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De la o vreme, metalurgiștii de la 
UZINA „OȚELUL ROȘU" nu mai 
sînt deloc mulțumiți. In trimestrul 
IV — 1968' și în anul acesta, ca nici
odată, aici s-au înregistrat anumite 
rămîneri în urmă în realizarea sarci
nilor de producție. Pe trimestrul re
cent încheiat, producția globală si 
cea marfă au fost cu 1,6 și, res
pectiv, cu 1,7 procente sub pre
vederi. Cantitatea planificată de 
otel s-a realizat în proporție de 
97,8 la sută, ceea ce înseamnă cu 
aproape 1 400 de tone mai puțin decît 
s-a prevăzut, iar la bare trase, din 
planul trimestrial de producție nu s-a 
realizat decît 73,4 la sută ; altfel 
spus, un alt minus de 1 330 de tone.

Așadar, îngrijorarea colectivului 
acestei uzine este întru totul justifi
cată. Care să fie, oare, cauzele acestor 
rezultate ce nu oglindesc în nici un 
caz, potrivit aprecierilor unor tova
răși din uzină și de la Comitetul ju- 

. dețean de partid Caraș-Severin, po- 
; sibilitățile reale ale colectivului de 

Ia „Oțelul Roșu" ?
în privința nerealizării Integrale 

a producției pla
nificate 
o cauză 
căutată 
părerea 
liștilor uzinei,. — 
în calitatea ne-; 
corespunzătoare a 
fierului vechi pe 
care uzina este 
nevoită să-l Introducă în cuptoare t 
mai „ușor", cu un volum specific 
mai mare decît era de așteptat. Un 
astfel de fier vechi prelungește du
rata încărcării cuptoarelor și ocupă 
nerațional spațiul de ardere al aces
tora, așa încît le micșorează sensi
bil randamentul.

— Am cerut de sute de ori minis- 
; Ierului și întreprinderii de colectare 

a metalelor, care aparține tot de 
Ministerul Industriei Metalurgice, să 
ne asigure livrarea șpanului presat. 
Totul a fost însă în zadar și, pe zi 
ce trece, lucrăm cu un fier vechi tot 
mal „ușor" — ne-a spus Ing. Andrei 
Dumitru, directorul uzinei. Repet: 
îri felul acesta pierdem o parte a 
capacității de producție a otelăriei.

O altă cauză este neașteptata și 
Inexplicabila diminuare a calității 
cărămizilor refractare — procurate 
din import — folosite la căptușirea 
bolților cuptoarelor. Din seriate re
zultă că, inițial, se obțineau 580—600 
de șarje pe o boltă, în două cam
panii. Pe cînd acum, doar 520—530. 
Este clar că mai desele opriri pentru 
intervenții înseamnă pierderi la pro
ducția de oțel.

— Pentru a micșora, totuși, cît 
mai mult acest gen de Irosire a ca
pacității de producție — ne-a spus 
inginerul șef al uzinei, Aurel Arde
lean — am adus anumite îmbunătă
țiri constructive bolților, am luat 
măsuri deosebite, de întreținere a lor 
și am solicitat, totodată, alte sorti
mente de cărămizi refractare cu 
care să le căptușim. Ministerul nos
tru nu a 
noastră. Și 
convingem 
Hunedoara 
elemente constructive ale cuptoare
lor decît bolțile — cărămizile noas
tre, și să ne cedeze, în schimb, din 
stocul lor, cărămizi de calitate su
perioară pentru bolți, cu ajutorul 
cărora să ne putem descurca mai 
bine.

în sfîrșit. din cele relatate de ing.

ancheta economică

ascultat, însă, cererea 
nici nu ne-a ajutat să-i 
pe cei de la Reșița și 
să utilizeze — la alte

Cînd crezi că nu te vede nimenL.
Categoria — din fericire 

redusă — pe care am 
pornit s-o surprindem „la 
lucru" apare ca un corp 
străin într-un organism 
sănătos. Instanțele jude
cătorești au condamnat 
în repetate rînduri vînză- 
tori și gestionari incorecți, 
oameni puși pe căpătuială, 
care „ciupeau" la cîntar. 
ciupeau la socoteală, de aici 
zece grame, de dincolo un 
leu, doi, pînă își făceau 
suma pe spinarea altora. 
Cu aceste prilejuri se evi
denția cîteodată faptul că 
există și „cumpărători" in
corecți, oameni într-un fel 
tot atît de necinstiți ca și 
cei despre care aminteam 
mai sus. Pe urmele aces
tora am plecat, însoțit de 
It. maj. V. Șuțeanu, de la 
Inspectoratul miliției mu
nicipiului București.

★
La librăria „Mihai Emi- 

nescu" din București ne 
strecurăm și noi în masa 
de cumpărători. Accesul 
la raftul cu cărți e liber

rtamenteie
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Gheorghe Dumitrache, șeful trăgă- 
toriei, rezultă că situația creată în 
legătură cu producția de bare trase 
se datorește următoarelor cauze : 
1. Lipsa acută a filierelor, din 
care pricină utilajele lucrează 
cu o treime din capacitatea lor 
sau produc (cu aprobarea Mi
nisterului Industriei Metalurgice) 
„în avans" sortimentele pentru care 
există filierele necesare. 2. Inexis
tența unor mașini de prelucrat fi
liere. Secția de bare trase a fost dată 
în funcțiune avînd doar o mașină de 
rectificat filiere, și aceea... fără 
discurile abrazive necesare. 3. Unele 
nereguli existente în livrarea la timp 
și de calitate a materiei prime. 
Combinatul siderurgic Hunedoara și, 
mai ales, uzina „LaminoruT'-Brăila 
își încalcă cu regularitate sarcinile 
contractuale privind termenele de 
livrare și calitatea barelor; laminate.

— Culmea este însă alta — ne-a 
spus în încheiere ing. Dumitrache. 
într-o serie de cazuri, repartițiile nu 
se emit pentru dimensiunile pe care 
le solicităm noi, ci pentru altele, mai 

mari. Și chiar 
dacă repartițiile 
sînt cum le-am 
cerut, furnizorii 
ne livrează tot' 
ce știu ei. Cu alte 
cuvinte, după ce 
că și-așa n-avem 
destule filiere, le 
mai și folosim 

nerațional, executînd trageri inter-' 
mediare. Asta fără a mai aminti 
pierderea de timp cauzată de repe
tarea întregii tehnologii.

Dar alte cauze, mai puțin obiec
tive, ale nerealizării sarcinilor de 
plan, nu sînt la „Oțelul Roșu" ? Se 
pare că nu. Specialiștii uzinei s-au 
ocupat temeinic, în fel și chip, de 
problema utilizării cu randament 
maxim a întregii capacități de pro
ducție. Pe baza studiilor întreprinse 
anul acesta, în cadrul acțiunii _ de 
organizare științifică a producției și 
a muncii, a fost scurtată durata de 
încărcare a cuptoarelor, s-au luat 
măsuri de îmbunătățire, a capacității 
termice a acestora și de reducere a 
duratei reparării lor la rece, s-au 
stabilit măsuri eficiente de dimi
nuare a consumurilor specifice de 
metal, de atingere a parametrilor 
proiectat! ai secției de tras bare.

Am discutat despre cele constatate 
la „Oțelul Roșu" cu tovarășii din Di
recția generală siderurgică a Minis
terului Industriei Metalurgice, de 
care aparține această uzină.

— Se pare — i-am spus tovarășu
lui Ing. Dumitru Gheorghiu, direc
tor tehnic în această direcție gene
rală — că uzina nu poate rezolva 
singură anumite probleme, că are 
nevoie de mai mult sprijin din par
tea direcției generale, a ministeru
lui.

— Așa este — ni s-a răspuns. Cu
noaștem bine greutățile și întreaga 
situație a uzinei '„Oțelul Roșu". Nu 
înseamnă, însă, că dacă au mai ră
mas probleme nerezolvate — minis
terul n-a acționat în nici un fel. n-a 
intervenit la timp. Chestiunea pre
gătirii fierului vechi prezintă un inte
res mai larg, așa încît ne preocupă și 
pe noi îndeaproape, de mai multă

Ing. Adrian PRODAN 
------------------------------------- I 
(Continuare în pag. a III-a)

b q sa □ a

Făptașul are 26 de 
La data comiterii furtului: 
angajat la Fabrica de mase

pentru ipoteticul cumpără
tor. Dar vin oare, în libră
rie, numai oameni dornici

ani.

să citească ? Ne pierdem o 
bună bucată de vreme ur
mărind — parcă la infinit!

plastice „București" (unde 
n-a stat, în total, decît 20 
de zile). îl cheamă Marian

ancheta socială
Mihai STOIAN

— circuitul vînzării, pînă 
cînd, într-o parte a libră
riei, se naște zarvă :

— A băgat-o în sîn ! stri
gă vînzătoarea.

Cîțiva tineri, revoltați de 
fapta comisă de cel pe ca
re-] avem acum în față, 
întăresc afirmația vînzătoa- 
rei :

— L-am văzut și noi...
— O carte groasă, cred 

că un dicționar.

Enache și locuiește în str. 
Cloșca nr. 37.

— Scoate cartea I
Dă la iveală un „Dicțio

nar de neologisme". Valoa
rea : 46 de lei. Controlat 
apoi la miliție, mai scoate 
din buzunar și un dicționar 
român-englez.

— Le-ai luat ca să le 
studiezi cumva 7

întrebarea noastră poate

în zorii zilei de 2 aprilie tractoriștii secției a 5-a a întreprinderii pentru me
canizarea agriculturii Topraisar, județul Constanța, au reluat din nou lucrul 
pe terenul cooperativei agricole din Cumpăna. Se însămînțau ultimele 90 

hectare cu borceag.
(Foto : Gh. Vințilă)

Vinerl dimineața a părăsit Capi
tala delegația Partidului Comu
nist din Israel, formată din tovară
șii Meir Vilner, secretar general al 
C.C. al P.C. din Israel, Saliba Ha- 
mis și David Henin, membri ai Bi
roului Politic al C.C. al partidului, 
care, la invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
a făcut o vizită în țara noastră.

La aeroportul Băneasa, delegația 
a fost salutată de tovarășii Paul 
Niculescu-Mizil, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. 
și Mihai Dalea, secretar 
P.C.R.

al P.C.R., 
al C.C. al

La efectuarea lucrărilor de p@ ogoare

Executarea Ia timp a lucrărilor agricole de primă- prevăzute cu grape cu discuri, pregăteau terenul unde (
vară este hotărîtă, în cea mai mare măsură, de aportul urma sa, a doua zi, să se însămînțeze floarea soarelui. ’

!
mecanizatorilor. în condițiile acestei primăveri întîr- 
ziate se cer din partea tractoriștilor din întreprinderile 
pentru mecanizarea agriculturii și întreprinderile agri
cole de stat eforturi mai mari pentru grăbirea pregă
tirii terenului și semănat. în cele mai multe locuri, 
lucrările care se executau, în mod obișnuit, în decurs 
de două luni, vor trebui făcute acum în cel mult o lună 
de zile. Dacă se ține seamă de faptul că agricultura 
dispune de un număr sporit de tractoare și alte utilaje 
de mare randament, de pregătirile temeinice făcute din 
vreme și de măsurile organizatorice și tehnice luate, în 
ultimul timp, de organele de partid și de stat, de con
ducerile unităților agricole, rezultă că există condiții 
ca toate lucrările de sezon să se poată face la timp. 
Se cere însă ca toți mecanizatorii, dînd dovadă de ini
țiativă și răspundere, să muncească cu randament 
maxim. în condițiile cînd campania agricolă de pri
măvară s-a redus atît de mult, ei trebuie să prelun
gească timpul zilnic de muncă în cîmp, executing astfel 
un volum cît mai mare de lucrări. Sînt numeroase 
exemple care arată că, în această campanie, mecani
zatorii din I.A.S. și I.M.A. se 
de grăbirea lucrărilor.

în zorii zilei de 2 aprilie,
nr. 5 a întreprinderii pentru mecanizarea agriculturii 
Topraisar, județul Constanta, se aflau pe terenurile 
cooperativei agricole din Cumpăna. Cu 4 tractoare se 
însămînțau ultimele 90 hectare de borceag, iar altele 6,

în ritm intens se lucra și pe terenurile altor coopera
tive agricolerceea ce a contribuit ca, în unitățile deser
vite de I.M.A. Topraisar — cu excepția cooperativei 
agricole din Potîrnichea — să se termine semănatul 
culturilor din prima epocă. Acum se lucrează la se
mănatul florii soarelui.

în județul Constanța, au obținut bune rezultate și me
canizatorii din I.A.S. Cobadin, care în ziua de I aprilie 
au terminat de însămînțat toate cele 1 023 hectare 
prevăzute cu culturi1 din prima epocă, precum și cei 
din I.A.S., Mihail Kogălniceanu. „De la 1 aprilie mur.c^ 
a reînceput din plin la toate cele 5 ferme ale noas
tre, ne spune ing. Titus Popescu, directorul acestei 
din urmă întreprinderi. La fermele conduse de 
ing. Dan lonescu și Daniel Chițescu s-a ur
mărit cu atenție starea terenului, iar mecaniza
torii, avînd utilajele la capătul tarlalelor, au prins 
imediat momentul potrivit pentru a intra în cîmp. Ca 
urmare, s-au putut semăna suprafețe mari cu diferite 
culturi din prima epocă". în numeroase alte întreprin
deri agricole de stat și cooperative agricole din ju
dețul Constanța, mecanizatorii se

in pis. a v-H

tractoriștii de la secția

(Continuare în pag. a VII-a)

străduiesc să folo- 
lon CIUCHI
Ion PITICU

preocupă cu răspundere

Plecarea delegației

(Agerpres)

Telegrame

să pară naivă, dar încer
căm dorința sinceră ca o- 
mul să aibă măcar o ase
menea. „circumstanță ate
nuantă" (care, indiscutabil, 
n-ar sta nici; ea în pi
cioare, furtul rămînînd în 
■mod categoric furt !).

— Da. (Și continuă pre
cipitat). E prima dată.

Schimbăm „decorul" : 
Anticariatul nr. 4, aflat la 
cîteva sute de metri de li
brăria respectivă. Consta
tăm din scripte că numai 
în acest an Marian Enache 
a vîndut aici cărți noi de... 
9 ori. Și cu cîtă falsă can
doare spunea : „E prima 
dată".

— De ce-ai făcut-o ? — 
forțăm din nou „ingenuita
tea" celuilalt. îți dai sea
ma că furtul mînjește nu
mele tatălui dumitale, păs
trat curat pînă' la o vîrstă 
înaintată, și mînjește nu
mele copiilor dumitale care 
abia se ridică pe picioare ?

Omul caută în gol și mur
mură, poate pentru prima 
dată sincer;

cercetării științifice 9
tulul, nu sînt justificate de efectele 
economice, și a solicitat modificarea 
unora dintre obiectivele parțiala ale 
cercetării — mai teoretice și mai 
puțin valorificabile — determlnînd 
un raport de eficiență rațională. La 
fel Uzina mecanică Cîmpina nu a 
semnat contractul de cercetare pri
vind unele tipuri de garnituri specia
le pentru industria petrolieră decît 
după ce a studiat concret toate mă
surile de reorganizare șl de reali
zare a utilajelor propuse de institut. 
Concomitent, sistemul de lucru pe 
bază de contracte a determinat și o 
creștere -a răspunderii cercetătorilor, 
atît pentru nivelul tehnico-științifia 
al lucrărilor, cît și pentru atingerea 
eficienței economice scontate.

Analiza mai temeinică a necesității 
și oportunității cercetărilor, înainte 
de abordarea și, respectiv, contrac
tarea lor, a avut și un alt rezultat: 
reducerea cererilor pentru lucrări 
posibile de efectuat cu forțele pro
prii ale întreprinderii, dar care, a- 
tunci cînd proveneau gratuit de la 
institut, erau prezentate ca strict 
necesare pentru a fi incluse în pla
nul de cercetare al acestuia. Astfel, 
unele accesorii și garnituri speciale 
de cauciuc, care vor fi realizate în 
anul 1969 în cadrul Combinatului 
de cauciuc Jilava și al întreprinderii 
„Fartec" Brașov, figurau inițial în 
proiectul de plan de cercetare al In
stitutului. Pentru noi, renunțarea u- 
nităților Ia aceste teme, pe care șl 
le abordează singure, înseamnă eco
nomii la fondul de timp de cercetare, 
o utilizare mai rațională a potenția
lului uman și a aparatajului, care 
va putea fi folosit mai judicios pen
tru rezolvarea unor teme de in
teres major pentru economia națio
nală. în speță, am putea aminti con
ductele pentru irigații, garniturile 
pentru forajul de mare adîncime ș.a. 

în același timp, introducerea sis
temului de lucru pe bază de con
tracte a determinat și în institut o 
adîncire a analizei economice, din 
punctul de vedere al beneficiarului. 
Merită citat, în acest context, con
tractul de cercetare încheiat cu Ins
titutul de proiectări al industriei 
ușoare, privitor la noua unitate de 
tăbăcărie de la Corabia. în vederea 
încheierii contractului, cercetători, 
economiști și tehnologi au analizat, 
sub aspectul eficienței economice, 
multiple posibilități de combinare 
între ele a peste 15 tehnologii, pro- 
punîndu-se beneficiarului varianta 
cea mai economică.

Tot din experiența anului 1968 « 
rezultat șl necesitatea precizării a- 
mănunțite în toate contractele a 
obligațiilor asumate de cele două

Care este forma preferabilă de fi
nanțare a activității științifice ? De 
la buget sau pe bază de contracte 
încheiate cu beneficiarii ? S-ar pu
tea prezenta argumente și într-un 
sens și în celălalt. Dar formele cer
cetării fiind multiple — de la cea 
fundamentală pură pînă la cea de 
aplicare și dezvoltare — se impun 
deci și forme de finanțare diferite, 
în cazul unui institut departamen
tal ca al nostru, care pune accen
tul îndeosebi pe aplicațiile practice 
directe, avantajele sînt de partea 
autofinanțării, întrucît influențează 
hotărîtor nivelul, amploarea și, mai 
ales, eficacitatea cercetărilor. Sub 
acest aspect, cred că trebuie salu
tată hotărîrea ca un număr de uni
tăți de cercetare bugetare să treacă 
experimental la autofinanțare.

Experiența a arătat că, în siste
mul de finanțare de la buget, te
mele de cercetare, chiar cînd ca
racterul lor de aplicabilitate ime
diată era evident, nu găseau dru
mul cel mai drept către întreprin
deri. Nu se preciza nicăieri în sar
cina cui cădea aplicarea, fiind ne
glijate și aspectele economice ale 
acestui proces. în asemenea condi
ții, întreprinderile nu vedeau în 
Cercetarea științifică cu caracter a- 
plicativ un element hotărîtor, de na
tură să contribuie la ridicarea eco
nomicității activității lor.

Pe de altă parte, legătura dintre 
cercetare și producție se realiza mai 
mult prin persuasiune, decît printr-o 
cointeresare directă, precis stipu
lată, care să’ se răsfrîngă în calcu
lele de rentabilitate ale întreprin
derii. Primite gratuit, rezultatele 
cercetărilor erau privite ca atare, 
considerate ca facultative — și nici 
nu intrau în balanța de valori de 
care răspundea material întreprin
derea. Ca urmare, preocuparea pen
tru valorificarea rezultatelor era 
slabă sau uneori chiar inexistentă. 
Din această cauză exista șl o mare 
diferență, în sens negativ, între efi-

(Continuare In pag. a IV-a)
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Exceienței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Excelență,
Vă mulțumesc mult pentru felicitările dumneavoastră, transmise cu 

prilejul alegerii mele în funcția de președinte al Republicii Federale a 
Germaniei. Acest gest amabil m-a bucurat în mod deosebit.

