușind în același timp să facă im
posibil de stabilit — prin eliminarea 
rubricilor „incomode" — valoarea 
pieselor folosite la remedieri și va
loarea manoperei.

In 1965, organele de miliție au se
sizat că în cadrul I.R.A.—Iași se pe
trec unele nereguli ; dar, în loc să 
reintre în legalitate, infractorii au 
făcut apel la metode mai rafinate. 
Este introdusă dubla înregistrare. 
Emil Luca lucrează „cu acte în re
gulă". Astfel, noul registru va fi în

ființat printr-o decizie oficială nu
merotată, datată și — culmea ! —
motivată. C& spune astăzi E. Luca ?

— în aprilie 1965, am luat cu
noștință că nu se înregistrează toate 
mașinile (?!). Atunci, am dispus ca 
toate mașinile căzute în termenele de 
garanție să fie trecute într-un regis
tru nou.

Exista unul. De ce mai era ne
voie de un al doilea ?

— Și imprimatele ?
— Nu cunosc dacă a fost schim

bat modelul imprimatelor ; eu am 
trimis la minister ce mi se dădea... 
Luam drept bun...

Și iată-1 pe omul care „lua drept 
bun ce i se dădea" în relațiile cu 
subalternii :

Nicolae Sofronescu: I-am spus 
directorului — ce rost are acest re
gistru ?! A zis că merge pînă la 
distrugerea noastră...

„Precizez că la ședințele de lucru 
la care am participat Emil Luca cu
noștea toate reparațiile-rebut, cu
noștea vinovății și cauzele... uneori 
chiar direct lua măsuri ca să nu se 
raporteze aceste cauze pentru a nu 
afecta coeficientul de premii" (din 
declarația lui Ion Feraru) „Directo
rul lua cunoștință de numărul real 
al căderilor în termenul de garan
ție... totuși nu a dispus măsurile le
gale și eficiente... pentru a se putea 
încasa premii". (din declarația lui 
Ionel Gugiuman).

...Și la tribunalul județean Iași 
cele 15 volume de-abia cuprind acti
vitatea infracțională a învinuiților. 
Instanța urmează să-și spună cu- 
vîntul.

★
Țrecînd în spatele hîrtiilor falsi

ficate, astfel de măsluitori încearcă 
să-și ascundă pentru o vreme „regis
trele duble" ale conștiinței. Ei caută 
să transforme relațiile de serviciu 
în canale dubioase prin care să-și 
poată satisface nestingheriți, cu pre
țul sacrificării intereselor statului, 
ale societății — propriile inte
rese personale. In fața lor se ri
dică însă, în permanență, stavilă de 
nebiruit, relațiile profund principia
le din societatea noastră, etica și 
legile noastre. Astfel, fiecare din 
noi este dator să dejoace orice 
eventuale tertipuri de felul celor de 
mai sus și să apere astfel avutul 
obștesc. Fiindcă într-o asemenea o- 
perație frauduloasă, cel mințit nu se 
numește nici „Banca de Investiții", 
nici „Direcția generală" ci întreaga 
noastră societate, fiecare membru 
al ei.

Dacă acum cinci-șase ani, 
cînd au început să se im
pună preambalatele și să a- 
pară în număr mai mare 
unitățile cu autoservire, în 
rîndul publicului se crease 
impresia că într-un timp 
relativ scurt asemenea for
me de desfacere se vor ge
neraliza în întreaga țară. 
Observăm că anii trec 
și la numeroase sorti
mente preambalarea se 
extinde foarte încet sau a- 
proape deloc, că se practică 
în continuare metode co
merciale învechite, cu o 
productivitate a muncii re
dusă, cu multă pierdere de 
vreme din partea consuma
torilor.

Ne-am interesat zilele a- 
cestea asupra perspective
lor în acest domeniu. După 
cum sîntem informați la di
recția de resort din Minis
terul Comerțului Interior, 
din totalul cantității de za
hăr ce se desface în rețeaua 
comercială se preambalează 
în acest an 38,6 la sută, ur- 
mînd ca anul viitor să se 
atingă un nivel de 57 la 
sută, pentru făină albă, a- 
ceste cifre sînt în mod co
respunzător 22,5 și 40 la 
sută, la paste făinoase 65,4 
și 75 la sută, la biscuiți 
42,9 și 50 la sută, orez 12 și 
19 la sută, mălai 5 și 10 la 
sută. Ni se spune că volu
mul contractat nu reprezin
tă necesarul, ci posibilită
țile industriei în a livra 
produse preambalate, că, 
la numeroase produse, 
s-au înregistrat și se înre
gistrează greutăți pe linia 
obținerii unor cantități su
ficiente de preambalate în 
gramaj e mai mici decît cele 
actuale.

Ținînd seama de rolul 
ambalajului, care în cazul 
majorității covîrșitoare a 
produselor alimentare a de
venit azi o parte integrantă 
a acestora, constatăm că 
încă nu peste tot în in
dustria alimentară cl a de
venit concomitent și o parte 
a procesului de producție 
și de desfacere a mărfuri
lor. Numărul utilajelor șl 
centrelor de preambalaro 
este încă redus și frîncază 
extinderea acestor . forme 
moderne de deservire. De
seori în confruntarea cu 
realitățile deservirii, orga
nele de control ale inspec
ției comerciale, inspecției 
sanitare de stat constată 
încălcări și nereguli pe 
care extinderea preamba- 
lăril le-ar face pur și sim
plu de neconceput.

— Manipulațiile frecvente 
la cîntar, lipsa condițiilor 
igienice s-ar exclude de la 
sine — subliniază doctorul 
Barbu Stăncescu, igienist 
alimentar la Inspectoratul 
sanitar de stat al Capitalei. 
Ambalajul garantează can
titatea, asigură protecție 
împotriva contaminării, în
treținerea proprietăților 
nutritive ale alimentelor și 
exercită o influență psiho- 
senzorială multilaterală a- 
supra cumpărătorului. S-au

făcut șî cercetări valoroa
se în acest sens, dar apli
carea practică se lasă aș
teptată.

Iată și o părere autori
zată despre cauzele care 
frînează extinderea pream- 
balării:

— Pentru industria ali
mentară asigurarea amba
lajelor în general și mai cu 
seamă a ambalajelor de 
prezentare constituie con
diția fără de care nu se mai 
poate desface marfa — ne 
spune tov. Nicolae Bețea- 
nu, director general ad
junct în M.I.A., — atît la 
intern, unde exigența con
sumatorilor crește de la an 
la an, cît și la extern, unde

ciențele sub raport calita
tiv pe caro le constatăm 
zilnic la hîrtie cromo (li
vrată de Combinatul de ce
luloză și hîrtie Călărași), 
hîrtie velină și hîrtie de 
ambalaj (Combinatele din 
Călărași și Dej), carton du
plex și celofan (Combinatul 
chimic din Brăila) și altele. 
Și gama de sortimente a 
materialelor este încă foar
te săracă ; lipsesc în spe
cial hîrtii tratate cu diver
se emulsii și rășini, sau 
dublate cu folii din alumi
niu, folii plastice, complexe 
celulozice și plastice, sa- 
ran etc.

Cel de al doilea factor 
care condiționează prezen-

„Croitori' 
neatent!

9

cu haina
protectoare 
a mărfurilor
produsele românești trebuie 
să fie competitive ou pro
dusele similare ale altor 
producători, nu numai sub 
aspectul calității, ci și sub 
aspectul condițiilor de am
balare și prezentare. Dar, 
prezentarea produselor la 
nivel corespunzător este 
condiționată de doi factori 
principali : asigurarea ma
terialelor de ambalaj, în 
special hîrtia, și imprima
rea materialelor de amba
laj în vederea realizării 
condițiilor de aspect, pu
blicitate și informare a pu
blicului.

Dacă, din punct de ve
dere cantitativ, cotele de 
materiale de ambalaj ce se 
atribuie Ministerului In
dustriei Alimentare satisfac 
nevoile producției, în ce 
privește calitatea, industria 
chimică mai are încă de 
adus îmbunătățiri substan
țiale. Am în vedere insufi-

tarea produselor îl repre
zintă execuția grafică șl 
confecția — cutii de carton, 
pungi, pliante, etichete. A- 
ccstca se realizează de in
dustria poligrafică la un 
nivel necorespunzător. în 
mare măsură este de vînă 
și calitatea materialelor — 
a hîrtiei și cernelurilor.

Consider că după efortul 
de acum cîțiva ani de a ri
dica rapid ambalajele de 
prezentare a produselor ro
mânești și mai cu seamă a 
celor alimentare la nivelul 
produselor similare din alte 
țări, s-a creat din nou un 
decalaj important, pentru 
eliminarea căruia sînt ne
cesare măsuri urgente.

Exemplificarea concretă 
a celor afirmate mai sus 
am găsit-o la serviciile de 
creație și ambalaje din Mi
nisterul Industriei Alimen
tare, unde printre zeci de 
.mostre reușite ni s-a atras

Azi, în satul Blâjenli de Sus, județul Bistrifa-Nâsâud

atenția asupra funcției pu
blicitare și educative a am
balajului.

— Nu afișul de reclamă, 
ci ambalajul de prezentare, 
sublinia tovarășul Eugen 
Szabo, coautorul unui am
plu studiu de specialitate, a 
devenit instrumentul pre
ponderent în desfacerea 
produselor. Consumatorul, 
în multe ocazii, se orientea
ză în alegerea mărfii și1 
după estetica prezentării 
produselor. In acest sens 
depășind criteriul utilității 
imediate a produsului, am
balajul poate cuprinde suc
cinte recomandări privitoa
re la un consum rațional, 
îl poate îndruma pe cum
părător spre articole cu ca
lități superioare, poate da, 
în anumite cazuri, amă
nunte asupra modului de 
preparare sau folosire a 
produsului.

Dar să cităm și cîteva 
opinii care vizează viitorul 
producției de ambalaje :

— In procesul de circu
lație a mărfurilor alimen
tare — spunea tovarășul 
director general adjunct M. 
Weiszberger, din Ministerul 
Comerțului Interior, — am
balajul de transport își a- 
duce contribuția lui impor
tantă și indispensabilă, a- 
tît în timpul transportului 
de la producător la consu
mator, cît și în timpul de
pozitării preambalatelor. 
Nu pot fi concepute unul 
fără celălalt. Dar multe din. 
aceste ambalaje sînt depă
șite ca formă, greutate, ma
terialul din care sînt con
fecționate. Se impune înlo
cuirea și modernizarea lor, 
introducerea pe scară largă 
a paletizării și containeri- 
zării; de asemenea, e ne
cesară echiparea corespun
zătoare a autocamioanelor 
de transport cu oblon as
censor și macarale cu braț 
pentru ușurarea manevră
rii mărfurilor.

— Ținînd seama că va
loarea ambalajelor în in
dustria alimentară e de 
circa 10 la sută din total, , 
adică de peste 4 miliarde a-, ... 
nual, că ele au o pondera 
însemnată și în alte sec
toare — subliniază tovară
șul Nicolae Bețeanu —• 
apreciez că dezvoltarea 
insuficientă a producției u- 
nor categorii de ambalaje 
și lipsurile din acest dome
niu scot în evidență ab
sența unui organ compe
tent, a cărui preocupară 
exclusivă să fie promova
rea producției în acest sec
tor, elaborarea de studii cu 
privire la soluții noi, la 
producția și utilizarea celor 
mai corespunzătoare mate
riale. la dezvoltarea unei 
industrii poligrafice de spe
cialitate etc.

Am abordat, în materia
lul de față, cîteva fațete e- 
sențiale ale problemei am
balajului de prezentare. 
Din opiniile exprima
te de numeroși lucrători cu 
răspunderi în acest dome
niu reiese că etapa actuală 
implică viziuni mult mai 
largi, corespunzătoare re
zolvării unui șir întreg do 
probleme care țin de sec
toare diferite ale economie! 
naționale. Scopul, extinde
rea tn ultima instanță a 
desfacerii preambalate a 
tuturor produselor alimen
tare, reclamă o seamă de ' 
măsuri administrative, în
treprinderea unor acțiuni 
organizatorice pentru de
servirea prioritară a ne
cesităților de ambalaj, o 
colaborare largă între spe
cialiștii din producție și co
merț, creatori, esteticieni și 
lucrători din serviciile 
de publicitate eto, proble
ma prezentării mărfurilor 
avînd implicații multilate
rale, de Ia asigurarea unui 
nivel optim dc deservire și 
pînă la sporirea competiti
vității produselor noastre.

Al. PLAIEȘU

La
Fi-
Fi-

Marile epopei încep simplu, 
genul respectiv totul e -finalul, 
naiul trebuie să fie magnific. 
naiul trebuie să fie

Epopeea mea cu 
ceput de la preș. E 
sul din fața ușii. pe 
picioarele zilnic, înainte de a in
tra în casă. Era un preș minunat. 
Un preș de lînă naturală. Unora 
ar putea să le pară asta o risipă, 
dar mie îmi place să mă șterg 
pe ceva de bună calitate. Am și 
felul meu de a mă șterge: întîi 
îmi scutur picioarele în fata blo
cului, afară, apoi mi le răzui pe 
răzătorul de metal de lîngă 
scări, apoi mă șterg pe șter- 
gătorul de plastic al blocului 
și abia după aceea mă șterg ne 
preșul meu. ușor, în tihnă, discret, 
mîngîindu-mi si odihnindu-mi tăl
pile.

Viața mea a fost o viață de om 
atîta vreme cît m-am putut șter
ge în tihnă pe preșul meu.

Viața mea a devenit o viață de 
neom din clipa în care nu m-am 
mai putut jterge în tihnă pe pre- 

trecem la fapte, 
ieșind din gar- 
a merge la ser- 
preșul din fata

tragic.
vecinul a 
vorba de pre
care îmi șterg

în-

pe preșul meu. „Ei bine, domnu
le navetist, am urlat ca o fiară, 
am să mă răzbun cumplit !“ Toa
tă ziua am zăcut în pat cu febră. 
Cum s-a înserat, m-am instalat 
la pîndă în spatele ușii. La orele 
douăzeci si doi și zece am început 
să freamăt ca o pădure de coni
fere. Era ora la care navetistul 
se întorcea acasă. I-am auzit pașii 
de-afară. 
văzut 
du-se 
clipă, 
stingă, 
rînd. după care s-a repezit sălba-

din stradă, apoi l-am 
prin gaura cheii apropiin- 

de usa mea. A ezitat o 
s-a uitat în dreapta si-n 

ca orice răufăcător de

unde să-l încadrați pe acest ne
mernic care se șterge pe preșul 
meu seară de seară 7

— Nu.
Ei bine, nu aveau un astfel de 

articol. Legile de azi prevăd ab
solut totul, doar pedepsirea unui 
imbecil care se șterge pe preșul 
altuia, nu. Orice răufăcător poate 
fi pedepsit. El nu!

— Ei bine, domnule, i-am spus 
judecătorului, am să-mi fac singur 
dreptate.

Chiar în ziua respectivă, întor- 
cîndu-mă acasă, am luat mai întîl 
liftul, am urcat la sase, m-am șters

VECINIA DA
șut meu. Dar să 
Intr-o dimineață, 
soniera mea spre 
viciu, observ pe 
ușii urmele unor picioare străi
ne. Erau urme disproporționate, 
produse, fără îndoială, de picioa
rele dizgrațioase ale unei brute. 
Da. ale unei brute I Cineva, un 
om al cavernelor, se ștersese pe 
preșul meu. lăsînd două pete 
monstruoase, două bucăți de mo
cirlă. două mormane de noroi 
cleios și scîrbos. Am luat o probă 
și am studiat-o. Bruta călcase mai 
înainte, 
un teren 
proaspăt
Care dintre vecinii mei putea fi 
în stare de o asemenea mîrșăvie 
fără margini, de o asemenea neo
menie 7 Nu mi-a fost prea greu 
să-l dlbuieșc. Femeia de serviciu 
m-a informat, contra unui păhă
rel de lichior de ananas, că bru
ta nu poate fi decît domnul de 
la etajul șase, un tip insuportabil 
de meschin 
care l-a scos 
faptul că eu 
micile mele 
respect ținînd 
preș de lînă.

Cine era acest domn ? Un na
vetist oarecare, care făcea servi
ciul la o întreprindere agricolă din 
apropierea ■ Bucureștiului. Era 
limpede : numai el putea să adu
că pe picioare un noroi tip Bără
gan, pe care să-l depoziteze apoi

desigur intenționat, pe 
de cernoziom îngrășat 

cu bălegar de grajd.

și de invidios, pe 
probabil din minți 

îmi permiteam, din 
economii, să mă 
în fața intrării un 

comod si aspectuos.

de Ion BÂIESU

Criminalul l 
picioarele. 

Apoi mi-am 
toată noap-

foileton

Desen de Eug. TARU

tic, 
cel 
s-a

cu bocancii lui năclăiti cu 
mai autentic noroi rural, și 
șters apăsat pe preșul meu. 

Pe preșul meu de lînă !_ De ce pe 
preșul meu 7 De ce 7

Mi s-au înmuiat 
M-am rezemat de zid. 
revenit și am meditat 
tea cum să mă răzbun pe ticălos !

In noaptea următoare l-am pîn- 
dit cu doi martori onești si obiec
tivi (persoane din bloc, pensionari 
cu excelentă reputație) si un fo
tograf oficial de la cooperativa 
„Prestarea în imagini". Surprins 
asupra faptului. adică văzut 
fatografiat. navetistul a luat-o 
fugă pe scări, nu înainte însă 
a primi în ceafă urletul meu 
satisfacție: „La tribunal, nemer
nicule, la tribunal!“ Chiar a doua 
zi dimineața m-am prezentat la 
tribunal cu toate documentele si 
i-am expus judecătorului de ser
viciu cazul.

— îmi pare foarte rău. mi-a 
spus judecătorul, dar pentru ca
zul dumneavoastră nu există arti
col. N-avem unde-l încadra.

— Cum. nu aveți un articol

pe . .
mai înainte 
băltoacele), apoi am coborît liniștit 
în garsoniera mea. Bine-nțeles, in
dividul și-a dat seama imediat că 
a fost pedepsit și a turbat de fu
rie. Am simțit asta după sălbăti-

prețul navetistului (după ce 
călcasem prin toate

cia cu care se ștergea pe preșul 
meu în seara următoare, de parcă 
ar fi vrut să-l sfîșie sau să-l su
grume. A doua zi, am călcat anume 
într-o băltoacă de ulei de mașină 
și m-am șters cu grijă pe preșul 
lui. Știam că asta o să-l scoată din 
minți și așa s-a și întîmplat. Tipul 
a venit cu un cuțit și mi-a tăiat 
preșul în două. Perfect. A doua zi 
am luat un satir și i-am tăiat pre- ' 
șui în trei. Știam că asta o să-l 
scoată din minți, și așa a fost. M-a 
pîndit pe scări și s-a luat după 
mine. Eu am fugit pînă la etajul 
patru, apoi m-am oprit brusc și 
l-am întrebat sec :

— Ce dorești, brută 7
— Nimic, a rînjit el. Doar să mă 

șterg pe preșul tău de lînă pînă 
la sfîrșitul vieții. Am această boală.

— Bine, i-am răspuns, șterge-te! 
Și chiar atunci a coborît șt s-a 

șters pe preșul meu, de față cu 
mine. Din clipa aceea relațiile noa
stre au cunoscut un ritm îndrăcit:

El mi-a desfăcut preșul fir cu 
fir, lăsîndu-mi în fața ușii un ghem 
de ațe.

Eu i l-am făcut pe-al lui bucăți- 
bucăți și i l-am împrăștiat pebucăți și 
scară.

El mi-a 
meu.

Eu i-am
metru

El mi-a dat una cu o 
în cap.

Eu i-am aplicat un par 
lele capului.

El mi-a rupt 
rupt un picior.

El mi-a scos 
scos un ochi.

El mi-a tăiat 
tăiat o ureche.

El mi-a scurtat nasul, 
scurtat nasul.

Duelul continuă. Să vedem ___
o să se termine. Important e că 
totul s-a săvîrșit pînă acum în 
cea mai desăvîrșită liniște, cu cea 
mai perfectă decență. Nimeni, ab
solut nimeni din bloc nu bănuiește 
ceea ce e între noi. Nici unul din
tre noi nu s-a gîndit să se adre
seze justiției. Nici măcar sectoris
tului. Din moment ce ne putem face 
singuri dreptate, n-are rost. N-are 
rost să deranjăm autoritățile. Dacă 
ele nu doresc să se amestece, să nu 
se amestece. Mai ales că obiectul 
urii noastre nici nu mai există. In 
sensul că nu mai ținem preșurile 
în fața ușii. Le ținem înăuntru. 
Adică ne ștergem pe picioare după 
ce intrăm, fiecare pe preșul lui. 
Sînt totuși foarte curios să văd 
cum se va termina povestea asta. 
Sînt curios.

spart parbrizul Fiatului
decupat cu foarfecă un 

pătrat din Trabantul lui. 
seîndură

li mînă,

un ochi,
o ureche,

în
eu
eu
eu
eu

moa
i-am
i-am
i-am
l-am
cum

n
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In balanța

ÎN ÎNTREPRINDERI ALE INDUSTRIEI UȘOARE

DEREGLĂRI NEJUSTIFICATE

Este un adevăr de necontestat că, 
tn condițiile menținerii unei intensi
tăți constante a muncii, cu cît 
timpul de lucru planificat al mașini
lor și instalațiilor e utilizat mai com
plet, cu atît productivitatea lor este 
mai ridicată și, implicit, volumul pro
ducției obținute este mai mare.

Cum se explică atunci că, lunar, 
trimestrial și anual, dările de seamă 
statistice privind folosirea în timp, 
extensivă, a utilajelor din filaturi și 
țesătorii de bumbac relevă opriri 
și stagnări accidentale, neprevăzute, 
consistente ca volum și cu influențe 
nefavorabile asupra productivității 
muncii și planului de producție 7 
înainte de a încerca să dăm un răs
puns, precizăm că anul trecut numai 
în secțiile de filatură de la „Țesă
tura"—Iași, „Moldova"—Botoșani șl 
„Industria bumbacului” din Capitală, 
totalul întreruperilor neprogramate 
în folosirea 
peste 
Secțiile 
jnități 
război, 
pentru

pulzează nici pe departe „paleta” de 
factori ce contribuie la înregistrarea 
unui ridicat volum de stagnări acci
dentale în întreprinderile investigate. 
Ne oprim însă aci, considerînd mal 
important să vedem dacă pot fi evi
tate aceste anomalii economice. Răs
punsul l-am aflat într-o discuție pur
tată cu ing. Manfred Roll și ing. 
Mircea Macovel de la Institutul de 
cercetări textile al industriei ușoare.

Cu rezerva că problema evitării 
opririlor neplanificate trebuie solu-

ancheta economică

Valorificarea tuturor

cooperativelor agricole

utilajelor au însumat 
60 milioane ore-fuse, iar în 
da țesătorie ale acelorași 
— circa 1,4 milioane ore- 

Cunoscînd că un război — 
,____a ne opri numai asupra unei

categorii de utilaje — produce într-o 
oră aproximativ 3,5 m.l. țesături, 
pierderile de producție sînt evidente, 

încă o precizare : în totalul între
ruperilor neprogramate, o pondere 
ridicată o dețin cele provocate de re
parațiile accidentale. De unde aceste 
pierderi cînd, în fiecare din între
prinderile investigate, a fost prevă
zut un însemnat număr de ore pen
tru reparații, revizii și întrețineri 
ale mijloacelor tehnice 7

Să vedem ce spun factorii de răs- 
S’ere din întreprinderile amintite, 

opinia tov. ing. Dorel Schvam, 
de la „Țesătura“-Iași, cauza princi
pală a acestor întreruperi acciden
tale ar consta în lipsa pieselor de 
schimb. „Producerea pieselor de 
schimb pentru industria textilă încă 
nu a primit o rezolvare convenabi
lă — susținea interlocutorul. în sen
sul că nimeni nu se interesează în 
mod serios de producerea lor.

Ce au de spus despre această 
chestiune oamenii cu munci de răs
pundere din celelalte două întreprin
deri vizitate 7 Nici la „Moldova” - 
Botoșani și nici la „Industria bum- 
bacului“-Bucureștl, problema pieseloz 
de schimb nu mai este o...problemă 
De altfel, la uzina botoșăneană, tov.

. ing. șef loan Floareș, a pus „degetul 
pe rană", cum se spune:

— Prin grija ministerului nostru 
avem suficiente piese de schimb, 
Hotărîtor este însă modul în 
care se realizează reviziile și repara
țiile prevăzute, pentru că multe de
pind de calitatea lucrărilor execu
tate. Dacă acestea se efectuează în 
condiții ireproșabile, reparațiile ac
cidentale se răresc șl — în final — 
chiar dispar.

Dar, o altă categorie de întreru
peri neprogramate o formează cele 
generate de lipsa unor materiale. în 
timp ce în filaturile fabricii din Bo
toșani șl a celei din Iași, asemenea 
„pauze” au însumat, în anul trecut, 
3,3 milioane ore-fuse, la „Industria 
bumbacului” — e drept, care dis
pune de numai un sfert din fusele 
existente la „Moldova”, de pildă — 
lipsa de materiale a determinat 
94 000 ore-fuse stagnări. La fel, în 
țesătoria de la „Moldova", compara
tiv cu cea de la întreprinderea 
bucureșteană, suma orelor staționate 
din cauza lipsei de materiale a fost 
de 11 ori mai mare, deși raportul 
dintre numărul războaielor deținut 
de prima, față de cealaltă, nu e de- 
cît de la dublu la simplu.

Așa cum s-a desprins din in
vestigațiile anchetei, prin lipsa 
de materiale trebuie înțeleasă, în 
primul rînd, insuficienta preocupare 
care se acordă, în aceste întreprin
deri, programării raționale a pro
ducției — pe comenzi. Și, cum capa
citățile diferitelor secții și ateliere 
sînt sensibil echilibrate, datorită 
anomaliilor existente în programarea 
comenzilor se ajunge, în mod artifi
cial, la „locuri înguste”. De aici ore 
și zile de staționare și alte pierderi 
de capacități. La acest gen de pier
deri îșl spune cuvîntul șl practica 
forurilor de resort din Ministerul In
dustriei Ușoare de a schimba — de 
multe ori nejustificat — sortimente
le producției planificate, ceea ce 
provoacă multe opriri pentru regla
rea utilajelor din filaturi și țesătorii.

Alți interlocutori, căutînd să jus
tifice cauzele întreruperilor în folosi
rea mijloacelor tehnice din între
prinderile industriei ușoare, printre 
care tov. Ion Tufă, directorul unită
ții „Industria bumbacului”, aminteau 
de lipsa unor muncitori. Numai în 
secția țesătorie a fabricii bucurește- 
ne, în anul trecut s-au pierdut din 
această cauză 66 000 ore-război. Cum 
a reușit, totuși, comitetul de direcție 
al uzinelor „Moldova” 
numărul orelor stagnate 
muncitori în sectorul de 
5 744 ore-război, deși,

ționată în funcție de condițiile con
crete, specifice din fiecare întreprin
dere de industrie ușoară, cei doi 
specialiști și-au exprimat deschis pă
rerea că lichidarea stagnărilor dato
rate reparațiilor accidentale, lipsei de 
materiale, de muncitori, curățirii utl. 
lajelor este pe deplin realizabilă. 
Bineînțeles, aceasta în funcție de se
riozitatea și responsabilitatea cu 
care comitetele de direcție vor in
terveni pentru curmarea neajunsuri
lor amintite. în acest sens, cel doi 
specialiști au arătat că este stringent 
necesară specializarea unor între
prinderi — cele mai multe din sec
tor — pe producția unui număr mai 
redus de sortimente șl creșterea gra
dului de versatilitate a celorlalte 
unități, care să fie profilate în ex

clusivitate pe comenzi mai mici, ur
gente și foarte variate ca structură, 
întreprinderi intens ajutate pentru 
realizarea în condiții ireproșabile a 
sarcinilor ce le revin.