Primiți, Excelență, asigurarea înaltei mele considerațiuni.
ȘI iată că ne-a dat prin 

gînd să probăm altceva : 
nu este oare vorba, în ca
zul unor asemenea furturi, 
și de spiritul de neglijență, 
de o anumită placiditate 
(ca s-o numim eufemistic) 
a vînzătorilor ? Zis și fă
cut ! Ne înființăm — cu 
asistența miliției — în cali
tate de „hoți", la magazi
nul „București". Mergem la 
raionul de ceasornice. înso
țitorul meu are pe mînă un 
ceas mai vechi, marca „Ra- 
keta". Ceasuri asemănă
toare, însă noi, costînd 355

Dr. GUSTAV W. HEINEMANN

Tovarășului JOZEF CYRANKiEWICZ
Președintele Consiliului de Miniștri dl Republicii Populare Polone

VARȘOVIA
în numele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România 

exprimăm profunde condoleanțe în legătură cu catastrofa aeriană de 
lîngă Cracovia și vă rugăm să transmiteți familiilor îndoliate întreaga 
noastră compasiune.

(Continuare in pag. a Il-a)

ION GHEORGHE MAURER 
președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

— Nu m-am gîndit se
rios.

Cîteva, cuvinte palide 
care, în mentalitatea inter
locutorului, îl absolvă de o 
mare parte din vină. Nouă 
însă ne sporesc tristețea, 
căci „specimenul" pe care-1 
privim e tînăr, valid și, 
culmea, cap de familie.

Ing. Gheorghe NiCULESCU 
directorul Institutului de cercetări 

pielărie-cauciuc-mase plastice

ciența economică a cercetărilor în
cheiate, antecalculată în studiile teh- 
nico-economlce efectuate în institut, 
și aceea care se obținea practic în 
întreprinderi. Ca o consecință a a- 
cestor stări de lucruri, capacitatea 
de cercetare și baza materială a in
stitutului nu erau folosite 
cel mai rațional.

Trecerea unităților de 
științifică la sistemul de 
bază de contract permite 
unei legături strînse între cercetare 
și producție, ceea ce duce, implicit.

în modul
cercetare 
lucru pe 
realizarea

punct© d© vedere

Ia mărirea vitezei de aplicare șl de 
extindere a rezultatelor cercetării, 
la finalizarea lor mai rapidă, cu alte 
cuvinte la ridicarea eficienței lor 
economice. Referindu-ne la propria 
noastră experiență, putem arăta că 
aceste aspecte au ieșit cu claritate 
în evidență cînd, din inițiativa Con
siliului Național al Cercetării Știin
țifice și a Ministerului Industriei 
Ușoare, institutul nostru a experi
mentat, încă din anul 1968, efectua
rea de lucrări de cercetare pe bază. 
de contract. Realizarea prevederilor 
din contracte și valorificarea pro
duselor rezultate în timpul cercetării 
Lau permis să restituie la buget pes
te 50 la sută din cheltuielile afe
rente efectuate. Experiența acumu
lată în această perioadă, premergă
toare autofinanțării, este de un real 
folos pentru trecerea activității de 
cercetare la gestiune economică pro
prie.

S-a constatat, astfel, că, încheind 
contracte, organizațiile economice 
studiază cu deosebită atenție necesi
tatea cercetării solicitate, eficiența ei 
economică, măsurile tehnico-organi- 
zatorice în vederea trecerii la pro
ducția industrială. întreprinderea 
„Munca textilă", de exemplu, anali- 
tînd, prin prisma eficienței econo
mice, o cercetare privind1 tratarea 
unor materiale fono și termoizolante, 
a ajuns la concluzia că eforturile 
reclamate, respectiv costul contrac-
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Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit vineri după-amiază pe 
Mongi Slim, ministrul justiției al 
Republicii Tunisiene, care face o 
vizită în țara noastră.

Alianta atlantică nu mai este în 
vas cu vremea si poate nici în vas 
cu rațiunea". Aceste cuvinte dintr-un 
articol publicat în „New York Ti
mes" ar putea servi drept motiv pen
tru ceea ce gîndesc largi pături ale 
opiniei publice mondiale acum, la îm
plinirea a 20 de ani de la semna
rea, la Washington, a Tratatului 
nord-atlantic. Tratatul instituia ba
zele organizației militar-politice cu
noscute sub denumirea de N.A.T.O.

La întrevedere, care a decurs 
într-o atmosferă cordială, a luat 
parte Adrian Dimitriu, ministrul 
justiției.

A fost de față Mahmoud Maa- 
mourl, ambasadorul Republicii Tu
nisiene la București. (Agerpres)

(North Atlantic Treaty Organization), 
care și-a dobîndit trista faimă da 
„sfînta alianță" a reacțiunii secolu
lui XX.

Aniversarea este marcată, în cer
curile oficiale din Occident, prin 
cuvțntări și articole de presă, prin 
ceremonii jubiliare, care vor culmina 
cu o sesiune .specială a Consiliului 
atlantic la Washington. în acest ca
dru, se înalță ditirambe la adresa 
„virtuților" coaliției atlantice, cu 
scopul nedisimulat de a crea o oa
recare euforie în jurul acestui pact 
profund discreditat.

Lipsit de glorie, jubileul trezește 
în rîndul opiniei publice occidentale 
— asa ctim arată și demonstrațiile 
recente de pe străzile Londrei, Ro
mei, Bruxelles-ului și ale altor capi
tale vest-europene — reacții vehe
mente de dezaprobare și cereri a- 
dresate guvernelor de a părăsi 
N.A.T.O., de a întreprinde pași con- 
creți pe calea destinderii și colabo
rării general europene. în toate a- 
cestea se exprimă reacția față de 
bilanțul nefericit al activității de 
20 de ani a N.A.T.O.

Rațiunea pentru care a fost creat 
N.A.T.O.. confirmată de întreaga ac
tivitate, 
vi, în 
rialiste reacționare, în primul rînd 
din S.U.A., ca instrument' de do
minație și de zăgăzuire a proce
selor înnoitoare, revoluționare ale 
lumii contemporane. „Âtlantismul", 
ca doctrină și ca practică politică, 
a devenit sinonim cu imobilismul, 
cu .respingerea propunerilor de so
luționare constructivă a problemelor 
vieții internaționale, cu politica „răz
boiului rece" și a strategiei în vede
rea unui nou conflict mondial. Stă
vilirea socialismului, frînarea miș
cării de eliberare, reducerea la tă
cere a forțelor progresiste din înseși 
țările participante la N.A.T.O. și, 
în cele din urmă, menținerea sub 
hegemonia S.U.A. a acestor țări — 
acestea au fost scopurile mărturisită 
și nemărturisite ale N.A.T.O.

Ion FÎNTÎNARU

a fost aceea de a ser- 
mîinile cercurilor lmpe-

(Continuare in pag. a VII-a)
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DIVERS
Căruțe
monoxile

I Străvechiul meșteșug al con
struirii căruțelor monoxile (din- 
tr-un singur trunchi de arbore) 
continuă și azi în unele sate din

■ județul Suceava. La Cîrlibaba, 
Moldova-Sulița. Moldovița, să
tenii se îndeletnicesc cu ciopli- 

Itul lemnului — oiști, loitre. roti 
etc., pe care le asamblează, 
realizînd adevărate opere de 

Iartă. Cîteva exemplare au fost 
achiziționate de muzeul „Cultu
ra tradițională a lemnului" din 
Cîmpulung Moldovenesc, fiind 

I printre exemplarele cele mal
prețuite. Căruțe asemănătoare 
circulă pe ulițele satului. Cum 

I meșteșugul este (totuși) din ce
în ce mai puțin răspîndit, s-ar 
recomanda ca forurile de spe
cialitate să ia măsuri pentru 

I conservarea acestor exemplare
de mare valoare etnografică.

Accident de 
vînătoare'

Dăși tn această perioadă t>t- 
natul este interzis, Octavian 
Călina din Baia Mare (str. Pri
măverii) a plecat totuși la t)î- 
nătoare. L-a luat cu el și pe 
Aurel Groza, de 17 api, fiul gaz
dei la care locuia. Ajunși în 
pădure, în sectorul Bulat, vînă- 
torul și-a amenajat un loc pen
tru pîndă, iar pe tînăr l-a tri
mis să sperie sălbăticiunile. La 
primul zgomot auzit din tufiș, 
s-a speriat însă vînătorul. El a 
tras în plin, rănindu-l mortal 
pe tînăr. Un accident tragic, 
care a costat viața unui om, iar 
pe făptaș il privează de liber
tate.

Galanterie
Locuiește pe strada Dimitrie 

Racovită la nr. 4 A. îl cheamă 
Laurentiu Irimie. Are 62 de 
ani. si pînă în 1950 a suferit 15 
condamnări pentru furturi. Era 
cunoscut ca „as" al hoților de 
buzunare. ..specializat" la ghi
șeele fostelor administrații fi
nanciare. Timp de aproape două 
decenii redevenise om la locul 
lui. Se cumințise. Pînă în 15. 
martie anul acesta, cînd 
sa îsi sărbătorea ziua de 
tere. A plecat în oraș cu 
dul să-1 facă un cadou. Si 
îi trebuiau bani, a intrat în I 
clădirea secției financiare a j 
sectorului I să... opereze. N-a I 
mai rezistat. După ce a furat . 
din buzunarul unui cetățean I 
1 000 de lei. a părăsit clădirea. | 
însă la puțin timp după aceea 
a fost „invitat" la miliție. N-a I 
mal apucat să cumpere ca- | 
doul. Si ce intenții frumoase " 
avea !... ■

soția 
naș- 
gîn- 
cum

E bun la
ceva

84 de vagoane de vin produs 
de întreprinderile agricole de 
stat Murfatlar și Ostrov (Con
stanța) amenință să se transfor
me în oțet. Motivele ? Pe de o 
parte, datorită depozitării neco
respunzătoare, vinul fiind supus 
capriciilor vremii; pe de altă 
parte, din vina beneficiarilor 
(întreprinderea de export Ora
dea șt Trustul alimentației pu
blice din Brașov), care n-au ca- 
tadixit să-și ridice marfa la ter
menele stabilite. Paharul (84 de 
vagoane!) s-a umplut. Oferiți 
cîte o cupă și vinovaților.

Conțrolul calității măr
furilor constituie un factor 
deosebit de important ce 
acționează tn direcția îm
bunătățirii calității. Moda
litățile de organizare a 
controlului calității mărfu
rilor trebuie să corespundă 
nivelului tehnic de înzes
trare a întreprinderilor 
producătoare, tendinței de 
îmbunătățire permanentă a 
calității materiei prime, 

formelor de comerț prin 
care sînt realizate mărfu
rile fabricate și, In ace
lași timp, să se efectueze 
cu maximum de eficiență.

Spre deosebire de măr
furile industriale, care la 
cumpărare sînt examinate 
de consumatori (ex. încăl
țăminte, textile, confecții, 
aparate etc.), produsele a- 
limentare se vînd ca atare, 
fără vreo verificare a ca
lității din partea cumpă
rătorilor, această situație 
fiind determinată în prin
cipal de sistemul de am- 

■ balare și de preambalare 
a acestora.

Indiscutabil, actuala or
ganizare a controlului ca
lității produselor alimen
tare poate fi perfecționată. 
Deși în prezent de calita
tea mărfurilor care circulă 
pe piață se ocupă mai 
multe organe, care au a- 
tpibuții aproape similare 
— respectiv organele 
C.T.C. din întreprinderile 
producătoare. comparti
mentele de calitate ale 
I.C.R.A. și parțial Inspec
ția comercială de stat — se 
mai întîlnesc cazuri cînd 
în rețeaua comercială se 
găsesc mărfuri necores
punzătoare standardelor 
și normelor interne din 
punct de vedere al calită
ții. în bună măsură, aceas
tă situație se datoreste lip
sei de răspundere a unor 
lucrători din cadrul siste
mului de control al calită
ții, dar și lipsei unor re
glementări adecvate, unor 
forme corespunzătoare de 
organizare.

O primă verigă a contro
lului calității o constituie 
controlul tehnic din între
prinderile producătoare 
(subordonat conducerii res
pective). Practica arată 
însă că aceste organe de 
control nu constituie o ba
rieră fermă pentru toate 
mărfurile necorespunză
toare.

în sistemul comerțului, 
datorită formelor organi
zatorice variate ale circu
lației mărfurilor (aprovi
zionarea prin rețeaua cu 
^ridicata a M.C.I., aprovi
zionarea directă a magazi
nelor si restaurantelor cu 
unele produse si apro
vizionarea prin sistemul 
CENTROCOOP), activita
tea de recepție este șl ea 
îngreunată. întreprinderile 
comerciale cu ridicata cu
prind în schema lor de or
ganizare compartimente de 
calitate, care au și sarcini 
de recepție. Practica arată 
că și în depozitele cu ridi
cata ale acestor întreprin
deri recepția calitativă este 
sumară, rezumîndu-se în 

. special lă aprecieri Orga
noleptice și uneori mai ve- 
rificîndu-se unii indici ai 
compoziției chimice. A- 
ceastă situație este deter
minată 4e varietatea pro
duselor care circulă prin 
depozite si de numărul 
mare de loturi. Dacă în în
treprinderile comerciale 
cu ridicata există totuși 
compartimente de calitate, 
la unitățile comerciale cu 
amănuntul (magazine, res
taurante) recepția calita
tivă cade exclusiv în sar
cina șefilor de raioane, 
care efectuează o sumară 
apreciere organoleptică. 
Situația este similară în 
unitățile comerciale cu a- 
mănunțul șl cu ridicata ale 
cooperației de consum. 
Așadar, considerăm că 
modul de organizare a re
cepției calitative în co
merț nn prezintă suficien-

tă siguranță tn ce privește 
calitatea mărfurilor vehi
culate.

Pătrunderea unor măr
furi necorespunzătoare in 
rețeaua comercială se poa
te explica, în bună parte, 
și prin lipsa de oblectivl-
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PENTRU UNITATEA

economii de peste 10 la 
sută la luarea probelor.

Imposibilitatea efectuării 
recepției calitative corecte 
pentru toate mărfurile si 
la toate verigile comerțu
lui a determinat extinde
rea autoreceptiei Ia furni-

Verigi
de prisos
în controlul

calității
mărfurilor

tate a organelor C.T.C., 
care apără nemijlocit inte
resele întreprinderii din a 
cărei schemă organizatori
că fac parte. Lipsa de o- 
biectivitate a C.T.C. este 
și mai evidentă în cazurile 
în care loturile de mărfuri 
respinse de unele organi
zații comerciale din moti
ve de calitate sînt plasate 
altor organizații, mai pu
țin exigente la recepție. Și 
din partea organizațiilor 
comerciale se manifestă a- 
desea subiectivitate la re
cepția mărfurilor, în spe
cial Ia cele deficitare, care 
au o desfacere asigurată, 
unde gradul de exigentă 
scade simțitor.

Dar sistemul de control 
al calității produselor ali
mentare este deficitar dat 
fiind paralelismul existent 
și sub aspect economic. In 
afară de cheltuirea unui 
volum aproape dublu de 
muncă, prezintă interes si 
mărimea probelor care 
trebuie prelevate pentru a 
se efectua asupra lor a- 
precierea calității. Astfel, 
STAS nr. 2 095—66 preve
de, pentru aprecierea cali
tății siropului natural de 
fructe la loturi formate 
din 200—500 butelii (loturi 
cu care sînt aprovizionate 
unitățile comerciale cu a- 
mănuntul), să se examine
ze aspectul exterior la 25 
de butelii, din care la 6 să 
se efectueze aprecierea or
ganoleptică totală (miros, 
gust, aspect, culoare etc.), 
examinare care Presupune 
desfacerea buteliilor. Fă- 
cînd un calcul elementar, 
constatăm că 1.2 la sută 
(mărimea lotului conside- 
rînd-o maximă) din pro
dus s-ar pierde în urma 
aprecierii organoleptice. 
Pentru ape minerale 
4 450—66) * ' 
băuturi 
triale 1 
băuturi i 
turale 1 ' 
recepția 
merț s-ar efectua numai la 
una din verigi și numai din 
punct de vedere organo
leptic, însă corect, con
form prescripțiilor stan
dardelor, la aceste produse 
s-ar înregistra, din nivelul 
cheltuielilor de circulație,

zori, trimiterea unor dele
gați la aceștia, cît si 
sporirea răspunderii furni
zorilor pentru calitatea 
mărfurilor livrate organi
zațiilor comerciale. Aceste 
acțiuni au contribuit, desi
gur. la reducerea cheltuie
lilor pe care le-ar fi pre
supus un dublu control al

După faptă...

calitățli, dar, referitor 
gradul de exigență pentru 
calitatea mărfurilor livrate 
comerțului, mai sînt re
zerve importante.

Soluționarea aspecte
lor semnalate s-ar putea 
face, după părerea noastră, 
prin crearea unul organ 
neutru de control al cali
tății produselor alimentare, 
care să preia atribuțiile 
organelor, de control tehnic 
al calității din întreprin
derile producătoare si pe
cele de recepție calitativă. 
ale comerțului. Unitățile 
de control respective ar 
urma să funcționeze pe 
scheletul actualelor servi
cii C.T.C.

Se înțelege că activitatea 
acestor puncte de control 
ar trebui să fie bine orga
nizată. Hotărîrile lor ar 
urma să fie obliga
torii pentru întreprinderea 
producătoare, astfel încît 
caracterul preventiv al 
controlului să constituie o 
garanție pentru obținerea 
de produse corespunză
toare. I

O primă consecință a a- | 
plicărli sistemului propus I 
ar fi înlăturarea subiecți- | 
vismului în controlul caii- I 
tății. Pe lîngă acest aspect, I 
prezintă interes sporirea e- I 
conomicității prin elibera- I 
rea unor specialiști ce ar | 
putea fi folosiți în alte do
menii decît controlul cali
tății mărfurilor, reducerea 
cheltuielilor indirecte le
gate de mărfuri (cheltuieli 
cu luarea probelor, probe 
în cantităti mai mici, bază 
tehnică materială pentru 
controlul calității etc.). 
Constituirea unui aseme
nea organism, cu funcțiile 
și atribuțiile arătate, ar fi 
de natură să ridice pe o 
treaptă superioară activi
tatea de recepție calitativă.

Lector univ. Dumitru 
ONETE
Asist, univ. Neicu 
BOLOGA
Academia de studii 
economice

Cu patru decenii tn urmă, între 
2 și 5 aprilie 1929, a avut loc Con
gresul general al Sindicatelor Unitare 
din România. Sutele de reprezentanți 
ai muncitorilor organizați și neorga
nizați, în frunte cu comuniștii, au 
transformat acest congres, întrunit la 
Timișoara, într-o tribună de apărare 
a intereselor vitale ale întregii mun
citorimi, într-o puternică demonstra
ție a voinței ei de unitate și a înaltei 
sale combativități. Prin hotărîrile a- 
doptate, care au indicaț calea pen
tru dezvoltarea sindicatelor ca pu
ternice organizații revoluționare ale 
clasei muncitoare, congresul a con
tribuit la afirmarea și întărirea - 
rolului de hegemon al acesteia în 
lupta întregului popor pentru eli
berarea de exploatare, pentru liber
tate și progres social.

★
Congresul Sindicatelor Unitare a 

avut loc la începutul crizei economi
ce din 1929—1933 care a zgu
duit întreaga lume burgheză. Conse
cințele ei s-au făcut puternic simțite 
în anii următori și în România. Cău- 
tînd să arunce greutățile economice 
provocate de criză pe spatele 
oamenilor muncii, capitaliștii ro
mâni și străini au intensificat 
exploatarea acestora, reducînd sala
riile, concediind zeci de mii de mun
citori, înăsprind măsurile de repri
mare a mișcării muncitorești, a lup
tei maselor largi pentru apărarea in
tereselor lor. Adunările muncitorilor 
erau interzise de politie, conducătorii 
lor arestați, trimiși în judecată.