Vizitînd cele trei fabrici, ne-am 
putut convinge că unele din măsurile 
capabile să elimine apariția opririlor 
accidentale au și început să fie apli
cate. Ca urmare, în toate întreprin
derile investigate se conturează un 
anumit reviriment, indicele de 
utilizare în timp a mașinilor 
și instalațiilor crescînd simțitor, 
productivitatea muncii îmbunătățin- 
du-se în mod constant.

Fără îndoială, la obținerea 
zultatelor din ultima vreme un 
stimulent l-a constituit recenta 
tărîre a Consiliului de Miniștri _ 
vind generalizarea noului sistem de 
salarizare și majorare a salariilor în 
toate întreprinderile republicane de 
industrie ușoară. Această măsură 
trebuie să constituie, în continuare, 
un puternic stimulent pentru crește
rea eforturilor colectivelor din între
prinderi în mobilizarea rezervelor 
de care dispun în vederea sporirii 
productivității muncii, ridicării efi
cienței economice a activității de pro
ducție. în acest context, folosirea ra
țională a capacităților de producție 
constituie o sarcină economică cen
trală, a cărei transpunere în prac
tică se impune ca un imperativ în 
toate unitățile economice ale indus
triei ușoare.

re- 
real 
Ho- 
pri-

Dan MATEESCU 
Manole CORCACI

— Pt planul promovării 
metodelor și tehnicilor mo
deme de conducere și or
ganizare, recenta sesiune 
■face un pas Înainte ?

în ultima decadă a lunii 
februarie a.c., timp de două 
zile, numeroși oameni de 
știință, academicieni, cadre 
didactice din învățămîntul 
superior, cercetători, pre
cum și specialiști din în
treprinderi și organele e- 
conomice centrale s-au re
unit în cadrul sesiunii ști
ințifice a Centrului de cal
cul economic și cibernetică 
economică din București. 
Pe marginea acestui eveni
ment științific, am avut o 
convorbire cu acad. Nico- 
lae Teodorescu, vicepreșe
dinte al consiliului științi
fic al Centrului de calcul 
economic șl cibernetică e- 
conomică, șl dr. Dragoș 
Vaida, director științific! 
adjunct al acestei instituții.

Lucrările sesiunii științi
fice, cea de-a patra mani
festare cu această tematică 
organizată de centrul nos
tru de calcul — ne-a spus 
acad. Nicolae Teodorescu — 
au constituit un prilej de 
informare, de schimb de 
experiență șl de discuții 
interdisciplinare cu privire 
la elaborarea modelelor în 
vederea optimizării unor 
funcții de eficiență econo
mică, la aplicarea cercetă
rilor operaționale în eco
nomie, la programarea cal
culatoarelor electronice, 
precum și cu privire la 
utilizarea echipamentelor 
de calcul în rezolvarea u- 
nor probleme legate de 
perfecționarea activității e- 
conomice. în ansamblu, 
prin evidențierea posibili
tăților de valorificare prac
tică a rezultatelor cercetării 
și prin fundamentarea teo
retică corespunzătoare, co
municările prezentate au 
dovedit că activitatea știin
țifică din acest domeniu a 
ajuns la un nivel de dez
voltare care permite rezol
varea unor probleme con
crete.

W. T. — Incontestabil. în 
primul rînd, sesiunea re
flectă o lărgire considera
bilă a ariei de preocupări 
a Centrului de calcul eco
nomic si cibernetică econo-

Instalația de malaxare și postare de la întreprinderea „Acumulatorul* din 
Capitală

Capacități noi in industria cauciucului
Se desfășoară într-un ritm in

tens construcția unor importan
te întreprinderi și secții de pre
lucrare a cauciucului. încă în 
acest an urmează să-și înceapă 
producția Fabrica de talpă și 
încălțăminte din cauciuc „Dră- 
gășani”, Combinatul de articole 
tehnice de la Pitești, secția de 
conducte flexibile pentru iriga
ții din cadrul Fabricii „Derma- 
tina“-Timișoara și stația pilot

Industrială pentru înlocuitorii 
din piele do la Fabrica de nas
turi din Capitală. Totodată se 
vor întreprinde ample lucrări 
pentru dezvoltarea și reutila- 
rea întreprinderilor de specia
litate din Brașov, Oradea, Jim- 
bolia, „Quadrat” din București 
șl „Tehnica Nouă” din Timi
șoara.

(Agerpres)

să reducă 
din lipsa de 
țesătorie la 

așa cum 
am arătat, deține un număr dublu 
de războaie 7 Explicația ne-a fost 
furnizată de inginerul-șef al uzinelor 
botoșănene. în esență, este vorba de 
maleabilitatea și elasticitatea im
primată formațiilor de lucru pen
tru acoperirea cît mai completă a 
tuturor locurilor de muncă, atunci 
cînd unele situații fortuite impuneau 
aceste adaptări si schimbări opera
tive.

în oricare din întreprinderile a- 
mintite, cineva ar putea obiecta: 
bine, dar cu toate aceste stagnări, 
s-a îndeplinit în 1968 și planul pro
ductivității muncii șl cel de pro
ducție. Trecem peste faptul că, în 
unitățile economice investigate, pre
vederile privind productivitatea mun
cii au fost realizate „pe muchie" (la 
„Moldova”, de exempiu, în proporție 
de 100 la sută). Vom spune 
doar că însăși existența opririlor 
neplanificate — în volumul arătat — 
certifică realele posibilități de care 
dispune fiecare din aceste întreprin
deri pentru creșterea productivității 
muncii și, inclusiv, a producției.

Cauzele prezentate mai sus nu e-

— Alegerea temei lu
crărilor prezentate in se
siune s-a făcut potrivit u- 
nui plan coordonator al 
centrului sau la inspirația 
participanților 7

N. T. — Centrul de calcul 
beneficiază de aportul vo
luntar al unui mare număr 
de specialiști. Deși nu sînt 
încadrați în tematica pro- 
priu-zisă de cercetare a 
centrului, ei au îmbogățit 
sesiunile, în special ultima, 
cu numeroase comunicări 
care au legătură cu tema
tica generală, de bază a 
centrului. Această co
incidență tematică dovedeș
te că profilul activității 
centrului îmbrățișează o 
sferă foarte largă de pro
bleme. Nu-i mai puțin ade
vărat că centrul nostru are 
teme de cercetare pe care 
le rezolvă pe bază de con
tract cu uzinele. Deci cola
borarea noastră cu o parte 
din specialiști, care au pre
zentat lucrări în sesiune, 
este permanentă și siste
matică.

strădult să aducă el înșiși 
contribuții originale de na
tură teoretică și practică. 
Reține atenția elaborarea 
unul model de creștere eco
nomică, precum și studiul 
unui model dinamic al ba
lanței legăturilor între ra
muri. De asemenea, merită 
să fie subliniată însemnă
tatea comunicărilor care 
s-au referit la aplicațiile

drul cercetărilor sociologi
ce efectuate de echipele or
ganizate de catedră de spe
cialitate de la Universita
tea din București, sub con
ducerea prof. univ. 
Constantinescu.

Miron

dove- 
indis-

— Informatica s-a 
dit, de asemenea, ca 
pensabilă pentru activita
tea de conducere și orga-

economic (aplicarea meto
dei drumului critic, rezol
varea problemelor de pro
gramare liniară, inversarea 
matricelor de balanță de 
ordinul 100 ș.a.).

Ce alte considerații 
generale s-au desprins din 
lucrările acestei sesiuni 7

Spre o mai larga

afirmare a metodelor

modeme de căitul

//» economie
I

Pe marginea sesiunii științifice a Centrului de calcul
economic și cibernetică economică din București

mică, ca șl a specialiștilor 
din afara lui. In tematica 
ei s-au înscris comunicări 
cu caracter programatic în 
domeniul aplicării matema
ticii și al teoriei modelării 
în metodele de cercetare 
ale economiei politice, al 
studierii legilor reproduc
ției ale lui Karl Marx, in
vestigări asupra orientări
lor actuale în cercetarea 
operațională și asupra cu
antificării și optimizării în 
economie, precum și studii 
ale sistemelor de calcul 
complexe. Bilanțul statistic 
al sesiunii confirmă această 
situație, prin cele 143 lu
crări prezentate, la elabo
rarea cărora au contribuit 
peste 190 de cercetători și 
cadre didactice, economiști, 
matematicieni și ingineri.

Progresul constă și în 
faptul că aprofundarea te
maticii a fost făcută de un 
număr din ce în ce mai 
mare de specialiști, care nu 
s-au mai mulțumit cu apli
carea unor teorii cunoscute 
pe un caz concret, ci s-au

concrete ale cercetării ope
raționale în diferitele sec
toare economice. Realiza
rea primului program de 
ordonanțare pentru plani
ficarea operativă a produc
ției într-o secție de la uzi
nele .,23 August”, rezolva
rea de probleme de pro
gramare liniară cu mai 
multe funcții de eficiență 
economică^ precum și ela
borarea primelor proiecte 
de analiză de sistem — 
constituie exemple în acest 
sens. Aceste studii au fost 
finalizate prin 
problemelor la 
rele electronice.

— Demn de
este și faptul — a adăugat 
dr. Dragoș Vaida — că re
centa sesiune aduce o în
semnată contribuție la ex
tinderea aplicării unor me
tode ale cercetării opera
ționale și informaticii în 
domeniul științelor sociale. 
Am aici în vedere folosirea 
teoriei grafelor în studierea 
fenomenelor sociale, în că-

vvvvvvvvvvwwwwwwwvwwwwwv\A7WV

Instalații de înaltă tehnicitate
în bazinul petrolifer din 

dova a început construcția 
noi capacități de producție, 
înaltă tehnicitate, destinate purifi
cării zăcămintelor extrase. Astfel, 
în sectoarele Geamăna și Văsiești 
se vor înălța două noi parcuri de 
separatoare cu o capacitate de pre
lucrare anuală de 5 000 tone țiței și

Mol- 
unor 

de
80 000 mc gaze, la care vor fi co
nectate 36 de sonde în funcțiune. 
Sînt în curs, de asemenea, lucră
rile de montaj la o nouă stație de 
apă, cu o capacitate de 500 mc, și 
la două conducte de aducțiune, 
destinate alimentării sondelor și 
parcurilor de separatoare.

necesitatea îmbunătățirii muncii lor, 
care depinde în ultimă instanță de 
nivelul muncii de partid. Ținînd sea
ma de acest lucru, organizațiile de 
partid din cooperativele agricole au 
fost îndrumate să analizeze dezvol
tarea zootehniei, să selecționeze pro
blemele importante care trebuie re
zolvate în funcție de urgența lor.

într-un mod asemănător r-a pro
cedat și în alt sector cu pondere în 
agricultura județului; pomicultura. 
Analizele efectuate au scos în evi
dență faptul că deși în ultimii 8 ani 
în cooperativele agricole s-au plan
tat 5 500 ha cu pomi, rezultatele ob
ținute în ce privește sporirea pro
ducției de fructe — sursă principală 
de venit pentru multe cooperative 
agricole — nu sînt pe măsura posi
bilităților. Posibilitatea de a redresa 
economic și financiar multe coopera
tive situate în zona de deal prin dez
voltarea pomlculturii este demonstra
tă de rezultatele cooperativei agricole 
din Unguraș, care a realizat, anul 
trecut, din valorificarea fructelor 4,4 
milioane lei, ceea ce reprezintă 80 la 
sută din veniturile totale. Bune re
zultate în această direcție au și coo
perativele agricole din Citcău, Cășei, 
Plăiești, Gădălin, Suatu și altele, 
însă în cele mal multe locuri, deși 
s-au făcut investiții mari în pomi
cultură, aportul acestei ramuri la 
creșterea veniturilor este cu mult sub 
posibilități. Cauzele sînt cunoscute : 
întreținerea necorespunzătoare a 
plantațiilor care a determinat întîr- 
zierea rodirii pomilor și obținerea 
unor producții mici, inferioare din 
punct de vedere calitativ. Comitetul 
județean de partid a îndrumat orga
nizațiile de bază să se ocupe cu răs
pundere de acest sector în sensul 
întăririi brigăzilor șl echipelor pomi
cole pentru ca acestea să răspundă 
atît de modul cum este îngrijit fie
care pom, cît și de nivelul produc
ției realizate. întrucît au existat 
multe cazuri cînd pomii au fost dis
truși din neglijența unor coopera
tori, organizațiile de partid au fost 
îndrumate să desfășoare muncă po
litică educativă în rîndul cooperato
rilor, arătîndu-le că ei sînt copro
prietari și ai acestor bunuri de cara 
trebuie să se îngrijească fiecare în 
parte. Chiar în aceste zile de început 
de primăvară în cîteva unități, orga
nizațiile de partid au analizat mo
dul cum consiliile de conducere se 
ocupă de dezvoltarea pomiculturii și 
îngrijirea pomilor. Sperăm că, pa 
baza măsurilor luate, în scurtă vre
me pomicultura din județul Cluj va 
deveni cu adevărat o ramură de pro
ducție aducătoare de mari venituri.

Am insistat mal mult asupra zoo
tehniei și pomiculturii, deoarece a- 
ceste activități, specifice județului 
nostru, nu s-au dezvoltat pe măsura 
posibilităților. însă organizațiile de 
partid sînt îndrumate să se ocupe și 
de sporirea producției de cereale, 
plante tehnice, legume și alte culturi 
care constituie surse principale de 
venit pentru cooperativele agricole. 
Pentru a se asigura efectuarea tu
turor lucrărilor agricole la timp, pe 
baza indicațiilor date la plenara 
Consiliului Uniunii Naționale a Coo
perativelor Agricole de Producție, cu 
prilejul adunărilor generale care au 
avut loc de curînd, s-a stabilit, în 
regulamentele interioare și planurile 
de măsuri adoptate, obligativitatea 
pentru toți cooperatorii de a parti
cipa la muncă atunci cînd nevoile 
producției o cer. Organizațiile de 
partid desfășoară acum munca poli
tică în rîndul cooperatorilor, arătîn
du-le că este în propriul lor inte
res ca în perioadele de vîrf să par
ticipe cu toții efectiv la muncă, in
clusiv cadrele de conducere. Cu ac
tuala structură a populației rurale 
din județul Cluj, dar printr-o orga
nizare temeinică a muncii, lucrările 
agricole vor putea fi făcute la timp.

Se știe cît de diverse sînt condi
țiile naturale și economice în care îșl 
desfășoară activitatea cooperativele 
agricole din județul Cluj. Dintre 
unitățile mai puțin consolidate din 
punct de vedere economic, cele mai 
multe se găsesc în zona de deal și 
submontană. Această situație este 
determinată nu atît de lipsa unor 
condiții naturale care să le permită 
dezvoltarea producției și obținerea 
de venituri, cît mai ales faptului că 
aceste condiții nu au fost folosite, 
întotdeauna locuitorii satelor din zo
nele respective se ocupau, pe lîngă 
agricultură, și de alte activități care 
le completau veniturile. Multă vre
me aceste îndeletniciri tradiționale 
ale țărănimii au fost neglijate și de 
aceea cooperativele agricole respec
tive nu au obținut venituri pe mă< 
sura posibilităților. Comitetul jude
țean de partid a îndrumat organele 
agricole locale ca o dată cu adună
rile generale în care au fost discu
tate sarcinile de plan pe 1969 să se 
prevadă extinderea în cooperativele 
agricole a culturilor și speciilor de 
animale care reușesc cel mai bine și 
dezvoltarea ramurilor anexe prin 
care pot fi puse în valoare și alte 
surse de sporire a veniturilor.

Realizarea măsurilor inițiate în 
vederea sporirii producției și veni
turilor în cooperativele agricole pen
tru dezvoltarea acestor unități sînt 
hotărîte, în cea mai mare măsură, de 
activitatea desfășurată de organiza
țiile de partid, de comuniști. Con
stituie un fapt pozitiv că, datorită 
sprijinului acordat de biroul jude
țean, organizațiile de partid se ocupă 
mai concret de problemele produc
ției în cooperativele agricole, urmă
resc dezvoltarea pe o treaptă supe
rioară a democrației cooperatiste, 
însă trebuie făcute eforturi în ce 
privește îndeplinirea hotărîrilor și 
măsurilor bune luate. De aceea acti
vitatea biroului județean se axează 
pe îndrumarea, în continuare, a or
ganizațiilor de partid 
^pentru ca acestea 
muncă eficientă, 
control permanent 
rile stabilite să fie 
păt. în felul acesta, 
desfășurată la sate 
ter concret urmărindu-se creșterea 
rolului organizațiilor de partid pen
tru sporirea producției, dezvoltarea 
și consolidarea cooperativelor agri
cole.

veclnate, avînd același tip de sol, iar 
precipitațiile nu au diferit de la un 
loc la altul, unele cooperative obțin 
recolte mici, cu mult sub posibili
tăți, situîndu-se departe de realiză
rile unităților învecinate. Cîteva 
exemple sînt concludente în această 
privință. Cooperativele agricole din 
Pata și Cara au obținut, în medie, 
cîte 30 000 kg sfeclă la hectar, în 
timp ce la Boju, recolta a fost sub 
10 000 kg, cu mult inferioară celei 
realizate pe județ, care a fost de 
26 500 kg la hectar. Dar în județ sînt 
cooperative agricole ca cele din 
Cășei și Cîțcău care au realizat cîte 
50 000 kg și respectiv 60 000 kg sfeclă 
de zahăr la hectar, recolte care de
monstrează cu adevărat cît poate 
da pămîntul atunci cînd este lucrat 
cum trebuie, cînd mijloacele mate
riale și tehnice sînt folosite în mod 
adecvat. O situație asemănătoare 
există și la cultura cartofului. La 
cooperativa agricolă din Suatu s-au 
realizat-cîte 24 000 kg la hectar, în 
timp ce la Frata șl Ceanu-Mare re
colta a fost de numai 11 000 kg la 
hectar. Am prezentat aceste aspecte 
deoarece la culturile respective, care 
constituie surse de mari venituri 
pentru unitățile cultivatoare, dife
rențele sînt mai evidente. Dar ace
lași lucru se poate spune despre 
grîu, porumb etc.

în zootehnie — ramură de produc
ție deosebit de importantă pentru 
județul Cluj — diferentele între coo
perativele agricole în ce 
creșterea efectivelor și nivelul pro
ducțiilor sînt si mai 
timp ce la cooperativa agricolă din 
Așchileu-Mic s-au obținut cîte 
2100 litri lapte de fiecare vacă, la 
cele din Borșa și Panticeu nu s-au 
realizat nici cel puțin 1 000 litri. 
Cooperative agricole dezvoltate din 
punct de vedere economic și altele 
care bat pasul pe loc se găsesc în 
toate zonele, ceea ce demonstrează 
că peste tot sînt condiții prielnice 
pentru sporirea producției și a veni
turilor. Ele se cer însă cunoscute șl 
puse în valoare.

în ultimul timp, în județul Cluj 
s-au făcut pași însemnați înainte în 
ce privește dezvoltarea economică si 
organizatorică a cooperativelor agri
cole. Aceasta se datorește și faptului 
că biroul comitetului județean de 
partid s-a ocupat de îndrumarea lor 
diferențiată tinînd seama de ceea ce 
este specific în fiecare din aceste 
unități. Același stil de muncă a fost 
imprimat uniunii cooperatiste și di
recției agricole. Ca urmare, s-a putut 
face o selecționare a problemelor 
în funcție de urgența și importanta 
lor, îmbinîndu-se munca curentă cu 
cea de perspectivă. Care sînt aceste 
probleme de care depinde dezvolta
rea cooperativelor agricole din ju
dețul nostru, ce măsuri au fost 

luate și cum se urmărește Îndeplini
rea lor 7

Pornindu-se de la faptul că In ju
dețul Cluj sînt întrunite condiții 
deosebit de favorabile pentru ca 
creșterea animalelor să constituie o 
ramură de producție importantă în 
cooperativele agricole, această înde
letnicire avînd o veche tradiție, o 
deosebită importantă a fost acordată 
analizării cauzelor care fac ca în a- 
cest sector să nu se obțină rezultate 
pe măsura posibilităților. Din iniția
tiva biroului comitetului județean de 
partid, un colectiv format din cadre 
didactice de la Institutul agronomic, 
specialiști din stațiunile experimen
tale. uniunea județeană a cooperati
velor agricole, direcția agricolă și 
din cîteva unități de producție au 
analizat ce trebuie întreprins în ve
derea dezvoltării zootehniei. Din stu
diul întreprins a reieșit, ca o nece
sitate imperioasă, creșterea cantită
ților de furaje, prin lărgirea supra
fețelor cultivate cu plante fura
jere valoroase cum sînt lucer
na, sparceta șl trifoiul, îneît să 
se poată obține furaje de calitate su
perioară în cantități mai mari la 
unitatea de suprafață. Pe lîngă mă
surile care au fost întreprinse pe 
plan local în vederea aplicării celor 
cuprinse în studiul amintit, 
voie să fim sprijiniți de 
Superior al Agriculturii și 
Națională a Cooperativelor 
de Producție în ce privește 
rea de semințe din soiuri valoroase 
de plante furajere, îngrășăminte 
chimice care să fie aplicate acestor 
culturi, unele mașini agricole adec
vate plantelor de nutreț etc. Biroul 
va urmări felul cum sînt duse la în
deplinire sarcinile respective de că
tre uniunea cooperatistă șl direcția 
agricolă județeană.

Experiența a demonstrat că rezul
tatele obținute în zootehnie sînt de
terminate într-o foarte mare măsură 
de activitatea oamenilor care lu
crează în acest sector. Dacă sporirea 
producției de furaje poate fi rezol
vată prin unele măsuri tehnice, ridi
carea răspunderii în muncă a în
grijitorilor și a celorlalți cooperatori 
care lucrează în acest sector este de
terminată direct de îmbunătățirea 
activității de partid. S-a constatat 
că, în cele mai multe locuri, rezul
tatele nesatisfăcătoare în ce privește 
nivelul producției zootehnice au la 
bază lipsa de permanentizare a în
grijitorilor, slaba lor pregătire pro
fesională în domeniul respectiv la 
care se adaugă, în unele cazuri, ne
glijență și dezinteres. Este adevărat 
că în unele cooperative agricole, cum 
sînt cele din Florești și Panticeu, In
stabilitatea îngrijitorilor este deter
minată de lipsa de cointeresare ma
terială. Aci îngrijitorii nu pot fi re- 
tribuiți mai substanțial din moment 
ce producția de lapte se menține la 
un nivel scăzut. Ținînd 
aceste aspecte, paralel cu măsu
rile tehnice întreprinse, organiza
țiile de partid au fost 
să se ocupe de permanentizarea în
grijitorilor și, pe baza unei munci 
politice și organizatorice, să contri
buie la creșterea răspunderii lor în 
muncă. Desigur, trimiterea de mem
bri de partid care să lucreze în sec
torul zootehnic este o măsură bună, 
care s-a dovedit eficace. Dar ea sin
gură nu rezolvă problema. Trebuie 
ca toți îngrijitorii să fie convinși de

privește
evidente. în

N. T. — Este recunoscut 
faptul că utilizarea mode
lelor de cercetare opera
țională șl a tehnicilor de 
programare și de exploa
tare a sistemelor de calcul 
mărește rentabilitatea stu
diilor de organizare și de 
perfecționare a activității 
economice, fiind, în gene
ral, o cale importantă de 
acces a gîndirii științifice 
la stadiul industrial. Am 
putea spune însă că renta
bilitatea echipamentelor de 
prelucrare a datelor este 
strîns legată de preluarea 
de către acestea a lucrări
lor de administrație, dar și 
într-o mare măsură, de 
elaborarea unor modele 
matematice și a unor pro
grame de optimizare.

D. V. — în general, 
portanța din punct de 
dere tehnic pe care o 
asigurarea cu pachete 
programe și calcul econo
mic arată 
sistemului 
constituie 
programării. Aceste studii 
trebuie concepute cu mult 
simț practic. în special este 
necesară înțelegerea orga
nizării unității-pilot avute 
în vedere pentru aplicare, 
termenul de organizare 
fiind aici utilizat în sensul 
științei moderne a organi
zării.

N. T. — Practica colabo
rării cu întreprinderi be
neficiare dovedește că 
introducerea tehnicilor de 
calcul nu se poate des
fășura de la sine. O dată 
luată hotărîrea în sensul 
aplicării tehnicilor moder
ne de calcul, este necesară 
participarea conducerii în
treprinderii la urmărirea, 
încurajarea și perfecționa
rea proiectului de aplicare 
în lucru, într-o proporție 
de timp de cel puțin 10 la 
sută din cel total necesar. 
Pe de altă parte, este de o 
importanță practică deose
bită aprofundarea cunoaș
terii situației reale, în eta
pa studiului de diagnostic. 
In fine, este necesară o în
delungată și răbdătoare ac
tivitate de formare a ca
drelor, atît a celor exis
tente care urmează să co
laboreze la înfăptuirea ac
țiunilor de reorganizare, 
necesitate de punerea în va
loare a echipamentului de 
calcul, cît și a tehnicienilor 
care trebuie să înțeleagă 
obiectivele întreprinderii, 
alcătuirea acesteia, precum 
și necesitățile reale ce tre
buie satisfăcute.

im- 
ve- 
are 
de

că elaborarea 
de programare 

o industrie a

rezolvarea 
calculatoa-

Convorbire consemnata de 
Ioan ERHAN

remarcat

nizare științifică a produc
ției. Din acest punct de 
vedere, recenta sesiune a 
adus unele soluții de care 
are atît de mult nevoie 
practica întreprinderilor 
noastre 7

D. V. — Lucrările secției 
de informatică, pe care 
le-am urmărit în special, 
s-au ocupat de dezvoltarea 
sistemelor de programare 
(software), atît în sensul 
elaborării programelor de 
bază legate de utilizarea 
limbajelor de programare 
automată, cît și în sensul 
scrierii programelor apli
cative. Sfera de utilizare a 
echipamentelor de prelu
crare a datelor de care dis
punem a putut fi extinsă 
prin dezvoltarea la cen
trul de calcul a sistemului 
de programare oferit de 
producător, cercetare fina
lizată prin elaborarea a 
zece programe standard noi 
pentru rezolvarea unor ti
puri de probleme de calcul

Presă de 2000 de tone
La Fabrica de osii și boghiuri, 

care urmează să intre în producție 
in acest an în orașul Balș, se mon
tează un utilaj de proporții neobiș
nuite — presa de 2 000 tone forță. 
Aceasta va servi la definitivarea 
profilului roților și marcarea lor.

în aceeași hală a fost 
montajul cuptoarelor de 
zare și revenire și a început am
plasarea pe fundații a cuptorului 
special înzestrat cu vatră păși- 
toare, cuptor la care se va face 
tratamentul termic al osiilor.

terminat 
normali-

este ne- 
Consiliul 
Uniunea 
Agricole 
asigura-

seama de

îndrumate
de la sate 

să desfășoare o 
să exercite un 
pentru ca măsu- 
duse pînă la ca- 
munca de partid 
capătă un carac-
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«urării unor variate cercetări de 
nivel aplicativ se numără si între
prinderea 
modernizarea 
ce (I.R.M.E.). 
standurile ei 
elaborată, nu 
tie tehnico-științifică de larg inte
res economic — reglajul automat 
al centralelor hidroelectrice 
cascadă — care urmează a fi 
lorificată în acest an.

în legătură cu însemnătatea 
cestel realizări pentru stiinta auto
matizării si economia națională, 
ne-am adresat ing. Gheorghe 
lan, directorul întreprinderii, 
a avut amabilitatea de a ne 
punde la cîteva întrebări:

pentru raționalizarea si 
instalațiilor energeti- 

în laboratoarele și 
de încercare a fost 

de mult, o nouă solu-

în 
va-

a-

Bă- 
care 
răs-

— Care sînt elementele ce 
conferă, tn principal, o impor
tanță teoretică și practică deo
sebită cercetărilor 
gen f

de acest

<— Necesitățile sporite 
ale economiei moderne 
o dată cu căutarea 
surse energetice — nucleare, sola
re, marine etc. — să se intensifice 
si cercetările menite să asigure o 

surselor 
care asi- 
electrice.
consuma-

1 trebuie 
i și în

de energia 
impun ca, 
unor noi

tivă pe o temă de însemnătate ma
joră reprezintă nu numai un suport 
al conlucrării specialiștilor cu preo
cupări și formații diferite (cercetă
tori din laboratoarele unor institute 
științifice sau din laboratoare uzi
nale, proiectanți, Ingineri din pro
ducție), dar și un stimulent al aces
teia. De asemenea, se poate afirma 
că realizarea cit mai aproape de faza 
finală a soluției tehnico-științifice 
preconizate reprezintă un argument 
esențial pentru convingerea benefi
ciarului. Avînd garanția unor înnoiri 
autentice, acesta este dispus să efec
tueze modificările organizatorice și 
tehnologice pe care le implică, de 
regulă, introducerea noului. în cazul 
nostru, încrederea pe dare ne-o cîș- 
tigasem cu prilejul altor lucrări la 
principala unitate beneficiară — în
treprinderea de centrale hidroelec
trice (I.C.H.) Bistrița — a contribuit 
și ea la înțelegerea de către specia
liștii acestei unități a eforturilor 
noastre, determinîndu-i să ne acorde 
sprijinul la nevoie.

utilizare superioară a 
„clasice". Inclusiv a celor 
gură producerea energiei 
Livrarea acesteia către < 
tori (industrii, public etc.) 
să se desfășoare continuu 
condiții de maximă siguranță. Ast
fel că. pe de o parte, se caută me
reu noi surse de energie primară 
(reprezentată, în cadrul hidrocen
tralelor. de energia căderilor de 
apă), iar pe de alta, atenția cerce
tării se îndreaptă spre desco
perirea unor noi modalități de ex
ploatare rațională si eficientă a 
centralelor electrice. O atare preo
cupare este deosebit de utilă 
în cazul complexelor hidroener
getice (hidrocentrale sau un sis
tem de hidrocentrale), unde din 
același metru cub de apă se poa
te obține mai multă sau mai pu
tină energie. în funcție de nivelul 
tehnic al exploatării.

în legătură cu amenajările noastre 
de acest gen de pe rîul Bistrița, 
unde. în afară de marea hidrocen
trală de la Stejarul, există încă alte 
12 centrale (a căror putere însu
mată o egalează pe aceea a primei), 
trebuie să menționez că posibili
tatea de a conduce întreg lan
țul de centrale de la un singur 
punct de dispecer asigură folosirea 
mult mal rațională și cu un randa
ment sporit a resurselor energetice 
ale Bistriței, precum și o mai mare 
operativitate în pornirea sau opri
rea centralelor. O asemenea solu
ție prezintă avantaje si sub aspec
tul creșterii siguranței de funcțio
nare sau al remedierii rapide a 
eventualelor defecțiuni si anomalii. 
Prin ea devine realizabilă si o re
partiție optimă a disponibilităților 
de energie în funcție de necesită
țile consumatorilor.

— Vi rugăm să ne vorbiți 
despre perspectivele pe care le 
deschide colectivului dv. si în
tregului domeniu de specialitate 
această realizare.

— în ce constă soluția pre
conizată și care sînt. după opi
nia dv.. elementele care au fa
vorizat definitivarea 
rea relativ grabnică 
rilor ?

— Definitivarea în 1968 a aces
tei soluții șl valorificarea el In a- 
cest an marchează începutul altor 
lucrări similare. în momentul de față 
sînt în curs de proiectare o serie 
de instalații destinate hidrocentra
lelor de pe Argeș, De asemenea, în 
perspectivă ne vom ocupa și de echi
pamentele centralelor de pe Lotru.

Punerea în funcțiune a aces
tor instalații reprezintă pentru 
unitatea noastră si începutul unei 
no! perioade, de tranziție, de la 
crearea unor aparate si instalații 
mai simple, la realizarea unor in
stalații mai comolexe de teleme
canică șl automatizare — acestea din 
urmă presupunînd evident o teh
nicitate mai mare în execuție si e- 
fectuarea unor probe de funcțio
nare mult mal complicate și mal 
minuțioase. Pentru’ exemplificare 
mă voi referi la o nouă cercetare 
ce ne preocupă, privind Înregistra
rea șl prelucrarea automată a da
telor la centrul de dispecer Piatra- 
Neamț. în etapa următoare vom tre
ce la o treaptă superioară de condu
cere a centralelor electrice, prin folo
sirea calculatoarelor electronice în 
scopul supravegherii și optimizării 
funcționării lor. Pregătim astfel con
dițiile propice pentru trecerea la au
tomatizarea termocentralelor, a că
ror complexitate implică un grad de 
automatizare deosebit.

în mod evident se impune con
statarea că ne măsură ce temele de 
cercetare din domeniul nostru de 
activitate vor avea o mai amplă re
zonantă științifică si economică, cu 
cît ele vor urmări obținerea unor 
soluții ne cît de originale pe atît 
de eficiente, colaborarea diverșilor 
specialiști interesați în rezolvarea 
lor va deveni cheia de boltă a suc
cesului.

si aplica
ți cercetă-

Convorbire realizata de 
Victor VULPE
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• Rolls Royce-ul galben i PA
TRIA — 10 ; 12,45 ; 15,15 ; 18 ; 
20,30.
• Pentru încă puțini dolari i
REPUBLICA — 8 ; 10 ; 12,15 ;
14.30 ; 16,45 ; '19 ; 21,15, BUCU
REȘTI — 8 ; 10 ; 12,15 : 14,30 ;
16.45 ; 19 ; 21,15. «
• Pașa : LUCEAFĂRUL — I ; 
11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21, FESTI
VAL — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 
21.
• ...Apoi s-a născut legenda t
VICTORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16 ; 18,30 ; 20,45, FLOREASCA — 
9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Cuțitul în apă : CENTRAL — 
9 ’ 13 * 15 * 19.
• ' Viața lui Mateus s CENTRAL
— 11 ; 17 ; 21.
• Pensiune pentru holtei : LU
MINA — 9—15,45 In continuare ;
18.15 ; 20,45, DRUMUL SĂRII — 
15 ; 17,30 ; 20.
o Medicul șl vraciul : CINEMA
TECA — 10 ; 12,30 ; 14,30 ; 16,30. 
o Un om pentru eternitate : 
UNION — 15,15 ; 18 ; 20,45, MIO
RIȚA — 9,30 ; 12,15 ; 15 ; 17,45 ;
20.30.
• Program de’ filme documen
tare în premieră : TIMPURI 
NOI — 9—21 în continuare.
• Pianele mecanice : FEROVIAR
— 9 ; 11 ; 13,15 ; 15,30 ; 18,15 ;
20.30, EXCELSIOR — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, MODERN
— 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 
20,45.
O RIo Bravo : GRIVIȚA — 9,30 ;
12.45 ; 16,15 ; 19,30, GLORIA —
9.30 ; 12,45 ; 16,15 ; 19,30.
O Primăvara pe Oder > ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE —
15.15 ; 17,45 ; 20.
o Expresul colonelului von 
Ryan : DACIA — 8,30—15,30 In 
continuare ; 18 ; 20,30.
0 Magazinul de pe Strada Mar® ■ 
UNIREA — 20,30.
0 Aventurile lui Tom Sawyer | 
Moartea iul Joc Indianul : FE
RENTARI — 15,30 ; 19.
e Made in Italy : MOȘILOR —
15.30 ; 18, COTROCENI — 15,30.
0 Falstaff : MOȘILOR — 20,30.
• Strigătul i COTROCENI — 10 |
20.30.
0 Bună ziua, contesă î MELO
DIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20.30, TOMIS — 9 11,15 ; 13,30 i
16.45 ; 18,15 ; 20,30, FLAMURA —
8.30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45. 
a Feldmarcșala : VOLGA — 9—
13.30 în continuare ; 15,45 ; 18 ;

’■ 20,30.
O Planeta maimuțelor ■ VIITO
RUL — 15,30 ; 18.
o La ora 5 după-amlază t VIITO
RUL — 20,30.
O Becket: AURORA — 15 ; 13,30 i
16.30 ; 19,30.
0 Urletul lupilor : POPULAR —
15.30 ; 18.

teatre
• Filarmonica da stat ,,Georgs 
Enescu" (sala Ateneului) : Con
cert simfonic — 20. Dirijor : 
Louis Fremaux (Franța). Solist î 
Nina Lelcluk (U.R.S.S.).
o Opera Română : Otheli® — 
19,30.
• Teatrul de Operetă : My fals 
lady — 19,30.
• Teatrul Național „I.L. Cara- 
glale" (sala Comedia) : Becket — 
19,30 ; (sala Studio) : Părinții te
ribili — 19,30.
• Teatrul de Comedie : Nlcnle 
— 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (sala din Bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Nepotul Iul Rameau — 
20 ; (sala din str. Alex. Sahla) : 
Sfîntul Mitică Blajina — 20 ; (la 
Sala Palatului) : Luceafărul —
19.30.
• Teatrul „C.I. Nottara" (sala 
Magheru) : O casă onorabilă — 
19,30 ; (sala Studio) : Cînd luna 
e albastră — 20.
• Teatrul Mic : Tango — 20.
• Teatrul Gluleștl : pălăria flo
rentină — 19,30.
a Teatrul „Barbu Delavrancea" : 
Kathleen — 20.
O Teatrul „Ion Creangă" : An- 
dromaca — 18,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Dl- 
buk — 20.
O Studioul I.A.T.C. „I.L. Cara- 
glale" : Visul ; Guernica — 19,30. 
o Teatrul „Țăndărică- (sala din 
Calea Victoriei) : Nocturn I 
(spectacol pentru adulți) —
21.30.

) i

de a lnl-— Practic, era vorba 
țîa un șir de cercetări privind re
glajul automat al hidrocentralelor 
în cascadă, lucru pe care l-am și 
făcut. încheind. în anul trecut, lu
crările de definitivare a soluției. 
Realizarea în tară a utilajului de 
telemecanizare și automatizare a! 
centralelor din aval de Bicaz a a- 
dus economii la import de circa 4 mi
lioane de lei, dintre care în 1968 — 
1,2 milioane de lei. în general, re
zolvarea aceasta permite o folosire 
mult mai rațională a potențialului 
hidroenergetic, contribuind. în a- 
celași timp, la reducerea persona
lului de exploatare.

Specialiștii din laboratoarele 
noastre au fost puși în fata unei 
multitudini de probleme, generate 
de însăși complexitatea lucrării. 
Trebuiau stabilite atît soluția teh
nică de ansamblu, cît si concepția 
și realizarea întregii aparaturi. Tot 
colectivului nostru i-au revenit si 
sarcinile de exetutie a proiectului 
de montaj, precum si punerea în 
funcțiune a instalațiilor si instrui
rea personalului.

Un prim element care a contri
buit substanțial la terminarea în 
timp util a soluțiilor tehnico-stiin- 
tifice. a proiectării si realizării in
stalațiilor a fost cooperarea strînsă 
a tuturor laboratoarelor si servi
ciilor angrenate în lucrarea respec
tivă. La acest capitol' trebuie să 
menționez experiența dobîndită cu 
prilejul unor cercetări anterioare, 
care s-au soldat cu realizarea. în 
mal multe centrale (Moroieni. Roz- 
nov I, Roznov II. Pîngărați. Va
duri etc.), a unor instalații de au
tomatizare si telemecanică.

în rezolvarea unor lucrări de a- 
semenea anvergură, un element e- 
sential este si colaborarea cu cele
lalte unități de cercetare, proiectare, 
de producție interesate. Astfel, con
sultarea permanentă cu Institutul de 
studii si proiectări hidroenergetice 
(I.S.P.H.) era nu numai necesară (se 
impunea cunoașterea amănunțită a 
centralelor, modul lor de funcțio
nare. pentru a putea interveni cu 
mijloacele noi de automatizare), dar 
si plină de învățăminte pentru am
bele părți. Pe de altă parte, fiind 
vorba de „dirijarea" unei mari can
tități de energie, siguranța în func
ționarea sistemului de comandă tre
buia garantată atît de corectitudinea' 
concepției, cît și de precizia cu 
care fiecare subansamblu în parte 
își efectuează funcția prescrisă. Acest 
lucru este condiționat implicit de 
calitatea pieselor componente pro
duse de I.P.R.S. Băneasa pentru 
tranzistoare, diode și alte piese ale 
circuitelor electronice, uzina „Elec
tromagnetica" pentru relee și instru
mente de măsură etc.
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Programul I
16,00 — Campionatul mondial 

de hochei pe gheață (grupa B) 
Românla-Italia. 17,30 — Telex TV. 
17,35 — Medicul vă sfătuiește. 
Gripa șl celelalte viroze respira
torii. Vorbește conf. dr. Ion Spînu. 

năzdrăvană" cu Iurle Darie șl MIhaela 
Versuri : Mircea Block. Emisiune de

17,50 — Lumea copiilor. „O familie 
Istrate. Muzica : Temistocle Popa.
Tatiana Sireteanu șl Erika Petrușa. 18,30 — Noile aventuri ale echipajului 
Val-Vîrtej. „Poveste In jurul unei săbii" (II).

Programul I șl n

19,00 — Telejurnalul de seară. — Buletin meteorologic. 19,15 — De ziua 
femeii. 19,30 — Cadran — emisiune de actualitate internațională. 20,00 — 
Festivalul internațional de muzică ușoară „Cerbul de aur" — Brașov 1969. 
Concurs de interpretare. Participă : Frida Boccara (Franța), Roy Black 
(R.F.G.), Mala Rozova (U.R.S.S.), Ghlorghl Kordov (Bulgaria), Danny Doyle 
(Irlanda), Anda Călugăreanu (România), Vlncinquerro Salvatore (Italia). 
Recital în afară de concurs susținut de Margareta Pîslaru, Glgllola 
Cinquettl șl Frankie Avalon. 23,15 — Telejurnalul de noapte. 23,30 — în
chiderea emisiunii.

CERBUL DE AUR
(Urmare din pag. I)

din 
cu- 

(în „Pădu- 
„Singurăta-

nieră particulară, redînd 
poezia șansonetei mai mult 
lorile nostalgice (în 
rea", „Cottingen", 
te", „Soare negru").

Festivalul brașovean este in
contestabil o școală a muzicii u- 
șoare.

★
Aseară, în concurs, s-au pre

zentat : Jacek Lech (Polonia) cu 
„Serenada tinereții" de George 
Grigoriu și compoziția proprie 
„La revedere, mamă" : Hanja 
Pazeltova (Cehoslovacia) inter-
pretînd „Mi-e dor de dragoste 
curată", de Marius Mihail, șl 
„Dragostea mea" de Hodan ; 
apoi Aarno Ranlnen (Finlanda) 
cu „Oglinzile mării" de Eugen 
Teger și o compoziție proprie ; 
Bent Warburg (Danemarca) dînd 
glas aceleiași melodii a Iul Ma
rius Mihail și cîntecului „Acest 
băiat este îndrăgostit de tine" de 
Bacharoch ; Conny Vink (Olan
da) interpretînd „în amurg" de 
Aurel Giroveanu și o melodie de 
Bruyn ; „Of, inimioară" de Ed
mond Deda a fost aleasă și de 
Dagmar Friederio (R. D. Ger
mană), alături de „Plutesc în

corabia visului" de Goich. Seria 
concurenților a încheiat-o Slobo
dan Stefanovic (Iugoslavia), care 
a cîntat „Nici o lacrimă" de Ion 
Cristinoiu și „Dă-mi voie să-ți 
spun draga mea" de Kovac.

★
Au trecut trei zile șl se 

vine a spune cîteva cuvinte 
pre cel mai neobosit „construc
tor" al festivalului : orchestra 
Radioteleviziunii Române, cu 
dirijorii Sile Dinicu si Gelu 
Solomonescu. Se studiază de la 
șase dimineața pînă la 12 noap
tea cu pauze de 10 minute, se 
descifrează știme, se corectează 
partituri, se respectă dorințele 
fiecărui participant, se tine sea
ma de personalitatea artistică a 
soliștilor. Este o muncă extrem 
de dificilă, care merită toate a- 
plauzele. Și, alături de orches
tră, s-a remarcat sextetul coral, 
condus de Marian Mitea, care 
completează armonia cîntecelor 
într-un mod foarte curat, fără 
ezitări, mai ales dacă ținem 
seama de rapiditatea cu care 
trebuie să fie însușit fiecare re
fren. Este o certitudine că, 
în festivalul brașovean, arta 
cîntecului face noi pași spre de- 
săvlrsire.

Pentru a înțelege temeinic însem
nătatea și factorii care au pregătit 
ivirea romanelor lui Livlu Rebreanu 
din anii maturității, felul cum s-au 
plămădit capodoperele sale „Ion". 
„Pădurea spînzuraților", „Răscoala", 
e indispensabilă o examinare atentă 
a multiplelor manifestări șl întrupări 
pe care le-a produs de-a lungul 
timpului autorul într-un încordat și 
complex efort de creație ce a fertili
zat și deschis noi perspective literatu
rii românești. E tocmai ce-și propune 
să ofere publicului cititor și, într-un 
grad mai detaliat, specialiștilor noua 
și impunătoarea ediție, cea mai cu
prinzătoare pînă acum, din Operele 
lui Livlu Rebreanu, din care 
au apărut recent primele trei volums 
reprezentînd scrierile de început, 
creația nuvelistică a prozatorului.

Arătînd într-o notă introductivă că 
„insuficienta cunoaștere a manuscri
selor, a materialului de arhivă, pre
cum și a altor surse documentare, 
dar mai ales a sutelor de articole 
publicate de Rebreanu în presa vre
mii explică, în bună măsură, erorile 
de Informație din numeroase pagini 
de critică și istorie literară, cu pri- 

. vire la geneza operei șl la atitudinea 
scriitorului în diverse etape ale exis
tenței sale (inclusiv anii ultimului 
război mondial)", autorii ediției, Ni- 
culae Gheran șl Nicolae Liu, evi
dențiază dificultățile pe care le ri
dică cercetătorului șl îndeosebi edi
torului opera lui Rebreanu, cu mult 
mai vastă și mal diversă decit s-ar 
părea, iar în anumite sectoare, de 
loc neglijabile, extrem de dispersată, 
necesitînd prin aceasta o investigație 
deosebită. Tocmai aceste neajunsuri 
și erori de informație își propune să 
le îndepărteze — printr-o restituire 
cît mai largă șl mai minuțioasă a 
scrierilor prozatorului — prezenta 
ediție, concepută în 20 de volume 
(cuprinzînd, în afară de creația nu
velistică, romanele, piesele de teatru, 
însemnările de călătorie, publicistica, 
traducerile si corespondența de in
teres literar). Așa cum se știe, opera 
lui Rebreanu prezintă în multitudi
nea articulațiilor și compartimente
lor sale și aspecte contradictorii. 
Retipărirea ei într-o ediție de 
atari proporții impune ca autorii, pe 
măsura tipăririi, să ia în conside
rare, atunci cînd e cazul (In cadrul 
aparatului critic), și să analizeze în 
spirit științific unele concepții și 
laturi contradictorii ale scrisului său, 
să expliciteze anumite sinuozități și 
chiar momente de involuție ale artei 
sale, în funcție de factorii ideolo
gici, sociali și estetici care le-au 
influențat sau determinat. în felul 
acesta ediția își va justifica o dată 
mai mult caracterul științific, aju- 
tînd la o înțelegere complexă, nuan
țată a operei și personalității scri
itorului.

Opera lui Rebreanu ne dezvăluie 
nu numai un romancier de valoare 
universală, cl și un prozator de mare 
anvergură, fecund. Autorul însuși 
arăta în acest sens că adevăratul 
creator se revelă și prin „puterea de 
a produce mult". „Nu există scriitor 
mare — afirma el — numai cu un 
volum sau două la spate. Sterpi care

«e căznesc o viață întreagă ca să 
mîzgălească cîteva pagini, chiar cînd 
au mare talent, rămîn simpli dile- 
tanți... de altfel și stiliștii care sînt 
într-adevăr creatori sînt totdeauna 
șl fecunzi. Flaubert, cel mai pasio
nat stilist, a lăsat totuși o operă 
care, împreună cu corespondența, 
cuprinde peste douăzeci de volume 
mari. Chiar și poeții care însem
nează culmi adevărate au fost mari 
și în cantitate; să pomenesc numai 
pe Goethe și Victor Hugo...". în ciuda 
diferențierilor valorice, destul de 
tranșante, scrierile care l-au consa
crat definitiv ca unul din cei mai 
valoroși creatori epici ai literaturii

nenței elementului românesc în mij
locul unor împrejurări neprielnice, 
evocat nu în motivația ei eroică, cl 
prin înțelegerea resorturilor stator
nice ale sufletului țărănesc", Tudor 
Vianu, în „Arta prozatorilor români", 
socotea apariția lui Rebreanu în lite
ratura noastră ca un „moment de 
răspîntie", cînd realismul românesc 
intră într-o nouă fază, aceea a ela
borării unor solide construcții epice, 
după ce „realismul artistic și liric" 
reprezentat de un Duiliu Zamfirescu, 
Delavrancea produsese aproape toate 
operele sale caracteristice „în cadrul 
limitat al nuvelei și schiței". Cu toate 
acestea, nici activitatea scriitorului

Liviu Rebreanu

(i-ni)
cronica literară

noastre sînt totuși strîns legate de 
nuvelistică, care le anticipa ca preo
cupări, ca arie predilectă de inves
tigație socială (cu precădere univer
sul rural), unele dintre ele prefigu- 
rîndu-le, e drept, încă palid, sub ra
portul anumitor aspecte și elemente 
componente, sau constituind chiar 
(în cazul nuvelei „Catastrofa", atît 
de intim legată de „Pădurea spînzu- 
raților") embrionul viitoarelor desă- 
vîrșite elaborări. Urmărind cu atenție 
creația nuvelistică — pe care în chip 
sistematic ne-o înfățișează primele 
trei volume ale actualei ediții — de 
la cele dintîi, modeste, încercări, u- 
nele nepublicate decît în periodice, 
trecînd apoi la scrieri reprezentative 
de acest tip : „Răfuiala", „Proștii", 
„Ocrotitorul", „Dintele", „Catastrofa", 
„Ițic Ștrul, dezertor", „Hora morții" 
etc. ai continuu senzația unei creații 
ce progresează în cercuri concen
trice, ajungînd o dată cu marile ro
mane „Ion", „Pădurea spînzuraților", 
„Răscoala" în punctul maxim al 
dezvoltării el, descrescînd în mod 
evident ulterior prin „Jar", „Go
rila", „Amîndol", cînd autorul se 
orientează spre alte medii de 
viață insuficient cunoscute și spre 
o altă problematică de scăzută, rare
fiată intensitate umană și socială. 
Considerînd romanul „Ion" ca pe o 
„largă frescă a vieții românești In 
Ardeal", văzînd tn el „eposul perma-

anterioară lui 1920, cînd apare „Ion", 
pe tărîmul nuvelei nu putea fi negli
jată, ea aducînd o optică nouă față de 
literatura semănătoristă de atunci. 
Aceasta se produce încă în 1912, o 
dată cu tipărirea la Orăștie a pri
mului volum de nuvele „Frămîntări", 
a cărui noutate tot Tudor Vianu 
i-o sesiza astfel : „Omul elemehtar 
nu mai era reprezentat în caracterul 
lui mitic și eroic, așa cum lucrul 
fusese făcut la Sandu-Aldea. Gîr- 
leanu. (...) ci în umila și precara Iul 
realitate socială, fără sentimentali
tate. în scene crude. Izolate din ca
drul de farmec și poezie al naturii, 
dar cu o putere de observație inci
sivă. care anunța un maestru". Mal 
rezervat. G. Călinescu înclină a în
trevedea „liniile operei mature" în 
nuvelele de mai tîrzlu.

Ceea ce retine totuși atenția încă 
în volumul de nuvele din 1912 și mai 
apoi si în cele următoare e o vi
ziune profund realistă a vieții satu
lui ardelean. O viață aspră, agitată, 
de conflicte și drame umane deter
minate de inegalități și nedreptăți 
sociale, ori de politica duplicitară a 
claselor dominante de învrăjbire a 
oamenilor de diferite naționalități. 
Drama Savetel din „Ofilire" se con
sumă în tăcere, ea căutîndu-și în 
sinucidere, ca șl Ana din romanul 
de mai tîrziu „Ion", unicul remediu, 
izbăvirea. Căsătorii inadecvate dic

tate de aranjamente familiale ori 
de necesități materiale, lipsite da 
orice consonantă sufletească duc. de 
asemenea, la ură între parteneri 
(„Nevasta"), la rivalități și tragice 
deznodăminte („Răfuiala"). Toma din 
„Răfuiala" îl anticipează în acest 
sens prin gelozia sa surdă, vindi
cativă pe George din „Ion". Odiseea 
lui Nicolae Tabără din nuvela 
„Proștii" ilustrează în chip semnifi
cativ existenta țăranului obidit, a 
omului simplu asupra căruia apasă 
cortegiul umilințelor și povara ine
galităților, ce-și dezvăluie cu obidă 
deznădejdea amară : „— Apoi ce să 
faci ? Cată să ne sfărmăm și să no 
izbim, dacă vrem să trăim în pîrdal- 
nica asta de lume... Așa... Ce să fa
cem ?“ O altă categorie de nuvela 
are ca subiect viața cenușie a sluj
bașilor mărunți si nu mal puțin stri
viți de inechități, existenta precară 
a unor modești funcționari aflati la 
discreția capriciilor „șefilor" tira
nici : „Ocrotitorul", „Norocul",
„Pozna", „Omul mic șl oamenii 
mari". Se pot recunoaște aici ecouri 
din proza lui Cehov, Tolstoi șl chiar 
Dostoievski. Noii Goliadkini și Akakl 
Akakievici se numesc aici — fără a 
avea însă complexitatea acelora — 
Filibaș, Ion Mititelu, oameni aflați 
mereu în pragul prăbușirii morale și 
tocmai de aceea nefirești, bizari în 
gesturi, vădind o anume alienare. Po
sibile filiații cu prozele unor Brătes- 
cu-Voinești și Bassarabescu înlesnesc 
nu numai aceste nuvele cl si o po
vestire că „Dintele", înfățișînd 
oameni ce se complac într-o exis
tență searbădă, mediocră și care, 
printr-un incident neprevăzut, au 
într-o scurtă fulgerare conștiința 
propriei vieți Irosite. Nu lipsesc în 
atari proze accentele critice, ele de
venind incisive într-o nuvelă pre
cum „Cumpăna dreptății", în care 
este satirizată justiția burgheză, îm
pletirea de interese a celor avuțl In 
dauna celor simpli și nevoiași.

Toate acestea constituie doar cîte
va exemple privind diversitatea te
matică a creației nuvelistice a lui 
Rebreanu, în realitate cu mult mai 
întinsă și variată, așa cum o demon
strează și cele trei volume publicate, 
la alcătuirea cărora se cuvine apre
ciată exigenta și scrupulozitatea edi
torilor, dovedite atît în stabilirea 
textului (confruntînd exhaustiv nu
meroasele versiuni existente, varian
tele din periodice si toate manuscri-. 
sele cunoscute), cît șl în asigurares 
aparatului critic adecvat, în prezeh-' ' 
tarea comentariilor și variantelor. 
Volumul este însoțit de un amplu șl 
temeinic studiu introductiv datorat 
prof. Al. Piru, studiu cunoscut, 
într-o formă puțin prescurtată, din 
micro-monografia consacrată lui Li
viu Rebreanu.

După numeroase serii de opere, 
unele încheiate, iar altele în curs de 
realizare din clasicii noștri, cuprinză- 
toarea ediție Rebreanu, inaugurată 
recent, se înscrie, așadar, ca un act 
de cultură menit a înlesni cititorului 
o cunoaștere în extensie și adîncime, 
în multitudinea direcțiilor, genurilor 
si altor forme de manifestare a crea
ției unuia din cei mai de seamă re
prezentanți ai literaturii române.