Toate acestea au dus la ascuțirea 
puternică a contradicțiilor sociale, 
oglindită în procesul de radicalizare 
a maselor, în creșterea împotrivirii 
muncitorilor, a țăranilor, micilor 
meșteșugari, funcționarilor și altor 
categorii sociale față de politica 
claselor exploatatoare. Numărul con
flictelor de muncă s-a ridicat, de 
pildă, în cursul anului 1929 la 317 fată 
de 199 în 1927. In acțiunile muncito
rești, revendicările economice se îm
binau tot mai mult cu cele politice.

In aceste împrejurări, Partidul Co
munist Român, exponent al intere
selor vitale ale poporului, și-a inten
sificat activitatea de mobilizare și 
organizare a maselor în lupta revo
luționară.

Un rol important în atragerea mun
citorimii în acțiunile de luptă re
venea sindicatelor — organizații pro
fesionale ale clasei muncitoare. Miș
carea sindicală din România era însă 
pe atunci scindată. Ca urmare a spăr
turii provocate la Congresul de la 
Cluj din 1923 de către liderii social- 
democrați de dreapta, în mișcarea 
sindicală din țara noastră existau 
două centrale : cea reformistă, afiliată

, la Internaționala sindicală, de la Am- . 
' sțerdâm. care mergea pe calea co
laborării cu burghezia, și Consiliul 
General al Sindicatelor Unitare care, 
recunoscînd conducerea politică ' a 
partidului comunist, avea ca scop 
principal refacerea unității sindicale 
și transformarea sindicatelor în orga
nizații revoluționare ale clasei mun
citoare.

In condițiile creșterii avîntului re
voluționar, P.C.R. a indicat, ca linie 
de urmat în activitatea sindicală, 
atragerea unui număr cît mai mare 
de muncitori în sindicate, promova
rea în cadrul acestora a unei linii 
revoluționare, făurirea unității de 
acțiune a mișcării sindicale din Ro
mânia. Un rol important în transpu
nerea în viată a acestei linii politice 
I-a avut tocmai Congresul Sindicate
lor Unitare de la Timișoara, din apri
lie 1929.

în pregătirea congresului, plenara 
Consiliului General al Sindicatelor 
Unitare, întrunită între 17—19 fe
bruarie 
Ploiești,

alege delegați la . congres să-l 
aibă, în afară de organizațiile 
sindicale unitare, și muncitorii 
din fabrici și uzine neorgani
zați. Publicarea în „Viața Mun
citoare" a unora din principalele ra
poarte cu circa trei săptămîni îna
inte de congres a oferit o bază pu
blică de discuții asupra situației 
organizatorice, economice și politice 
a clasei muncitoare.

Relevînd afluxul muncitorilor 
către mișcarea sindicală, ziarul 
„Universul" nota îngrijorat la 
4 aprilie 1929 : „în valea Jiu
lui comuniștii au desfășurat ~în 
ultimul timp o intensă activitate de 
organizare în sindicatele unitare și 
au obținut pînă acum circa 3 000 de 
aderenți".

Efervescenta revoluționară tn care

40 DE ANI DE LA CON
GRESUL SINDICATELOR 

UNITARE DE LA 
TIMIȘOARA

(STAS 
pentru 
indus- 
pentru 

na

1929, în Casa Poporului din 
a hotărît ca dreptul de a

(Urmare din pag. I)

) 2 la sută : 
alcoolice 

la sută ; 
alcoolice tari 
la sută. Deci, dacă 
calitativă în co-

Noul spital de copii din Oradea

s-au desfășurat acțiunile de popu
larizare si de pregătire a lucrărilor 
congresului, spiritul combativ în 

itru 
________  ________ con- 

semnificatia unui eveniment 
în

ța lor politică sau sindicală, ori chiar 
dacă nu erau organizați, urmau. să 
devină un factor esențial în făuri
rea unității mișcării muncitorești.

Congresul a adoptat principiul or
ganizării tuturor muncitorilor din- 
tr-o întreprindere, indiferent de me
serie. în aceeași organizație sindi
cală. a pus capăt regionalismului în 
problema conducerii sindicatelor 
unitare.

Desfășurat sub steagul luptei pen
tru făurirea unității sindicale și pro- 
movînd o linie combativă, revoluțio
nară, congresul a stîrnit într-atît fu
ria autorităților burghezo-moșierești, 
încît acestea au trecut la măsuri re-, 
presive. Numeroși congresiști aufost 
arestați, bătuți, schingiuiți. ~ 
tre cei răniți de focul 
lor s-a numărat și noul 
ședințe al C.G.S.U., Dumitru 
fu. Sindicatelor Unitare, li s-a 
tat un lanț de procese. Curînd s-a 
trecut la dizolvarea lor. 
carea documentelor si 
sediilor acestora.

’ Această grea lovitură 
reactiune mișcării sindicale revolu
ționare din tara noastră în 1929 nu 
a reușit însă să frîngă voința de 
luptă a clasei muncitoare. După nu
mai cîteva luni. în august 1929. a 
izbucnit puternica grevă a minerilor 
de la Lupeni. urmată de alte greve 
si acțiuni ale clasei muncitoare, al 
căror apogeu l-au constituit eroicele 
lupte ale ceferiștilor si petroliștilor 
din 1933.

Prin- 
arme- 

pre- 
Gro- 

inten-

la' confis- 
închiderea

dată de

Indivizi mînati de lăcomie 
comit fapte incriminate de lege 1 
si de semenii lor. Iată un e- l 
xemplu : Ecaterina Sarlata- 
Sarchisian (str. 13 Decembrie | 
nr. 29. București) poseda o 
sumă de bani. Aproape 10 000 
lei. S-a hotărît să-i dea cu 
camătă. Si astfel a început să 
împrumute bani în dreapta si-n I 
stînga. Pentru... fructificare, a- 
dică contra unei substanțiale I 
dobînzi : 15 la sută Pe lună ! . 
în aproape doi ani si-a dublat 
„capitalul". N-a admis nici un | 
rabat, la dobîndă — nu i se 
va admite nici ei. la sentință. I 
Chit ne chit.

Scumpi Ia
tărîte

Asupra fermei Nedelea, apar- 
ținînd întreprinderii agricole de 
stat Movila Vulpii (Prahova) s-a 
abătut o epizootie de gastroen- 
terită infecțioasă. întregul șep- 
tel (peste 5 500 de porci) este 
amenințat. Tratamentul aplicat 
n-a dat rezultate, hotărîndu-se, 
în ultimă instanță, asanarea fer
mei. Motivul epizootiei, după 
cum au stabilit cercetările, se 
datorează faptului că alimenta
rea cu apă s-a făcut direct din 
rîul Prahova, prin devierea unui 
canal care trece prin fermă și 
deversează tot în rîu. Neajun
sul putea fi lesne evitat prin 
construirea unui castel de apă, 
dar trustul I.A.S. nu și-a dat 
avizul. In afara fermei în 
cauză sînt amenințate și alte 
ferme (situate în avalul rîului) 
care se aprovizionează cu 'apă, 
prin același procedeu. „Drobul 
de sare" reprezintă, de astă 
dată, un pericol 
lătură nimeni 7 
cadă 7

real. Nu îl
Si dacă... o

în
să

eu
„Scînteii'

Rubrics
Stefan ZIDARIȚA 
Gheorghe POPESCU 

sprijinul corespondenților

redactotd de

lei bucata, se găsesc în ga
lantar, sub sticlă. Ascund 
„Raketa" veche în palmă și 
cer o „Raketă" nouă. Plic
tisită, mîncînd „floricele" 
(efectiv, la propriu, nu la 
figurat) vînzătoarea (Rodi
ca D.) mă servește. Deschid 
cutiuța și, literalmente sub 
ochii ei, înlocuim ceasul 
nou, lăsîndu-1 în loc pe cel 
vechi. Vînzătoarea, indife
rentă, cu gîndurile aiurea, 
pune cutia la loc, în raft, 
continuînd să mănînce flo
ricele.

Depunînd apoi ceasorni
cul nou la biroul magazi
nului (și cerîndu-ne cea
sul vechi înapoi), schimbăm 
cîteva cuvinte cu Rodica D.:

— In afara impoliteței, 
căci este o impolitețe să 
vinzi . marfă mîncînd în 
fata cumpărătorului flori
cele, ni se pare că. după 
două-trei „încercări" de 
tipul acesta, cum am făcut 
noi, dumneata ai cam ră- 
mîne fără salariu...

— Dar nu mi s-a mai 
întîmplat niciodată 1 — în- 
găimă ea.

Trebuie spus însă că de 
cîteva ori am eșuat în în
cercările noastre. De pil
dă, la magazinul „Victo
ria" (unde, în paranteză 
fie spus, există o mai sus
ținută atenție din partea 
întregului personal), nu 
ne-a... mers. Ideea era 
simplă : voiam să probăm 
gradul de atenție al celor 
de la ambalaj. Am cumpă
rat un prosop de 10 lei, iar 
însoțitorul meu a cumpă
rat zece prosoape tot a 
10 lei bucata. Tncercînd să 
ridic de la ambalaj, cu 
doar zece lei olătiti. pa
chetul în valoare de o sută 
de lei am fost... prins ! 
Extrem de conștiincioasă, 
deși erau destui cumpără
tori. tovarășa Valeria Va
sile nu s-a mulțumit să 
vadă numai suma, ci a ve- 

, rificat, asa cum se cuvine, 
seria bonului. Tn fond, ea 
nu și-a făcut decît datoria, 
respectînd niște instruc
țiuni precise, dar de cîte 
surprize neplăcute te a- 
pără tocmai conștiinciozi
tatea cu care-ți îndepli-

nești sarcinile, 
mărunte ți s-ar

Am mal fost ... 
spre lauda celor în 
— la magazinul „Cristalul" 
de pe strada Lipscani, 
unde am încercat să 
strecurăm, printre trei bo
nuri achitate, si unul ne
achitat. Totodată. vînză- 
toarea Maria Constantin a 
descoperit că... nici unul 
din bonuri (nici cele trei 
achitate) nu-s ștampilate 
regulamentar, 
magazinul 
ne-am fi ales 
un cupon de 
tească, dacă nu s-ar fi lă-

oricît de 
părea ele. 
„prinși" — 

cauză

Alături, Ia 
„Papagalul", 
probabil cu 

stofă bărbă-

clărie și faianță, cu auto
servire. O femeie tînără, 
frumușică, îmbrăcată in
tr-un mantou de blană, e 
surprinsă furînd un bibe
lou în valoare de 180 de 
lei. O cheamă Maria Ghiță, 
lucrează la fabrica de con
fecții „București" și locu
iește în strada Nerva Tra
ian nr. 103. O însoțea băr
batul ei, angajat la o fa
brică de mobilă. Predată 
organelor de miliție și fă- 
cîndu-i-se cuvenita 
cheziție la 
mai găsit, 
încăpătoare 
bibelouri.

per-
domiciliu, s-au 
într-o vitrină 
o mulțime de

J

care au avut loc adunările pqnf 
alegerea delegatilor confereau c< 
greșului 
deosebit 
resti.

Congresul 
Unitare s-a 
în sala fabricii de bere din Timi
soara. La lucrările lui au participat 
peste 350 de delegați — reprezen
tanți ai organului central al Sindi
catelor unitare — C.G.S.U.. ai Uniu
nilor sindicale unitare, ai comisiilor 
locale sindicale, ai celor 234 sindi
cate. ai organizațiilor de tineret si 
de femei, precum și delegați ai 
muncitorilor neorganizati din fabrici 
și uzine — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități. Pe or
dinea de zi figurau 19 puncte. între 
care examinarea tacticii de luptă 
în noile condiții, problemele organi
zatorice ale mișcării sindicale, cele 
legate de legislația muncitorească 
ș.a. Congresul a trasat sarcina sin
dicatelor unitare să se ocupe îndea
proape de organizarea și conducerea 
grevelor, să facă din mișcarea 
vistă o 
potriva 
sificare 
citoare.

O atenție excepțională a acordat 
congresul restabilirii unității sindi
cală — apreciată drept chezășia suc
cesului în lupta pentru revendicări 
economice și politice. Luînd poziție 
critică fată de sectarismul care se 
manifestase în activitatea unor 
membri ai Consiliului General al Sin
dicatelor'Unitare în problemele uni
tății de acțiune a muncitorilor, con
gresul si-a însusit indicațiile Parti
dului Comunist Român privind crea
rea frontului unic. Comitetele de 
fabrică, create pe baza acestui prin
cipiu. trebuiau să fie — se sublinia 
la congres — adevărate centre care, 
grupînd fără nici o excepție pe toti 
muncitorii, indiferent de apartenen-

viata mișcării muncito-

general al Sindicatelor 
întrunit la 2 aprilie 1929,

gre- 
armă puternică de luptă îm- 
politicii burgheziei de inten- 
a exploatării maselor mun-

*

în deceniile care au urmat, sindi
catele au înscris, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, lumi
noase tradiții de luptă în istoria 
mișcării noastre muncitorești. Este 
cunoscut rolul jucat de ele în lupta 
împotriva exploatării burghezo-mo
șierești. a reactiunii si fascismului, 
pentru libertate, apărarea indepen
dentei naționale, democrație si pro
gres social. O contribuție importantă 
au adus sindicatele la realizarea u- 
nitătii de acțiune a clasei muncitoa
re — unitate închegată orin consti
tuirea în mai 1944 a Frontului Unic 
Muncitoresc și definitiv consfințită 
— pe plan politic, ideologic si orga
nizatoric — prin crearea în 1948 a 
partidului unic, marxist-leninist. de 
avangardă al celor ce 
Partidul 
noile condiții ale unității, sindicatele 
si-au sporit considerabil forța si in
fluenta. cuprinzînd milioane de 
membri și participînd activ la 
lupta pentru înfăptuirea revoluției 
populare, pentru construirea socia
lismului în tara noastră. Astăzi, sin
dicatele ocupă un loc important în 
sistemul democrației socialiste, avînd 
largi atribuții în conducerea pro
ducției. în soluționarea problemelor 
complexe ale construcției economice, 
sociale și culturale, în îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și de viață ale s 
salariaților. Asigurînd participarea 
organizată a oamenilor muncii 
la înfăptuirea liniei politice a 
partidului, la întreaga viață politică, 
economică si culturală a tării — sin
dicatele reprezintă o imensă forță 
constructivă în opera de edificare 
socialistă a României.

muncesc.
Muncitoresc Român. In..

Dr. Florea DRAGNE
șef de sector la Institutul 
de studii istorice și social- 
politice de pe lîngâ
C.C. al P.C.R.

pe la noi trec zilnic mii 
si mii de cumpărători, și 
printre ei. ca bobul de 
neghină în grîu. apar și 
hoții. Uneori sînt tineri, 
dornici de cîstig ușor (și 
ne întrebăm cum de gă
sesc aceștia amatori de 
chilipiruri, care cumpără 
obiecte noi de la oameni 
care n-au cum să le pose
de în mod cinstit ?). ca de 
pildă Vasile Costache, mi
nor. alteori sînt oameni în 
toată firea, ca de exemplu 
Rodica Fangă, din str. Ca
targului nr. 15 A. Noi plă
tim din salariu ceea ce 
dumnealor bagă în sin și

din
72.

CÎND CREZI CĂ NU
TE VEDE NIMENI...

sat prea repede întuneri
cul, căci am fost martorii 
unui sistem de-a dreptul 
ciudat: vînzătorii dau, în 
mîna cumpărătorului, cu
ponul de stofă și acesta 
iese la lumină. în stradă, 
singur să-i vadă mai bine 
culoarea. Firește, este 
dreptul clientului, mai a- 
les cînd 
mai mare, 
atent, dar 
vînzătorul 
moditate ? 
tejgheaua 
tâ ? Acolo

face o investiție 
să aleagă marfa 
de ce nu duce 
cuponul ? Co- 
Grija să lase 
nesupraveghea- 
mai sînt 2—3 

vînzători. Atunci ? De alt
fel, chiar cu puțin timp în 
urmă, un asemenea „ama
tor" de haine Pe gratis a 
fost prins, încer.cînd să 
subtilizeze un întreg cu
pon de stofă.

★

Magazinul ..Victoria", 
tajul V — raionul de sti-

e-

De-a lungul scurtei 
sale „cariere". Maria Ghi- 
tă n-a făcut altceva decît 
să colecționeze... fapte 
urîte. Bibelouri, șterse zil
nic de praf, așezate îngri
jit, însă cu ce preț ? •' în
cerc să mai aflu cîte ceva 
despre familia respectivă, 
de Ia vecini, dar aceștia se 
retrag stingheriți, mărtu
risesc că . nu li-e ușor să 
vorbească despre vecina 
lor într-o împrejurare atît 
de rușinoasă.

★
— Am o gestiune în va

loare de trei milioane si 
jumătate — ne explică Ște
fan Vasile. responsabilul 
raionului de sticlărie si 
porțelan de la ..Victoria" 
Vă dati -seama cîtă răs
pundere materială apasă 
pe umerii, colectivului de 
la etaiul V. Sîntem mulțu
miți cum merge vînzarea.

așază apoi în vitrina cu 
bibelouri de-acasă. Nu 
cum să mă exprim 
bine, dar ăsta narcă-i 
la pătrat. " de 
furt: o dată de 
încă o dată de 
dintre

știu 
mai 
furt 
oridouă

la stat si 
la fiecare

noi.
★

adevărată
la biroul de obiecte

plăcere săE o
asiști. ... ____ __ ___ ....
pierdute al' I.T.B.-ului. la 
momentul recăpătării lu
crului lăsat, din neatenție, 
în vreunul din vehiculele 
publice bucureștene. Omul 
se luminează cînd îsi pri
mește servieta uitată pe 
bancă. în tramvai, ori oort- 
vizitul cu acte, scăpat din 
buzunar la înghesuială. 
Aici se măsoară, eficace, 
temperatura constanță 
corectitudinii, a cinstei 
tătenesti.

Pe linia tramvaiului 
Incasatoarea Elisabeta Rai-

a
ce
20.

I

cu (nr. 5955). de la depoul 
Panduri, găsește un ceasor
nic de mînă. marca „Doxa". 
la capătul liniei. îl predă, 
regulamentar biroului de 
obiecte Pierdute. Asistăm, 
peste cîteva zile, la resti
tuirea către proprietar. 
Gheorghe Ivanciuc. 
Calea Ferentari nr. 
Omul e fericit :

— Sigur. în primul rînd 
sînt vesel că mi-am găsit 
ceasul. Dar mă bucur și 
din alt motiv, credeti-mă : 
e ațît de bine să stil că 
în jurul tău sînt oameni 
corecti ! Mica mea întîm- 
plare este o dovadă, nu ?

Adăugăm, la șirul gestu
rilor cinstite, si pe cel al 
funcționarului de la biroul 
de obiecte pierdute. Ale
xandru Vulcu. căruia înca- 
satoarea Steluta Drăghici 
(nr 6507) de la depoul Co- 
lentina i-a predat, cu acte 
în regulă, un portvizit con- 
tinînd 120 de lei. Mai tîr- 
ziu însă. Alex. Vulcu a 
descoperit că într-o despăr- 
titură a nortvizitului se 
mai află suma de lei 1 600. 
El i-a înmînat toti banii, 
inclusiv pe cei netrecuți în 
formele de predare întoc
mite de încasatoare, păgu
bașului : Gheorghe Niță 
din str. Topologului nr. 60.

★

Sumara noastră incursiu
ne se soldează cu constata
rea că esențială nu este va
loarea obiectului însusit pe 
căi necinstite, ci faptul în 
sine. A fura! — iată un 
verb pe care imensa 
ioritate a cetățenilor 
dori eliminat pentru 
doauna din existenta 
diană;

Totodată, ținem să 
liniem concluzia evidențiată 
de mica noastră anchetă că 
nici organele comerciale de 
resort nu fac totul pen
tru a elimina, cît mai ho
tărît cu putintă. existenta 
unor ..nort’te" nț-in care 
se scurg bunuri mate
riale din gestiuni. Cli
matul general, de mun
că si cinste trebuie spri
jinit orin măsuri eficace, 
menite să instaureze pre
tutindeni ord'nea. discipli
na. corectitudinea.

La Timișoara, centru muncitoresc 
cu vechi tradiții în mișcarea revolu
ționară d-in țara noastră, a avut loc 
vineri după-amiază, în sala Operei, 
o adunare festivă organizată de Con
siliul Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor, cu prilejul aniversării a 
40 de ani de la Congresul Sindicate
lor Unitare din România, ținut la 
Timișoara între 2 și 5 aprilie 1929.

în prezidiul adunării au luat loc 
tovarășii Constantin Drăgan, mem
bru al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-vicepreședinte al 
Consiliului Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din România, 
Gheorghe Petrescu, secretar al Con
siliului Central al U.G.S.R., Alexan
dru Sencovici, membru al Comitetu
lui Central al P.C.R., Mihai Telescu, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Timiș al P.C.R., președintele 
consiliului popular județean. Roman 
Pircea, președintele Consiliului jude
țean Timiș al sindicatelor, vechi mi- 
litanți ai mișcării muncitorești din 
România, participanți la Congresul 
Sindicatelor Unitare, reprezentanți ai 
oamenilor muncii din localitate. în 
sală erau prezenți veterani din Timi
șoara și din alte orașe ale țării, foști 
delegați la Congresul Sindicatelor 
Unitare din 1929, membri de partid 
din ilegalitate, activiști ai Consiliu
lui Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor și ai organelor locale 
sindicale, numeroși oameni ai mun
cii din întreprinderi și instituții.

Adunarea a fost deschisă de tova
rășul Constantin Drăgan, care, în 
numele Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român și al Consi
liului Central al U.G.S.R., a 
un salut călduros vechilor 
ai mișcării muncitorești și 
din România prezenți la 
alături de reprezentanții de 
muncitorimii timișorene.

tot- 
coti-

sub-

transmis 
militanți 
sindicale 
adunare, 
astăzi ai 

muncitorimii timișorene. Vorbitorul 
a subliniat, de asemenea, însemnăta
tea Congresului Sindicatelor Unitare 
ținut la Timișoara, moment de seamă 
în istoria luptelor conduse de P.C.R. 
pentru realizarea unității de acțiune 
a clasei muncitoare din țara noastră. 

Despre semnificația aniversării a 
40 de ani de la Congresul Sindicate
lor Unitare ținut la Timișoara a 
iVorbit tovarășul Alexandru Senco- 
vici, vechi militant al mișcării mun
citorești din România.

în marile bătălii de clasă duse de 
proletariatul român de-a lungul 
existentei sale — a spus vorbitorul 
— Congresul Sindicatelor Unitare din 
anul 1929 se înscrie printre momen
tele de mare importanță în lupta 
împotriva regimului burghezo-moșie- 
resc. Trecînd peste obstacole de mo
ment, animat de țelurile mărețe ale 
luptei desfășurate de clasa muncitoa
re sub conducerea P.C.R , Congresul 
Sindicatelor Unitare a constituit o

I

treaptă superioară pe calea unirii 
tuturor forțelor muncitorești din țara 
noastră.

Evocînd momentele cefe mai re
prezentative ale luptei duse de clasa 
muncitoare în alianță cu țărănimea 
muncitoare, de întreaga mișcare sin
dicală. sub directa îndrumare a 
Partidului Comunist Român, vorbito
rul a arătat în continuare : în con
dițiile socialismului, cînd clasa mun
citoare s-a transformat. în clasă 
conducătoare în stat, s-au schimbat 
în mod esențial rolul și sarcinile 
sindicatelor. în această nouă orîndui- 
re politică și social-economică, sin
dicatele își aduc contribuția la or
ganizarea eforturilor clasei muncitoa
re pentru ridicarea producției și în
deplinirea planurilor economice de 
stat, în vederea dezvoltării bazei eco
nomice a orînduirii și asigurării con
tinue a ridicării nivelului de trai al 
întregului popor. Creșterea continuă 
a capacității organizatorice a sindi
catelor, participarea lor tot mai acti
vă la profundele transformări care 
au loc în tara noastră se datoresc, 
în primul rînd, faptului că ele se 
călăuzesc neabătut după îndrumările 
și indicațiile date de partid.

Astăzi, cînd aniversăm 40 de ani 
de la Congresul Sindicatelor Unitare, 
ținut la Timișoara, putem spune că 
visurile și năzuințele îndrăznețe pen
tru care au luptat și s-au jertfit 
cei mai buni fii ai clasei munci
toare din România au fost înfăptuite 
în anii socialismului. Ridicînd ac
tivitatea lor la nivelul înaltelor răs
punderi ce le-au fost încredințate, 
sindicatele din tara noastră își fac 
un titlu de cinste din hotărîrea lor 
de a-și intensifica eforturile, de a-și 
dărui întreaga capacitate și energie 
creatoare înfăptuirii mărețului pro
gram de dezvoltare multilaterală a 
tării, elaborat de Congresul al IX-lea 
și Conferința Națională a partidului, 
program care se identifică cu aspi
rațiile de progres și bunăstare ale 
poporului român.

★
în încheierea adunării, formații 

artistice ale sindicatelort.și instituții
lor de artă din localitate au prezen
tat un spectacol festiv.

★

în cursul dimineții, foștii delegați 
la congres, prezenți la Timișoara, cu 
ocazia acestei aniversări, au vizitat 
Clubul muncitoresc „2 ' aprilie 1929". 
locul unde s-au desfășurat lucrările 
Congresului Sindicatelor Unitare, 
precum și diferite întreprinderi, uni
versitatea și noile cartiere ale ora
șului.
, Seara, în onoarea oaspeților, Con
siliul județean Timiș al sindicatelor 
a oferit o masă tovărășească.

(Agerpres)
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LA I.A.S. LECHINȚA ÎN PROBLEMA RESPECTĂRII TERMENELOR PENTRU NOILE OBIECTIVE

PRODUCȚIILE MARI
DE ANUL TRECUT

Cuvintul dat este

DEMONSTREAZĂ

REZULTATE
Șl MAI BUNE

Noile principii de organizare a 
agriculturii de stat își dovedesc din 
plin eficacitatea. Bilanțul încheiat la 
sfîrșitul anului trecut consemnează 
rezultate bune. întreprinderea noas
tră a obținut o producție globală mai 
mare cu 3,7 milioane lei față de cea 
realizată în anul precedent. Crește
rea eficienței economice este atesta
tă de faptul că, în loc de 3,5 milioa
ne beneficii planificate, am realizat
8.4 milioane. Cheltuielile la 1 000 lei 
producție marfă au fost de 768 lei, 
față de 884 planificat. Trei din cele 
patru ferme prevăzute cu pierderi 
de mai bine de 1 milion lei au fost 
rentabilizate, iar ultima și-a redus 
deficitul la circa 200 000 lei.

Cele mai bune rezultate au fost ob
ținute în sectorul vegetal. Ca ur
mare a sporirii recoltelor medii la 
hectar, au fost livrate, peste plan, 
339 tone grîu, 567 tone porumb și 
alte produse. Cu toate greutățile im
puse de seceta din prima parte a 
anului și de abundența peste aștep
tări de precipitații din a doua parte, 
producțiile au fost superioare celor 
din anii precedenți. La grîu, de 
exemplu, s-au obținut 2 781 kg la ha, 
cu mai bine de 400 kg peste preve
derile planului și cu 480 kg peste 
realizările anului 1967. Recolta de po
rumb a însumat 3 375 kg boabe la 
hectar, dublu față de realizările 
anului precedent. Socotim că premi
sa acestor rezultate a fost asigurată 
prin amplasarea judicioasă a cultu
rilor, fertilizarea, chimizarea și exe
cutarea lucrărilor agrotehnice în 
timp optim, aplicînd - tehnologii mo
derne. La ferma vegetală Lechința, 
unde ponderea o deține -cultura-ce
realelor, grîul a fost amplasat, în 
cea mai mare parte, după legumi
noase, terenul fiind fertilizat în ra
port cu cerințele plantei. Ca urma
re, s-au recoltat cite 3 028 kg față 
de 2 218 kg cît a fost planificat. Acest 
lucru dovedește că prin aplicarea 
întregului complex de măsuri agro
tehnice avem posibilitatea să obți
nem recolte și mai mari la hectar.

Obținerea pe întreprindere a unei 
’ producții vegetale peste prevederile 

planului a contribuit la reducerea 
prețului de cost al produselor. De 
exemplu, prețul de cost la tona de 
grîu a fost redus cu 145 lei, la cea 
de porumb — cu 267 lei, la soia — 
cu mai bine de 1 000 lei etc. în felul 
acesta, planul de venituri la produc
ția vegetală a fost realizat în pro
porție de 123 la sută. Ferma Lechin- 
ța. pe care am amintit-o mai sus, 
și-a rentabilizat toate culturile, iar 

■ în loc de 108 000 lei pierderi planifi
cate. a realizat un beneficiu de 
323 000 lei.

Pomiviticultura, care are o ponde
re de 18 la sută în ansamblul pro
ducției, a înregistrat și ea o ascen
siune în ce privește eficiența econo
mică. De Ia fiecare pom s-au cules, 
în medie, 45 kg fructe, față de 28 kg 
în 1967. La struguri, care au avut de 
suferit de pe urma ploilor, s-au ob
ținut 4 406 kg la ha. Pentru a evita 
situațiile din anii precedenți, cînd 
s-au depreciat însemnate cantități 
de fructe, la cules am organizat e- 
chipe de muncitori dintre cei mai 
destoinici. Numai din valorificarea 
merelor s-a realizat un beneficiu de 
1 164 000 lei. Ferma pomiviticolă Le
chința a adus întreprinderii un ve
nit total de 2,5 milioane Iei, față de 
804 000 lei cît avea planificat.

Fermele zootehnice și-au 
planul 
Sînjorz, 
s-a dat 
ției de 
trețuri. 
țelor, de pe care s-au obținut recol
te mult mai mari decît cele prevă
zute. S-a asigurat astfel baza furaje
ră necesară. Ca urmare, producția 
de lapte a ajuns la 3 700 litri. în me
die, de fiecare vacă. Costurile de 
producție în sectorul zootehnic au 
fost însă depășite pe ansamblu, mai 
ales datorită faptului că la ferma 
Lechința n-a fost realizată produc
ția planificată de lapte. Greutățile 
cele mai mari le-am întîmpinat toc
mai la această fermă, care a fost de
ficitară în furaje atît în timpul pă- 
șunatului, cît și al stabulației. Acum 
ne preocupăm serios de lichidarea 
acestor stări de lucruri și sintem si
guri că, în 1969, și această fermă va 
fi în rînd cu celelalte în ce privește 
producția și rentabilitatea.

Succesele obținute în anul trecut 
ne-au arătat că avem posibilitatea să 
obținem rezultate și mai bune în 
producție. Cu ocazia discutării cifre
lor de plan pe acest an, șefii de fer
mă, toți lucrătorii întreprinderii s-au 
angajat să sporească eficiența econo
mică a activității fermelor. Angaja
mentul nostru prevede ca în loc de
3.4 milioane lei beneficiu planificat 
să obținem cu cel puțin 1,5 milioa
ne Iei mai mult. Am prevăzut să de
pășim producția medie la hectar cu 
124 kg la grîu și cu 2,5 kg la fruc
te la fiecare pom. De asemenea, la 
lapte producția va fi 
cel puțin 40 litri pe cap 
rajată. Avem asigurate 
țiile pentru îndeplinirea 
sarcinilor de plan și angajamentelor. 
Gradul de mecanizare a lucră
rilor în sectorul vegetal va crește ia 
95 la sută la porumb boabe. 100 la 
sută la grîu și porumb siloz.

In aceste zile, toți lucrătorii din

întreprinderea 
cea mai mare 
tarea la timp 
lucrărilor agricole de primăvară. Din 
iarnă am dat o atenție deosebită 
fertilizării terenurilor, mai ales cu 
îngrășăminte naturale, pe care le-am 
transportat în cîmp cu săniile — 
mijloc mult maj ieftin. Am continuat 
această acțiune și după desprimăvă- 
rare, astfel că avem fertilizate 211 
ha din cultura mare, 108 ha de vie. 
255 ha cu pomi. Cu îngrășăminte 
chimice am fertilizat 1 377 ha din 
cultura mare, 501 ha de vie si 362 ha 
cu pomi. In ceea ce privește lucră
rile de pregătire a terenului și se
mănat putem spune că se desfășoară 
într-un ritm viu și de calitate supe
rioară celor din anii trecuti. Am se
mănat ovăz mazăre-masă verde și 
in. Acum însămînțăm sfecla de za
hăr și diferite plante furajere. Am 
reușit să fertilizăm și să grăpăm 250 
ha de pășuni și finețe. în livezi am 
curățat întreaga suprafață, facem 
săpatul în jurul pomilor. Se desfă
șoară din plin lucrările de tăiat la 
vița de vie, văruitul și plantatul. 
Avem certitudinea că rezultatele 
economico-financiare ■ din acest an 
vor fi și mai bune față de cele din 
anii precedenți.

Măsurile luate și cele care urmea
ză să le luăm în continuare ne întă
resc convingerea că vom înregistra 
în 1969 rezultate superioare în creș
terea producției și a eficienței acti
vității noastre economice.

Ing. Ilie VOLCOV 
directorul întreprinderii - 
agricole de stat Lechința, 
județul Bistrița-Năsăud

noastră se ocupă, cu 
răspundere, de execu- 
și de bună calitate a

realizat 
de venituri. La ferma din 
care are 300 vaci cu lapte, 
o atenție deosebită produc- 
plante cultivate pentru nu- 
fertilizării pășunilor și fîne-

depășită cu 
de vacă fu- 
toate condi- 
si depășirea .

incompatibil cu pertractările

i CONTRASTE
; 0 idee cu greutate

Darea în funcțiune la termenele prevă
zute a noilor obiective și capacități 
productive reprezintă sarcina funda
mentală a planului de investiții pe 
acest an. înfăptuirea întocmai a acestei 
sarcini are o maximă Importanță dacă ți
nem seamă că o parte însemnată din spo
rul de producție industrială prevăzut să 
se obțină în 1969 trebuie realizată de noile 
întreprinderi și secții din diverse ramuri 
ale economiei. Am examinat, în cadrul an
chetei noastre, cum se respectă această sar
cină la două obiective de investiții.

Unul din aceste obiective industriale este 
RAFINĂRIA „CRIȘANA" de la Suplacu de 
Barcău, județul Bihor, al cărei termen de 
intrare în funcțiune era prevăzut pentru 
sfîrșitul trimestrului I a.c. După cum am 
constatat la fața locului, „premiera" sa 
industrială a și avut loc. „Probele tehno
logice cu materie primă au început cu 
circa 20 zile mai devreme — spunea -direc
torul rafinăriei, ing. 
decurs în cele mai 
că primele cantități 
turn au fost livrate 
cursul lunii martie".

Este de menționat 
o capacitate anuală de prelucrare de 300 000 
tone țiței. Construcția ei a început în luna 
mai 1967, astfel că evenimentul intrării în 
funcțiune are loc, practic, Ia mai puțin de 
doi ani de la organizarea șantierului. Este 
și aceasta o dovadă a muncii rodnice a con
structorilor și montorilor, favorizată de pla
nificarea judicioasă a lucrărilor, de buna 
organizare a muncii pe șantier, într-un cu- 
vînt de faptul că factorii cu responsabili
tăți în domeniul execuției acestei investiții 
au înțeles sărși îndeplinească îndatoririle ce 
le reveneau.

— Apreciem că unul din elementele esen
țiale, care au asigurat un ritm susținut 
de lucru la construcția și montajul Instala
țiilor rafinăriei, l-a constituit programarea 
și urmărirea riguroasă a execuției, pe baza 
cunoscutei metode a „drumului critic" — 
ne-a spus tov. Petru Cărmăzan, inginer șef 
adjunct al șantierului din Oradea al între
prinderii de construcții și montaje Cluj. La 
avantajele generate de folosirea metodei a- 
mintite se adaugă cele obținute în urma 
adoptării sistemului de realizare a lucră- 
riloi de terasamente în acord, global, cu 
ajutorul întreprinderii de utilaj greu și 
transporturi, aparținînd de același for de 
resort, Ministerul Construcțiilor pentru In
dustria Chimică și Rafinării. Prin aceasta 
s-a redus simțitor durata operațiilor care 
necesitau un mare volum de muncă.

în biroul directorului rafinăriei am pu
tut urmări graficul-rețea, alcătuit după 
procedeul „drumului critic", procedeu mo
dern de organizare a execuției lucrărilor pe 
șantiere .și aplicat cu succes Ia construcția 
acestui obiectiv. în acest grafic, elaborat 
împreună cu beneficiarul de investiții și 
organizația de constructii-montaj, s-au sta
bilit termene riguroase de realizare a di-

Takacs Ștefan. Ele au 
bune condiții, astfel 
de combustibil și bi- 
beneficiarilor încă tn
că noua rafinărie are

feritelor faze de execuție pentru fiecare 
din lucrările de bază și conexe. Acester 
din urmă au fost în așa fel programate, în- 
cît să fie terminate cu un oarecare avanr 
față de lucrările la instalațiile de bază 
pentru ca în momentul intrării în funcțiu
ne a noilor capacități să fie create con
dițiile propice bunului mers al producției, 
fără a se recurge la improvizații, la soluții 
de compromis

Nu trebuie să se desprindă de aici că 
totul a decurs lin, că nu au existat pe
rioade în care ritmul de execuție pe șan
tier a fost influențat negativ de diferite 
dificultăți. „Anul trecut, spre exemplu, au 
apărut timpi morți din cauza întîrzierii so
sirii unor utilaje tehnologice și aparaturi — 
ne spunea tov. Petru Cărmăzan Dat fi
ind însă că toate celelalte lucrări au mer.' 
din plin și s-au pregătit din vreme fun
dațiile, montajul utilajului s-a putut realiza 
Intr-un timp foarte scurt".

Cele notate pe scurt despre acest obiectiv 
— al cărui titular de Investiție este Minis
terul Petrolului — relevă pregnant că a- 
tuncl cînd proiectanții și constructorii, fur
nizorii de utilaje 0 beneficiarii colaborează 
strîns, își îndeplioesft cum se cuvine sarci
nile, planul de Investiții se realizează în 
condiții optime, iar noile obiective pot fi 
conectate Ia termen și chiar mai devreme 
la circuitul producției industriale.

★
Am fost și pe șantierul de la FABRICA 

DE CIMENT MEDGIDIA, înde se află în 
construcție noi capacități de producție. Este 
prevăzut ca pînă Ia sfîrșitul trimestrului II 
să fie dată în exploatare o nouă linie teh
nologică de ciment, urmînd ca pînă la 30 
septembrie să fie gata și cea de-a doua li
nie, de aceeași capacitate. Cu trei luni 
înainte de data intrării în funcțiune a pri
mei linii, care este stadiul execuției lucră
rilor ?