Adrian ANGHELESCU

Moment din spectacolul cu piesa „Idiotul" — dramatizare de Andrâ Barsacq 
după romanul lui Dostoievski — prezentat recent în premieră la Teatrul 

Nafional din București, în regia lui Alexandru Finfi

PENTRU ClNTECE DE MASĂ

CONCURSUL „ION VIDU"

Comitetul da Stat pentru 
Cultură și Arid, in colaborare 
cu Uniunea Compozitorilor din 
Republica Socialistă România, 
organizează Concursul de 
creație muzicală „Ion Vidu" 
pentru cîntece de masă, ediția 
1963—1970.

Concursul are «copul de a 
contribui la stimularea activi
tății compozitorilor în vederea 
realizării unor noi cîntece de 
masă pentru îmbogățirea con
tinuă a repertoriului formații
lor corale de la orașe și sate.

La concurs se primesc lu
crări muzicale pentru coruri 
mixte sau de voci egale, a 
cappella «au cu acompania
ment, cu o tematică variată 
inspirată din viata de azi a 
poporului nostru, piese care 
să contribuie la cultivarea 
dragostei pentru patrie și par
tid, să evoce trecutul de luptă 
al poporului nostru, cîntece 
melodioase, accesibile, care 
«ă dea glas optimismului, 
mîndriei poporului nostru pen
tru mărețele sale înfăptuiri.

Compozitori și alte persoane 
cu aptitudini muzicale pot 
participa la concurs cu unul 
sau mai multe cîntece, origi
nale și inedite, in limba româ
nă sau a naționalităților con
locuitoare.

Lucrările semnate cu un 
motto și purtînd specificația 
„Pentru concursul „Ion Vidu" 
vor fi trimise, pînă la data de 
1 Iulie a.c., pe adresa : Casa 
centrală a creației populare, 
str. Popa Soare nr. 39, Secto
rul 3, București.

Juriul central va decide a- 
supra clasificării iinale și va 
acorda cîte trei premii în bani 
pentru muzică și pentru ver
suri, precum și zece mențiuni.

De asemenea, vor acorda 
premii speciale și Uniunea 
Compozitorilor, Radiotelevizi- 
unea, Consiliul Central al U- 
niunii Generale a Sindicatelor, 
Comitetul Central al U.T.C. și 
Uniunea Asociațiilor Studen
ților.

(Urmare din pag. I)

s-a făcut mai întîi 
cunoscut numele ma
rilor noștri învățați 
din trecut, G. Țițeica, 
Dragomir Hurmuzes- 
cu, C. Miculescu, G. 
Spacu etc., pe această 
bază au promovat ei 
în activitatea univer
sitară și cred că ex
tinderea, dacă nu ge
neralizarea acestui 
procedeu, se conjugă 
astăzi perfect cu 
noua condiție, supe
rioară, care i s-a con
ferit recent școlii ro
mânești. Cu atît mal 
mult cu cît, datorită 
sprijinului larg pe 
care orîndulrea noas
tră socialistă îl acordă 
cercetării științifice, 
avem în prezent oa
meni mult mal nume
roși decît în trecut 
care rețin atenția spe
cialiștilor de pretu
tindeni.

Se înțelege de la 
sine că pregătirea de 
specialitate nu poate 
fi judecată doar după 
numărul lucrărilor 
publicate, așa cum se 
procedează astăzi de 
cele mai multe ori, ci 
după ideile noi intro
duse în știință. întru- 
cît nu cantitatea, ci 
calitatea lucrărilor 
trebuie să fie hotărî- 
toare în judecarea 
activității științifice. 
O calitate care să se 
evidențieze deopotrivă 
atît în forța de pro
pagare a ideilor, de 
difuzare a lor în spa
țiu și timp, cît și în 
posibilitatea lor de a 
fi valorificate în sfera 
activității aplicative. 
Ca student, bunăoară, 
simțeam împreună cu 
multi dintre colegii 
mei o emoție vie cînd, 
în cărțile și revistele 
consultate, descope
ream numele și reali
zările tehnico-științi- 
fice remarcabile ale 
vreunuia dintre dască
lii noștri, pe care îi 
audiam a doua zi la 
universitate. Și dacă 
unii din acești studenți 
s-au orientat mai tîr
ziu către cercetarea 
științifică, aceasta se 
datorește în mare mă
sură și exemplului ce 
l-au găsit în profeso
rii lor, unii dobîndind 
cu timpul un presti
gios renume mondial. 
Spun acestea pentru 
că, din păcate, și as
tăzi mai întîlnim ade
seori prejudecata că 
ideile cu caracter a- 
plicativ, rapid pre
luate șl valorificate în 
sfera economiei na
ționale, ar proveni 
mal mult din sectorul 
tehnic. In realitate, o 
asemenea aserțiune 
este doar o amăgire a

celor care concep fi
zica — spre a mă re
zuma la specialitatea 
mea — ca o știință 
pură, abstractă, fără 
vreo contingență cu 
tehnica. Este cunoscut 
doar că multe din des
coperirile de bază 
ale fizicii, ca princi
piul al II-lea al termo
dinamicii, de pildă, au 
plecat de la tratarea 
pur tehnică a proble
melor de specialitate. 
Iar asemenea exemple 
s-ar mai putea aduce 
șl din domeniile me
canicii, energeticii 
ș.a. In epoca noastră 
de intensă revoluție 
tehnico-științifică, ca
litățile oamenilor, che
mați să contribuie de 
la înălțimea catedrei 
universitare la forma
rea unor generații de 
specialiști pe măsura 
nevoilor economiei 
naționale, se cer a- 
preciate șl în funcție 
de aportul gîndirii lor 
la dezvoltarea științei 
aplicative.

Astăzi este un fapt 
de observație curentă 
că generațiile noi ale 
tineretului universitar 
manifestă un deosebit 
respect pentru dască
lii lor, cînd aceștia 
pot să expună la 
cursuri o seamă din 
cercetările lor perso
nale. Asemenea cadre 
universitare înregis
trează succese remar- 

1 cabile în domeniul 
convingerii auditoriu
lui, cultivă o emulație 
specifică, o vie stimu
lare a virtualităților 
spirituale specifice ti
nerilor. Șl prin toate 
aceste atribute, cursu
rile care valorifică su
perior propria expe
riență a profesorului 
dobîndesc o mare 
forță educativă. Se în
țelege de la sine că 
asemenea consecințe 
ne îndeamnă să stă
ruim și mai mult în 
a cere corpului pro
fesoral universitar a- 
tît o activitate proprie 
de cercetare, cît și 
pasiunea și talentul de 
a o analiza și înfățișa 
convingător și mobi
lizator în fața studen
ților. Astfel încît. cînd 
e vorba de o delimi
tare a criteriilor după 
care să se selecțio
neze cadrele didactice, 
să nu ezităm a stabili 
la loc de frunte și vo
cația pedagogică a a- 
cestora, așa cum de 
altfel se și preconi
zează în proiectul de 
statut al corpului pro
fesoral. Numeroase 
exemple pledează în 
favoarea ideii că o lu
crare didactică poate 
cuprinde și o sea
mă de valori știin
țifice, deosebit de 
folositoare, cu nimic

mai prejos decît cels 
întîlnite în tratatele 
tehnice de specialitate. 
Că înseși descoperirile 
științifice, în esența 
lor, au la bază un 
impuls didactic, iden
tificat în dorința de a 
înțelege clar un lucru 
sau un fenomen. Că, 
în sfîrșit, în sfera în- 
vățămîntului supe
rior, didacticul nu 
este altceva decît for
ma organizată a știin
ței în procesul trans
miterii ei oamenilor, 
astfel încît frecventa 
disociere științific- 
didactic este cel puțin 
neavenită.

Aceste criterii de 
apreciere a creați
ilor științifice șl a au
torilor lor sînt va
labile în toate părțile 
lumii. Dar în țările cu 
orînduire socialistă, 
ele sînt numai nece
sare, nu și suficiente. 
Căci în aceste țări 
munca de cercetare 
științifică se cere îm
binată cu o atitudine 
cetățenească înaltă. 
Aici omul de știință 
simte de datoria lui să 
evadeze din turnul de 
fildeș în care încearcă 
să-1 izoleze investiga
ția personală și să 
treacă direct la ac
țiunea multilaterală — 
politică, obștească — 
pentru progresul ra
pid al orînduirii noas
tre socialiste. Prin 
cercetări științifice 
fundamentale și apli
cative el poate contri
bui mult la progresul 
vieții economice, al in
dustriei și agriculturii 
prin dispozitive inge
nioase sau ameliorări 
ale proceselor de pro
ducție. Dar omul de 
știință trebuie să fie 
și un om profund 
conștient de răspunde
rile sale ca slujitor al 
învățămîntului, să ma
nifeste capacitatea și 
hotărîrea de a con
tribui la educarea co
munistă a tineretului, 
la formarea studenți
lor ca intelectuali de 
înaltă ținută și califi
care, animați de do
rința unei contribuții 
cît mai prestigioase 
la înfăptuirea politicii 
partidului de desăvîr- 
șire a operei de cons
trucție socialistă. Nu
mai în felul acesta 
profesorul de orice 
grad și din orice parte 
a țării, de orice vîrstă 
și orice specialitate va 
putea purta cu onoare 
și mîndrie titlul de 
tribun al catedrei, tot 
atît de valoros ca și 
cea mai înaltă consa
crare academică. Dar 
acest titlu se cere a fi 
nu mai puțin evaluat 
pe baza unor criterii 
sigure, obiective d« 
apreciere.
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ACOLADA. Timpul Istoric este o 
prezență atît de sesizabilă pe pămîn
tul Maramureșului încît 
— cînd 
ră așezări urbane cu largi artere 
sistematizate și sute de blocuri 
cu spinări de arici din pricina antenelor 
de televiziune — puțini localnici s-ar 
crede în vis dacă, într-o bună dimineață, 
s-ar pomeni față în față cu unul din acele 
personaje legendare care cîndva, în urmă 
cu veacuri, și-au oglindit chipul în ape
le Izei, Marei sau Vișeului. Există aici, în 
județul care ocupă doar 2,6 la sută din su
prafața țării, o viguroasă legătură cu te
zaurul spiritual al poporului întreg, că
ruia Maramureșul îi păstrează nenumăra
te șl Inestimabile mărturii ale vechimel, 
nobleței, originalității.

Dar simptomatic este faptul că trecutul

și astăzi 
munții neguroși împresoa- 

urbane cu largi 
și sute de

celor șapte exploatări miniere existente 
la Săsar, Baia Sprie, Nistru, Herja, Cav- 
nic, Băiuț șl Baia Borșa, toate mult ex
tinse și modernizate. In comparație cu 
anul 1958, producția de minereu a crescut 
de nouă ori, unele sortimente înregistrînd 
creșteri absolut spectaculoase. întreaga 
producție de minereu cuprifer din anul 
1938 se realizează acum în numai 7 zile. 
Materii prime de vitală necesitate pentru 
aprovizionarea industriei urcă într-un 
flux continuu spre suprafață, dirijat de 
acțiunea corelată a celor două zeițe tute
lare ale adîncurilor : vrednicia minerului 
șl înzestrarea tehnică, modernă.

Despre Cea dintîi se poate vorbi de 
două mid de ani încoace ; certificatul de 
naștere al celei de a doua l-a iscălit so
cialismul. Să exemplificăm cu tabloul 
comparativ al principalelor utilaje folo
site la Combinatul minier Baia Mare,

Combinatul, cea mai însemnată unitate 
prelucrătoare de metale din Maramureș, 
concentrează mari capacități materiale 
(500 milioane lei investiți) și cadre de 
înaltă tehnicitate (240 de ingineri și teh
nicieni), Rezultatele sînt pe măsură: 
căutat asiduu pe piața mondială, cuprul 
electrolitic produs aici are înalti indici 
de calitate, acidul sulfuric se realizează 
aici la cel mai scăzut preț de cost pe 
tară, specialitățile se diversifică mereu ; 
secția nouă de xantogenati. 
1968, va produce 1 670 tone 
anual.

Astfel, unite ca lemnul 
coarda vlbrîndă — pentru a 
parte, cît mai departe, una și aceeași 
săgeată — extracția minereurilor nefe
roase și metalurgia neferoasă lansează, 
împreună. în circuitul vieții economice 
românești valori tot mal mari, una și

apărută în 
de xantați

mlădios șl 
arunca de-

m LOCUL UNEI EXCEPȚII. 
„Cîtu-i Maramureșu / Nu-1 oraș ca Si- 
ghetu / Nu-i oraș ca Sighetu / Nici ficiori 
ca eu și tu...“. Dacă am vrea să facem 
exces de scrupulozitate scriptică, atunci, 
cu părere de rău, ar trebui să adnotăm 
că gloria Sighetului Marmației, celebrată 
la începutul binecunoscutului cîntec 
popular, trebuie considerată ca relativă. 
Supremația sa urbanistică, la care se re
ferea cîntărețul anonim, ieșea în evi
dență prin lipsa de concurență. Căci în 
anul 1930, ba pînă în 1948, în cuprinsul 
județului nu existau 
localități urbane.

Astăzi sînt șapte ! 
Maramureșului, cu 
45 301 locuitori în anul 1930 la 196 138 lo
cuitori în anul trecut, înregistrează unul 
din cele mal sensibile sporuri datorate

Jlnut creditelor bancare. Sighetul Marma- 
țiel se mîndrește, evident, cu lucrările sale 
edilitare, cu zonele sale verzi,- cu valoarea 
ridicată a muncii patriotice care-1 înfru
musețează de la an la an (1 051 000 lei în 
1966 ; 3 670 000 în 1967 ; 6 390 000 în 1968...). 
Dar toate acestea sînt atribute general 
valabile pentru gospodărirea localităților 
.de către consiliile orășenești și municipale 
cu sprijinul larg al cetățenilor, al tinerilor 
în primul rînd. Sighetul Marmației nu mai 
este, deci, o excepție ; dar firește cîntecul 
a rămas cîntec...

mal mult de două

Populația urbană a 
creșterea ei de la

REACȚIE ÎN LMȚ. Cea mal sim
plă analiză pune în evidență faptul că 
industrializarea este prima verigă dintr-o 
reacție în lanț de fenomene pozitive, du- 
cînd, toate, la schimbarea substanțială a 
peisajului maramureșean, cu efecte im-

amEaMwmc
Foto : S. CristianBaia Mars — pe „ecranul panoramic' al Înnoirilor urbanistica
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integrați Maramureșului, bucuroși să de
coreze cu lucrările lor impunătoarele edi
ficii social-culturale ale unui centru de 
talia Băii Mari și să-i reînnoiască astfel 
solida tradiție de „școală" artistică. Sînt 
cadre didactice ale Institutului pedagogic, 
instituție prin care orașul minerilor a 
intrat, cu fruntea sus, în familia cetăți
lor universitare. Sînt tehnicieni, proiec- 
tanți, cercetători, sînt doctori și alte ca
dre medicale, intelectuali de toate vîrstele, 
români, maghiari, germani, ucraineni, 
consacrînd în comun energii, talent și 
devoțiune pentru înflorirea continuă a 
acestui colț; de țară, bogat și aspru, bă- 
trîn și plin' de seve proaspete, culcat în
tre cute de munți șl aspirînd spre înălți
mile ’ civilizației.

RACORD LA MARELE CIRCUIT.
Petre Dulfu, scriitorul care ■ pus In 
circulația literară figura mucalitului, 
multistețului Păcală, s-a născut la Tohat, 
sat aparținînd comunei maramureșene Ul
meni. După cum se știe, eroul atîtor pă
țanii, familiare cititorilor de la cea mai 
fragedă vîrstă, avea frecvent de-a face 
cu personificarea Sărăciei. Pentru cei 350 
de cititori, țărani cooperatori, români șl 
maghiari, ai bibliotecii sătești din Mînău, 
aparținător, ca și Tohatul, comunei Ul
meni, înfruntarea lui Păcală cu Sărăcia 
pare astăzi, dincolo de frumusețea lite
rară, foarte departe. Intre timp, în Mînău 
au apărut trei elemente decisive : coope
rativizarea, știința inginerului agronom 
și mecanizarea lucrărilor, agricole prin
cipale. In 1968, an secetos, țăranii coope
ratori au însămînțat 16 ha cu cartofi, con- 
tînd să obțină 10 000 kg de cartofi Ia 
hectar. Media obținută a fost de 12 000 kg, 
dar președintele C.A.P., Vasile Păcuraru, 
ține să precizeze : „Pe zece hectare în- 
sămînțasem manual ; recolta dobîndită de 
acolo — 8 000 kg Ia ha. Pe celelalte șase, 
am însămînțat mecanizat: de acolo am ob
ținut 30 000 kg la hectar. Sfînt lucru — 
mecanizarea !“

Cînd argumentele de acest gen se pot 
vedea la cîntar, devin într-adevăr ire
zistibile. Ca în mai tot Maramureșul, și 
dealurile Mînăulul au cunoscut o schim
bare de destin : plantările pomicole. 12 
hectare de pantă, pămînturl erodate de 
ploi, tradițional cultivate cu porumbiști 
sărace (de pe care se obțineau, la un loc, 
venituri agricole de 10—11 000 lei), vor 
aduce, devenite livadă de meri, între 
80 000—100 000 lei ; asta încă de la primul 
rod preconizat. Calcul pretimpuriu 7 
Oamenii s-au învățat să facă planuri 
realiste, să lupte pentru înfăptuirea lor, 
să le întreacă. Unul dintre efectele supe
rioare ale cooperativizării a fost că lupta 
omului cu natura a crescut în eficiență. 
Cooperatorii din Mînău și-au unit forțele 
cu ale celor din mai multe sate învecinate 
pentru a îndrepta cursurile Cernei și Alu- 
nișului ; șantierul „țărănesc" de hidro
ameliorații Ulmeni—Sălsig—Mînău a sal
vat de pe 2 500 hectare o producție agri
colă în valoare de 800 000 de lei.

Consecința firească a muncii tenace, fer
tilizată de știință, este creșterea bună
stării. Directorul școlii din Mînău, Petre 
Oanță, făcea următoarea observație : „Am 
venit aici în 1964. Atunci erau, în tot sa
tul, șapte case noi. Astăzi pot fi numărate 
260 de case noi. Șl n-au trecut decît patru 
ani".

Cinci dintre cele peste 180 de sate mara
mureșene a căror electrificare a devenit 
posibilă prin Intrarea în funcțiune a unei 
stații de 110 kv șl interconectarea la siste
mul energetic național, aparțin comunei 
Recea. La Recea, din pămîntul căreia se 
alimentează cu fructe și legume Bala 
Mare, curentul electric e pus temeinic la 
treabă și în sectorul aparaturii casnice : 
peste 400 de televizoare, 800 de aparate de 
radio, 100 frigidere. Media anuală de con
strucție a caselor noi în Recea este de 
80—100.

Toate aceste exemple — și cîte altele 
s-ar putea adăuga — argumentează cu so
brietatea cifrelor, a realităților despre su
perioritatea organizării socialiste a agri
culturii, despre verificarea practică a .ca
racterului științifia al politicii partidului 
de dezvoltare a agriculturii socialisto.

cel mai îndepărtat șl zilele contemporane 
nouă se unesc, ca două jumătăți de aco
ladă, pentru a celebra perfecta integrare 
a ținutului în destinul patriei. Un docu
ment de piatră ca silueta goticului turn al 
lui Ștefan, ridicat la 1 347, se valorifică 
estetic în centrul Băii Mari, oraș în care 
un sfert de veac de orîndulre socialistă 
a adus relevabile sporuri de urbanitate 
modernă. O înfloritoare cooperativă agri
colă de producție se află pe pămîntul ve
chii comune Cuhea, cîndva reședința lui 
Bogdan Vodă, de unde voevodul, trecînd 
munții la 1359, a descălecat cu vitejii lui în 
Moldova. Intre zidurile greoaie, late de 
un metru, ale fostei monetării habsbur- 
gice, pulsează astăzi febril viața com
binatului minier Baia Mare. Iar lemnul 
pădurilor maramureșene, lemnul din care 
a fost întocmită la leat 1364 bisericuța 
din leud, cel mai vechi monument de 
artă populară, cu scara ei dintr-o singură 
bucată cioplită cu tăieturi ondulate din- 
tr-un trunchi, — lemnul, deci, a fost ales 
șl pentru a servi unui monument Închinat 
dramaticului secol XX : ansamblul statuar 
cu care Maramureșul, prin dalta lui Vida 
Geza, cinstește memoria Omului, a 29 de 
partizani, eroi uciși de fasciști acum un 
pătrar de veac, la Moisei, în dunga pă
durii. După cum, căutînd să aflăm înde
părtatele rădăcini în timp ale unor do
cumente de cultură contemporană,_ să zi
cem recenta culegere literară „Pagini ma
ramureșene", sau pur șl simplu diplomele 
eliberate absolvenților de Institutul Peda
gogic din Baia Mare — vom găsi cealaltă 
Jumătate a acoladei tot acolo, în Ieudul 
medieval, în podul bisericuței, între pa
ginile „Sbornicului" din 1543 șl în rîndu- 
rlle celei mai vechi pravile românești 
scrisă de mînă și în slovele unei epistolii, 
pentru a ne aduce astfel aminte că, încă 
pe vremea cînd zimbrii mai tropoteau,slo
bod, la leud, în bisericuța din esență de 
lemn, copii al acestui pămînt învățau a 
citi și scrie românește.

VIOARA ÎNTÎIA. Nimic nu a apă- 
rut, așadar, pe teren gol. în schimb totul 
a fost redimensionat. Aurul, argintul, 
plumbul, cuprul, zincul, marile bogății 
subterane ale Maramureșului n-au intrat 
nici ele de azi de ieri în circuitul vieții 
economice. Mineritul a început pe aceste 
meleaguri încă înaintea erei noastre ; dar 
trec treisprezece veacuri pînă ce mărturii 
scrise fac cunoscută truda scormonitori
lor subpămiînteni din Baia Mare. Baia 
Sprie, Cavnic. Baia Borșa etc. Numai că 
ultimii douăzeci de ani, respectiv epoca 
de după naționalizarea principalelor mij
loace de producție, amplifică totul, res
tructurează totul — ca o consecventă 
aplicare a politicii partidului de indus
trializare socialistă a tării, de valorificare 
superioară a tuturor resurselor noastre 
naționale. Maramureșul a intrat „în cir
cuit". Mine noi s-au deschis la Toroioa- 
ga, Bîrloaia. Ilba și Șuior, adăugîndu-se

avînd ca reper anul 1968 față de 1955. 
Numărul perforatoarelor a crescut de trei 
ori, al locomotivelor de 7 ori. al sorepe- 
relor de 14 ori, al mașinilor de încărcat 
de 5 ori, al troliilor pneumatice de 7,5 
ori, al vagonetelor de 4,5 ori. al ventila
toarelor de 7,7 ori. (E nevoie să amintim 
că, raportate la perioade ceva mai vechi, 
multe dintre aceste date nici nu prezintă 
termen de comparație 7) încă din 1960 
transportul pe galerii este complet meca
nizat. Nivelul de mecanizare se reflectă în 
consumul de energie electrică : de 10 ori 
mai mare în ’68 față de anul naționali
zării. Subteranul maramureșan avînd azi 
mușchi de oțel și nervi electrici — nimic 
mai firesc decît ca fiecare 
rile colosului să declanșeze 
mari dislocări de minereu, 
și nevoilor lui productive.

Drumul, cu această destinație, 
pe teritoriul României. Altădată 
mult mai scurt. Ce să însemne asta ? Ni
mic altceva decît că azi, la noi, acționea
ză omniprezent un atribut major al In
dustriei moderne : acela de a conferi va
lori tot mai înalte materiilor prime. 
Altădată comorile minelor din Maramureș 
luau calea străinătății, vîndute ieftin ca 
materiale brute ce erau, pentru ca apoi, 
întorcîndu-se acasă cu înnobilarea adusă 
de prelucrarea metalurgico-chimică, să 
fie plătite cu prețuri greu imaginabile. 
Acestei practici, proprie unei economii 
slab dezvoltate, Maramureșul din epoca 
socialistă i-a pus cu hotărîre capăt.

Mai întîi, la nivelul „filtrului" : uzi
nele de preparare, ca aceea centrală din 
Baia Mare, dotată cu utilaje românești, 
sau ca aceea inaugurată anul trecut 
Săsar Vest, de mare capacitate, sau 
flotațiile din Băiuț și Baia Borșa, 
ghează la captarea fiecărui grăunte 
metal neferos.

După aceea, la nivelul recuperării. Pro
cedee științifice de exploatare și prepa
rare. elaborate de cercetătorii Centru
lui de cercetări miniere — creație băi- 
măreană relativ recentă — infuzează unor 
materii aparent 'Pierdute centru indus
trie o nebănuită și uriașă regenerare. Noua 
tehnologie de prelucrare a zgurilor me
talurgice 
tratelor 
vegeteze 
darnice", 
centrală 
mai anul trecut metale în valoare 
circa 5 milioane lei. Alte studii în elabo
rare, cu privire la utilizarea ultrasune
telor. a agenților biologici în preparare 
etc., sînt tot atîtea căi prin care știința, 
actlonînd ca nemijlocită,, forță de pro
ducție. va spori eficienta economică a 
mineritului.

In sfîrșit. 
tr-o a treia 
talul extras 
prin metamorfoze radicale la Combinatul 
chimico-metalurgic și la Uzina 1 Mal. 
înnoit structural In anii socialismului.

aceeași imitate de zăcămînt sporind prin 
muncă și inteligentă comori îngropate 
din vremuri fără nume în adîncurile de 
piatră ale Maramureșului.

dintre mișcă- 
mari, 
oferit

tot mai 
omului

e lung 
era cu

la 
ca 

ve
de

rezultate de la topirea concen- 
nu numai că nu a rămas să 
în dosarele comunicărilor „aca- 
dar. introdusă rapid la Uzina 
de preparare, a recuperat nu

de

la nivelul prelucrării, în- 
etapă a devenirii sale, me- 
din bazinul băimărean trece

plăci aglomerate, mobilă corp, 
curbată) plus perspectiva imediată 
fabrici de furnire estetice. O în- 
monografie poate fi dedicată a- 
unități de vază, competitivă pe

...ȘI ORCHESTRA. Dar mineritul, 
cu prelungirile sale, nu este decît vi
oara întîia într-o orchestră industrială 
mereu mai complexă. Mașinile purtînd 
marca Uzinei mecanice de mașini și uti
laj minier din Baia Mare — U.M.M.U.M. 
încărcătoare, trolii. transportoare și al
tele — ies din perimetrul minier pentru 
a-si semnala zilnic utilitatea pe șantiere, 
inclusiv la Porțile de Fier.

Munții străbătuți de Iza și de Mara 
au fost si au rămas bogati în păduri; 
ca elemente simbolice și reprezentative 
pentru exploatarea „aurului verde" erau 
— perfect indiferente la scurgerea veacu
rilor — toporul și tapina. Replică la a- 
ceastă „tehnică", odinioară exclusivă, este 
astăzi impunătorul complex de industria
lizare a lemnului din Sighetul Marma- 
țiel. cu cele patru fabrici ale sale (de 
placaj, 
mobilă 
a unei 
treagă 
cestei
plan mondial; să reținem numai două 
cifre. Prima : între 1965 șl 1969 valoa
rea producției, trecînd de la zeci la sute 
de milioane, a crescut cu 521,6 la sută, 
și a doua : peste 40 la sută din totalul 
producției combinatului e destinată ex
portului.

Mai mici, dar onorîndu-și rangul ofe
rit de apartenența la o economie în plină 
dezvoltare, întîlnim pe cuprinsul județu
lui fabrici ca „Unitatea" din Sighetul 
Marmației, din a cărei producție cîte un 
tricotaj revine fiecăruia al 10-lea locui
tor al tării ; fabrica de prelucrare a tul
pinilor de in din Ulmeni — avanpost 
industrial, apărut în 1968, într-o zonă 
„neatinsă"; fabrica de alcalojzi din VI- 
șeul de Sus. fabrica „Agrofruct" din 
Baia Mare, noua întreprindere poligra
fică șl altele — un total de 26 unități 
industriale republicane. Apoi mai este 
mulțimea de unități ale industriei locale.