— Situația, așa cum se prezintă azi, este 
critică — ne-a spus ing. Constantin Savidis, 
directorul fabricii. Față de prevederi, cele 
mai multe lucrări sînt. întîrziate cu circa 
3—4 luni.

Am reținut, participînd la o ședință de 
lucru a factorilor de răspundere de pe șan
tier, o parte din cauzele acestei situații. ,,Cu 
toate că, la ora actuală, dispunem de sufi
ciente materiale și de forța de muncă nece
sară, pînă acum nu am întins nici un metru 
de cablu pentru că o seamă de lucrări de 
construcții ce trebuiau de mult executate 
sînt tărăgănate — i-a amintit constructoru
lui tov. Constantin Popa, inginer șef ad
junct la întreprinderea de montaje a in
stalațiilor de automatizare. Dorim să știm 
precis cînd putem începe aceste lucrări, 
precum și montarea instalațiilor de forță 
și de automatizări".

■ în aceeași termeni categorici l-au inter
pelat pe constructor atît reprezentantul în- 
t-eprinderii „Energo-montaj", cît și bene
ficiarul Din păcate, la cele mai multe în-

Combinatul chimic Borzești asigură o valorificare superioară a resurselor naturale existente in această parte a țării
(Foto : Gh. Vințilă)
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trebări ce i-au fost adresate și care nece
sitau o explicație clară și fermă, șeful șan
tierului — împreună cu cadre din conduce
rea grupului 101 șantiere, aflate de față le 
discuție — nu a răspuns ; mai mult, a în
cercat să abată atenția de la fondul pro
blemei Că tentativa nu i-a reușit, se dato- 
rește în bună măsură beneficiarului care, 
printr-o atitudine de maximă exigență, l-a 
obligat să rămînă la obiectul ședinței de 
lucru

Totuși din întreaga discuție nu s-a des
prins destul de limpede dacă în scurt timp 
se va produce un reviriment 
tate« constructorului, absolut 
pentru ca punerea în funcțiune a 
pacități sa aibă loc. la data 
De aceea, am adresat tuturor 
față întrebarea : va intra prima linie de 
ciment în funcțiune la sfîrșitul trimestru
lui doi, cum 6e prevede în planul de stat 7

— Conducerea ministerului nostru nici nu 
vrea să audă că lucrările de Investiții de 
la Fabrica de ciment din Medgidia nu vor 
fi terminate în termenul prevăzut inițial — 
a spus ing. Ion Dobrinoiu, din Direcția de 
lucrări capitale a Ministerului Industriei 
Construcțiilor. Potrivit programelor de lu
cru întocmite de constructor la începutul 
anului, trebuie neapărat să fie respectată 
data de punere în funcțiune 1

— După părerea mea, sînt create condiții 
să intre la timp în producție și orima și cea 
de-a doua linie de hment — a completat 
tov. Grigore Călărășanu, jefui șantierului. 
Se ridică insă necesitatea de a concentra 
la unele lucrări mai multă forță de muncă.

— Cu anumite măsuri organizatorice (n.n. 
am ținut să aflăm pe loc care sînt aceste 
„anumite" măsuri, dar nu ni s-a dat un răs
puns satisfăcător) sste posibil să se recu
pereze actualele întîrzieri — a conchis tov. 
N. Bălan, inginerul-șef al grupului de șan
tiere 101 din cadrul Trustului l construcții 
București.

Din aceste răspunsuri nu a fost greu 6â 
ne dăm seama că, în asigurările care 
le-au dat reprezentanții constructoru
lui, s-a strecurat o eroare : ei consideră 
că darea în funcțiune a noilor capacități 
echivalează în fapt cu terminarea execuției 
construcțiilor propriu-zise și a montajului, 
tn virtutea acestui raționament greșit, con
structorii și-au eșalonat — mai bine zis, 
reeșalonat — lucrările pînă la sfîrșitul lunii 
Iunie, cînd linia trebuie de fapt să producă, 
scoțînd în afara graficului executarea pro
belor tehnologice, care inițial trebuiau să 
dureze 3 luni, perioadă redusă apoi la ju
mătate.

Raționamentele de acest fel, ce se fac și 
pe alte șantiere, ne îndreptățesc să socotim 
necesar ca organele centrale, în cadru] ter
menului final de punere în funcțiune, să 
stabilească și un altul — de asemenea obli
gatoriu — privind data terminării lucrărilor 
de construcții și montaj, în raport de care 
constructorul și 
diferitele faze 
fel. cei care 
industriale nu s-ar mai liniști cu gîndul și 
nu și-ar mai permite să „sară" sau să mini
malizeze probele tehnologice, etapă extrem 
de importantă pentru funcționarea ulteri
oară normală a utilajelor și instalațiilor 
noilor unități productive.

Ir condițiile unui an de maximă activi
tate de investiții, cînd un număr mare de 
obiective trebuie să intre în funcțiune sau 
încep si fie construite, cînd este prevăzut 
si sr realizeze un volum mult sporit de lo
cuințe este cu atîf mai necesară punerea în 
exploatare fără nici c întîrziere a noilor 
lini) de ciment de la fabrica din Medgidia. 
Termenu) de punere în funcțiune 
este lege și, de aceea. Ministerul In
dustriei Construcțiilor trebuie să inter
vină grabnic, prin măsuri hotărîte. pentru 
eliminarea neajunsurilor de pe acest șan
tier și accelerarea ritmului de lucru, îneît 
scadenta intrării în circuitul economic a 
noilor capacități de producție de aici să nu 
fie

în activi- 
necesar 

noilor ca- 
stabilită. 
celor de

montorul să-și eșaloneze 
de execuție. în acest 
ridică noile' obiective

cu nimic periclitată.

loan ERHAN 
Nicolae PANTIL1E

(Urinare din pag. I)

vreme. Din păcate, însă, demersurile 
noastre la C.S.P. pentru fondurile 
de investiții necesare în acest scop 
au fost infructuoase. Iar in privința 
mașinilor de prelucrat filiere trebuie 
arătat că procurarea lor s-a eșalonat 
pînă în 1970.

— De acord. Dar nici în chestiu
nea schimbului de cărămizi Otelul 
Roșu-Hunedoara sau a repartizării 
și livrării barelor laminate la di
mensiunile specificate de uzină n-ați 
putut interveni cu mai mult succes ?

— Soluția preconizată de uzină în 
privința cărămizilor este simplă, dar 
inacceptabilă, deoarece n-ar rezolva 
decît pentru moment, problema. 
N-am stat însă cu miinile în sîn : 
l-am invitat pe furnizorul extern — 
cu care e semnat un contract de co
laborare Pe termen lung — să vină 
să se convingă că produsele sale nu 
corespund, așa îneît să le îmbună
tățească calitatea. Am luat totodată 
măsuri ca. pînă la clarificarea lu
crurilor. uzinei să i se pună la dis
poziție cărămizile corespunzătoare 
necesare.

în legătură cu dimensiunile bare
lor laminate, lucrurile nu stau chiar 
așa de simplu. După părerea noas
tră. ar fi nerațional ca -Hunedoara, 
care produce pentru mii de benefi
ciari circa 6 000 tone laminate pe zi. 
să se abată de la programul de la
minare stabilit și să producă, nu
mai pentru „Otelul Roșu" cîteva 
zeci sau sute de tone din cîteva sor
timente. Despre calitatea semifabri
catelor laminate, în schimb, se poa
te vorbi mai mult. Adesea, ea e lă
sată. într-adevăr. pe planul doi si 
multe uzine au de suferit din acest 
motiv. în prezent, atitudinea condu
cerii uzinei „Laminorul", tendința 
de-a „vîrî“ beneficiarilor „pe gît“ 
barele cu capetele netăiate se expli
că prin soluția constructivă necores
punzătoare a foarfecii. Ce-i drept, nu 
putem spune c-am insistat suficient 
pentru 
duselor 
cern cu 
încolo.

în sfîrșit. în spinoasa chestiune a 
filierelor vreau să arăt că, din vina

proiectantului (Institutul de proiec
tări pentru laminoare), ele au fost 
comandate în mod greșit, pe baza 
unor norme care nu se potrivesc cu 
cele ale furnizorului extern. Acest 
lucru a fost sesizat abia în noiem
brie 1968. S-au făcut demersuri pen
tru renunțarea la comanda inițială 
— acceptată doar partial — și s-a 
emis o comandă nouă. în orice caz, 
în urma insistențelor noastre, 12 fi
liere au sosit, eu avionul, la 31 mar
tie, 8 la 1 aprilie, iar 70 vor veni 
în jurul lui 10 aprilie. Prin urmare, co-

tie și de derogări care au atras după 
ele în mod automat consumuri su
plimentare de manoperă.

— Contînd pe promisiunile furni
zorilor — ne-a spus ing. Mircea Go- 
Iumba, directorul uzinei, atacăm o 
lucrare cu ce materiale avem, fără 
a fi complet pregătiți. La un mo
ment dat sîntem nevoiti, însă, 
lăsăm totul de-o parte, sub formă 
producție neterminată și să ne 
pucăm de alte comenzi. Trecerea 
nor comenzi pe „linie moartă" 
apoi reluarea lor în fabricație re-

să 
de 
a- 
u- 
și

Conlucrarea întreprinderilor
cu departamentele de resort

Se poate aprecia că, pentru recu
perarea grabnică a rămînerii în 
urmă în realizarea planului, spe
cialiștii de la U.C.M.M.A.-Bocșa 
au abordat cu răspundere proble
ma organizării producției în flux 
tehnologic și au trecut, în mod con
cret. la aplicarea măsurilor preconi
zate în studiile întreprinse în acest 
scop. Va fi atacată și problema pro
gramării, a eșalonării cît mai rațio
nale în timp a lucrărilor. în funcție 
de situația, la un moment dat, a 
aprovizionării cu materiale. Condu
cerea uzinei se ocupă și de alte ase
menea probleme de care de
pinde îmbunătățirea activității în
treprinderii. Dar, după cum s-a vă
zut, sînt încă o serie de probleme 
care depășesc posibilitățile uzinei, 
pentru soluționarea cărora este ne
voie de un sprijin competent și ope
rativ din partea Direcției generale 
utilaj energetic, metalurgic și pentru 
construcții din Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini, 
aparține întreprinderea

de care 
din Bocșa.

★

îmbunătățirea calității pro- 
laminate. Va trebui s-o fa- 
mai multă hotărîre de-acum

lectivul de la „Oțelul Roșu" va avea 
în curînd cu ce lucra în plin.

O altă întreprindere din județul 
Caraș-Severin care a încheiat tri
mestrul I cu unele
UZINA DE CONSTRUCȚII META
LICE —
BOCȘA. Ai
ca 600 toni

nerealizări este

AGRICOLE- 
produse cir-

ȘI MAȘINI
Aici n-au fost ._____ _

.Jne construcții metalice in
dustriale. Motivele ? în 
a peste 180 de muncitori 
(sudori și mai ales lăcătuși), precum 
și a unor ingineri. Apoi, anul 
acesta uzina a avut de execu
tat 1 500 tone utilaje cu condiții teh
nice speciale, pentru export, a căror 
realizare a necesitat o manoperă 
mult mai complexă decît de obicei. 
Pe urmă. întîrz.ierea cu care Combi
natul siderurgic Galați a livrat sute 
de tone de tablă. întîrziere care a 
determinat o serie de stagnări, de 
schimbări în programul de fabrica-

esență, lipsa 
calificați

clamă însă o serie de activități pre
gătitoare suplimentare. în felul a- 
cesta risipim aproximativ 10 la sută 
din capacitatea de producție — și așa 
limitată — a uzinei. Ceea ce este 
foarte mult 1 în privința angajării 
muncitorilor de care avem nevoie, 
Oficiul județean de repartizare a 
forțelor de muncă continuă să se 
miște greu, Iar materialele de im
port necesare pentru realizarea în 
trimestrul II a unor echipamente 
hidromecanice n-au sosit încă ! To
tul a fost contractat la timp, iar 
cînd ne interesăm de soarta acestor 
materiale — la Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini și 'a între
prinderea de comerț exterior „Me- 
talimport" — ni se răspunde inva
riabil : „In clipa asta se încarcă în 
vagoane, la furnizor, cu destinația 
Bocșa".

Din cele relatate în 
desprinde cu claritate ______
pentru colectivele celor două uzine 
nimic nu este nai .mportant, la ora 
actuală, decît mobilizarea în așa fel 
a tuturor forțelor și mijloacelor de 
care dispun Incît, pînă la finele a- 
cestei luni, restanțele să fie recupe
rate integral, iar planul pe 4 
luni — îndeplinit In mod exemplar. 
Ministerelor de resort le revine 
sarcina de a face tot ce depinde de 
ele în scopul rezolvării problemelor 
încă în suspensie ale celor două 
uzine, acordîndu-le un sprijin efec
tiv. la fața locului. în toate chestiu
nile care condiționează recuperarea 
rămînerilor în urmă. < 
organizațiile si organele 
județene de partid, acestea au dato
ria să determine în cele 
transformarea măsurilor preconizate 
în rezultate practice certe, pentru 
ca nimic să nu împiedice valorifi
carea oricărei inițiative, oricărei mă
suri care vizează recuperarea rămî
nerilor în urmă și realizarea exem
plară a tuturor sarcinilor de plan.

anchetă se 
concluzia că

Cît privește
• locale și

două uzine
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De multe ori se în- 
tîmplă. în procesul 
producției industriale, 
ca o propunere nova
toare să răstoarne 
practicile folosite pînă 
atunci si să dea naște
re la reale progrese 
economice întocmai 
ca soluția oțelarului 
Lazăr Borduz, de la 
Combinatul siderur
gic Reșița, de repa
rare a vetrelor cuptoa
relor Martin în vede
rea pregătirii acestora 
pentru încărcarea u- 
nor noi șarje Inova
ția siderurgistuiui re- 
șițean constă în suda
rea vetrelor prin în
călzire. fără baie de

Utilaje...
Anul trecut, la Com

plexul de Industriali
zare a lemnului din 
Suceava a intrat 
în funcțiune o sec
ție modernă, bine 
dotată tehnic. spe
cializată în fabricarea 
plăcilor fibrolemnoase 
fono-absorbante. Ți- 
nînd seama de volu
mul mare de locuințe 
ce se construiesc în 
acest an — construcții 
unde aceste plăci se 
pot utiliza pe scară 
largă — era de presu
pus că produsul res
pectiv va fi suprasoli
citat. Dar lucrurile nu 
stau așa. Pentru 1969. 
capacitatea de pro
ducție a secției nu 
este acoperită cu co
menzi decît tn mică

oxid, folosindu-se o 
magnezită cu granu- 
lație pînă la 3 mm. 
Efectul economic : du
rabilitatea vetrelor a 
crescut • de aproape 
două ori, iar timpul 
afectat refacerii vetre
lor a scăzut de la 6—12 
ore, la numai 3—5 ore. 
în funcție de mări
mea cuptoarelor. S-a 
calculat că. în timp de 
un an, se obține pe 
această cale la combi
natul siderurgic reși- 
țean un spor de pro
ducție de aproape 
10 000 tone oțel. Iată 
o idee novatoare care 
cîntărește greu în ba
lanța eficientei econo
mice.

decor ?
proporție. Ca urmare, 
la complexul suce
vean nu se realizează 
în acest an o produc
ție de circa 600 000 lei.

De ce această situa
ție ? Ori e vorba de 
o „scăpare" a forului 
de resort în ce pri
vește asigurarea des
facerii produselor res
pective, ori într-ade
văr plăcile nu sînt ne
cesare economiei și, în 
acest caz, investiția 
făcută anul trecut nu 
are justificare. în pri
mul caz. se știe ce 
e de făcut. în ulti
mul. poate că ar tre
bui reprofilate mași
nile respective, fiindcă 
de „utilaje decor" încă 
n-a auzit nimeni.

„Aurul" podgoriilor 
din Vrancea

La Panciu, județul 
Vrancea. a avut loc 
primul concurs jude
țean de vinuri la care 
au participat nume
roase unități socialiste 
cu caracter vitivinicol. 
Pentru prima dată la ’ 
un astfel de concurs * 
s-au adoptat norme 
internaționale de apre
ciere a vinurilor. Su
puse unui serios exa
men, multe din cele 
226 probe prezentate 
au primit medalii de 
aur, de argint și de 
bronz. Pentru calitatea 
produselor prezentate, 
s-au evidențiat Între
prinderea industrială 
de vinuri și băuturi 
alcoolice Vrancea, Sta
țiunea experimentală 
Odnbești, unele între
prinderi agricole de 
stat .și cooperative a- 
gricole. In afară de 
latura strict competi- 
țională, concursul a 
avut și un aspect prac
tic. Sub îndrumarea

comitetului județean 
de partid s-a elaborat 
un plan de dezvoltare 
a agriculturii în cadrul 
căruia viticultura are 
sarcini deosebite. S-a 
propus ca, în anul 
1969,. să se facă deli
mitarea teritorială a 
podgoriilor și centre
lor viticole, stabilin- 
du-se pentru fiecare 
zonă sortimentul cel 
mai indicat de stru
guri In final, se pre
conizează să se ajungă 
la tipizarea sortimen
telor de struguri în 
diferite zone pentru a 
se produce partizi mai 
mari de vinuri supe
rioare din punct de 
vedere calitativ. Acum 
așteptăm ca aurul me
daliilor să se trans
forme într-o acțiune 
concretă de îmbună
tățire a producției de 
struguri și vin, al cărei 
ecou să străbată pînă 
la masa consumatori
lor.

Scîrțîie, deși ulei 
există

— Dați-mi, vă rog, 
un vas să scurg uleiul 
uzat din motor.

— Nu avem așa 
ceva. Dați-i drumul la 
canal, dar nu aici la 
noi, că ne faceți mi
zerie.

Dialogul are loc cu
rent la aproape toate 
stațiile de combustibili 
și lubrifianți, pentru 
că nimeni nu s-a gîn- 
dit la posibilitatea co
lectării uleiurilor arse. 
Si, în acest caz, șo
ferii le aruncă, lovind 
astfel, volens-nolens. 
în activitatea între
prinderii de regenera
re a uleiurilor din 
Rm. Sărat. iudetu) 
Buzău. întreprinderea 
nu are materie primă 
pentru a-si acoperi a- 
proape iumătate din 
capacitatea sa de pro
ducție — în timp ce 
uleiul ars se aruncă... 
în loc de 30 000 tone

uleiuri, ea a prelu
crat în fiecare din 
ultimii ani doar 
15 000—18 000 tone. 
Pentru solutionarea 
problemei, organele de 
partid din județul Bu
zău au propus con
ducerii Ministerului 
Petrolului să organi
zeze colectarea uleiu
rilor arse la stațiile 
PECO și să inițieze, 
totodată, o reglemen
tare care să condițio
neze repartiția de ule
iuri către marii be
neficiari, de st.rînge- 
rea și predarea într-o 
anumită proporție a 
celor uzate. Propune
rea nu a avut ecoul 
cuvenit și. astfel. în
semnate resurse maie- 
riale se Irosesc in con
tinuare Semn că la 
direcția de resort din 
ministerul amintit ce
va scîrțîie.

Așteaptă... seceta
Anul trecut, deși s-a 

simțit atît de mult lip
sa ploii, în unele coo
perative agricole din 
județul Ilfov, pe în
semnate suprafețe a- 
menajate pentru irigat 
nu s-au făcut udările 
necesare. Apă a exis
tat, utilaje de irigat, la 
fel, dar au lipsit me- 
canicii-motoristi care 
să exploateze utilajele 
de irigat. Pentru a nu 
se repeta această si
tuație, direcția agrico
lă județeană a organi
zat. în cadrul între
prinderilor de mecani
zare a agriculturii din 
județ, cursuri de califi
care pentru cooperato
rii care vor mînui uti
lajele de irigat. Dar 
iată că. deși cursurile

sînt gratuite, ele sînt 
frecventate doar de 
291 de elevi, deși este 
necesar și posibil să 
existe 408 cursanți. 
De ce ? Tocmai a- 
cele cooperative agri
cole care au întîmpinat 
anul trecut mari greu
tăți în acest sector de 
activitate nu au tri
mis nici un cooperator 
la cursuri. Este cazul 
cooperativelor Sabaru, 
Crivăț, Hotarele, He- 
resti, Brănesti, Răsu
ceai. Slobozia și alte
le Așteaptă oare 
consiliile de conduce
re ale acestor coope
rative o altă secetă, 
pentru ca efectele ei 
să-i convinaă ve de
plin de necesitatea i- 
rigatiilor ? Dacă da. 
ne .pielea" cui ?
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CENTRE DE VITALITATE
ALE PLASTICII ROMANEȘTI

PICTORI, SCULPTORI ȘI GRAFICIENI DIN IAȘI, 
SIBIU SI BRASOV LA SALA DALLES» »

Deschiderea în cea mai importantă sală de expoziție 
din Capitală a unei ample selecții de pictură, sculptură 
ți grafică — rod al activității artiștilor din filialele 
U.A.P. din Iași, Brașov și Sibiu — reprezintă mai mult 
decît un eveniment de reper al desfășurării vieții noastre 
artistice. Manifestare inedită prin intenția și amploarea 
ei, această expoziție realizează pentru publicul bucu- 
reștean, pentru critica de artă o punte de legătură în
tre Capitală și provincie, constituind astfel.un contact 
realmente interesant cu lucrările unor artiști care se 
dedică cu dăruire creației în toate colturile tării. Ideea 
implicată în această expoziție, ideea programatică a 
organizatorilor ei, este că arta românească contem
porană înseamnă „un buchet de minunate flori crescute 
pe întreg pămîntul patriei", ca să folosim expresia 
plastică a maestrului emerit al artei Aurel Ciupe, din- 
tr-un articol apărut în ziarul nostru. Dată fiind impor
tanta evenimentului, am solicitat opinii de Ia diverși 
vizitatori, amatori de artă, critici ți artiști plastici, oa
meni de cultură.

ca interlocutori 
cu care nu se cu- 
mod obișnuit, dar 
pentru timpul cit 
incinta Dallesului

Cercetarea științifică
(Urmare din pag. I)

părți — institut și beneficiar — pen
tru ca lucrările să se desfășoare în 
bune condiții și să se încheie la 
termen. în acest fel, s-au asigurat de 
către beneficiar condițiile materiale 
necesare experimentărilor industri
ale, spre deosebire de trecut, cînd 
din lipsa lor s-a întîrziat 
nalizarea cercetărilor.

Nu se poate spune că 
experimentării sistemului 
tual nu au apărut anul

adesea fi-

interesul major al economiei națio
nale, de a fructifica la maximum po
tențialul de cercetare existent,

în plus, acest sistem va elimina și 
dificultățile pe care le întîmpinăm 
în prezent din partea altor 
tere care ne solicită să luăm 
cetare teme pentru care nu 
organizația cu care trebuie 
încheie contractul sau nu 
sumele necesare pentru plata lucră
rilor efectuate. Din această cauză, 
cercetătorii din institut pierd încă 
mult timp cu deplasările pînă găsesc 
un beneficiar concret al cercetărilor 
solicitate de aceste ministere.

Se înțelege că trecerea treptată 
la autofinanțare totală nu implică 
efectuarea tuturor lucrărilor solici
tate. Trebuie combătută tendința de 
a se încheia contracte, indiferent 
dacă tema solicitată are sau nu un 
caracter major de cercetare, pretex- 
tîndu-se că aceasta ar fi treaba bene
ficiarului. De asemenea, trecerea la 
autofinanțare nu înseamnă încheie
rea de contracte la valori cît mal 
mari, nejustificate din punctul de 
vedere al cheltuielilor efective. Cer
cetarea trebuie condusă în așa fel. 
încît să se atingă scopul dorit cu mi
nimum de cheltuieli posibile.

în legătură cu plata lucrărilor de 
cercetare contractate 
controverse: trebuie 
pe bază de antecalcul 
de postcalcul ? După părerea noas
tră, beneficiarul trebuie să plătească, 
la terminarea lucrărilor, după ce 
au fost atinse toate obiectivele cer
cetării, suma fixată inițial în con
tract, pe baza devizului acceptat în 
ipoteza că cercetarea se termină în- 
tr-un timp mai scurt și cu un con
sum mai redus de materiale, diferen
ța dintre suma inițial stabilită în 
contract șl costurile efective ale cer
cetării pot reveni evident institutului, 
ca beneficiu. Motivele care ne deter
mină să considerăm că aceasta este 
soluția justă sînt următoarele : suma, 
fixată în contract se bazează pe un 
deviz obiectiv de cheltuieli, accep
tat de beneficiar, care compară cos
tul cercetării cu efectele ei econo
mice ; suma stabilită initial deter
mină un efort continuu din partea 
colectivelor de cercetare în vederea 
reducerii costului lucrărilor, precum 
și pentru organizarea superioară, pe 
toate treptele, a activității de cer
cetare.

Creșterea cointeresării materiale 
prin beneficiile realizate pe această 
cale, precum și prin eficienta eco
nomică a cercetărilor efectiv valo
rificate constituie o pîrghie deose
bit de importantă care, după părerea 
mea, nu trebuie neglijată în noua 
concepție organizatorică de finanțare 
și cointeresare a muncii de cerce
tare. Ea își va găsi reflectare în mul
tiplicarea rezultatelor aplicabile în 
producție ale cercetării noastre de 
la toate nivelurile.

minis- 
în cer- 
indică 
să se 

prevăd

în cadrul 
contrac- 

______ ___ ....____  ___ trecut și 
unele dificultăți; cele „inerente în
ceputului" au fost în cea mai mare 
parte depășite, altele însă mai per
sistă și astăzi. Ele se referă, în pri
mul rînd, la metodele anacronice de 
alcătuire a planului de cercetare, la 
definitivarea lui tardivă, care are 
loc, în general, în luna decembrie. 
Orice definitivare implică anumite 
modificări : renunțarea la unele teme, 
introducerea unor teme noi. Aces
tea din urmă, fiind adoptate în ulti
mul moment, nu mai trec însă prin 
întreaga filieră de pregătire specifică 
cercetării : studii preliminare, fun
damentare economică, deviz de chel
tuieli, discuții, acord precontractual 
cu beneficiarul etc. Abia după ce au 
devenit sarcini de plan și au parcurs 
tardiv etapele arătate, se poate con
stata că unele teme sînt inoportune 

aici, o se- 
de scoate- 
de fel de

*, ' ' ' ale lui Sturmer Victor cu o 
tematică vădind interesante . 
meditații pe tema timpului 
sau ale dezvoltării științei. 
Criticul Mircea Popescu a 
tinut să sublinieze în ex
poziție prezenta valoroasă 
a unui tînăr sculptor bra
șovean. Ilias Lafazanis, „ale 
cărui compoziții în piatră, 
cu frumoase însușiri sculp
turale, dovedesc simt al 
formei si constituie o pro
misiune". Criticul Petru 
Comarnescu a spus în con
tinuare : ..Multi artiști bra-

.cială, de neaderență fermă 
la virtuțile unui singur, dar 
reprezentativ stil pentru o 
personalitate. Cele patru 
lucrări ale pictorului Ghiță 
Leonard descumpănesc. în- 
tr-una se păstrează în limi
tele unei oarecare figurații, 
în alta geometrizează, altă 
lucrare se bazează mai 
mult pe însușirile decora
tive ale compoziției, în a 
patra se simte atracția că
tre exprimarea abstractă, 
monocromă. Căreia din a- 
ceste patru maniere să-i a- 
cordăm girul, care din ele 
îl reprezintă? Mulți artiști, 
printre care și tineri, par a 
medita mai mult asupra 
manierelor, formulelor sti
listice pe care le oferă ma
rile personalități ale veacu
lui nostru și care-i fasci
nează în momentul de față 
uneori într-un mod destul 
de exclusiv. Este cazul unui 
pictor evident talentat, cum 
e Eftimie Modîlcă. Una din 
probleme este depășirea a- 
cestei faze de „vioară se
cundă", care poate slăbi e- 
forturile de gîndire per- 

a artiștilor, a 
variații pe mar- 
unor formule de 

pentru care ar
ce le-au Impus au 

consumat de altfel o mare 
cantitate de energie inte
lectuală și sufletească, a a- 
cestui comentariu anemic 
care, nevenind dintr-o cu
noaștere profundă a vieții

dru Popovici, M. Cămă- 
ruț, C. Agafiței, care 
prezintă luminoase peisaje 
și naturi moarte, cu artiști 
din generațiile medii și ti
nere ca Adrian Podoleanu, 
nu numai un fin acuarelist, 
dar și autor de uleiuri în 
care continuînd paleta lui 
Pallady aduce ceva din 
freamătul vieții, aspecte 
ale realității sociale obser
vate cu căldură și vădit in
teres, Nicolae Constantin, 
autor de peisaje industria
le, de scene înfățișînd ti
neri sportivi și muzicieni, 
redate cu mijloace moder
ne, pline de vigoare, de 
ritmică vitală, sau Fran- 
cisc Bartok, portretist și. 
autor de compoziții legate 
de aspectele realității etc.

Acela pe care însă îl a- 
preciez cel mai mult dintre 
tinerii pictori ieșeni este 
Dimitrie Gavrilean, care 
s-a făcut cunoscut la ulti
ma Bienală de pictură și 
sculptură de la București. 
Foarte muncitor și produc
tiv atît în pictură cît și în 
grafică, Gavrilean creează 
ample compoziții narative, 
în care cuprinde viata unui 
sat cu tradițiile și obiceiu
rile lui, aducînd numeroa
se personaje în variate ati
tudini, dar toate partici- 
pînd la aceeași bogată via
tă socială. De asemenea. 
Valerian Gheorghiu se 
remarcă în ultimii ani 
nrin temele sale folclorice.

Gh. Mafteî, constituite par
că într-un întreg ciclu al 
vieții 
vean. 
piii".
ieșeană atestă si ea o efer
vescentă. Se cuvin astfel 
menționate lucrările unui 
sculptor cunoscut. Iftimie 
Bîrleanu, care se apleacă 
cu talent si într-o viziune 
mai modernă asupra figu
rilor marcante de cărturari 
români, ca Ion Neculce și 
Ion Creangă, sau asupra 
momentelor importante din 
istoria poporului nostru, ca 
în „Troiță 1907“ și „Din zi
lele lui 1907", preocupare 
ce este demnă de retinut și 
din activitatea unor sculp
tori mai tineri ca Ion Buz
dugan. autor a două bus- 
turi înfățișînd pe Nicolae 
Labiș și George Bacovia, 
Vasile Condurache, prezent 
cu mai multe lucrări de 
bună factură realistă din 
care cităm portretul lui • 
Miron Costin, sau ca Lucre
tia Dumitrașcu, expunînd 
un relief inspirat din răs
coalele din 1907. Toate a- 
ceste exemple demonstrea
ză că artiștii ieșeni fac 
eforturi către o mai bună 
sincronizare a limbajului 
plastic modern cu misiu
nea lor socială de a înfă
țișa în operele lor un con
ținut de idei mai amplu, 
aspecte ale vieții orașului, 
în care trăiesc, figurile lu
minoase ale unor cărturari

din orașul moldo- 
.,Maternitate". „Co- 

.,Odihnă". Sculptura

există încă 
ele achitate 
sau pe bazăsau irealizabile. De 

rie de formalități legate 
rea lor din plan și fel 
măsuri pentru folosirea capacității 
rămase disponibile.

De altfel, neperfectarea la timp a 
planurilor se răsfrînge negativ și 
asupra activității din anul în curs. 
Tocmai de aceea consider util ca 
toate cererile pentru teme de cerce
tare, obiecte ale viitoarelor contrac
te, să fie trimise la institute pînă la 
sfîrșitul trimestrului II al anului 
premergător celui pentru care se în
tocmește planul, fiind considerate 
solicitări ferme. Aceasta va permite 
ca, în cursul trimestrului III să se 
elaboreze studii preliminare tehnice 
și economice (posibilități și căi de 
efectuare, costuri, eficiență, metode 
etc.) Ar urma apoi discutarea studii
lor preliminare cu propunătorii și 
beneficiarii temelor, emiterea de că
tre aceștia a comenzilor și elabo
rarea pe baza lor a proiectului de 
plan al institutului, pentru a fi avi
zat de către consiliul său științific 
și de comisia centrală a coordonării 
cercetărilor pe ramură. O dată pro
iectul de plan aprobat, pînă la 15 
noiembrie s-ar putea încheia con
tractele cu beneficiarii direcți ai te
melor de cercetare.

Cred că în felul acesta vom fi mai 
cercetare 
probleme . 

și realizarea

soveni se simt atrași de

!viziuni abstractizante. de 
metafore. uneori greu 
descifrabile, deși reali
zate din punct de vede
re al meșteșugului cu pri
cepere si finețe, ca Efti
mie Modîlcă, Ludovic Ro
man Boroș, Emilia Aposto- 
lescu, Harald Meschendor- 
fer. Desigur, nu toți acești 
artiști expun lucrări de o 
maximă rigoare. în unele 
din ele fiorul comunicării 
este destul de firav șl chiar 
formulele stilistice pe care 
le propun nu sînt întru 
totul convingătoare sau ori
ginale. E necesară în acest 
sens o mai concentrată a- 
plicatie
a ceea ce e cu adevărat 
valoros din limbajul mo
dern al artelor plastice, si 
nu reprezintă o pastișare 
mai mult sau mai puțin 
disimulată.

La Sibiu există poate 
o mai mare varietate de 
expresii și stiluri decît la 
Brașov. Astfel Nicolae 
Gh. Iorga evocă orașul, ce
tățile, anotimpurile în vi
ziuni cu îmbinări de ele
mente arhitecturale, pre
zentate printr-un simulta- 
neism ingenios și cu puter
nice armonii coloristice. 
Gabriela Florescu pe lîngă 
un portret de țărancă 
prezintă un peisaj indus
trial într-o cromatică ex
presivă. viguroasă. Nicolae 
Barcan preferă 
geometrice în 
„Peisaj industrial" sau 
telierul" Rodica 
fiind preocupată de posibi-

■ litățile ' emoționale ale cu- 
lorii ca, în portretul tînă- 
rului muncitor sau în lu
crarea intitulată „Păsări 
călătoare". Trebuie re
marcate lucrările picto
riței Rhea-Silvia Radu
pentru apropierea de o pic
tură cu tematică istorică, 
sau pînza lui Avram Men
zel, de asemenea, pentru 
compoziția cu subiect inspi
rat din lupta comuniștilor 
în ilegalitate. Dintre tinerii 
pictori. Constantin Ilea ne 
pare foarte înzestrat, iar 
dintre sculptori se afirmă 
impresionant Ion Cărămi
dar, cu nobil gîndite opere 
în piatră și lemn, inspirate 
fie de folclor, fie de con
structivismul simbolic al 
vechii arte a lemnului. De 
asemenea, sculpturi armo
nios construite și modulate 
prezintă tînărul Walter An
dreas Kirchner. Un emoțio
nant portret al poetului Ba- 
covia prezintă Vasile Sol- 
can. în grafică, Sibiul are 
cîteva personalități. care 
si-au găsit fericite modali
tăți de expresie : Ferdinand 
Mazanek — un poet al 
construcțiilor si tehnologiei 
contemporane — si Horst 
Zay. peisagist care dă am
ploare si aer fabulos ima
ginilor sale.

ținut și alte dățî, termenii 
de „provincie" și „provin
cial" sînt foarte relativi. 
Poți trăi și crea spornic în 
provincie, dacă ai o bogată 
viată interioară, dacă îți 
formezi o cultură temeini
că, dacă participi la valo
rile înalte ale culturii pa
triei și ale lumii. Dimpo
trivă, poți rămîne „provin
cial" — în sens peiorativ — 
la București, dacă nu bene
ficiezi de atmosfera cultu
rală, nu participi la mani
festările artistice, nu te 
formezi cu exigență și nu 
trăiești intens valorile și 
năzuințele estetico-sociale.

Desigur însă că această 
expoziție constituie un su
port de

relativi.

ale lui 
viguros 
expre- 
Bian- 

s Anei

hotari- 
trezlnd 

în con- 
■“ — a

formele 
lucrarea 

„A- 
Chișu

către descifrarea

teatre

cinema

Anchetă realizată de :
Iulian MEREUȚA

LUCEAFĂ- 
13,45 ; 16 ;

— 9 ; 11.15 ;

w.
DRU- 

. 17,30 ; 20,
o—15.4S în continuare ;

17.30 — Campionatele internaționale de
natație ale României. Trans
misiune de la Cluj.

18.30 — Pentru școlari : „Să ne cunoaș
tem patria" ; „Lecții scrise de 
strămoși". Transmisiune de la 
Muzeul de istorie din Cluj.

19,00 — Telejurnalul de seară. — Bu-

a-sonală 
cestor 
ginea 
succes 
tiștii

Nu e un lucru neobiș
nuit să vezi duminica în să
lile de expoziții Dalles nu
meroși vizitatori oprindu-se 
îndelung în fața lucrărilor, 
comentînd cel mai adesea, 

luîndu-și 
persoane 
nosc, în 
de care, 
parcurg
se simt firesc legați. N-am 
fi început rîndurîle de fată 
cu această observație, dacă 
în duminica în care eram 
printre cei ce se opreau în 
fața lucrărilor și le comen
tau, n-am fi observat o a- 
nimație deosebită Ne-a in
teresat dintr-o curiozitate 
profesională să știm ce dis
cută vizitatorii despre a- 

expoziție. Ne-a 
interesat și pentru că eve
nimentul era de natură să 
nu treacă neobservat, să 
suscite multe opinii și chiar, 
cum vom afla, multe sen
timente. Am cerut părerea 
cîtorva dintre cei aflați în 
sală, gîndindu-ne că aceas
ta ar fi un potrivit pream
bul la o discuție mai am
plă despre valorile conți
nute de expoziție, despre 
personalitățile și stilurile 
lucrărilor.

O profesoară pensionară, 
Maria Radeș, care ne-a 
surprins cu cîtă atentă cu
riozitate . urmărea lucrările 
expuse la etaj ale filialei 
din Iași, a început prin a 
ne spune că e în București 
de aproape 30 de ani. dar 
că este moldoveancă prin 
naștere și trăită multă vre
me la Iași : „O să vă sur
prindă poate, dar am re
cunoscut cu plăcere în pei
sajele pictorilor ieșeni ceva 
din melancolia discretă a 
Iașilor, culoarea molcomă 
a ținuturilor moldovene. 
Mi-a făcut o reală plăcere 
să constat că lucrările ar
tiștilor ieșeni reușesc să 
surprindă aceste aspecte 
specifice ale locurilor în 
care trăiesc".

L-am întrebat pe Petre 
Marin, salariat la Direcția 
marilor magazine, ce im
presie î-a făcut expoziția, 
ce lucrări l-au impresionat 
în mod deosebit : „Mărturi
sesc că intru des în expozi
ții, mă interesează tot ce e 
nou. îmi place să surprind 
sentimentul care-1 animă 
pe pictor, atunci cînd lu
crează. Cred că am recu
noscut în multe din lucră
rile expuse aici la Dalles o 
încercare de poetizare a 
naturii, a lucrurilor. Mâ 
bucur să știu că artiștii din 
provincie lucrează cu 
leași exigente".