Capitolul despre tabloul înfloritor al in
dustrializării nu poate fi încheiat fără 
a sublinia că în perioada anilor 1965— 
1968 investițiile acordate pentru dezvol
tarea Maramureșului s-au cifrat la 
3 500 000 000 lei ; iar dacă acestor miliarde 
le mai adăugăm și suma alocată pe anul 
în curs, ajungem la constatarea 
ultimii cinci ani, fiecărui locuitor 
dețului i-a revenit, din fondul de 
tiții, suma de 10 000 lei. Care sînt
cințele în traiul de zi cu zi al maramu
reșeanului ?

că, în • 
al ju- 
inves- 
conse-

: • ’ j
industrializării șl dezvoltării, pe aceas
tă bază, a orașelor. Deceniu după dece
niu. gradul de urbanizare și densitatea 
populației au crescut, într-un raport 
direct proporțional cu apariția combina
telor, uzinelor, fabricilor maramureșene ; 
e de remarcat că ponderea populației ur
bane în raport cu totalul populației este 
mai mare în Maramureș (43,4) față de 
media pe țară (38,7). Acestea sînt datele 
anului 1967. Dar în anul 1938, același 
raport era net defavorabil Maramureșului 
care abia 
gradul de 
21,4).

Acest 
bunăoară, umicnuu, pen
tru Grlgore Pop, pentru loan Laiș, oa
meni născuți pe la Sarasău, pe la Vadul 
Izei, pe la Săpînța, fii de plugari, de 
țapinari, de cărăuși, trecerea la condiția 
de muncitori industriali calificați, sala- 
riați la Combinatul de industrializare a 
lemnului din Sighetul Marmației și, im
plicit, la condiția de cetățeni ai muni
cipiului. Mai fiecare familie oferă indus
triei municipiului mai mult decît o sin
gură pereche de brațe. Primul secretar 
al comitetului municipal de partid, tova
rășul Nicolae Roman, subliniază: „Din 
totalul de 37 000 de oameni cîțl formează 
populația orașului nostru, peste 12 000 
sînt muncitori în producție. Dar Sighetul 
e și un oraș unde se învață intens, un 
oraș cu 225 săli de clasă. Avem astfel 
mulți tineri în școli, la liceul Industrial, 
la grupul școlar forestier, de unde pro
moții noi de maiștri, tehnicieni, munci
tori specializați vor veni curînd să-și 
fructifice cunoștințele în sfera produc
ției. Devenim un oraș muncitoresc".

Și parcă încă acum cîțiva ani, nota 
dominantă mai era dată (cel puțin pe 
străzile principale) de silueta moroșanu-' 
lui coborît dintr-un sat de munte „la 
tîrg", ezitînd între cîteva magazine din 
centru, cu aerul că nu se simte nicăieri 
la îndemînă.

Peisajul citadin a încetat de a fi excep
ția singulară în „vechea țară" a haiducu
lui Pintea. La Sighetul Marmației se con
struiesc, bineînțeles, blocuri modeme, con
fortabile ; acest fapt în sine nu mai poate 
însă singulariza „cîtu-1 Maramureșu" ora
șul de la poalele Solovanului. Căci blocuri 
de locuințe se înalță în toate „Băile" mi
niere, la Sprie, la Borșa, bineînțeles la 
cea Mare, la Cavnic; locuințe frumoase 
se fac peste tot — iar localitățile, gravitînd 
în jurul Băii Mari, Săsarul și Lăpușelul, 
s-au înnoit în proporție de 90 la sută. 
Numai în ultimii 8 ani în județ au fost 
predate la cheie (după expresia atît de 
scumpă constructorilor) 9 500 de aparta
mente ; iar în acest an, tot în orașe și 
centre muncitorești, se vor adăuga alte 
1 300 de apartamente construite din fon
durile statului. Lingă acestea — sutele 
de locuințe ridicate de cetățeni cu spri-

ajungea la 
urbanizare a

două treimi din 
țării (14,3 față do

interval de
pentru Ștefan Borleanu, pen-

timp a însemnat,

portante pentru condițiile de trai, cu im
plicații profunde în climatul spiritual — 
elementul tradițional și produsul contem
poraneității regăsindu-se într-o sinteză 
nouă, echilibrîndu-se fericit. Cea mai sim
plă analiză evidențiază justețea politicii 
economice a partidului nostru, preocupa
rea susținută pentru dezvoltarea armo
nioasă a tuturor zonelor țării, pentru va
lorificarea resurselor și posibilităților fie
cărei localități.

Dezvoltarea accelerată a întreprinderi
lor din cadrul municipiului Baia Mare șl, 
implicit, a orașului însuși, a cerut insistent 
soluționarea problemei apei industriale și 
potabile. Darea în folosință a barajului 
șl lacului de acumulare de pe valea Fi- 
rizei, cu o capacitate de 320 milioane mc, 
cit și a stației noi, ultramoderne, de ali
mentare cu apă au constituit rezolvarea 
problemei și în același timp s-a deschis 
cronica amenajării unei baze turistice de 
mare Originalitate, nou venită în familia 
de frumuseți naturale —> faimoasele pei
saje ale Rodnei, Gutinulul, Țibleșului, Lă- 
pușului.

Oamenii care vin zilnic la lucru sau se 
duc să-și petreacă în preajma orașului 
zilele de odihnă au nevoie de mijloace 
de transport; de aici apariția mijloacelor 
de transport în comun în toate locali
tățile urbane, de aici modernizarea căilor 
de comunicație (50 km numai anul trecut, 
38 mii mp pavaje, 43 milioane lei alocați 
de bugetul județean pentru lucrările din 
anul curent).

Pentru a exploata rațional pădurile din 
zona Sighetului, mașinile grele ale între
prinderilor forestiere urcă. într-un asalt 
continuu, pantele munților: tractoare, 
mașini de încărcat-descărcat-apropiat me
canic. Fiii și nepoții țapinarilor — ne 
spune directorul I. F. Sighetul Marmației, 
ing. Alexandru Ofrim — folosebc fierăs
trăul electric, buldozerul, funicularul; 
după școlarizarea generală și profesiona
lă s-ar mal putea ei decide să renunțe, 
acolo sus, în cabanele noastre, la radio, 
la cărți, la ziare, la asistența medicală ? Pe 
urma șenilei de tractor urcă, de aceea, 
medicul, electricianul, librarul.

Una condiționată de cealaltă, verigile 
industrializării socialiste au ajuns astfel 
alfa și omega șl în viața Maramureșului. 
Băimărenii, pe drept cuvînt mîndri de 
perspectiva blocurilor înalte, în culori lu
minoase, de modernul cinematograf „Da
cia11, cu 800 de locuri, de siluetele profi
late ale unor edificii — în construcție, ca 
noul sediu al comitetului județean de par
tid, spitalul cu zece etaje sau casa de cul
tură a sindicatelor, băimărenii, deci, tră
iesc într-un oraș muncitoresc care atrage 
magnetic și oameni de pe alte meleaguri. 
Sînt tineri ingineri constructori, absol
venți de un an-doi, ca Doina Couți sau 
Laura Mic, coordonînd șantiere. Sînt ti
neri artiști plastici, ca Nlcolae Apostol, 
Mihai Olos și mulți alții, primiți cu grijă

TEZAURUL. Etnografii, și nu nu
mai ei, sînt de acord i ar fl păcat ca In 
matca nouă a unor remarcabile racorduri 
la citadinism, bogatele tradiții de artă 
din satul maramureșean, cu rădăcini în 
veacuri, să fie constrînse a ceda teren. 
Ele trebuie încurajate șl duse mal de
parte.

Vestițil meșteri cioplitori de șl mai 
vestite, porțl maramureșene, ca Gheorghe 
Borodi, din Vadul Izei, sau Gavrilă Utan, 
din Veleni, primesc mereu comenzi (și 
nu numai din raza județului) pentru 
aceste minuni de simțire, de echilibru și 
rafinament artistic care sînt stîlpil în
crustați ai porții. După cum observa cu 
atîta justețe artistul poporului Vida Geza, 
Maramureșul are un caracter deosebit de 
unitar ; totul e închegat aici — oameni, 
port, obiecte, case, vorbă, cîntec, joc
— totul constituie, din unghiul ori
ginalității, o lume. Dacă această celulă 
spirituală de neprețuit, aparținînd po
porului nostru, a izbutit în vremuri vi
trege să-și mențină specificitatea, cu atît 
mai mult se cuvine ea păstrată în epoca 
noastră de înflorire, cu atît mal mult 
trebuie transmisă viitorimii. De aici, pro
punerea artistului : un sat întreg să fie 
declarat muzeu — poate Călineștii, pe 
Valea Cosăului, — cu casele lui din 
bîrne, cu morile lui de apă, cu piua sa 
de bătut pănura, cu joagărele sale primi
tive, vorbindu-ne toate, cu elocință, des
pre simțul armoniei si sănătatea spiritu
lui.

Pînă la studierea acestei propuneri, să 
notăm că muzeul din Sighetul Marmației
— inaugurat în 1926 prin strădania pro
fesorului Gheorghe Vornicu, acum pen
sionar — posedă astăzi o splendidă colec
ție cu 120 de măști utilizate în teatrul 
popular și la sărbătorile folclorice, piese de 
păcurărit (ciobănit), covoare țărănești în 
culori vegetale, țesute la finele secolului 
XVII — începutul secolului XVIII, picturi 
pe scîndură și pe sticlă (secolul XVIII— 
XIX), mai multe porți țărănești.

Comorile cele mal de preț sălășluiesc 
Insă în oameni, în talentele lor vii, țîș- 
nind mereu, aidoma zecilor de izvoare 
minerale ale ținutului, dintr-un prea plin 
al adîncurilor. Patrimoniul folcloric ma
ramureșean e afirmat cu strălucire de 
formații vestite, ca cele din Botiza, Curtu- 
iușul Mare, Mireșul Mare, corul căminului 
cultural din Ardusat și altele, o nobilă șta
fetă a dragostei de frumos. Cît despre 
prețuirea dobîndită în anii noștri, s-ar 
putea spune, metaforic, că artiștii popu
lari își învelesc căminele culturale cu 
medalii în locul olanelor. Numai faimoa
sa formație a căminului din Vadul Izei 
a obținut, la al VIII-lea concurs muzical- 
coregrafic pe țară, trei locuri fruntașe, 
prin arcușul lui Gheorghe Covaci (Cioa
tă), prin glasul Măriei Trifoi Vîrsta, prin 
ansamblul folcloric „Stîna maramureșea
nă". Pe undele 
ebonit, pe micile 
de valurile Izei 
țara.

radio, pe discurile de 
ecrane, talentul legănat 
pornește să cucerească

★
Scriam, Ia începutul acestor rîndurl, 

că trecutul și epoca noastră, de multiple 
împliniri, se întregesc reciproc, formînd, 
cu toate contrastele lor izbitoare, — ori 
poate tocmai datorită contrastelor — o 
unitate iradiind de semnificații. O nouă 
acoladă leagă prezentul de viitor, de 
ziua de mîine a unui Maramureș înflori
tor care, în pas cu întreaga țară, urcă 
pe noi trepte de progres și civilizație.

...Maramureșul e țară veche, zio cîn-...Maramureșul e 
tecele.

Au dreptate.
...Maramureșul e 

vremea.
Și are, iarăși, de

matcă nouă, spune

mii de ori, dreptate.
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INTERVIU CU RENE CASSIN, LAUREAT

AL PREMIULUI NOBEL PENTRU PACE, DESPREj

cărora 
canicule 
grade.

vara atin- 
de 60—70 

Canalele de

O cameră de hotel în Geneva. Profesorul RENfî CASSIN. laureat 
•1 premiului Nobel pentru pace, ne întimpină de la ușă cu o efuziune 
tinerească ce sfidează cel 82 de ani ai săi.

— Mă bucur să întilneso un ziarist român. Am cunoscut România 
anilor 30, am colaborat cu Nicolae Titulcscu, am avut nenumărate con
vorbiri cu Elena Văcărescu. In calitate de fost combatant in primul 
război mondial, am zăbovit în fata monumentului de la Mărășești, 
simbol al vitejiei șl al dragostei de patrie a poporului român. Pe Calea 
Victoriei, la București, m-am simțit adesea ca în Parisul meu, am în- 
tîlnlt prieteni nenumărațl, oameni cu suflete mari, generoase. Azi. cînd 
s-a reînnodat firul întrerupt de anii întunecat! al războiului, oamenii de 
stat, oamenii de știință și artiștii români sînt prețuiți la noi pentru com
petența lor, pentru valoarea lor demnă de respect.

Profesorul Ren6 Cassln nu este numai un mare prieten al României, 
ol șl o personalitate cu renume mondial. Fost președinte al Curții euro
pene pentru drepturile omului, al Comisiei Națiunilor Unite pentru 
drepturile omului (între anii 1946 și 1969), al Academiei de științe morale 
șl politice a Franței, președinte al Institutului de științe internaționale, 
el este principalul autor al textului, azi cunoscut în întreaga lume, al 
Declarației universale a drepturilor omului din 1948.

Convorbirea noastră începe firesc t

<— Recent ați lost distins cu 
premiul Nobel pentru pace. 
Cum apreciati atribuirea aces- 
tei înalte recunoașteri a activi
tății dumneavoastră în contex
tul international 7
Comitetul premiului Nobel a 

vrut, din cite am înțeles, să cinsteas
că pentru întîia oară de la apariția 
Cartei Națiunilor Unite eforturile 
întreprinse pentru apărarea dreptu
rilor omului, eforturi constînd în 
primul rînd în inițierea Declarației 
universale a drepturilor omului și 
apoi în acțiunile desfășurate timp de 
20 de ani în vederea adoptării de că
tre Adunarea Generală a O.N.U. a 
Pactului consacrînd această declara
ție.

Contextul internațional în care am 
primit această distincție ? Drepturile 
omului sînt prea adesea violate — 
și nici un sacrificiu nu este prea 
mare pentru a impune respectul lor. 
Este o cauză căreia trebuie să-i con- 
sacrăm toate eforturile noastre.

— Actuala sesiune a Comisiei 
Națiunilor Unite pentru dreptu
rile omului examinează pentru 
a doua oară consecutiv evolu
ția acestei probleme în Africa 
de Sud. Care sînt dimensiunile 
politicii de apartheid în a- 
ceastă regiune a lumii 7 Sîn- 
teți de acord că apartheidul 
prezintă numeroase analogii cu 
nazismul și că constituie o a- 
menințare împotriva păcii și 
securității internaționale 7

*— Din nefericire, trebuie să spun 
că această apreciere corespunde în
tru totul realității. După război, 
cînd Declarația universală a dreptu
rilor omului a fost supusă membri
lor O.N.U., ne-am lovit de poziția 
guvernului Africii de Sud, care s-a 
abținut de la vot. Motivul ? Artico
lul 2 al declarației, care condamnă 
discriminarea rasială, pornind de la 
ldeea că toți oamenii au un poten
țial moral, intelectual egal ; or, în 
această parte a lumii, egalitatea în
tre rase este o ficțiune.

Imaginațl-vă această aberație : oa
menii lucrează laolaltă o zi întreagă, 
dar seara 11 se spune unora dintre 
el — majorității — că din acel mo
ment nu mai au nici o valoare, că 
nu mai reprezintă nimic. Sînt oa-

desia de sud. ea este contaminată 
de rasismul sud-african și procla
marea independentei sale constituie 
un simbol al acestei contagiuni. Si 
aici ne aflăm în fata unei mari 
primejdii, întocmai ca șl în cazul 
Africii de Sud.

— Vorbim despre drepturile 
fundamentale ale omului. Or, 
oamenii constituie comunități u- 
mane, națiuni. Ce legătură este, 
din punctul de . vedere al re
lațiilor internaționale. între 
drepturile omului si drepturile 
popoarelor 7 In această corela
ție. ce loc ocupă ideea de in
dependentă națională, respectul 
pentru suveranitatea națională a 
tuturor statelor, mari sau 
mici 7

— Aș vrea să răspund prlntr-o 
observație laterală, dar în directă 
relație cu această problemă. După 
părerea mea. ceea ce omenirea n-a 
reușit încă, dar va trebui să rea
lizeze. este dezrădăcinarea ideii de 
inegalitate și înrădăcinarea ideii de 
egalitate. Declarația universală a 
drepturilor omului are la bază 
principiul după care, în cadrul u- 
nei comunități umane individul 
trebuie să se bucure de posibili
tatea deplinei dezvoltări a perso
nalității sale. Aceasta înseamnă că 
el trebuie să dispună de toate fa
cilitățile pe care societatea 1 le 
poate oferi în acest scop. Pe plan 
international. aplicarea acestui 
principiu se traduce prin dreptul 
fiecărui popor constituit în națiune 
independentă de a-sl conserva toa
te atributele suveranității. Diferite 
rezoluții adoptate de Adunarea Ge
nerală a Națiunilor Unite de-a lun
gul anilor au consacrat această Idee. 
Pactul Internațional al drepturilor 
omului, pe care Națiunile Unite vor 
fi chemate să-l ratifice, prevede că 
toate popoarele au dreptul de a dis
pune de ele însele, că acest prin
cipiu constituie o condiție prealabi
lă a garantării tuturor drepturilor 
fundamentale ale omului. Insăsi Car
ta Națiunilor Unite se reclamă, de 
altfel, din acest ideal spiritual șl 
juridic. Iar Carta a fost adoptată 
deopotrivă de țările mici, ca șl do 
cele mari.

Organizația Națiunilor Unite re
prezintă astăzi 128 de state. Prin
tre acestea se află unele care nu
mără chiar mai puțin de un mi
lion de oameni. S-ar putea pune 
întrebarea : „Cum poate un aseme
nea stat să-și asigure o indepen
dentă economică si. deci, o existen
tă națională independentă Se
cretarul general al O.N.U., U Thant, 
și-a manifestat chiar îngrijorarea în 
legătură cu această problemă a u- 
nor state așa-zis „parcelare". Cred 
că trebuie să li se asigure un mi
nimum de securitate economică, 
pentru a li se garanta astfel inde
pendenta. Ele au dreptul la consi
derația celorlalți, iar ceilalți — cu 
atît mal mult statele mari — au 
obligația de a le respecta indepen
dența. începînd prin propria recu
noaștere și propriul respect fată de 
aceste state mici. Aș spune chiar 
că întreaga comunitate internațio
nală are obligația de a apăra ță
rile mici împotriva poftelor celor 
mari. Ce valoare ar avea, altmin
teri. abolirea colonialismului dacă 
în interiorul Națiunilor Unite co
loșii ar avea libertatea de a călca 
în picioare pe cei mici ? Arma ce
lor mici este dreptul. Tar dreptul 
trebuie respectat, de vreme ce s-au 
creat mecanismele Juridice care-i 
proclamă.

— Sesiunea Comisiei dreptu
rilor omului va studia proble
ma educației tineretului, așa 
cum este enunțată prin rezo
luția inițiată de România si a- 
doptată de Adunarea Generală 
a Națiunilor Unite. Care sînt 
măsurile de natură a asigura 
tineretului dezvoltarea sa în 
spiritul exigentelor vremii 
noastre T

— Ideea educației tineretului îmi 
este foarte familiară. Sînt educa
tor încă din tinerețe, am rămas si 
voi rămîne educator pînă la moar
te. Sînt ferm convins că tineretu
lui trebuie să ne adresăm, pentru 
a face să înflorească marile Idei ale 
umanității. înaintea oricăror măsuri 
de ordin national sau international, 
educația este esențială. Nici o mă
sură nu poate fi tradusă în viată, 
dacă nu există oamenii necesari pen
tru aceasta.

Oamenii din generația mea au 
luat contact cu o lume pradă a- 
narhlel, o lume a dezordinii. Ne-au 
trebuit 50 de ani pentru a obișnui 
lumea să dialogheze pe plan mon
dial. să creeze lnstltutii Internatio
nale. cadrul juridic al relațiilor din
tre state. El bine, sarcina de vii
tor a tineretului este de a trans
forma acest cadru într-un organism 
viu. Cînd tinerii întreabă „ce este 
de făcut ?“. le răspund: „Unitatea 
lumii; și această operă vă revine 
vouă". înțeleg prin „unitate" o con
viețuire creatoare. In cadrul căreia 
geniul fiecărui popor să-șl aducă 
contribuția sa specifică. O con
viețuire care să nu fie rigidă. în- 
trucît este loc destul pentru infi
nita diversitate a spiritului uman, 
varietate în care trebuie să ve
dem baza dezvoltării tuturor. Așa
dar. văd profilîndu-se o generație 
educată în spiritul respectului pen
tru demnitatea umană, pentru e- 
galitatea în drepturi a tuturor oa
menilor și a tuturor popoarelor.

Horia LIMAN

Pămîntul UzbekistanuluL 
De o parte — terenuri fer
tile, de o frumusețe mirifi
că, scăpărînd în bătaia soa
relui. De alta — zone cu 
bălți pe jumătate secate, 
cuprinse în cearcăne de 
sare, cu pustiuri în ni
sipul 
ge 
de 
irigație, de desimea pă
ienjenișului, atacă din toate 
părțile aceste pustiuri, re- 
ducîndu-le. Lupta cu natu
ra repurtează aici mari vic
torii. La Fergana am vă
zut sute și mii de hectare 
de pustiuri fertilizate 
plantate cu bumbac.

Priveam din avion a- 
ceastă hartă pestriță, ve
deam aievea, ca pe un e- 
cran fierbinte șl fumegos, 
splendorile ce se derulau 
sub noi. Triunghiul acestor 
splendori îl formează ora
șele Samarcand, Buhara șl 
Hiva. Samarcandul, mirea
să albastră, stă cuprins în
tre Buhara și Hiva, mire
se albe — în vecinătăți 
care la scară asiatică nu
mără sute de kilometri. Ca 
splendoare, Samarcandul 
stă în frunte, deși numai 
cu 7 vestigii ilustre, Buha
ra are 65, risipite în în
treaga cetate, iar Hiva 
poate tot atîtea, dar adu
nate într-un singur com
plex solid șl foarte bine 
păstrat. Verticalele mina
retelor smălțuite, orizonta
lele curților largi, planu
rile înclinate ale scărilor 
cu trepte de o jumătate de 
metru fiecare, cioplite ca 
pentru uriași, legendele 
care circulă pretutindeni, 
aromele languroase ale 
unor plante — toate te 
poartă în mirajul unei lumi 
aparte. Ieși năucit dintr-un 
medres și intri năucit în
tr-un mecet, urci gîfîind 
un minaret de peste 60 de 
metri, sau cobori într-o ne
cropolă încîlcită șl ti se 
pare mereu că n-al pri
ceput nimic, că toate aces
tea vin de dincolo de 
trec dincolo de tine, 
lindu-te.

Numai 
punctează 
din acest

Și

tine, 
oco-

Iată, la Buhara, mauso
leul Samanizilor, domni
tori de obîrșie persană. 
Sîntem în secolul XI. Ulti
mul Samanid nu are ur
mași de parte bărbătească 
și, ca să nu se piardă di
nastia, a ordonat să se lan
seze prin înțelepții curții 
zvonul că el n-a murit, ci 
că a plecat doar să-și vizi
teze strămoșii. Drept dova
dă, el a lăsat la cele două 
capete ale mormîntulul 
două deschizături orizonta

tistică, în fruntea tuturor 
monumentelor din Uzbe
kistan.

Nu departe de acest 
mausoleu se afla fîntîna lui 
Ayub, cam de aceeași di
mensiune, dar în alt stil. 
Aici se vede limpede os
tentația ornamentului. Le
genda spune că în secolele 
în care Buhara ducea o 
acută lipsă de apă, un 
imam, pe nume Ayub, a lo
vit pămîntul cu o vergea 
și numaidecît a țîșnlt o apă

Peste drum, un lac sub 
apa căruia duc 42 de trep
te de piatră. E lacul din 
care se lua odată apă po
tabilă.

Etatea acestor orașe? La 
Samarcand, fiecare zid șl 
fiecare vitrină vestesc, prin 
afișe, jubileul a 2 500 de ani 
al cetății. La Buhara, lîngă 
piața cu multe cupole, s-a 
observat nu de mult un 
mare tumul de pămînt. Dis- 
locîndu-se pămîntul, s-a dat 
peste un mic templu, fără

Itinerarul unei

le, ca la cutiile poștale. Su
pușii introduceau jalba prin 
deschizătura de la picioare 
șl primeau a doua zi răs
punsul prin deschizătura de 
la cap. Răspuns oficial, cu 
parafa și iscălitura domni
torului. Acest joc a durat 
40 de ani, pînă ce, săpînd 
o fîntînă, oamenii cetății au 
dat peste un canal subte
ran care lega mormîntul de 
palat și astfel trucul a fost 
dat în vileag.

Mausoleul este însă tot 
ce se poate imagina mai 
frumos. Construit din cără
midă făcută din lut, lapte și 
coji de ouă pisate, el rezistă 
timpului cu îndîrjire. Este 
o dantelărie densă, dar ar
monioasă, cu figuri geome
trice de o fantezie rară. 
Pare forfecată de un meș
ter iluzionist, care a deju
cat realitatea și a făcut-o 
edenică. Specialiștii în ma
terie o pun, ca valoare ar-
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care, deși rece, fierbea (apă 
minerală). Izvorul a salvat 
cetatea de molimă.

Buhara avea, în epoca ei 
de glorie, 15 porti. A su
praviețuit doar una. Cele
lalte au fost dărîmate de-a 
lungul secolelor, în scopul 
extinderii orașului. Din fal
nicul zid a rămas să mai 
amintească despre timpii 
apuși doar o porțiune de 
30—40 metri. Se păstrează 
însă foarte bine sediul e- 
miratului, cu încăperi în 
care fumul mirodeniilor fă
cea din amiază seară și din 
sfeșnice — eclipse roșii.

Sus, la metereze, cîte un 
triunghi de piatră apăra 
pieptul fiecărui soldat, păs
trător cu arma în mînă al 
tuturor tainelor palatului.

nici o inscripție. Prima 
presupunere a arheologilor: 
templul are 3 500 de ani.

Peste mileniile de exis
tentă istorică, regimul so
vietic a așezat demnitatea 
de a trăi în condițiile civi
lizației secolului XX. A- 
sistăm aici la o deplină 
stabilire de echilibru unio
nal, a uzbecilor în rînd cu 
celelalte popoare ale Uni
unii Sovietice. Uzbekistanul 
sovietic are mîndria de a 
furniza bumbacul, acest 
prețios aur alb. Soarta 
bumbacului o vedem în 
Combinatul textil din Taș- 
kent, o soartă subtilă, toar
să de zeițe. Clăbucirea 
bumbacului este adusă pe 
fus, la firul genelor și de 
aici intră în pînzeturi fine, 
satinate, de un colorit tra
ditional și totodată modern. 
Care femei de înaltă pre
tenție n-ar purta oare la 
Washington șl Paris, la

Roma și București, acesta 
pînze uzbece, în care 
curcubelele șl elitrele de 
fluturi se joacă de-a culo
rile ?

Vorbeam la început de 
lupte cu natura. „înainte, 
prin periferiile Ferganel 
intram în colburi pînă la 
glezne — spun vîrstnlcil. 
Ciulinii șl alte plante ha
zardate înfloreau din 
puri păgubitoare". Și 
văzut Fergana. Mal 
zis două Fergane. una 
struită în urmă cu aproape , 
două decenii, de către su- , 
tele de mii de entuziaști 
înarmați cu lopeți și tîrnă- ' 
coape. O a doua, însă, con- 1 
struită mecanizat, de mult 1
mai puține persoane. Pare i
de necrezut, dar pe șantie- i 
rul pe care mă aflam eu , 
lucrau, pe circa 400 de me- , 
tri, numai... 3 persoane.