Aceste opinii, la 
«-ar putea adăuga 
teresul manifestat de vi
zitatori, sînt argumente 
pentru reluarea mai adîn- 
că, mai directă a dialogu
lui.

Sînt semnificative astfel 
cuvintele criticului de artă 
Petru Comarnescu, solicitat 
să participe la o dezbatere 
avînd ca temă conținutul a- 
cestei expoziții:

„Consider o acțiune cu 
totul folositoare și bineve
nită măsura luată de con
ducerea Uniunii Artiștilor 
Plastici de a se organiza 
în Capitală ample expoziții 
ale diferitelor ei filiale din 
țară. Desigur, și pînă acum 
s-au putut vedea la Bucu
rești expoziții ale unor 
maeștri și artiști din țară, 
participări ale unora din
tre ei la expozițiile republi
cane. Dar altceva este să 
poți urmări, în ansamblul 
lor, activitățile diferitelor 
filiale, să-ți dat seâma de 
ceea ce creează diferite ge
nerații de artiști plastici, 
de spiritul care animă arta 
în diferitele centre cultu
rale ale țării, calitățile, rea
lizările și neajunsurile 
unor filiale.

Actuala expoziție de la 
Dalles, unde se prezintă 
amplu pictorii, sculptorii si 
graficienii aparținînd filia
lelor Iași. Brașov și Sibiu, 
constituie începutul noii și 
stimulatoarei inițiative. 
Vor urma alte expoziții ale 
filialelor din Cluj, 
șoara, Tîrgu Mureș, 
stanța, Baia

Asemenea 
un prilej 
tare între 
creează în 
tară și, desigur, un îndemn 
la întrecere. Cum am sus-

ceastă
6

ace-

care 
in-

Mare. 
expoziții
de
ceea

Capitală și

Timi- 
Con-

oferă 
confrun- 

ce se
in

discuție critică mai

• Un binevenit act de cultură
• Măiestria nu se poate realiza 

pe un teren steril
• Fuziunea cu mediul ambiant condi-

ționează personalitatea centrelor

• Izvoarele de inspirație și mesajul 
chezășie a împlinirilor viitoare

amănunțită, pentru că de 
pe pînzele expuse în sălile 
Dalles se <1 ^11: î 
de multe probleme 
merită a îi analizate, întru- 
cît ele se datoresc mutații
lor profunde care s-au pe
trecut în structura artistică 
a acestor filiale. Dacă în 
urmă cu 10—15 ani, cu ex
cepția cîtorva centre mai 
dezvoltate din acest punct 
de vedere cum ar fi Clujul 
sau lașul, numărul artiști
lor profesioniști era redus, 
astăzi, ca urmare a absolvi
rii institutelor de artă plas
tică de către un puternic 
contingent de tineri, situa
ția s-a schimbat radical. 
Aceștia au venit cu o se
rioasă însușire a 
triei 
acum 
Popescu 
mai vie, 
tru mai 
artistice, 
formule 
un conținut afectiv și inte
lectual mai bogat. Cu apre
cieri care pot varia de la o 
filială la alta, acest feno
men trebuie subliniat în 
primul rînd. Există o pro
blematică artistică propriu- 
zisă mai diversă, poate mai 
corespunzătoare orizontului 
modern al artei. în ce mă
sură acest lucru atinge re
sorturile sufletului și min
ții oamenilor, iată desigur 
problema esențială care 
trebuie urmărită și nu nu
mai cu prilejul acestei ex
poziții, de critica de artă".

„Căci, subliniază Petru 
Comarnescu, și pentru artiș
tii din țară, ca șl pentru cei 
din București, se pun ace
leași probleme pe care le 
dezbatem, mai ales aceea 
ca folosind orice curent Sau 
stil să se simtă personalita
tea artistului, apartenența 
la cultura țării, să se tindă 
la universal prin național, 
să răspundă la idealurile și 
năzuințele contemporane 
prin datele și caracteristi
cile societății noastre socia
liste".

desprind destul
care

măies-
„Exlstăartistice.

a spus Mircea 
— o activitate 
un interes pen- 
multe probleme 
pentru diverse 

stilistice, pentru

sau din străfundurile afec
tive și intelectuale ale o- 
mului, nu se poate ridica 
la tensiunea artistică fără 
de care nu se poate con
cepe o artă de calitate. 
Cred însă că din această 
frămîntare, chiar dacă a- 
cum ea este oarecum 
vrescă, inspirîndu-se 
mult din cărți decît 
viată, fiind astfel mai 
tin un comentariu asupra 
vieții sau exprimînd mai 
vag un punct de vedere a- 
supra existentei, vor apare 
mai tîrziu opere valoroase. 
Există talente certe, artiști 
care dovedesc rigoare în 
organizarea unor compozi
ții (Ion Chișu), simț poetic 
(Corneliu Ionescu), de la 
care sîntem îndreptățiți să 
așteptăm sinteze capabile 
să cuprindă în substanța lor 
mai mult din pulsul exis
tenței sociale și individuale, 
din spiritul acestei epoci".

li- 
mai 
din 
pu-

naturi 
remar- 
poezie 
Gîniu. 
al In

Din acest punct de ve
dere privite lucrurile, opi
niile criticului Mircea Po
pescu sînt justificate : „Cei 
mai multi artiști sînt în 
faza căutărilor, experimen
tează, uneori chiar mai 
multe formule stilistice 
deodată, fenomen criticabil, 
ca fiind suspect de o anu
me nesinceritate, de o con
spectare grăbită si superfi-

Vom încerca în rîndurîle 
care urmează, bazîndu-ne 
pe opiniile exprimate, să 
trecem în revistă operele 
reprezentative expuse.

„în artele plastice, în ul
timii ani Iașii păreau ră
mași în urmă, poate dato
rită unei lîncezeli, poate 
datorită lipsei unui spirit 
mai larg și mai stimulator 
al conducerii filialei de a- 
colo — observă Petru Co
marnescu. Iată că acum 
marea surprinză vine de la 
Iași. în expoziția de la 
Dalles constatăm nu numai 
un impresionant număr de 
opere valoroase, 
artiștilor din 
nerații, dar 
nete înnoiri 
limbaj, de 
care se îmbină adesea feri
cit tradiția cu modernita
tea. Se simte un spirit de 
emulație. Și unii pictori din 
generațiile mai virstnice 
parcă au reîntinerit la Iași, 
în noua atmosferă stimu
latoare, prilejuită de pre
zenta unor elemente tinere, 
iar acestea, la rîndul lor, 
par a se întrece în a fi 
personali, în a găsi o cale 
prielnică unei expresivități 
mai înalte și mai comuni
cative. Coexistă astfel în' 
mod fericit la Iași pictori 
dintr-o generație matură 
cu un stil care păstrînd 
semnele unei tradiții im
presionante din oare a des
cins N. Tonitza, de sxemplu. 
așa cum se desprinde ea a- 
cum din lucrările pictorilor 
V. Mihăilescu-Craiu. Lean-

datorate 
diferitele ge- 
chiar îndrăz- 

de viziune, 
expresie, în

nrm simbolismul său figu
rativ, în care construcția și 
coloritul sînt din ce în ce 
mai impresionante. Un pic
tor tînăr. ale cărui 
statice dovedesc un 
cabil talent, de o 
aspră, este Ion 
proaspăt absolvent
stitutului de artă din Bucu
rești. care debutează în se
lecția Iașilor într-un mod 
matur, cu o viziune 
sonală".

„Printre pictorii 
care se remarcă cu 
nantă printr-o maturitate 
artistică trebuie să-1 așe
zăm neapărat ne Dan Hat- 
manu, pe care-1 cred într-o 
etapă fericită a dezvoltării 
personalității sale — a ti
nut să precizeze Mircea 
Popescu. După o perioadă 
în care căutările lui erau 
mai nestructurate. acum 
seria de portrete impune 
un observator fin al psi
hologiei umane, mai ales 
atunci cînd trece dincolo 
de grotesc, asa cum se în- 
tîmplă în portretul de 
fată sau în portretul unui 
poet ieșean".

— „Frumusețile lașului 
vechi și lașului nou — a 
continuat Petru Comarnes
cu — natura, arhitectura, 
fabricile — apar In nume
roase lucrări ce păstrează 
caracteristicile locului, poe- 
tizîndu-le, transfigurîn- 
du-le, iar aceasta se con
stată atît la pictori cu ac
tivitate îndelungată ca 
Eugen Boușcă — autorul u- 
nei vederi panoramice a Ia
șilor — C. Agafiței, V. Mi- 
hăilescu-Craiu. M. Cămărut, 
cît si la mai tinerii Nico
lae Constantin, pe care 
l-am mai amintit șî din 
lucrările căruia trebuie să 
cităm „lașul industrial" 
viguros stilizat nu numai 
componistic, dar și croma
tic, la Matyus Nicolae din 
care am retinut mai ales 
lucrarea „Seara în oraș", o 
interesantă compoziție, cu 
personaje, Ia Vasile Istrati, 
al cărui „Peisaj din Iași", 
construit în planuri ample, 
îl impune ca ne un artist 
ce gîndeste asupra compo
ziției. Dar nu numai as
pecte peisagistice 
pe artiștii ieșeni, 
eestive scene din 
cuitorilor acestui 
viată nouă palpitantă, pli
nă de dinamism. De pildă, 
Adrian Podoleanu în tabloul 
intitulat „Brutari" în care 
oersonaiele sînt surprinse 
într-un .noment de odihnă, 
sau lucrările pictorului

per-

ieșeni 
preg-

preocupă 
ci si su- 
viata lo- 

oraș cu o

siguri că planul de 
definitivat va cuprinde 
care au contractarea 
asigurate. Trierile succesive au toc
mai scopul de a armoniza interesele 
directe ale fiecărei întreprinderi cu

maintati. momente 
toare ale istoriei 
impresii puternice 
știința privitorilor' 
încheiat d-sa aprecierile 
privind artiștii ieșeni.

Referindu-se la artiștii 
din Brașov, interlocutorul 
nostru a apreciat faptul că 
sînt artiști ce cultivă cu 
talent și sensibilitate ex
primări directe ale reali
tății, comunicînd idei și 
sentimente, așa cum sînt 
lucrările Zinei Blănuță, re- 
marcînd mai ales pe cea 
intitulată „Lupeni", o suită 
impresionantă de portrete 
de soții de mineri. 
Friederic Bomches, i 
portretist pe linie 
sionistă, pastelurile 
căi Podea, lucrările 
Hadîac sau cele de grafică

Expoziția de la Dalles atestă preocuparea artiștilor de 
a îmbrățișa realitatea socialistă, de a surprinde trăsăturile 
caracteristice ale spiritualității poporului nostru. Ca și în 
alte domenii ale creației, aspirația de a defini o pictură, 
o sculptură, o grafică aparținînd tradiției străvechii școli 
românești se împlinește în sensul afirmării, în stiluri 
diverse, a unității artei noastre.

Arta contemporană românească este diversă pentru că 
reflectă o realitate bogată în semnificații. Artiștilor plastici 
li se deschide vasta perspectivă a orașelor țării care 
trăiesc o adîncă transformare. Un apel mai direct lo 
această realitate, o îmbrățișare mai cuprinzătoare a înțe
lesurilor faptelor contemporane va da, neîndoielnic, un 
spor estetic operelor de artă inspirate din viața melea
gurilor pe care au fost create. Aceasta comportă, firește, 
obligații artistice foarte importante; abordarea temelor în 
care să se regăsească sensurile majore ale contemporanei
tății și ale istoriei nu se poate rezuma la o reprezentare 
placidă, lipsită de elan, săracă în idei, a unor elemente 
mai mult sau mai puțin disparate. Numai aportul reflexiu- 
nii, al strădaniei de a afirma premise filozofice caracteristi
ce dezvoltării societății noastre înnobilează cu adevărat 
creația artistică.

La Iași, la Brașov, la Sibiu, ca pretutindeni în centrele 
de artă ale țării, se conturează, tot mai precis, profilul $ 
unor școli locale, cu caracteristici. proprii, integrate în 
istoria contemporană a artei noastre. Adevărate laboratoa
re de creație, ele demonstrează vigoarea tradiției care a dat 
strălucire artei din aceste orașe și al căror răsunet se 
deslușește, incontestabil, în foarte multe lucrări din expo
ziție. Respingînd, adesea, tentația exprimării formale, a 
însușirii epigonice, mulți artiști demonstrează capacitatea 
de a vorbi limpede despre universul spiritual al omului 
României contemporane.

Am făcut toate aceste aprecieri pentru că ni se pare că 
singura modalitate de a ieși din falsele discuții isupra 
stilurilor, a formulei, a originalității este o deschidere mai 
am.plă asupra a ceea ce oferă creației soliditate, mume 
cunoașterea vieții poporului, răspunsul distinct al fiecărui 
artist la edificarea unei culturi socialiste de autentică 
valoare, sentimentul de participare nemijlocită la eposul 
contemporan al patriei noastre, la viața oamenilor alături 
de care trăiesc. Credem că numai în acest fel se vor putea 
contura acele școli posibile în mod virtual, dată fiind exis
tența din ce în ce mai intensă a unui climat pozitiv de des
fășurare a talentelor pe întreg cuprinsul țării, numai în 
acest fel ele vor deveni cu adevărat focare .ie cultură și 
artă.

• Filarmonica de stat „George Eneț- 
cu“ (Ateneul Român) : Concert simfo
nic — 20. Dirijor : Josef Belaunde 
(Peru). Solist : Thierry de Brunhoff 
(Anglia).
« Opera Română : Bal mascat — 19,30.
• Teatrul de Operetă : Voievodul ți
ganilor — 19,30.

0 Teatrul Național „I. L. Caraglale" (sala Comedia) : Enigma Otillet — 
19,30 ; (sala Studio) : Travesti — 16 ; Jocul adevărului — 19.30.
0 Teatrul de Comedie : Nicnic — 20.

.’ 0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* (sala din bd. Schitu Măgureanu) ;
i Moartea lui Danton — 20 ; (sala din str. Alex. Sahia) : Sfîntul Mitică

;Blajinn->w;2(fejaa ....
0,TeatrițIr-;„C, I. Nottara" (sala Magheru) : Lâ ciorba de potroace — 19,30 ; 
(sală Studio) : Fedra — 10 ; 20.
0 Teatrul Glulești : Martorii se suprimă — 19,30.
0 Teatrul „Barbu Delavrancea" : Muștele — 20.
0 Teatrul „Ion Creangă" : Năzdrăvăniile IUI Păcală — 10 ; Poveste neter
minată — 16.
0 Teatrul evreiesc de stat : Un șirag de perle — 20.
0 Studioul I.A.T.C. „I. L. Caraglale" : Mult zgomot pentru nimic — 19.30. 
0 Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : Papuciada — 10 ; (sala 
din str. Academiei) : Tlgrlșorul Petre — 10.
0 Teatrul de Stat din Baia Mare (în sala Teatrului Mic) : Curierul 
seară ; Rîpa albastră ; Banda de magnetofon — 15 ; Maria Stuart — 20.
0 Teatrul satiric muzical „C. Tănase" (sala Savoy): Cafeaua cu lapte 
adio — 19,30 ; (sala din Calea Victoriei nr. 174) : Femei, femei, femei 
19,30.
0 Teatrul muzical din Brașov (la Sala Palatului) : Silvia — 19,15.
0 Ansamblul Artistic al Uniunii Generale a Sindicatelor : «elecțiuni 
— 20.
0 Circul de stat : Circul „Orlon" (R. P. Bulgaria) — 16 : 19.30.

18,30 ;

• Pașa : GRIV1ȚA — 9 ; 11,15 ; 
13,30 ; 16 : 18.15 : 20,30. MIORIȚA 
- 9.15 : 11.30 ; 13.45 ; 16 ; 18.15 : 
20,30.
• Fredy, lovește tu întîl : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 15,15 : 
17,45 ; 20.
C Becket : BUZEȘTI — 15,30 ; 19. 

......... '------- ' BU- 
20.30. 
- 15 ;

0 Răutăciosul adolescent : REPU
BLICA — 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ;
18.45 ; 21,15, FAVORIT — 10 : 13,45 : 
17 ; 19,45.
0 Tata : CENTRAL - 9 ; 11 ; 13 ;
15 ; 17 ; 19 ; 21.
0 Riscurile meseriei : 
RUL — 9,15 ; 11,30 ;
18.30 ; 20,45, FESTIVAL
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
0 Pe plajele lumii : BUCUREȘTI 
— 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 : 19 ; 21.
0 La Est de Eden : VICTORIA —
8.30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, 
MELODIA — 8,30 ; 10,45 ; 13,15 ;
15.45 ; 18,15 ; 20,45, FLAMURA —
9 ; 11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30. 
0 Pe teren propriu : LUMINA — 
8,30—16,30 în continuare : 18.45 ;
20,45.
0 Micul fugar : DOINA — 9 ; 11 ; 
13.
0 Planele mecanice : DOINA —
16 ; 18.15 ; 20.30. PROGRESUL —
15.30 ; 18.
0 Simfonia dragostei : CINEMA
TECA — 10 ; 12,30 ; 14,30 ; 16,30. 
0 Drumuri : UNION — 15,30 ; 18 : 
20,30.
0 Totul pentru rîs : TIMPURI 
NOI — 9— 21 în continuare.
0 Tată de familie : FEROVIAR —
8.30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21,
EXCELSIOR — 9.45 ; 12,15 ; 14,45 ; 
17,15 ; 19,45, GLORIA — 9 ; 11,15 ; 
-------  20,30, MODERN13,30 ;

t Un om pentru eternitate
CEGI — 9.30 ; 12 ; 15,30 ; 18 
e Marele șarpe : UNIREA 
17.
• Hamlet! UNIREA — 19.
• Columna : LIRA — 15,30 ; 1
• Rolls-Royce-ul galben :
MUL SĂRII — 15 ; “
TOMIS — - ---- 
18,15 ; 20,30.
• Rio Bravo : GIULEȘTI — 15,30 ; 
19, VOLGA — 8.30—17 In con
tinuare ; 20.
e Expresul colonelului von Ryan : 
PACEA — 15,45 ; 18 : 20,15, VITAN 
— 15,30 ; 18.
• Romanță pentru trompetă : VI
TAN - 20.30.
• Pentru încă puțini dolari : 
FLOREASCA — 11,15 ; 13,45 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30. AURORA — 9; 11,15 ;
13.30 ; 16 : 18.15 ; 20,30, ARTA — 
9,15—13.30 în continuare : 16 : 18,15 : 
20,30.
e Program pentru copii : FLO
REASCA — 9.
e Feldmareșala : MOȘILOR —
15.30 ; 18.
• Acuzatul : MOȘILOR — 20,30.
0 Pensiune pentru holtei : MUN
CA - 16 ; 18.
0 Gustul mierli : MUNCA — 20. 
0 Operațiunea San Gennaro : RA
HOVA — 15,30 ; 18.
• Fidelitate î RAHOVA — 20,30.

letlnul meteorologic.
19,40 — Prlmăverile Aradului — reportaj filmat de Anca Arlon.
20,00 — Tele-enciclopedia. In cuprins : e Portret cinematografic : Claude 

Lelouch ; • Matterhorn ; e Lacorlilia ; • Marea (XVI) : Perle și 
diamante.

21,00 — Romanțe pentru mal tîrziu.
21,15 — Film serial : „Bonanza".
22,05 — Un invitat pe săptămînă : Margareta Pîslaru.

— Madrigal : Cîntecele Renașterii. Film de Mirel Ilieșu.
— Parada vedetelor : Herve Villard.
— Telejurnalul de noapte.

— Telex TV.
— Parada formațiilor de muzică ușoară : Formația „Choraiis' — 

Constanta.
— Căpitanul Kloss — film serial, producție a studiourilor poloneze.