Două rîurl seacă din 
vară pînă-n iarnă. Pentru ' 
ca ele să fie permanent a- 
llmentate cu apă s-a con
struit o mare : marea Fer- 
ganei. Un baraj imens o- 
prește aici apele Iernii șl 
ale primăverii, revărsîn- 
du-le apoi în albii în tot 
cursul verii și toamnei. A- 
pele intră în albii prin niș
te tuburi uriașe, care le 
împing pînă la o înălțime 
de 50 de metri. E un veri
tabil evantai de ape de par
că inginerii s-au hotărît să 
întoarcă pe dos legile natu
rii si să plouă invers, de 
la pămînt către cer. în pre
siunea sa, apa face frig și 
aceasta se întîmplă în ca
nicula de 30—35 de grade 
a Ferganei.

Prezența noului este pre
tutindeni tot mal distinctă. 
Colhozurile milionare se 
înlănțuiesc. Noile construc
ții refac orașe din temelie. 
Gazul metan pleacă din 
Buhara, spre centrul patri
ei ; uzine de materiale de 
construcții, de mașinf-unel- 
te ; Industrie națională de 
port popular ; vil si vinuri; 
fructe exotice. Iar deșertul 
este continuu atacat din 
toate punctele cardinale.

...Pe Istoria da milenii a 
Uzbeklstanulul se Înscriu 
fapte noi.

nisl- 
am 
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„Sakura", floarea de cireș, a împrumutat contururile ei ansamblului de pa
vilioane al guvernului japonez (machetâ)

Macneîa pavilionului Asociației rabricanțpor de automobile din Japonie.?; 
Arhitectura sa sugereazâ accelerația lumii moderne

PROLOG LA „EXPO 70"
La 10 kilometri de Osaka, pe colinele Senri, 

arhitecții prefigurează acum, folosind ultimele 
realizări ale tehnicii, „o lume model a viitoru
lui". Este vorba de Expoziția mondială ce se va 
deschide aici în 1970 și va fi prima de acest gen 
organizată în Asia. Deviza ei ? „Progres și ar
monie pentru omenire". Aceasta își va găsi o iz
butită ilustrare pe plan arhitectural în așa-nu- 
mita „zonă simbol". Este vorba de o arie cu o 
lungime de 900 de metri șl o lățime de 150, ocu- 
pînd partea centrală a expoziției. Nucleul ei va 
fi așa-numita „Piață a festivalurilor", unde se 
construiește un acoperiș transparent, lung de 
302 metri și lat de 108, sprijinit de stîlpi meta
lici la înălțimea de 30 de metri și alcătuit din
tr-un nou tip de material plastic — ușor, dar

deosebit de rezistent, realizat de firma „Toyo 
Rayon Co".

Spațiul de expunere din „zona simbol" este 
amenajat de un grup de arhitect! îndrumați de 
Taro Okamoto. Subsolul, parterul și etajul pavi
lionului de aici sînt amenajate cu măiestrie pen
tru a simboliza respectiv trecutul, prezentul șl 
viitorul omenirii. Un robot electronic uriaș va 
produce automat ploaie, zăpadă, ceață, soare și 
va crea pe rînd atmosfera celor patru anotim
puri — primăvara, vara, toamna și iarna.

Numărul țărilor care și-au anunțat participa
rea a depășit de pe acum cifra de 60. Ambiția 
organizatorilor este ca această cifră să crească 
Ia 70, mareînd cel mai mare număr de partici
pant! atins vreodată in asemenea ocazii. Se con

tează pe 30 de milioane de vizitatori din întreaga 
lume, în care scop sînt create condiții adecvate 
de cazare și transport. S-au prelungit autostră
zile care leagă Senri-Oka de Osaka și de siste
mul de autostrăzi dintre Koba și Nagoya. Recent 
a fost dat în exploatare noul aeroport Interna
țional situat în imediata apropiere a zonei 
„Expo 70", iar pentru transportul în interiorul 
expoziției se amenajează „alei mobile" în lungi
me de peste trei kilometri — realizare tehnică ce 
va permite vizitatorilor să „călătorească" de la 
un pavilion Ia altul șl să vadă întreaga expozi
ție fără a „merge pe jos".

Expoziția urmează să fie deschisă oficial in
tre 15 martie și 13 septembrie 1970.

meni cărora 11 se Interzice să lo
cuiască în cartierele albilor, să ia 
un autobuz, să frecventeze teatrele, 
oameni care muncesc fiind' separați 
de familiile lor. Ei sînt supuși tu
turor vicisitudinilor, tuturor vexațiu
nilor care degradează ființa umană. 
Iar timpul, departe de a ameliora 
situația, o agravează. Apartheidul 
este, într-adevăr, nazismul zilelor 
noastre. Aceasta se exprimă în în
temnițarea a nenumărațl oameni, în 
brutalitatea cu care aceștia sînt tra
tați șl considerați ca niște fiare săl
batice.

Personal cred că, dacă albii din 
Africa de Sud ar fi cîntărit dreptu
rile oamenilor de culoare, în raport 
cu posibilitatea de a se cultiva, ega
litatea dintre cele două populații 
e-ar fi putut realiza de mult. Dacă 
însă ei spun : „negrii nu sînt egalii 
noștri și în consecință le refuzăm 
dreptul la educație, la cultură" — 
ne aflăm în fața unui atentat împo
triva drepturilor omului, în fața unei 
atitudini totalmente contrare umani
tății, în fața unei primejdii care vi
zează întreaga umanitate.

— Problema apartheidului 
este o prelungire a opresiunii 
colonialiste. Considerați că ea 
trebuie tratată ca un aspect 
al încercărilor de menținere a 
imperialismului pe continentul 
african 7 Cum apreciati mișcă
rile de eliberare din Africa de 
Sud. Rhodesia de sud și colo
niile portugheze 7

— Intr-o vreme cînd asistăm la 
decolonizarea întregii lumi, orice 
politică colonialistă, sub orice for
mă s-ar manifesta, este profund 
dăunătoare și reprobabilă. Am cer
titudinea că. mai curînd sau mai tîr- 
ziu. Angola. Mozambicul si cele
lalte colonii portugheze își vor cîș- 
tiga independenta. Sîntem martorii 
unui fenomen impresionant : răz
vrătirea. ridicarea tuturor popoare
lor africane. Efortul mondial pen
tru emanciparea fostelor popoare 
coloniale este' o necesitate. Toate 
țările dezvoltate trebuie să se con
sidere obligate ca. printr-o coope
rare strînsă. să asigure consolida
rea acestei evoluții. Cît despre Rho-

Ultima dată i-am văzut luminile 
într-o sîmbătă seara. îndepărtîn- 
du-se de țărmul de la Phaliron. Am 
urmărit licăririle lor în bezna Me- 
diteranel. cu satisfacția ce mi-a 
dat-o gîndul dz moment că în noap
tea aceea ferestrele caselor din Atena 
nu vor mai vibra la atingerea unde
lor de șoc ale motoarelor bombardie
relor cu reacție. De altfel, aproape 
în fiecare noapte din săptămîna tre
cută șuierul avioanelor a sfîsiat li
niștea orașului. Flăcăii de pe port
avionul american „Forrestal" erau în 
repaus. Un repaus mult așteptat 
după încercările prin care au tre
cut în Turcia, unde s-au aflat în 
„vizită", împreună cu echipajele al
tor nave de război din flota a Șa
sea a S.U.A. De dimineață pînă sea
ra șalupe purtînd inscripția „For" 
1... 2... 3... făceau naveta între port
avion și faleză, depunînd cohorte 
de marinari pe veranda restauran
tului „Delta", înfipt chiar la în
ceputul bulevardului ce te duce 
în linie aproape dreaptă pînă la 
poalele Acropolei. Microbuzele și 
taxiurile alergau apoi cu acești ma
rinari blonzi, înalți, cu alură de 
sportivi, pînă în centrul Atenei, lă- 
sîndu-i să bată bulevardele pînă la 
căderea serii, cînd umpleau caba
retele și „night-club“-urile. Alții, 
dornici de a se dezmorți după ce 
în Turcia nu avuseseră prilejul să 
pună piciorul pe mal. o apucau pe 
jos de-a lungul țărmului, pe dru
mul ce duce la Glifada, pentru a 
căuta distracții în localurile din a- 
ceastă suburbie a bogătașilor ate- 
nieni.

Am avut prilejul să vizitez port
avionul „Forrestal". care pentru cei 
ce urmăresc problemele internațio
nale e o veche cunoștință. De un 
deceniu si jumătate este doar u- 
nul din jandarmii mărilor, în ul
timii ani în special al Meditera- 
nei.

Ajuns la bord, ai impresia că te 
afli pe o insulă-uzină, pentru ca la 
un alt etaj să nimerești pe un ae
roport plutitor. Pe vîrful catargu
lui, un radar se învîrte în perma
nentă. desigur, în virtutea inerției. 
Pentru că nimeni nu l-a atacat vre
odată. si nu a fost semnalat nici 
măcar indiciul real al unei ase
menea posibilități. In schimb, pe 
unde nu și-a făcut el apariția. 
Un ofițer ne spune că la ora 
actuală nava are la activul ei

E
123 897 de decolări. Cînd, în iu
lie 1958, poporul din Liban s-a ri
dicat împotriva guvernului reacțio
nar de atunci. „Forrestal" s-a a- 
propiat de Beirut, trimițîndu-și a- 
vioanele să mitralieze si să bom
bardeze populația răsculată. Pre
zenta lui a fost semnalată nu o dată 
în apropierea a numeroase alte 
locuri din regiunea Mediteranei. din 
zone ale Americii Latine si Asiei 
unde cercurile monopoliste își ve
deau amenințate interesele sau. pur 
și simplu, voiau să facă o nouă ..de
monstrație de forță”. Ultima dată, 
înaintea pățaniilor din Turcia, a 
stîrnit protestele largi ale opiniei
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monstrații de forță și zăngănit de 
arme, care nu fac decît să adîncească 
neîncrederea și încordarea internațio
nală, de a se statornici liniștea pe 
apele albastre ale Mediteranei, pen
tru transformarea ei într-o mare a 
păcii.

încă înainte de a urca la bord, 
în timp ce șalupa se apropia de 
tintă. privirea mi-a fost atrasă de 
o inscripție aurie, cu litere de un 
metru, încrustată în corpul meta
lic al navei: „every man tiger" 
(fiecare om e tigru).

Și ca această deviză a portavio
nului să fie mal sugestivă. într-un 
loc pe unde membrii echipajului

Ici. colo. în hala de reparații, sînt 
împrăștiate peste douăzeci de a- 
vioane. Bărbați în salopete, căță- 
rați pe aripi sau motoare, muncesc 
de zor. Pe pereții halei. în su
porturi speciale, atîrnă rachete. In
tr-un colț, alături de bustul de 
bronz al fostului ministru al apă
rării al S.U.A., al cărui nume l-a 
împrumutat portavionul, pe un pa
nou sînt expuse fotografiile piloti- 
lor alcătuind „personalul de atac" 
— cum scrie pe panou — rațiunea 
de a exista a portavionului. De alt
fel, chiar în cursul acestei vizite, el 
a fost însoțit de numeroase distru
gătoare, aliniate la cîteva mile dis-

PE VASUL UNDE
VEGHEAZĂ TIGRUL...

Membrii echipajului „Forrestal" povestesc
publice prin participarea sa la agre
siunea împotriva Vietnamului.

Luna trecută, vizita în portul Istan
bul a portavionului „Forrestal" și a 
cinci distrugătoare din aceeași flotă 
a 6-a americană a fost întîmpinată 
de opinia publică din Turcia cu pu
ternice demonstrații de protest, care 
au continuat zile în șir. Asemenea 
manifestații nu sînt un act izolat. 
Conjugîndu-le cu acțiunile populației 
din porturile Italiei, ca și din alte 
țări, ele apar ca o sugestivă expre
sie a dorinței tot mai pregnant ma
nifestate în numeroase țări ale Me
diteranei de a se pune capăt unor 
asemenea prezențe ale navelor mili
tare străine, ca și oricărui gen de de-

trec mai des. un uriaș tigru con
fecționat din material sintetic 
și așezat în poziție de salt, gata 
să-și sfîșie victima, vrea să le a- 
mintească mereu, insistent, de felul 
cum marinarii de pe „Forrestal" 
trebuie să privească lumea. po
poarele care vor să fie stăpîne la 
ele acasă. Marinarii de pe „For
restal", cele aproape cinci mii de 
persoane care alcătuiesc echipajul, 
trebuie să fie într-o cvasiperma- 
nentă încordare, să învețe să ac
ționeze automat... pentru „a se a- 
păra". Se spune că un șir de pă
țanii ca acelea din Turcia au fost 
folosite ca argumente în favoarea 
devizei portavionului.

tanță, în portul Pireu. Timp de 
șapte zile, populația din Pireu a a- 
vut din nou prilejul să privească 
gurile tunurilor pe care navele 
„Little Rock", „Bordelon", „O’Hara" 
le etalaseră la țărmul orașului.

Pe neașteptate, o platformă ne 
catapultează la etajul superior al 
navei: ajungem pe pista de decolare, 
înțesată de bombardiere cu reacție si 
avioane de vînătoare. Sîntem la o 
înălțime de unde abia se disting 
fețele marinarilor îmbarcați în șalupe 
pentru a ajunge la țărm.

— Cu ce impresii vii de la Is
tanbul 7 — întreb pe unul dintre 
marinarii aflați la bord.

— Credeam că turcii nu sînt atît 
de...

— Cum 7
— ...Am avut destule emoții.
— Ai vizitat orașul ?
— In civil. Unii din camarazii

H O IU EH
mei. care fuseseră învoiți din pri
ma zi, s-au întors cu hainele mur
dare. cițiva chiar cu cucuie. I-au 
bombardat cu pietre. Mulțimea era 
furioasă. Cereau să plecăm, adică 
au vrut să na dea afară din oraș si 
din port.

— In civil nu v-au mai recunos
cut.

— Deși ne-am lăsat uniformele pe 
navă, nu ne-am putut îndepărta de 
port. Ne urmăreau. Mulțime îndîrjită. 
Tineret, dar și oameni în vîrstă.

— Și n-ați părăsit portul 7
— Pînă la urmă ne-am deplasat 

în autobuze pe malul Bosforului. A- 
fară din oraș n-am mai avut pro
bleme.

— în care din porturile medite
raneene vă simțiți mai bine 7

— De, știu eu, poate că în ale 
Spaniei.

— Ai participat la vreo acțiune 
de război 7

— Desigur, în războiul vietnamez.
— Ați fost... atacați de vietna

mezi 7
— Ei, nu. In iunie 1967 am a- 

costat in apropierea țărmului nord- 
vietnamez. Timp de cinci zile, pi- 
loții noștri au lovit centrele mili
tare ale Vietnamului de nord.

Poate că Harry, interlocutorul 
meu. e sincer în naivitatea sa. S-ar 
putea să nu știe că ceea ce fusese 
prezentat drept centre militare e- 
rau școli, poduri, biserici, pagode, 
spitale, mici fabrici de săpun ori 
de unelte agricole, cartiere dens 
populate ale Hanoiului și Haifon- 
gului.

— încotro ați luat-o după a- 
ceea ?

— La reparații. In Vietnam tre
buia să rămînem mai mult. Dar în 
a cincea zi s-a produs un incen
diu.

— A fost lovit portavionul 7
— Incendiul s-a produs „de la 

sine". A cuprins mari porțiuni ale 
navei. Am trăit o săptămînă în vil- 
vătăi. Explozii. 134 de camarazi au 
pierit. 64 s-au ales cu răni grave.

— Și dacă un incendiu și mai 
puternic nu ar 'putea fi stăvilit 7 Și 
ar cuprinde depozitele de muniții 
șl de rachete — ce s-ar întîm- 
pla 7

— E greu de spus.
— Dacă, de pildă, într-un acci

dent rachetele ar scăpa de sub con
trol 7

Harry dă din umeri.

Ne plimbam de-a lungul pistelor, 
betonate ale aeroportului navei. în
cadrate de zeci de avioane, flecara 
purtîndu-și sub aripi încărcătura da 
rachete. O vastă panoramă se des
fășoară în jurul nostru. In apro
piere, a acostat un petrolier, unul 
din cele șapte care însoțesc port
avionul, alimentîndu-l cu combusti
bil. Harry pare îneîntat de nava 
pe care își face serviciul. „Cele 
două etaje ce se văd deasupra apei 
constituie numai o mică parte a 
portavionului. Acolo, jos în apă 
sînt depozitele, dormitoarele, can
tinele. Un oraș plutitor. Avem două 
rampe de lansare a rachetelor și 
patru platforme pentru catapultarea 
avioanelor. America în miniatură".

...Nu ajunsesem încă la țărm, cînd 
șalupa noastră a început să vi
breze de șuieratul caracteristic mo
toarelor cu reacție. Mi-am întors 
privirile spre navă. Un colț al ae
roportului era învăluit de fum. A- 
vioanele erau din nou puse la în
cercare.

întors în oraș, am aflat vestea 
că, pentru a evita alte neplăceri, 
guvernul S.U.A. a anulat vizitele pe 
care urmau să le facă în acest an 
navele flotei a șasea la Izmir. Smir
na și alte porturi turcești. O serie 
de ziare din Ankara, parvenite aici, 
apreciază această măsură ca un 
succes în efortul pe care Turcia îl 
depune de cițiva ani pentru afirmarea 
unei politici constructive, de înțele
gere între statele din această parte a 
lumii, împotriva orientărilor ce i-au 
fost impuse-în perioada de vîrf a răz
boiului rece și care sînt apreciate ca 
Iezind mîndria națională și drepturile 
suverane ale țării. Ziarul „Cumhu
riyet" scrie, în acest context, despre 
necesitatea ca relațiile cu S.U.A. să 
fie plasate „pe o nouă orbită", de 
natură să faciliteze promovarea ple
nară a intereselor țării, pe plan intern 
și extern.

In măsura în care a avut ca mi
siune să sondeze starea de opinie 
din Turcia fată de politica demon
strațiilor de intimidare și linia adep
telor încordării internaționale, față da 
practicile nesocotirii drepturilor su
verane, reacțiile populației la pre
zența portavionului „Forrestal" și a 
celorlalte nave ale flotei a șasea la 
Istanbul au fost elocvente.

Atena,
Al. CIMPEANU
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Adunare festivă cu prilejul 
Zilei internaționale a femeii
Sărbătorirea zilei de 8 Martie — 

Ziua internațională a femeii — a fost 
marcată în Capitală printr-o adunare 
festivă, care a avut loc vineri după- 
emiază în sala de concerte a Radio- 
televiziunii, sub auspiciile Consiliu
lui Național al Femeilor si Comite
tului municipal al femeilor — Bucu
rești.

Asistența prezentă în sală era for
mată din numeroase femei din între
prinderile și instituțiile bucureștene, 
din domeniul științei și culturii, ac
tiviste de partid și obștești. Erau 
prezenți conducători ai unor insti
tuții centrale și organizații obștești. 
Au luat parte, de asemenea, soții ale 
șefilor misiunilor diplomatice din ță
rile socialiste acreditați la București.

Despre semnificația zilei de 8 Mar
tie a vorbit prof. ing. Suzana Gâdea, 
președinta Consiliului Național al Fe
meilor.

După ce a subliniat că Ziua inter
națională a femeii se sărbătorește în 
acest an în condițiile cînd întregul 
popor se află angajat în lupta pen
tru îndeplinirea și depășirea măre
țelor obiective ale actualului cinci
nal. vorbitoarea a spus : In victoriile 
dobîndite de poporul nostru se află 
cristalizată și munca milioanelor de 
femei care, reprezentînd peste jumă
tate din populația țării, se manifestă 
activ în toate domeniile de activitate 
și contribuie cu pricepere, hărnicie 
și devotament la dezvoltarea multi
laterală a țării. ' în industrie, agri
cultură, comerț și cooperație, în gos
podărirea și înfrumusețarea orașe
lor și satelor, în învățămînt, ocroti
rea sănătății publice, știință și artă 
femeile, fără deosebire de naționa
litate, și-au demonstrat eficiența 
muncii lor. In condițiile dezvoltării 
continue a democrației socialiste ele 
se afirmă tot mai mult în activitatea 
obștească si de conducere. Ca mame, 
femeile îsi aduc o contribuție însem
nată la întărirea familiei, la forma
rea și educarea tinerelor vlăstare 
ale patriei în spiritul nou al socie
tății , noastre.

semn al prețuirii muncii depu
se Lr diferite ramuri de activitate, 
zeci de mii de femei au fost distin
se cu ordine și medalii ale Republi
cii Socialiste România ; sute de fe

mei au primit titlul de profesor și 
învățător emerit, maestru emerit al 
artei, al sportului, laureat al pre
miului de stat; aproape 136 000 dis
tincții au fost conferite femeilor 
care au născut și crescut multi 
copii.

Subliniind atașamentul profund al 
femeilor din țara noastră la politica 
externă promovată de partid șl gu
vern, vorbitoarea a arătat că aces
tea sprijină cu hotărîre toate acțiu
nile care urmăresc apărarea păcii șl 
înțelegerii între popoare, dezvoltarea 
relațiilor cu toate statele, indiferent 
de orînduirea socială, pe baza ega
lității în drepturi, respectului inde
pendentei și suveranității naționale, 
a neamestecului în treburile interne 
și avantajului reciproc. Ele sprijină 
cu căldură manifestările de solidari
tate activă și de colaborare cu po
poarele care luptă împotriva impe
rialismului și colonialismului, susțin 
respectarea drepturilor tuturor po
poarelor de a-și organiza viața po
trivit năzuințelor și intereselor lor, 
fără nici un amestec din afară.

Cu prilejul zilei de 8 Martie, a 
arătat în încheiere prof. ing. Suzana 
Gâdea, femeile din România își re
afirmă calda prietenie cu femeile 
din țările socialiste, solidaritatea 
cu lupta dusă de femeile din cele
lalte țări pentru libertăți democrati
ce, progres social, o viață demnă șl 
liberă, pentru pace și fericirea co
piilor lor.

Participantele la adunare au adop
tat apoi, într-o atmosferă entuziastă, 
o telegramă adresată Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
personal, (telegrama se publică tn 
pag. I.).

In încheierea adunării a fost pre
zentat un bogat program artistic, 
susținut de soliști ai Operei Române, 
orchestra „Camerata", corul „Madri
gal" și orchestra de muzică populară 
a ansamblului „Ciocîrlia".

★
Adunări festive și alte manifestări 

cultural-artlstice consacrate Zilei 
internaționale a femeii au avut loc 
în numeroase întreprinderi și insti
tuții din toate județele tării.

(Agerpres)

ZIUA FEM
(Urmare din pag. I)

a fost învestită cu răspunderi sociale 
și morale, participînd la efor
tul general îndreptat spre desă- 
vîrșirea construcției socialismului, la 
ridicarea patriei noastre pe culmile 
înalte ale culturii și civilizației.

După cum s-a subliniat nu o dată, 
în toate victoriile dobîndite de po
porul nostru se află cristalizată și 
munca milioanelor de femei, care 
reprezintă mai mult de jumătate din 
populația țării. îndreptate spre ra
murile mai potrivite lor, energiile fe
minine angajate în economia na
țională însumează peste 47 la 
sută din totalul forței de muncă. 
Din 1 000 de femei salariate, 600 
sînt muncitoare, iar în sectoare 
ca industria ușoară șl cea ali
mentară ele reprezintă între 00— 
75 la sută din totalul salarlaților. 
Esț> semnificativ că astăzi, după 
n nai 25 de ani de la eliberare, s-a 

la situația ca peste 48 la sută 
din cadrele cu studii medii și 33 
la sută din cadrele cu studii superi
oare ocupate în economia națională 
să fie femei. Condițiile create de 
orînduirea socialistă pentru instrui
rea profesională, libertatea de a-șî 
alege ocupația în concordanță cu ap
titudinile și înclinațiile lor, accesul 
larg la toate formele de învățămînt 
bu făcut posibilă creșterea impre
sionantă a prezenței femeilor în teh
nică și știință, în întreaga viață spi
rituală a patriei. Numai în munca de 
cercetare științifică sînt angajate a- 
proximativ 3 000 de femei, în învăță- 
mîntul superior peste 4 000, iar în 
întregul învățămînt — peste 100 000 
de femei. Noi contingente de tinere 
sînt cuprinse azi în școli de toate 
gradele.

A crescut considerabil rolul femeii

în viața politică a țării. Zeci de mii 
de femei sînt deputate în consiliile 
populare și 67 în forul suprem — 
Marea Adunare Națională — afir- 
mînd, prin activitatea lor, trăsăturile 
militantului pe tărîm social, strîns 
legat de mase, gospodar priceput al 
treburilor obștești, o înaltă conștiință 
și responsabilitate civică.

Răspunzînd prețuirii și respectu
lui cu care sînt înconjurate de so
cietate, beneficiind din plin de mă
surile create de legislația socialistă 
pentru apărarea și consolidarea fa
miliei, femeile duc mal departe buna 
tradiție de a întemeia familii traini
ce, cu mulțl copii, îndeplinindu-și 
nobila misiune de a contribui la ci
mentarea relațiilor înăuntrul cămi
nului. la creșterea și educarea tine
retului. Ele consideră o datorie de 
onoare aceea de a transmite noilor 
generații înaltele virtuți ale poporu
lui, tradițiile sale înaintate, dragos
tea înflăcărată pentru patrie și par
tid, sentimentul dreptății și adevă
rului, al prieteniei și frăției între 
poporul român și naționalitățile con
locuitoare, spiritul solidarității in
ternaționale, devotamentul nețărmu
rit față de opera de construire a 
socialismului și comunismului.

Manifestarea largă a capacității 
milioanelor de femei din țara noas
tră în sfera activității materiale «i 
spirituale. în conducerea treburilor 
politice este o expresie a superiori
tății democrației noastre socialiste — 
spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
la Conferința națională a femeilor.

înaltelor aprecieri pe care condu
cerea partidului le-a făcut de nenu
mărate ori cu privire la contribuția 
adusă la progresul general al țării, 
milioanele de femei din țara noastră 
— românce, maghiare, germane și 
de alte naționalități — le răspund

ȘEDINȚA LĂRGITĂ
A CONSILIULUI UCECOM

Vineri a avut loc ședința lărgi
tă a Consiliului UCECOM în ca
drul căreia participanții — repre
zentanți ai conducerii unor mi
nistere economice, conducători ai 
unor uniuni județene ale coopera
tivelor meșteșugărești și unități 
de producție — au analizat po
sibilitățile de dezvoltare a pro
ducției de artizanat și bunuri de 
consum prin munca la domiciliu.

în referatele prezentate s-a a- 
rătat că în 1968 cooperația meș
teșugărească a realizat, prin mun
ca la domiciliu, bunuri în valoa
re de peste 600 milioane lei, re
prezentînd circa 10 la sută din 
totalul producției.

Considerînd că acest sistem de 
producție care contribuie la a- 
provizionarea pieței cu produse de 
artizanat și bunuri de consum este 
încă insuficient dezvoltat, Consi

liul UCECOM a stabilit măsuri 
pentru extinderea muncii la do
miciliu. Ele prevăd buna apro
vizionare cu materii prime și 
materiale, intensificarea colaboră
rii între unitățile cooperației meș
teșugărești și cele industriale, gă
sirea unor forme adecvate de vîn- 
zare a acestor bunuri.

în încheierea lucrărilor, a luat 
cuvîntul tovarășul Janos Fazekas, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, care a subliniat posibi
litățile largi de care dispune coo
perația meșteșugărească pentru 
dezvoltarea muncii la domiciliu, 
necesitatea diversificării produc
ției de artizanat șl bunuri de 
consum prin valorificarea resur
selor mari de care dispune fie
care județ.

(Agerpres)
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vremea
Ieri în țară : Vremea «ea încăl

zit ușor în cea mal mare parte a 
țării. Cerul a fost variabil, cu 
înseninări persistente în nord-estu) 
țării. Innorărl mai accentuate 
s-au menținut în sudul Transil
vaniei, în Banat, Oltenia șl ves
tul Munteniei unde s-au sem
nalat ninsori izolate. Vîntul a 
suflat în general slab, cu inten
sificări temporare pe litoral. Tem
peratura aerului la ora 14 oscila 
între minus 9 grade la Joseni șl 
6 grade la Sebeș. Dimineața, în. 
Moldova, ceața a persistat. In

București : Vremea a fost fru
moasă, cu Cerul mal mult senin. 
Vîntul a suflat în general slab. 
Temperatura maximă a fost de 
plus 3 grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 9, 10 și 11 martie. In țară : 
După o încălzire de scurtă du
rată, vremea se răcește, începînd 
din nordul țării. Cerul va fi tem
porar noros. Vor 
tații locale. Vînt 
peraturlle minime 
între minus 10 și 
maximele între minus 3 șl plus 
7 grade. Ceață. In București : 
După o încălzire de scurtă du
rată,
Cerul va fi mal mult noros. Vor 
cădea precipitații temporare. Vînt 
potrivit. Temperatura ușor varia
bilă.

cădea preclpl- 
potrlvlt. Tem- 
vor fi cuprinse 
zero grade, Iar

vremea se răcește ușor.

EII Cronica zilei
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(Urmare din pag. I)

De-ar fi fost numai 
«tît, de-ar fi numai 
atît, și tot ar trebui 
s-o sărbătorim în 
fiece zi, așa cum 
sărbătorim, cu un 
gînd sau cu o pri
vire, răsăritul soare
lui, apariția ierbii, 
legănarea holdelor, 
fructele toamnei. 
Pentru că această 
dublă înfățișare a 
femeii se contopește 
cu înfățișările ele
mentare, esențiale 
ale naturii și ale 
vieții.

Dar nu a fost nu- 
«nai atît, iar azi, mal 
mult ca oricînd, nu 
este numai atît. Ală
turi de băTbat, fe
meia a fost și este 
muncitoare, a fost șl 
este luptătoare, a 
fost și este creatoare 
în producția materia
lă, în lumea artei, în 
lumea ideilor. E u- 
șor să deslușim ro
iul uriaș, egal cu al 
bărbatului, pe care 
femeia l-a avut și îl 
are în istoria fiecă
rei familii — ca 
pereche a bărbatu
lui ; a fiecărei țări — 
ca jumătate a popu
lației sale : a ome
nirii — ca 
a întregii

Nu peste 
rol imens 
recunoscut 
nu peste tot energia 
și talentele ei au 
fost puse în valoare. 
Totuși, în tot mai 
multe țări din lume 
condiția femeii con
stituie azi o 
concludentă 
nivelul unei 
ții, întrucît 
femeii ilustrează nu 
numai progresele

jumătate 
omeniri, 

tot acest 
i-a fost 

femeii,

imagine 
pentru 

civiliza- 
condiția

materiale ale unei 
societăți, ci, mai ales, 
progresele pe planul 
mentalității, gradul 
de realizare a înal
telor principii de e- 
chitate socială, de 
democrație.

Iată de ce, în bilan
țul acestui sfert de 
veac de istorie so
cialistă a României, 
trebuie așezată la loc 
de frunte noua con
diție a femeii, rolul 
său tot mai impor
tant în viața atît de 
complexă a țării, a- 
portul ei remarcabil 
în toate domeniile 
vieții materiale, so
ciale șl politice. De 
la egal la egal cu 
bărbatul, femeia 
muncește și creează, 
învață și educă. își 
afirmă opiniile. își 
asumă răspunderi, 
propune și decide, își 
pune în lumină hăr
nicia, priceperea, 
personalitatea, spiri
tul ei gospodăresc, 
dragostea ei specifică 
pentru frumos.

Cred că o filă în
chinată femeii ar 
trebui să se încheie 
adresîndu-se bărba
ților. Pentru că, în 
definitiv, nimic nu 
poate constitui un e- 
logiu mai profund și 
mai autentic, mai 
sincer și mai cordial 
decît atitudinea 
noastră față de fe
meie — soție și 
mamă, soră și fiică, 
tovarășă de viată și 
muncă. Pentru că un 
elogiu nu trăiește 
prin cuvinte, ci prin 
sentimente ; senti
mentele din care iz
vorăsc fapte.

Să nu uităm, deci, 
că emanciparea fe
meii nu este șl nu

iu
poate fi încă totală, 
atîta vreme cît, în 
afara muncii sale în 

.uzină, în birou, în 
școală, femeia mai 
este grevată de gri
jile mărunte, dar 
cotidiene, ale fami
liei, ale gospodăriei.

Să nu uităm că, 
printr-un dialectic 
paradox, ființa care 
deține cea mai im
presionantă forță a 
naturii — forța de a 
da viață — ește mai 
slabă și mai 'plăpîn- 
dă decît noi.

Să nu uităm că 
ființa care e în stare 
să hrănească și să 
crească pruncii — 
este mai vulnerabilă 
șl mai sensibilă decît 
noi.

Astronomii au des
coperit pe cer stele- 
pereche, fizicienii au 
descoperit în intimi
tatea materiei parti- 
cule-pereche. Se pare 
că trăim într-un u- 
nivers în care una 
din legile fundamen
tale este legea pe
rechii. Un bărbat și 
o femeie, o femeie 
și un bărbat, traver- 
sînd împreună isto
ria, șuind împreună 
vîrstele vieții.

Să nu uităm, deci, 
că legea perechii e 
o lege a interdepen
denței în care unul 
se oglindește în celă
lalt, se transformă și 
se înnobilează prin, 
celălalt. „înțelepciu
nea bărbatului este 
femeia ; puterea fe
meii este bărbatul" 
— spune, cu adîncă 
filozofie, poporul. 
Să-1 credem. Si azi, 
dar și mîine, și în 
toate zilele anului. Șl 
ale anilor...

*
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cu și mai maTe însuflețire în activi
tatea rodnică de aplicare în viață 
a directivelor elaborate de Congresul 
al IX-lea al partidului și de Confe
rința Națională. La aceste rezultate 
— obținute în cadrul uriașei activi
tăți desfășurate sub conducerea par
tidului — și-au adus contribuția și 
Consiliul Național al Femeilor, comi
tetele județene și municipale, precum 
și comisiile femeilor din întreprin
deri, de la sate și din cartiere.

în fața noastră se deschid per
spective de o mare amploare și fru
musețe, realizarea obiectivelor sta
bilite ducînd la creșterea generală 
a bunăstării poporului, la ridicarea 
nivelului de civilizație a patriei noas
tre. Dîndu-și votul candidaților Fron
tului Unității Socialiste, femeile Ro
mâniei și-au manifestat •voința fermă 
de a realiza aceste aspirații, de a în
făptui programul de progres și pros
peritate pe care cu toții ni l-am pro
pus. Iar votul acesta se cere întărit 
prin fapte.

In acest context, trebuie subliniată 
necesitatea unei activități mai 
susținute, mai , bine organizate 
în rîndul maselor largi de femei 
de la orașe și sate, în scopul dez
voltării continue a conștiinței lor 
socialiste. îmbogățirii nivelului de 
cultură, creșterii responsabilității 
față de îndatoririle ce le revin. 
Asemenea obiective cum sînt atra
gerea femeilor în producția Indus
trială și agricolă, în știință, artă și 
cultură, în sectoarele atît de impor
tante ale deservirii populației, ca
lificarea și perfecționarea pregătirii 
lor profesionale pentru ca rezulta- | 
tele obținute să se situeze la un H 
nivel mereu mai ridicat, obținerea H 
unei valorificări mai depline a pri
ceperii lor gospodărești în activitatea 
intensă de înflorire a orașelor și 
satelor — vor fi și trebuie să stea 
mereu în fața organizațiilor noastre, 
a mișcării de femei. Urmărind reali
zarea lor.-să avem însă în vedere — 
mă refer atît la organizațiile de 
femei, cît și la conducerile organi
zațiilor obștești, ale întreprinderilor 
și instituțiilor, ale unităților socia
liste de la sate — și întregul complex 
de probleme ce țin de îmbunătățirea 
condiției sociale a femeii. Apli- 
cînd cu consecvență indicațiile 
conducerii de partid și de stat, toți | 
cei de care aminteam sînt datori H 
să urmărească, paralel cu promova- H 
rea lor în muncă pe măsura aportu- | 
lui concret, a capacității, crearea I 
acelor condiții care să permită, peste ■ 
tot și cu toată strictețea, respecta- B 
rea legislației muncii cu privire la EJ 
ocrotirea femeii, a mamei și copilu- ■ 
lui. Iar dacă același sprijin va veni H 
și în familie, ca și din partea ace- ■ 
lora care pot contribui — în indus- ■ 
trie și comerț — la ușurarea muncii M 
casnice, atunci virtuțile și talentele g 
femeilor noastre se vor afirma mereu 
mai puternic — în mica familie a 
fiecăruia dintre noi, ca și în marea 
familie a poporului.

Ziua internațională a femeii este 
pentru noi un prilej deosebit de 
exprimare a prieteniei și solidari
tății cu femeile din întreaga lume, 
cu lupta lor pentru interesele fun- | 
damentale ale umanității, pentru 
pace si progres. Iar anul acesta săr
bătorirea ei capătă o semnificație 
deosebită în cadrul pregătirilor pen
tru Congresul Mondial al Femeilor, 
organizat de F.D.I.F., care urmează 
să aibă loc la Helsinki. Congresul va 
dezbate rolul femeii în lumea con
temporană — în familie, în muncă, 
în societate — contribuția sa la lupta 
pentru independență națională, de
mocrație și pace.

Militînd cu perseverență pentru 
unitatea de acțiune, a femeilor de 
pretutindeni, Consiliul Național al ■ 
Femeilor din România dezvoltă le- | 
gâturi cu organizații naționale ale g 
femeilor și personalități feminine din | 
zeci de țări, cu organizații regionale K 
și internaționale ale femeilor. Con- H 
siliul Național al Femeilor participă | 
activ la acțiunile organizate de Fe
derația Demoorată Internațională a 
Femeilor, conducîndu-se după prin
cipiul deplinei egalități în drepturi a 
tuturor organizațiilor afiliate, a con
lucrării eficiente pentru rezolvarea 
unor probleme de interes comun fe
meilor de pe toate continentele.

In această zi sărbătorească, femeile 
din țara noastră — afirmîndu-și din 
nou hotărîrea de a participa mereu 
mai activ la desăvîrșirea grandiosu
lui edificiu pe care țara noastră îl 
construiește — își alătură glasul și 
forțele tuturor acelora care se ridică 
întru apărarea păcii, a umanității, a 
viitorului senin al copiilor lumii.

Asociația de mineralogie și geo
logie de pe lîngă Academia ceho
slovacă de științe, a conferit Diplo
ma de onoare prof. Virgil Iano- 
vici, membru corespondent al Aca
demiei Republicii Socialiste Româ
nia, directorul Institutului de 
geologie-geografie din București. 
Distincția — acordată pentru lu
crările realizate în domeniile mi
neralogiei, petrografiei, geo-chi- 
miei, geologiei-matematice, precum 
și pentru colaborare fructuoasă cu 
oamenii de știință cehoslovaci — a 
fost înmînată vineri la amiază în 
cadrul unei festivități de către 
ambasadorul R. S. Cehoslovace la 
București, Karel Kurka.

Printre cei prezenți se aflau 
Radu Voinea, secretar general al 
Academiei, reprezentanți ai Minis
terului Afacerilor Externe și Mi
nisterului învățămîntului, academi
cieni, profesori universitari.

★
Vineri după-amiază a sosit în 

Capitală o delegație a Uniunii Ti
neretului Liber German (F.D.J.), 
condusă de Werner Engst, secretar 
al Consiliului Central al F.D.J. și 
președinte al organizației pionieri
lor, „Ernst Thălmann", care, la 
invitația C.C. al U.T.C., va face o 
vizită în țara noastră.

*
Cu prilejul vizitei în țara 

noastră, ca invitat al „Agerpres", 
a directorului general al agen
ției C.T.K., Jindrich Suk, vineri 
după-amiază ambasadorul R. S. 
Cehoslovace la București, Karel 
Kurka, a oferit un cocteil.

*
în cadrul concertului susținut 

vineri seara de orchestra simfo
nică a Filarmonicii „George 
Enescu" au urcat pe podiumul A- 
teneului doi muzicieni de peste 
hotare : dirijorul francez Louis 
Fremaux și pianista sovietică Nina 
Lelciuk.

(Agerpres)

La Poiana Brașov, azi șl 
mîineBALCANIADA DE SCHI

Astăzi, po pîrtiile de la Poiana 
Brașov încep întrecerile celei de-a 
doua ediții a Balcaniadei de schi, 
la care participă sportivi din Bul
garia, Grecia, Iugoslavia, Turcia șl 
România.

Competiția durează două zile și 
programează următoarele probe : 
slalom special și uriaș (seniori șl 
juniori), fond 15 km, ștafeta 3x10 
km (seniori), 10 km și ștafeta 3x5 
km (juniori).

FOTBAL
S-a stabilit ca meciul de fotbal 

Dinamo București — A.S.A. Tg. Mu
reș din cadrul primei etape a retu
rului campionatului categoriei A, 
care va avea loc duminică 9 martie, 
să se desfășoare pe stadionul Dinamo 
din Capitală cu începere de la ora 
15,30. Jocul dintre echipele de tine- 
ret-rezerve ale celor două cluburi 
se va disputa la ora 13,30 pe terenul 
III din Parcul sportiv „Dinamo".

★
Al doilea meci de fotbal, Progre

sul București — Politehnica Iași, pro
gramat în Capitală în cadrul primei 
etape a returului campionatului cat. 
A, va avea Ioc duminică, de la ora 11. 
pe stadionul Giulești.

AVANTAJE
ALE ECONOMISIRII 

PE OBLIGAȚIUNI 
C.E.C. CU CÎȘTIGURI

Obligațiunile C.E.C. cu cîștl- 
guri, unul din variatele instru
mente de economisire puse la 
dispoziția populației din în
treaga țarâ, constituie un mij
loc avantajos de păstrare și 
sporire a veniturilor bănești 
personale, iapt confirmat de 
numărul tot mai mare de de
punători care le utilizează.

Obligațiunea C.E.C. cu cîști- 
quri este un instrument de e- 
conomisire „la purtător* (ne
nominal) pe care Casa de E- 
conomii și Consemnațluni îl 
pune la dispoziția cetățenilor 
care doresc să-l folosească 
pentru păstrarea economiilor 
lor bănești.

Avantajului că sînt instru
mente de economisire la pur
tător i se adaugă cel pri
vind sporirea sumelor depuse, 
prin acordarea unor importan
te cîștiguri în bani. Pentru su
mele depuse pe obligațiuni, 
Casa de Economii și Consem- 
națiuni acordă prin trageri la 
sorți lunare, care au loc în 
ultima zi a fiecărei luni, cîști
guri în bani de : 100 000 lei,
75 000 lei, 50 000 lei, 25 000 lei, 
10 000 lei, 5 000 lei, 2 000 lei, 
1 000 lei și 800 de lei. Lunar se 
acordă cîte 2 887 cîștiguri în 
valoare de 2 830 000 lei.

In valoarea fiecărui cîșttg 
este cuprinsă și valoarea no
minală a obligațiunilor cîști- 
gătoare.

Obligațiunile C.E.C. cu cîști
guri au valori fixe de 200 lei, 
100 lei, 50 Iei și de 25 de lei.

Fiind un instrument de eco
nomisire la purtător (nenomi
nal) obligațiunile C.E.C. cu 
cîștiguri se vînd și se cum
pără fără nici o formalitate la 
cererea verbală a depunătoru
lui, la oricare unitate C.E.C. și 
poștală din țară. în primele 10 
zile ale fiecărei luni procura
rea obligațiunilor C.E.C. cu 
cîștiguri se face la valoarea 
lor nominală.

Depunătorii care economi
sesc pe obligațiuni C.E.C. cu 
cîștiguri și doresc să le păs
treze în deplină siguranță, 
precum șl cei care doresc să 
aibă posibilitatea stabilirii 
vechimii depunerilor pe obli
gațiuni, pot realiza aceasta, 
depunîndu-le spre păstrare la 
filialele C.E.C.

Avantajelor caracteristice 
depunerilor pe obligațiuni 
C.E.C. cu cîștiguri li se adau
gă avantajele generale ale e- 
conomisirii la C.E.C., de . care 
beneficiază toți depunătorii, 
indiferent de instrumentul de 
economisire pe care îl folo
sesc.

Astfel, ca și ceilalți depună
tori, posesorii de obligațiuni 
C.E.C. beneficiază de GARAN
ȚIA STATULUI ASUPRA SU
MELOR DEPUSE, ACESTEA 
FIIND ORICÎND RESTITUITE 
LA CERERE, PĂSTRAREA SE
CRETULUI PRIVIND NUMELE 
cîștigAtorilor ȘI AL DE
PUNĂTORILOR DE OBLIGAȚI
UNI C.E.C. DEPUSE SPRE PĂS
TRARE, SCUTIREA DE ORICE 
FEL DE IMPOZITE.

LOTO
REZULTATELE 

TRAGERII SPECIALE 
A MĂRȚIȘORULUI 

DIN 7 MARTIE 1969
Extragerea I (obișnuită)

60 56 69 7 52 29 84 21 54 80 57 53
Extragerea a Il-a (obișnuită)

81 28 51 45
Extragerea suplimentară

13 86 89 40 23 56 41 38 30 5 79 84
Extragerea specială

1 59 40 12 75 25
Fond de premii: 4 674 083 Iei din 

care extragerea I 1302 524 lei (din 
care report categoria I 157 016 lei) 
și extragerea a Ii-a 920 867 lei.

w Z>/Zf StaUJSTE
PREZENȚA ȘTIINȚEI ÎN ECONOMIA 

UNGARIEI SOCIALISTE
CORESPONDENȚA DIN DUDA PESTA DE LA AL. PINTEA

Am vizitat deunăzi secția proto
tipuri a combinatului metalurgic 
„Csepel" din Budapesta. Secția n-a 
împlinit încă un an de existență, dar 
ea și-a cîstigat renume în industria 
constructoare de masini-unelte din 
Ungaria; între zidurile sale s-au 
născut cîteva dintre cele mai mo
deme strunguri și mașini cu coman
dă electronică, apreciate pentru 
înaltele lor calități tehnice.

— Realizarea lor, spunea inginerul 
care ne conducea în vizita prin 
combinat, este în primul rînd rodul 
colaborării constructorilor din secție 
cu oamenii de știință.

Faptul este caracteristic pentru 
industria Ungariei socialiste. Astăzi, 
în uzinele și combinatele tării pot fi 
întîlniți numeroși cercetători si alți 
specialiști din diferite institute știin
țifice, care își desfășoară activitatea 
participînd nemijlocit la îmbunătăți
rea organizării producției, la perfec
ționarea proceselor tehnologice, la 
realizarea unor noi produse cu pa
rametri la nivelul cerințelor tehnice 
contemporane.

— In ultimii ani, activitatea oame
nilor de știință de la noi este lega
tă tot mai puternic de procesul pro
ducției materiale — îmi spunea, în le
gătură eu aceasta, academicianul He- 
ves Gyula, vicepreședinte al Acade
miei de științe tehnice a R. P. Un
gare.

în cadrul procesului de industria
lizare, un accent deosebit se pune 
în Ungaria pe dezvoltarea indus
triei constructoare de mașini. Sa 
știe că în anii puterii populare a- 
ceastă ramură a cunoscut o creș
tere superioară celorlalte ramuri ale 
economiei naționale, producția ei fi
ind acum de peste sase ori mai 
mare decît în 1950. La aceasta, o 
contribuție însemnată ău adus-o oa
menii de știință, eforturile depuse în 
activitatea de cercetare de către spe
cialiștii și tehnicienii din cadrul uzi
nelor.

Să luăm un alt domeniu: in
dustria chimică. Planul dezvoltării 
economiei naționale prevede o in
tensă creștere a acestei ramuri, a 
cărei producție trebuie să sporească 
și în anii următori, în medie cu 
11—13 la sută. In acest sens, oa
menii de știință își concentrează în 
prezent eforturile pentru dezvolta
rea mal accentuată a industriei ma
terialelor plastice, firelor sintetice, 
îngrășămintelor chimice și altor 
produse.

Asemenea fapte ilustrează grăitor 
participarea nemijlocită a oameni
lor de știință din Ungaria la re
zolvarea problemelor producției ma
teriale, contribuția lor prețioasă la 
dezvoltarea economică a Ungariei so
cialiste.

SE REIA TRADIȚIA TÎRGURILOR
DE PE DUNĂRE

CORESPONDENȚA DIN PRAGA DE LA E. IONESCV

După Brno, Ceho
slovacia va mal avea 
un nou centru al ma
rilor tîrgurl interna
ționale. Este vorba de 
orașul de pe Dunăre 
— Bratislava — capi
tala Republicii Socia
liste Slovace. La 31 
august se va deschi
de aici a treia ediție a 
Tîrgului internațional 
de Chimie — „Incheba 
'69*, a cărui temă va 
fi aplicarea chimiei în

agricultură șl indus
tria alimentară, în 
special prin folosirea 
produselor din plastic 
și cauciuc, a mijloace
lor de hrănire și pro
tecție a culturilor a- 
gricole etc.

Interesul pe care l-a 
trezit organizarea tîr
gului poate fi ilustrat 
și de faptul că încă 
de pe acum, cu 6 luni 
înaintea deschiderii, 
suprafața de expunere

de 10 000 m p a fost în
chiriată firmelor care 
își vor prezenta pro
dusele. După cum 
au făcut cunoscut 
organizatorii, ediția 
din acest an a tîrgului 
va avea un pronunțat 
caracter comercial.

„Incheba '69' reia 
astfel tradiția cunos
cutelor tîrgurl dună
rene care s-au orga
nizat la Bratislava în-< 
tre 1921—1942.

MII DE „MACHETEROS"
SPRE CAMAGUEY

CORESPONDENȚA DIN HAVANA DE LA V. STAMATE

în fiecare zi, din trei locuri cen
trale ale Havanei — Piața Revoluției, 
Capitoliul Național și autogara Go- 
yero — pornesc zeci de autobuze cu 
destinație specială : provincia Cama- 
guey. Pasagerii, în totalitate bărbați, 
sînt îmbrăcați în ținuta obișnuită de 
lucru — salopetă, pălărie cu boruri 
mari din paie, șl au în mină cîte o 
„machetă" — un cuțit cît un paloș, 
unealta principală de muncă folosită 
la recoltatul trestiei de zahăr. Ei 
sînt voluntarii „macheteros" din fa
bricile și instituțiile din capitală, 
care, la chemarea partidului comu
nist și a guvernului revoluționar, se 
îndreaptă’spre provincia Camaguey, 
unde se resimte mai mult lipsa bra
țelor de muncă, pentru a participa la 
operațiunea cea mai dificilă a „Za- 
frei" — campania de recoltare și 
prelucrare a trestiei de zahăr.

Campania este în toi și ea reclamă 
peste tot o prezență cît mai mare 
de voluntari de la orașe. Iar capi
tala este prezentă prin locuitorii săi 
pe întinsele plantații din toate pro
vinciile țării. Participarea voluntară 
la recoltatul trestiei de zahăr are o 
profundă semnificație, căci dincolo 
de cifrele care indică volumul de

muncă ea înseamnă devotament^ 
conștiință, spirit patriotic.

Un sprijin substanțial l-a oferit 
„Zafrei" tînăra industrie mecanică 
din Cuba, căreia i-a revenit misiunea, 
de a contribui la modernizarea dife
ritelor procese de muncă, în special 
a acelora care reclamă un mare efort 
uman : semănatul și tăiatul trestiei. 
Pentru prima oară în istoria tării au 
fost- produse semănători mecanice, 
mașini de desțelenit plantațiile, com
bine autopropulsate de recoltat tres
tia, agregate de încărcat, precum și 
vagoane speciale pentru transportul 
trestiei, al melasei șl al zahărului.

Uzinele „Cubana de Acero", din 
Havana au reușit, prin strădania 
muncitorilor și tehnicienilor, să asi
mileze, într-un timp record, întreaga 
tehnologie necesară fabricării prime
lor 2 500 de semănători mecanice cu 
brazda dublă. Colectivul de la „Cuba
na de Acero" și-a cîștigat un bine
meritat renume șl prin montarea în 
ritm rapid a vagoanelor destinata 
transportului trestiei, melasei și za
hărului — vagoane care au fost li
vrate de România în baza acordului 
de colaborare și cooperare dintra 
țările noastre.

SPORTîn cîteva rinduri
Tn turneul internațional de tenis 

de la Caracas, cehoslovacul Jan Ko- 
des l-a învins cu scorul de 6—2, 7—5 
pe Ilie Năstase, campionul Româ
niei. Alte rezultate mai importante : 
Koch (Brazilia) — Curtis (Anglia) 
6—2, 16—10 ; Battrick (Anglia) — 
Mandarino (Brazilia) 6—4, 8—10, 6—4; 
Edelfsen (S.U.A.) — Orantes (Spania) 
6—3, 6—2 ; Cox (Anglia) — Buding 
(R. F. a Germaniei) 6—3, 6—3.

In stațiunea de sporturi de iarnă 
de la Vail (Colorado) a început com
petiția internațională de schi pentru 
„Cupa celor 5 națiuni". Proba mas
culină de coborîre a fost cîștigată de 
francezul Henri Duvillard care a 
realizat timpul de 2’01”75/100. Pe 
locurile următoare s-au clasat Trit- 
scher (Austria) — 2’02”24/100 șl
Daetwyler (Elveția) 2’02’’59/100. La fe
minin, pe un traseu mai scurt a 
terminat învingătoare austriaca Wil- 
trud Drexel în l'57”30/100. Au urmat 
în clasament Michelle Jacquot 
(Franța) — l’59”56/100 și campioana 
mondială austriaca Olga Pali — 
1’59'79/100.

La Varșovia, în cadrul „Cupei Cu
pelor" la baschet masculin, s-au în- 
tîlnit formațiile Legia Varșovia și 
Slavia Praga. Baschetbaliștii ceho
slovaci au obținut victoria cu sco
rul de 91—80 (38—42). Cel mai bun 
jucător al învingătorilor a fost cu
noscutul internațional Zednicek, 
care a marcat 20 de puncte.

Cu prilejul unei gale pugillstlce 
desfășurate la Barcelona, boxerul 
spaniol Pedro Carrasco și-a păstrat 
titlul de campion european la cate
goria ușoară învingîndu-1 prin k.o. 
tehnic în repriza a treia pe șalange- 
rul său, norvegianul Ture Mag- 
nussen.

La Teheran, în cadrul competiției 
internaționale de fotbal „Cupa pri
eteniei", echipa sovietică Spartak 
Moscova a întrecut cu scorul de 2—0 
(0—0) selecționata Irakului. Golurile 
au fost înscrise de Husainov și Ian- 
kin.

Proba de slalom uriaș din cadrul 
concursului internațional de schi al
pin de la Andermatt s-a încheiat cu 
victoria sportivului francez Jean 
Noel Augert. El a realizat timpul de 
l’30”37/100, fiind urmat de italianul 
Ilario Pegorari — l’3I”ll/100 și de 
francezul Jean Louis Ambroise — 
1’31’’,73/100.

în runda a 10-a a turneului inter
național de șah „Tallin ’69”, Iuliu 
Szabo (România) a pierdut la so
vieticul Gipslis. Damianovicl a cîști
gat la Tarve. A fost consemnată re
miza în partidele Lieberson—Nei și 
Haag—Keres. Partida dintre Stein și 
Arvlaid s-a amînat, Stein fiind bol
nav. In clasament, pe primul loc se 
află Nei (U.R.S.S.) cu 7,5 puncte. 
Iuliu Szabo are 3,5 puncte și o par
tidă întreruptă.

IA BELGRAD:
Iugoslavia - România 

IA BUCUREȘTI: 
România - Algeria

Duminică dimineața la Bel
grad se /va desfășura întîl- 
nirea internațională de box 
dintre echipele selecționate ale 
României și Iugoslaviei. Selec
ționata țării noastre va avea ur
mătoarea componență în ordinea 
celor 11 categorii de greutate : A. 
Mihai, C. Gruiescu, N. Gîju, C. 
Stanev, M. Goanță, V. Antoniu, 
V. Zilberman, I. Gyorfi, I. Ol- 
teanu, I. Monea și I. Alexe. Ca 
arbitrii vor funcționa D. Dimu- 
lescu și M. Stănescu. Antrenorii 
echipei sînt I. Popa și Tedi Ni- 
culescu.

★
Întîlnirea de box dintre o se» 

lecționată a țării noastre și echi
pa Algeriei se va desfășura du
minică de la ora 18 în sala spor
turilor de la Floreasca. în com
ponența echipei noastre vor In
tra V. Drăgan, C. Ciucă, V. Ivan, 
I. Dumitrescu, P. Ncdelcea, C. 
Buzuliuc, V. Drugă, C Cuțov, I. 
Dinu, A. Majai, I. Covaci ți 
Gh. Chivăr. Nu vor avea loc me
ciuri de categoriile semigrea fi 
grea.

l
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Atac al patriojilor »ud-vietnamezi tn provincia Quang Tri

VIETNAMUL DE SUD generalul de Gaulle

întrevedereRISCURILE

CANBERRA 7 (Agerpres). — La 
martie, Gheorghe Rădulescu, vi—

AGEIT LE I
Convorbiri ah delegației 
guvernamentale române

PROIECTULUI
JORDEK"
II DISTANȚEAZĂ 
PE PARTENER!
©NICI UN REZULTAT LA SE-

DE LA STOCKHOLM

Din nou pletele monetare occiden
tale trec prin momente de tensiune. 
Semnalul a fost dat de creșterea 
senzațională a prețului aurului ; el 
a atins la bursa din Paris 47 de 
dolari uncia, iar la bursa din Lon
dra a urcat la 43,60 de dolari uncia. 
Prețul depășește cu mult pe cel 
oficial, stabilit, după cum se știe, 
la 35 dolari uncia. Acest lucru ar 
putea declanșa o puternică criză a 
principalelor monede. în primul 
rînd sînt vizate francul francez și 
lira sterlină iar în perspectivă și 
dolarul.

în cursul reuniunii săptămînale a 
guvernului francez, președintele re
publicii, de Gaulle s-a referit direct 
la evoluția nefavorabilă a situației 
monetare franceze. Potrivit agenției 
France Presse, 
a insistat asupra necesității de a se

lua toate măsurile pentru a evita o 
devalorizare a francului.

In același timp, cercurile finan
ciare din S.U.A. își manifestă în
grijorarea că noua creștere a spe
culațiilor asupra aurului, ca si pre
siunile ce se exercită asupra fran
cului francez si lirei sterline, ar 
putea provoca o nouă criză moneta
ră în Occident. Această îngrijorare 
s-a tradus printr-o scădere accen
tuată a indicelui valorilor industria
le la bursa din New York. Posibi
litatea ca reuniunea guvernatorilor 
băncilor centrale din „clubul celor 
10", care va avea loc la Basel la 
sfîrșitul acestei săptămîni, să resta
bilească încrederea pe piața schim
burilor și a aurului este privită cu 
rezerve de cercurile de afaceri a- 
mericane.

® Australia
I 7

cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al României, care conduce 
delegația guvernamentală română 
aflată într-o vizită oficială în 
Australia la Invitația guvernului 
acestei țări, a avut convorbiri cu 
membri ai guvernului australian, 
printre care titularii ministerelor 
afacerilor externe și transportu
rilor. In timpul convorbirilor s-a

înfăcut o trecere 
luției schimburilor 
mâno-australiene, 
posibilitățile de dezvoltare a co
merțului între cele două țări și a 
colaborării economice în avanta
jul reciproc.

în cursul zilei de vineri, Gheor
ghe Rădulescu a plecat la Sydney 
pentru o scurtă vizită, urmînd să 
se reîntoarcă la Canberra.

revistă a evo-< 
comerciale ro- 
subliniindu-se

ORIENTUL APROPIAT
NOI CONSULTĂRI 
BILATERALE

STOCKHOLM 7 (Agerpres). — La 
Stockholm S-a încheiat joi sesiu
nea Consiliului nordic, organ con
sultativ care reunește Danemarca, 
Finlanda, Islanda, Norvegia și Sue
dia. In centrul dezbaterilor s-a 
aflat cunoscutul proiect de creare 
a unei comunități economice a ță
rilor nordice — „Nordek". Nici de 
data aceasta nu s-a ajuns la un 
acord în principalele probleme 
discutate. Consiliul a hotărît să se 
întrunească din nou la 15 iulie, 
pentru noi dezbateri.

Proiectul „Nordek", luat în dis
cuție de mai multe luni, s-a lovit 
pînă acum de rezistența Suediei șl 
Finlandei, care nu privesc favora
bil ideea instituirii unor organe 
suprastatale, de natură să limiteze 
suveranitatea, independența politi
că și economică a statelor respec
tive. Suedia șl Finlanda se tem, 
de asemenea, ca prin Intermediul 
proiectatei comunități economice 
să nu fie atrase in activitatea 
N.A.T.O.

SAIGON 7 (Agerpres). — In 
noaptea de joi spre vineri, scrie 
corespondentul agenției U.P.I., pa- 
trloții sud-vietnamezi au bombar
dat peste 35 de obiective militare. 
Atacurile unităților patriotice au 
fost semnalate în toate cele patru 
regiuni tactice ale Vietnamului de 
sud, dar ele au fost concentrate 
îndeosebi în Delta Mekong și zona 
Platourilor înalte.

Printre obiectivele militare bom
bardate de forțele F.N.E. cu obuze 
și rachete, scrie agenția France 
Presse, se numără marele complex 
aeronaval de la Da Nang, aero
dromul de la Kontum, baza infan
teriei americane de lingă My Tho, 
baza navală de la Dong Tam.

Concomitent cu bombardarea ba
zelor militare, forțele patriotice 
atacat în cursul ultimelor 24 
ore o serie de poziții deținute 
trupele americano-salgoneze. 
apropiere de Kontum, luptele
durat peste 10 ore. De altfel, aceas
tă regiune, situată în zona Platou
rilor înalte, a fost în ultimele trei 
zile teatrul unor lupte înverșunate 
desfășurate într-un teren muntos 
și acoperit de junglă.

au 
de 
de 
In 
au

LA NAȚIUNILE UNITE
NEW YORK. Convorbirile bilate

rale în 
Orientul 
ultimele 
delegații 
U.R.S.S.
niri au avut loc între ambasadorul 
Marii Britanii, lordul Caradon, și 
reprezentanții permanenți ai celor
lalte trei mari puteri, Malik 
(U.R.S.S.), Berard (Franța) șl Yost 
(S.U.A.). Potrivit agenției U.P.I., 
consilier 
O.N.U. a 
prezent 
au creat, 
bază de plecare comună pentru o 
viitoare reuniune a celor patru 
mari puteri". S-a indicat însă că a- 
ceste consultări bilaterale vor con
tinua.

Pe de 
Han al 
Eban, a 
rului 
tn care subliniază că Israelul „va 
continua să colaboreze cu repre
zentantul special al secretarului ge
neral al O.N.U.. Gunnar Jarring. în 
eforturile acestuia de a promova 
un acord".

legătură cu situația din 
Apropiat au continuat în 

zile la sediul O.N.U. între 
Marii Britanii, Franței, 

îi S.U.A. Asemenea întil-

un
la 
în 
nu

al misiunii S.U.A. 
declarat joi că „pînă 

convorbirile bilaterale 
după părerea S.U.A., o

altă parte, ministrul israe- 
afacerilor externe. Abba 

adresat o scrisoare secreta- 
general al O.N.U.. U Thant,

Prezențe 
românești
TRIPOLI

în 
avut 
nunțat, deschiderea oficială a 
celei de-a 8-a ediții a Tîrgului 
internațional la care participă 
reprezentanți ai firmelor pro
ducătoare din 30 de țări.

România este prezentă la a- 
cest tîrg cu o expoziție gene
rală de mărfuri. Sînt expuse 
produse ale industriei construc
țiilor de mașini, instalații de 
forat, tractoare, autovehicule, 
masini-unelte, utilaje electro
tehnice, produse textile, ali
mentare, materiale de construc
ție, produse petrolifere si de 
artizanat. Președintele Consi
liului de Miniștri libian a vi
zitat. cu ocazia inaugurării tîr
gului, pavilionul românesc, a- 
preciind calitatea produselor 
românești.

capitala Libiei. Tripoli, 
loc, așa cum s-a

a 
a-

Joi seara a sosit în capitala «ud- 
vletnameză Melvin Laird, ministrul 
american al apărării, însoțit de ge
neralul Wheeler, președintele state
lor majore-combinate ale S.U.A. în 
cadrul conferinței de presă care a 
avut loc pe aeroport, imediat după 
aterizarea avionului, Melvin Laird a 
menționat că sporirea pierderilor a- 
mericane în Vietnamul de sud îngri
jorează oficialitățile S.U.A.

★
PARIS. — Mahmud Fawzi, con

silier special al președintelui R.A.U. 
pentru problemele externe, care se 
află la Paris într-o vizită oficială, 
a avut vineri după-amiază o între
vedere cu Henry Cabot Lodge, șeful 
delegației Statelor Unite la confe
rința în patru în problema Vietna
mului. După cum se știe, relațiile 
diplomatice dintre S.U.A. si R.A.U. 
continuă să fie întrerupte de la iz
bucnirea conflictului arabo-isrăelian 
din iunie 1967. La sfîrșitul întreve
derii nu a fost dat publicității nici 
un comunicat oficial. Henry Cabot 
Lodge s-a mulțumit să declare zia
riștilor că vizita lui Mahmud Fawzi 
,.a avut un caracter personal1' și 
că discuțiile „foarte amicale" nu au 
avut „nimic oficial".

\
\

ț 
ț
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Corespondentul Agerpres, Al. 
Gheorghiu, transmite t La pa
latul de expoziții de la Porte 
de Versailles s-a deschis cel 
de-al patrulea Salon interna
țional de mașini agricole.

La această importantă mani
festare internațională, între
prinderea de stat pentru co
merț exterior „Autotractorul" 
participă cu un stand prezen
tând o gamă 
toare fabricate de 
„Tractorul" din Brasov, 
rile de tractoare U-651, 
U-450, precum șl noul 
U-400 expuse în standul 
nesc sînt primite cu viu inte
res de specialiștii din Franța 
Să din alte țări.

variată de trac- 
uzinele 

Tipii* 
U-650, 
model 
româ-

HARRIMAN: Ofensiva F.N.E. 
este un răspuns 

la intensificarea activității 
trupelor americane împotriva 

patrioților sud-vietnamezi
NEW YORK 7 (Agerpres1}. — Fos

tul șef al delegației americane la 
convorbirile de pace de la Paris, în 
problema vietnameză, Averell Har
riman, a declarat în cadrul unui in
terviu, acordat unui redactor al zia
rului „New York Post", că actuala 
ofensivă a Frontului Național de Eli
berare din Vietnamul de sud consti
tuie un răspuns Ia intensificarea ac
tivității trupelor americane terestre 
împotriva patrioților sudvietnamezi. 
Harriman a afirmat că el a averti
zat autoritățile S.U.A. ale fostei și 
actualei administrații că, dacă după 
îneetarea bombardamentelor asupra 
Vietnamului de nord, trupele teres
tre americane își vor intensifica ac
țiunile, acest fapt va atrage contra- 
lovituri din partea forțelor patriotice 
sud-vietnameze. „Este important pen
tru opinia publică americană să în
țeleagă că acțiunile din cadrul noilor 
ofensive ale Vietkongului (F.N.E. — 
n.r.) constituie în esență un răspuns 
la acțiunile noastre, mai degrabă de
cît o încercare deliberată de a dicta 
condițiile sau de a torpila convorbi
rile (de Ia Paris — n.r.)“, a precizat 
Averell Harriman.

PIRTIDUL MUNCH DIN IS
RAEL K PROPUS PE GOLM 
MEIR PENTRU FUNCȚIA DE 
PRIM-MINISTRU

TEL AVIV. — Partidul muncii din 
Israel, grupare de guvemămînt, a pro
pus vineri pe Golda Meir pentru

A

funcția de prlm-minlstru și a optat 
în unanimitate pentru menținerea 
cabinetului de uniune națională în ac
tuala sa compoziție. Candidatura 
<l-nei Golda Meir intervine în urma 
decesului primului ministru Levl 
Eshkol. Potrivit anumitor observatori 
politici, subliniază agenția France 
Presse, „nu va fi poate așa de ușor 
de a reconstitui cabinetul lui Eshkol 
cu singura schimbare a titularului 
postului de prim-ministru“. Pe de altă 
parte, formația de dreapta Gahal ar 
condiționa participarea la un guvern 
prezidat de Golda Meir prin impune
rea unor puncte în programul guver
namental considerate drept maximale 
în actuala situație existentă în Orien
tul Apropiat. Observatorii consideră că 
o contrapondere la cerințele partidu
lui Gahal ar fi gruparea Mapam, alt 
membru al coaliției guvernamentale.

PAKISTAN

Ayub Khan a decis să-și
prezinte demisia din funcția

de guvernâmint
CARACI 7 (Agerpres). •—■ Zia

rele din Caraci anunță că pre
ședintele Pakistanului, Ayub Khan, n 
decis să-și prezinte demisia din func
ția de președinte al partidului de gu- 
vernămînt Liga musulmană, ceea ce 
ar echivala cu o retragere completă 
din viața politică. El și-a anunțat 
deja, după cum se știe, intenția de 
a nu-și prezenta candidatura la vii
toarele alegeri prezidențiale.

In orașele pakistaneze au continuat 
în tot cursul zilei de joi să aibă loc 
incidente violente.

sindicatelor cehoslovace
Karel Polacek ales președinte al Consiliului Central

PRAGA 7 (Agerpres). — între 3 șl 
7 martie, la Praga a avut loc Con
gresul al VII-lea al Sindicatelor ce
hoslovace. Karel Polacek, președin
tele Consiliului Central al Sindica
telor, a prezentat un raport în care 
a relevat rolul și importanța sindi
catelor în construcția socialistă și a 
subliniat că „legitatea obiectivă a 
dezvoltării societății socialiste ceho
slovace confirmă că nici o altă forță 
în afară de Partidul Comunist din

ssssaazs

(Urmare din pag. I)

Tinînd seama de actualele difi
cultăți ce confruntă economia bri
tanică, în primul rînd deficitul cro
nic al balanței de plăți, în cercu
rile politice a- devenit greu de con
testat faptul că povara cheltuieli
lor militare este disproporționat de 
mare față de posibilitățile finan
ciare reale ale tării, aspect abor
dat pe larg în dezbaterile parla
mentare amintite. Frank Allaun si 
alți deputați de stingă au arătat, 
de pilda, că cele cinci milioane de 
lire ou cît s-a redus bugetul mi
litar reprezintă mult prea puțin din 
totalul de 2 256 milioane lire anual. 
Marea Britanie continuă astfel să 
aloce pentru cheltuielile militare o 
parte a produsului național brut mai 
mare decît a oricărei alte țări vest- 
europene. cu singura excepție a 
Portugaliei. Chiar umil din subse
cretarii de stat la Ministerul Apă
rării, G. Reynolds, a recunoscut în

Camera Comunelor că „în prezent 
există un larg curent de opinie, 
străbătînd toate partidele mari, care 
tinde să considere cheltuielile mi
litare ca -fiind o risipă 
atît mai izbitoare prin 
mai expusă criticilor 
poziția conservatorilor 
că nivelul actual al înarmării bri
tanice ar fi... insuficient și se pro
nunță împotriva proiectului de re
tragere a forțelor militare de la 
est de Suez.

Evaluînd elementele contradictorii 
ale atmosferei politice din Marea 
Britanie în ultimele șase luni, ob
servatorii apreciază ca deosebit de 
semnificative numeroasele critici ex
primate în Camera 
dresa argumentelor 
justifice proiectele 
cleară a N.A.T.O.
mulți deputați laburiști au subliniat 
în cuvîntările lor că adevăratele in
terese de securitate ale Europei nu 
pot fi servite de nici un fel de mă-

inutilă". Cu 
contrast si 
s-a dovedit 
care susțin

Comunelor la a- 
care încercau să 
Si strategia nu- 
în Europa. Mai

suri pentru stimularea cursei înarmă
rilor, ci dimpotrivă, cer eforturi spo
rite în direcția destinderii, renun
țarea la măsurile de natură să con
tribuie la intensificarea cursei înar
mărilor, la politica încordării si zăn- 
gănitului de arme — cer normaliza
rea relațiilor și crearea unui sistem 
de securitate europeană care să în
locuiască pactele militare existente.

Deși în ultimă instanță cererile 
realiste al căror ecou s-au făcut 
multi dintre deputății laburiști nu 
au obținut cîstig de cauză, dezba
terile din Camera Comunelor pot 
fi consemnate ca Simptome semni
ficative pentru starea de spirit a 
opiniei publice britanice, pentru de
plasările care au loc în sinul ei. ca 
expresie a receptivității fată de 
tendințele majore ale zilelor noas
tre. în sensul promovării unui curs 
pozitiv în viata internațională, al 
instaurării unui climat al apropierii 
și înțelegerii între popoare, premi
să a păcii în lume.

Cehoslovacia nu poate îmbina diver
sele interese ale claselor și pături
lor societății".

La Congres, în cadrul dezbaterilor, 
a luat cuvîntul Alexander Dubcek, 
prim-secretar al C.C. al P.C. din Ce
hoslovacia, care a arătat că, datorită 
politicii partidului, cetățenii Ceho
slovaciei s-au convins în fapt că 
există o posibilitate reală a dezvoltă
rii continue a politicii de după ianua
rie, că această posibilitate poate fi 
tradusă în viață printr-o atmosferă 
favorabilă pentru o muncă liniștită și 
creatoare.

Referindu-se la unele probleme 
organizatorice, Alexander Dubcek' a 
arătat că în întreaga viață a țării 
trebuie întărit rolul conducător al 
P.C. din Cehoslovacia ca forță poli
tică hotărîtoare în ' 
tații socialiste.

Ludvik Svoboda. 
Cehoslovace, luînd 
greșul al VII-lea 
relevat că astăzi în întreaga 
socială din Cehoslovacia se creează 
garanțiile sociale și se formează pre
misele consolidării ideilor principale 
ale politicii de după ianuarie a 
partidului comunist.

La congres a luat, de asemenea, 
cuvîntul și Oldrich Cernik, președin
tele guvernului federal al R. S. 
Cehoslovace.

Vorbitorul a subliniat că în pre
zent guvernul pregătește măsuri 
concrete pentru înfăptuirea refor
mei economice, dezvoltarea rolului 
întreprinderilor în viața economică 
a țării și o mai puternică stimulare 
a participării sindicatelor, a tuturor 
oamenilor muncii la conducerea în
treprinderilor.

A fost ales noul Consiliu Central 
al Sindicatelor, iar în funcția de 
președinte al acestuia a fost ales 
Karel Polacek.

dezvoltarea socie-

președintele R. 8. 
cuvîntul la Con- 
al sindicatelor, a 

viată

în favoarea recunoaș
terii dreptului R. P. Chi
neze de a fi membru 
permanent în Consiliul 
de Securitate 31 0 N U-s a 
pronunțat Pierre Harmel, minis
trul belgian al afacerilor externe, 
într-o cuvîntare rostită în Camera 
Deputaților. Ea trebuie să joace 
rolul care i se cuvine în politica 
internațională și în diferitele or
ganisme internaționale — a sub
liniat ministrul do externe bel
gian.

I

I

Situația internă din 
Franța s-a înrăutățit 
brUSC. Confederația Generală 
a Muncii a anunțat joi seara că, 
la 11 martie, ziua în care gene
ralul de Gaulle va rosti o cuvîn- 
tare prin radio, ar putea avea 
loc o grevă generală de 24 de ore. 
Acest anunț a intervenit în mo
mentul în care la Ministerul pen
tru Afacerile Sociale al Franței 
au luat sfîrșit convorbirile dintre 
reprezentanții guvernului, patro
natului și sindicatelor muncito
rești, în cursul cărora s-au mani
festat profunde divergențe între 
participanți.

Eliberarea unul nu
măr de deținuți politici 
panamezi atestau duPă lovi- 
tura de stat de la 11 octombrie 
anul trecut a fost anunțată de 
guvernul militar al acestei țări.

0 delegație guverna
mentală japoneză a so
sit Ia Belgrad la favitatfa 
președintelui Camerei Economice 
Federale a R.S.F. Iugoslavia. 
Delegația va discuta la Belgrad 
posibilitățile promovării schimbu
lui de mărfuri și cooperării eco
nomice dintre Iugoslavia și Ja
ponia.

Frontul patriotic lao
țian este gata să caute 
o soluție pașnică a pro
blemei laoțienecu condiția 
ca Statele Unite să înceteze 
bombardarea zonelor eliberate, 
se arată într-o declarație trans
misă de agenția de presă Patliet 
Lao.

fllexei Kosîghin, 
ședințele Consiliului de 
niștri al U.R.S.S., a avut 
martie o convorbire cu Abdela
ziz Bouteflika, ministrul de ex
terne al Algeriei, care face o 
vizită oficială în Uniunea Sovie
tică. Cu acest prilej au fost dis
cutate probleme legate de rela
țiile politice și economice dintre 
cele două țări, precum și unele 
probleme internaționale de inte
res reciproc.

pre-

Mi
la 7

„Neamestecul în tre
burile altor țări trebuie 
să iie principiul ds bază 
al politicii externe ame- 
îicane°f a de<darat senatorul 
Frank Church în cadrul unei 
reuniuni care a avut loc la Wa
shington. După cum demonstrea
ză faptele, a spus el, politica 
neamestecului aduce întotdeauna 
rezultate pozitive. Frank Church 
a declarat totodată că „ameste
cul S.U.A. în Vietnam s-a do
vedit un faliment".

Tratatul
G. Macovescu de neproliferare

P. Harmel în dezbaterea
BRUXELLES 7 (Agerpres). — 

George Macovescu, prim-adjunct al 
ministrului afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, care se 
află într-o vizită în Belgia, însoțit de 
Alexandru Lăzăreanu, ambasadorul 
României la Bruxelles, a fost pri
mit la 7 martie de Pierre Harmel, 
ministrul afacerilor externe al Bel
giei. în timpul vizitei, primul ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Româ
nia a avut convorbiri la Ministerul 
Afacerilor Externe al Belgiei cu se
cretarul general, Robert Vaes. In 
timpul convorbirilor, care s-au des
fășurat într-o atmosferă cordială, a 
avut loc un scliimb de vederi în le
gătură cu dezvoltarea relațiilor bi
laterale dintre România și Belgia, 
precum și asupra unor probleme in
ternaționale care interesează cele 
două țări.

Senatului
Statelor Unite

WASHINGTON 7 (Agerpres). —• 
Senatul Statelor Unite a înc'țaut 
vineri dezbaterile consacrate-- la
minării tratatului de neproliferare 
a armelor nucleare în vederea' ra
tificării. în raportul prezentat Se
natului de către comisia pentru pro
bleme externe, care a recomandat 
ratificarea tratatului, se cere sis
tarea lucrărilor de construire a sis
temului de rachetă anti-rachetâ 
„Sentinel".

Deciziile, care confruntă marile 
puteri — se spune în raport — în do
meniul rachetelor 
și defensive sînt 
tanță, nu numai 
securitatea lumii, 
deplinirea cu succes a clauzelor tra
tatului de neproliferare.

strategice ofensiva 
de vitală impor- 
pentru pacea șt 
cît și pentru în-

ÎNTRUNIREA CONSULTATIVĂ A UNOR
uPARTIDE DIN TARILE MEDITERANEENE

ALGER 8. — Corespondentul A- 
gerpres, C. Benga, transmite: Și-a 
încheiat lucrările întrunirea consul
tativă a unor partide din țările me
diteraneene, care s-a desfășurat în 
capitala Algeriei. La întrunire au 
participat delegați reprezentînd Fron
tul de Eliberare Națională din Alge
ria, Partidul Comunist Italian șl Par
tidul Socialist Italian al Unității Pro-

letare, Partidul Baas din Siria și 
Uniunea Socialistă Arabă din R.A.U. 
A luat parte, de asemenea, ca ob
servator, o delegație a organizației 
El Fatah.

După cum se arată în documentul 
final, participanțil la întrunire/1’au 
examinat o serie de aspecte ale ’ jl 
tuației din bazinul mediteraneanului 
alte probleme Internaționale. W

EVOLUȚIA ZBORULUI NAVEI „AP0LL0-9“

I

& reușit
HOUSTON 7 (Ager

pres). — In a 5-a zi a 
evoluției navei spațiale 
„Apollo-9“ programul 
de lucru al cosmonauți- 
lor a început la ora 8,30 
(ora Bucureștiului), cu 
o oră mai devreme de
cît se prevăzuse. După 
ce au luat micul dejun, 
David Scott, James 
McDivitt și Russell 
Schweickart au început 
pregătirile în vederea 
îndeplinirii, în decurs 
de 17 ore, a primei „re
petiții generale" a călă
toriei pe care doi cos-

o 
întreprinde pe 
La ora 13,39 mo- 
lunar avînd la 
pe cbsmonauții

monauți americani 
vor 
Lună.
dulul 
bord'
Schweickart si McDi
vitt s-a decuplat de ca
bina de comandă la 
bordul căreia a rămas 
David Scott, comandan
tul echipajului-„Apollo-

9". Separarea a avut loc 
în momentul în care 
„tandemul" spațial se 
găsea deasupra Oceanu
lui Atlantic. Prin pune
rea în funcțiune a mo
toarelor modulului lu
nar, acesta s-a plasat pe 
o orbită eliptică cu a- 
pogeul de 268 km și cu 
perigeul de 220 km, care 
se intersectează cu or
bita cvasicirculară de 
243/245 km pe care se 
deplasează cabina de 
comandă. Aceste orbite 
proiectate au fost ocu
pate de modul și de ca
bină cu mici aproxima
ții care nu au modificat 
configurația zborului. 
Evoluția în spațiu a 
modulului lunar incapa
bil să revină singur în 
atmosferă a reprezentat 
operațiunea cea mai 
importantă a misiunii 
zborului „Apollo-9".

18,35 (ora

Bucureștiului). modu
lul lunar a efectuat 
prima fază a opera
țiunilor de recuplare cd 
cabina spațială la bor
dul căreia se afla Da
vid Scott. Punînd . în 
funcțiune rachetele la
terale de ascensiune ale 
modulului. cosmonau
ta Schweickart și Mc
Divitt au modificat pe- 
rigeul orbitei pe care 
se deplasa modulul în 
scopul intrării pa o 
orbită favorabilă re- 
cuplării cu cabina de 
comandă. Această fază 
a programului a fost, 
executată în timp ce 
modulul lunar trecea 
deasupra sudului con
tinentului african. In
dicațiile furnizate de 
stațiile de urmărire ra
dar a zborului, de pe 
Pămînt. au arătat că 
manevra a fost efec
tuată în bune condiții.

La ora 19,30 NASA a anunțat că 
joncțiunea celor două vehicule spa
țiale prevăzută în program s-a e- 
fectuat mai devreme dccît fusese 
stabilit. După ce au realizat jonc
țiunea, cabina de comandă și mo
dulul lunar au evoluat în această 
formație timp de o jumătate de 
oră, înainte de a realiza cuplarea 
completă. Cu această ocazie, Ja
mes McDivitt a transmis că doreș
te să execute cuplarea cit mai re
pede cu putință pentru a evita ca 
operațiunile acestea să le executa 
în întunericul nopții spațiale.

Cele patru desene ilustrează diferi
tele etape ale îndrăzneței experiențe 
efectuate vineri : 1. modulul se des
prinde de „Apollo-9“. 2. retrorachcta 
modulului este pusă în funcțiune, a- 
cesta îndepărtindu-se de cabina- 
mamă. 3 partea superioară a modu
lului se desprinde de partea infe
rioară a acestuia („picioarele"). 4. 
modulul, pilotat de Schweickart, se 
îndreaptă spre cabina-mamă, pentru 

a se recupla cu aceasta
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