21.15 — Revista revistelor.
21,35 — Recital de sîmbătă seara : Studenți străini la Conservatorul din 

București.
22.15 — Agenda artistică.

Programul IT
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O taină sau un șir de taine înfățișa lu
mea mea interioară. Eram creatoare de 
taine, ca orice adolescent, de altfel, pen
tru că erau atît de multe lucruri care nu 
căpătaseră nume, încît nu o dată mi se 
părea că ceea ce nu știu este o taină, că 
ceea ce nu se discută constituie un mis
ter. M-am trezit păzind taine care, de 
fapt, nu erau taine decît în închipuirea 
mea. Le păzeam, iar cînd voiam să le 
dezvălui, observam că nu găsesc cuvinte 
pentru a le înfățișa. Tainele nu pot su
porta lumina și se destramă în lumină 
Acestea sînt probabil tainele 
Ceva făcut să rămînă ascuns, ... 
numai unui singur om. Cînd este dezvă
luită, taina nu mai este taină. Pentru 
mine, tainele sînt expresii necesare, pen
tru că ele arată și îndoiala noastră, și 
incertitudinea noastră în multele împreju
rări ale vieții, și dorințele noastre ne
împărtășite și poate nerealizabile decît pe 
planul imaginației.

Un anume cult al tainelor a existat tn 
familia noastră întotdeauna. încă din pri
ma copilărie mă trezeam deseori rugată 
să tac, să nu deschid gura, să nu spun 
nimănui ceea ce se vorbise în casă. Mă 
ruga tata, mă ruga mama, mă ruga fra
tele meu. Le făgăduiam să nu scot vorbe 
din casă și mă țineam de cuvînt. îmi plă
cea această stare conspirativă. îmi pri
veam deseori colegii și colegele și în sinea 
mea îmi spuneam că nici unul nu deține 
lucruri atît de scumpe ca mine, aceste 
lucruri tainice de care depinde soarta 
unor oameni. Faptul că puteam să mă 
împotrivesc ispitelor era un semn de tă
rie de caracter și nu știu dacă cei din 
familia mea nu-mi cultivau sau nu-mi 
încercau această tărie de caracter supu- 
nîndu-mă la probe complicate. Dorința 
de a avea propriile mele taine a de
venit, la un moment dat, atît de preg
nantă, încît nopți de-a rîndul am stat și 
m-am gîndit la ele, făcîndu-mi însemnări 
într-un caiet — un caiet pe care poliția 
nu l-a găsit la mine poate tocmai din 
pricina faptului că semăna cu un macula
tor. nu cu un jurnal ; dorința aceasta a 
devenit și mai puternică atunci cînd 
m-am apropiat de lagărul de deținuți înfi
ripat încă de la începutul războiului, în 
fostele clădiri ale școlii normale In acel 
lagăr am pătruns cu un grup de fete 
într-o misiune de caritate, mînată 
de o necruțătoare dorință de a cunoaște 
chipurile acelor oameni prigoniți și con
damnați. Lagărul s-a mărit în anii 
următori iar detinutii aveau un re
gim deosebit de cel de închisoare. De
tinutii aveau anumite libertăți și cei ce 
voiau să muncească puteau să muncească 
pe moșiile din vecinătate. în diferite ate
liere, la diferite instituții. Nu putini erau 
aceia pe care îi foloseau, în interes per
sonal, comandanții militari, primarul, po
lițaii și negustorii. Din clipa cînd am 
cunoscut lagărul, am simțit că tainele nasc 
alte taine și că în sertarele ascunse ale 
vieții se vor găsi întotdeauna pentru mine ' 
surprizele cele mai neașteptate, bune și 
rele. Dorința de a dilata faptele vieții 
m-a dus la o realitate inexactă, cu mult 
mai atrăgătoare decît cea cunoscută, și 
eu m-am trezit țesînd la basmul acestei 
suprarealități, cultivînd magia și misterul 
care mă învăluiau ca o mireasmă.

Printr-un legămînt de credință, taina 
cea mai gravă era legată de un tînăr in
giner, în vîrsta de aproape treizeci de 
ani, înalt, brunet, cu ochii verzi, cu 
chipul deschis și luminos, care lucra în 
afara lagărului ca specialist în transmisi
uni. îl chema Ștefan K. și prima oară 
l-am văzut în parcul din vecinătatea la
gărului, pictînd. Mai tîrziu l-am întîlnit 
la surorile Arămescu. El lucra la pom- 
pierie și executa diferite reparații me
canice, electrice și radiofonice. Coman
dantul corpului de pompieri, un fost plu
tonier, devenit peste noapte sublocotenent, 
incult, bețiv, mărginit, căruia îi plăcea să 
treacă drept geniu, umbla după tot felul 
de învîrteli. Ștefan K. i-a prins repede 
slăbiciunea, a pus stăpînire pe dînsul. 
lua de lucru din afară, iar banii pe care 
îi obținea îi dădea comandantului. în 
scurt timp, acesta h-â’ma"i ph'tut''să tră
iască fără dînsul, fiindcă prin el își asi
gura o parte însemnată din venituri. în
tre două drumuri. Ștefan se oprea la su
rorile Arămescu, fiind îndrăgostit de 
Dida, prietena mea. Dida era o fată visă
toare. care se vedea călătorind prin

i lumină 
adevărate, 

să aparțină

durî virgine, cu triburi de negri și pal
mieri. Visa numai fantasmagorii. Avea 
imaginație și nu o dată mi-a vorbit des
pre plănuita ei fugă pe mare împreună 
cu Stefan. Dida era o fată frumoasă, avea 
pielea catifelată, ochii negri, sprîncenele 
arcuite, ‘
pieptăna părul negru cu o buclă pe o 
parte și îl ondula 
seară pe moațe. Se îmbrăca bine, cu toată 
lipsa de țesături din vremea aceea. își 
făcuse din pături nemțești două paltoane. 
Era însă profund nefericită că. la vîrsta 
de douăzeci si cinci de ani, mai era n.e- 
măritată. îmi destăinuia gîndurile ei in
time și era convinsă că, înainte încă de 
terminarea războiului, Stefan va fi eli
berat și vor face casă împreună.

In preajma Didei, aveam prilejul să 
nutresc cu substanțe stranii tainele ado
lescentei mele, să Ie găsesc noi deschideri

buzele perfect conturate. își
punîndu-1 seară de

Traian FILIP

milie, Lucretia trecea drept o femeie 
realizată, cu un bărbat ideal. Spre o ast
fel de viață năzuia Dida, o viață însă cu 
satisfacții ceva mai, mari, cu mai multe 
aventuri și cu plecări în străinătate. Pe 
fratele celor două surori nu l-am văzut 
niciodată. Știam că fusese închis, că era 
și el un bărbat frumos, însă de cite ori 
venea vorba despre dînsul, ziua se sfîrșea 
prost, cu lacrimi.

Ștefan K. se împrietenise cu mine pen
tru că, deși eram mică, cîștigasem depli
na încredere a iubitei lui și uneori îi spu
neam eu ceea ce Dida nu îndrăznea să-i 
spună direct. Treptat, aflîndu-mi gînduri
le, dar mai ales impresionat de situația 
familiei mele, s-a simțit atras de senti
mentele politice pe care le remarca Ia 
mine și, cercetîndu-le, a sfîrșit prin a mă 
prețui și simpatiza. Se pricepea foarte bine 
să influențeze pe cineva, iar eu voiam să

cupărilor mele, ci și evenimentele petre
cute într-o familie prigonită. încă de la 
vîrsta de cinci ani am cunoscut spaima 
de descinderile poliției. Pe atunci locuiam 
la un canton de cale ferată. Prin somn 
auzeam cum bate cineva cu putere în 
ușă. La miezul nopții, intrau în casă co
misarul Arcip, împreună cu agenții 
Gruia. Cozmin și Adam. Se uitau prin 
dulap, prin cămară. Simțeam că nu ne 
sînt prieteni și începeam să plîng. Mă 
luau de mină și mă aruncau din pat. Răs
coleau peste tot după manifeste. Fratele 
meu, Ilie, stătea abătut lîngă ușă. îl învi
nuiau că dosește manifeste în cimitir, 
sub monumentul funerar al amiralului 
Grinevici. Nici tata, nici mama nu știau 
nimic despre manifeste. Poliția îl 
pe Ilie, îl închidea pe cîteva zile, 
tea și pe urmă îi dădea drumul 
Trăiam cu sentimentul că sîntem

ridica 
îl bă- 
acasă. 

pînditi

DIN FAȚA SOARELUI
„Vîntul din iața soarelui" — primul volum din 

ciclul „Pavilionul", conceput de prozatorul Traian 
Filip ca o suită de romane ce vor înfățișa destinul 
unor personaje aparținînd epocii noastre — își 
propune să surprindă evoluția unor oameni care 
au luptat pentru a pune bazele societății noastre 
noi. Eroina principală a volumului explică, de
finește, evocă, supune unei judecăți retrospective

de perspectivă. Eram mult mai mică de- 
cît dînsa, și totuși izbutisem să-i devin 
confidentă. Vorbeam despre dragostea ei 
pentru Ștefan, Cînd termina lucrul în 
casă, venea și sora Didei, Lucreția, care 
fusese înainte de război o femeie extra
ordinară. La un concurs de frumusețe din 
București, fusese desemnată Miss Vaslui 
și împreună cu celelalte Miss Județ par
ticipase la un festival. Multe fotografii 
vorbeau despre această plăcută întîmplare 
a vieții ei și Dida nu se sfia să rîvnească 
la aceeași glorie, cu toate că își dădea 
seama de absurditatea oricărui vis de fe
ricire personală în toiul războiului. Ma
halaua spunea că Lucretia ajunsese Miss 
grație prefectului, căruia îi fusese amantă, 
dar fotografiile erau o garanție și, pen
tru mine, nu exista nici o îndoială că ea 
meritase din plin, prin propriile însușiri, 
titlul rîvnit de orice fată frumoasă. Mări
tată cu un subchirurg, Lucreția părea 
mulțumită de acest menaj.<• Subchirurgul 
aVea înfățișare de șoarece, călca : în vîr- 
furi într-un mers legănat, dînd impresia 
că se ferește tot timpul să nu facă zgo
mot, să nu supere Pe cineva. Era vegeta
rian convins, își iubea foarte mult con
soarta și umbla toată ziua la pacient! 
pentru injecții, pentru ventuze. In fa-

propria sa adolescență și, implicit, a generației 
ivite în anii de după cel de-al doilea război 
mondial.

Fragmentul pe care îl publicăm cuprinde o sec
vență din ampla sa confesiune, rememorînd pe un 
fundal dramatic faptele intime ale personajului, 
cit și vuietul revoluției ce se profila distinct încă 
din anii ilegalității

mă las influențată șî îmi expuneam fără 
teamă stările sufletești. Preocuparea lui 
de a mă iniția în politică ajunsese atît 
de departe, încît în primele luni ale lui 
1944 am început să mă gîndesc la orga
nizarea unei grupări de tineret comunist. 
Nu-mi dădeam seama de riscuri, de peri
cole. Mă gîndeam că, pentru aceasta, su
ficientă poate fi inițiativa individuală. îmi 
închipuiam că lucrul poate fi deplin rea
lizabil numai și numai prin forțele mele, 
fără nici un fel de directive. Simțeam ne
voia să acționez și să conduc o grupare de 
tineret știind că, pe asemenea cale, aș pu
tea să sprijin rezistența deținuților. Mi
cul meu protest se exprima în mod con
secvent mai ales prin difuzarea știrilor 
de la radio și din manifeste, iar cine mă 
cunoștea mai bine avea prilejul să con
state și deschisa mea adeziune la conspi
rațiile celor ce țeseau în umbra societății 
noile ei alcătuiri.

Există taine care te apropie de oameni. 
Taine care seamănă: între ele. Există Șan 
fel de magnetism al tainelor, o putere 
care face ca oameni încărcați cu anumite 
specii de energie interioară să se simtă și 
să se atragă. Sentimentele mele erau co
lorate necontenit de discuțiile din casă și 
în ele se putea citi nu numai natura preo-

Al. JEBELEANU

iernii

Piscurile
înfipt în șesuri lente ca strămoșii, 
Culeg mișcarea grînelor sătule 
Și viersul lung al pasării de cîmp 
Și cîntec scot, cu floarea, din mirezme.

Dar mai presus de toate sînt al vostru, 
Gigante piramide ce străpungeți 
Oțelul veșniciei, tot suind...

In munții cu tăceri masive, dure
Eu stau cu voi de veghe, brazi simbolici, 
Lumină sorb din ape dantelate.

Pe fruntea mea, cu piscurile drepte, 
în orice dimineață vă răsfrîngeți, 
Din voi mi-am strîns și visele și ritmul, 
Pe treapta voastră urc mereu spre soare1

Gabriela AAELINESCU

Primăvară
Ca și pasărea ești, primăvara
Întîi nevăzută umbli. Ca un păr bogat 
simți aerul străveziu de muguri.

Numai cu o inimă singură
aruncată-n văzduh
seamănă soarele nostru.
In fiecare fraged pom e un duh.

Prietena mea peste frunte își pune 

o ramură subțire de măslin, și murmură
pentru acest magic pămînt
silabe

Vocea
Trilul

care mă tulbură.

ei limpede urcă.
în trepte poleiește tara ;

Aproape am uitat cuvintele omenești.
Ca și pasărea ești, primăvara.

Gheorghe ISTRATE

Fiindcă navele

Fiindcă navele iernii se sting în fiord 
Fiindcă vîntul spune vorbe de apă 
Și anotimpul născîndu-se orb 
încape într-o singură pleoapă,

Fiindcă focul zilei împinge 
Zăpezile mari într-o parte 
Și doar sub-pămîntul mai ninge 
Semințe cu cratere sparte,

Eu neg întunericul iernii și zic 
Descîntece vechi — anotimpul să vadă 
Să fiarbă 
Puternice

în tainicul lui 
seve, răsaduri

ridic, înalt și

alambic 
și mladă.

atent,?i iar mă
ntre pendulele cerului tinăr, 

Să desfac din templul absent 
Soarele dormitînd cu lanterna pe umăr...

Și pe cînd bronzul lui se dezvelește curat, 
Prăbușindu-și lumina peste ramuri și țară — 
Lăudîndu-vă, prieteni, eu am declarat 
Pe pămînt și-n văzduh primăvară !

fără încetare. Casa era împresurată de 
agenți, de aceste duhuri rele, de aceste 
stafii care mă făceau să încerc cea mai 
mare spaimă ori de cîte ori trebuia să 
ies afară după ce se întuneca. Uneori ză
ream oameni ascunși în copaci. Cîinele 
nostru, Buțache, bătea în fundul grădinii 
la cei ce se apropiau pe furiș să vadă 
dacă în casă Ia noi nu se ține o întrunire. 
O dată, Adam a tras cu revolverul și l-a 
rănit pe Buțache.

Cu mult mai tîrziu mi-am dat seama 
pentru ce sînt arestați băieții de pe stra
da noastră. Fiul unui lucrător la căile 
ferate, Manole Negoescu, tipograf în 
București, păstra legătura cu oamenii de 
partid din Vaslui. Manole aducea mani
feste și le împărțea. Cînd poliția prindea 
de veste, începeau descinderile. Deși nu 
putea fi dovedit, Iile era pus mai de mult 
sub observație, mai ales că fratele meu, 
nevoit să muncească ba la calea ferată, 
ba la cărămidărie. mereu fără angaja
ment, era nemulțumit de starea de pro
vizorat a existentei sale. De parcă era un 
făcut, nimic nu-i reușea în viață, iar hăr- 
țuiala, speranțele lui de a schimba ceva 
în temelia lumii, chipul lui mereu abătut 
sau înverșunat, mă făceau 
de partea lui. 11 admiram 
de care dădea dovadă și 
închipui că ceea ce face 
dăunător, dar știam precis 
cea era plin de riscuri
In lipsa lui Ilie, prietenia mea cu Ște
fan K. devenise un mod de compensație. 
Mă apropiam de Ștefan așa cum mă apro
piasem de Ilie și amîndoi se apropiau de 
mine co o duioșie pe care știam s-o pre
țuiesc și cu dorința de a așeza în caseta 
de taină a inimii mele un lucru scump 
care iradia lumină și neliniște.

Teama nu mai avea aceeași putere ti
ranică asupra mea. N-as putea să spun 
de unde căpătasem curaiul de care dă
deam dovadă. N-as putea să spun dacă 
îndrăzneala mea rezulta dintr-o pornire 
subiectivă sau dacă nu era aspectul răs
turnat al nevoii mele de a ocroti si de 
a iubi. Știu însă că nu o dată o ru
gam pe mama să-mi repovestească sce
nele de demult, pentru a cunoaște o 
realitate mai amplă decît aceea pe care 
ochii mei de copil au izbutit să o des
copere. îmi reamintea de seara cînd stă
team amîndouă pe prispă si coseam. 
Ploua mărunt și deodată am văzut pa
tru matahale sărind peste gardul școlii 
de meserii. Nu știam ce legătură poate 
fi între aceste matahale si bunica lui 
Remus si Paraschiv. care deschidea poar
ta în acel moment, ducînd oe umeri o 
traistă cu mere. Am auzit țipete, si 
mi-am dat seama că din nou sosiseră 
manifeste pe strada noastră, iar băieții 
le împărțiseră la Mîniesti. M-am uitat 
la Ilie. Era schimbat la față. Și-a tras 
sanca pe ochi si a luat-o Ia fugă prin 
grădină. Mama s-a uitat după dînsul 
fără să spună nimic. Apoi si-a pus sa
lul pe spate și s-a dus la casa vecinilor 
să privească orintr-un colt de fereastră. 
Am văzut cum o îmbrîncește de oe pris
pă comisarul Darie Drută.

— Pleacă, spioano ! Ai venit să isco
dești ce facem aici. în 
comuniști ?

Mama s-a dus după Ilie la atelier si 
l-a îndemnat să fugă, dacă se știe co
munist. Ilie a linistit-o. i-a spus că nu-i 
comunist, că n-are de ce să fugă si să 
se ascundă. în timpul nouții. îl căina 
si-i punea comprese reci la inimă. îl 
îmbărbăta. îi dădea curai. 11 sfătuia să 
nu se teamă, să nu se piardă. îi dădea 
speranțe si îl sfătuia să se tină bine, 
orice s-ar întîmpla. Mă gîndeam cu în
fiorare că mama îi va aștepta pe agenți 
cu o oală de apă clocotită, știam că după 
ce toate posibilitățile de apărare se vor 
risipi, vor veni alte miiloace. vrăjite, 
magia, blestemul ocara. A doua zi însă, 
fără nici o împotrivire. Ilie a fost luat 
la politie să dea o declarație. Mama nu 
l-a lăsat singur. S-a dus cu dînsul si a 
stat în curtea politiei o zi întreagă pînă 
cînd comisarul Darie Drută l-a trimis 
oe Ilie s-o convingă să plece.

— Mamă. ,du-te acasă, eu rămîn aici I 
a spus Ilie. S-a auzit că am vîndut tim
bre pentru detinutii de la Doftana.

— Ai vîndut tu timbre ?
— Am vîndut. mamă, dar nu avea 

grila, că n-am să declar. Mai am o sca
nare : procesul.

Ilie. Remus si Paraschiv au fost de
puși la arest. Au mai fost arestați tot 
atunci și altî tineri. Mama făcea cîte 
o oală mare de borș, tăia oui. răsturna 
o mămăligă cît roata carului, punea brîn- 
ză în mămăligă si se ducea la politie. 
Dună vreo săptămînă. s-a aflat că pro
cesul se va iudeca Ia Iași. Ne-am dus 
să vedem cum sînt conduși băieții la 
gară. N-am izbutit să le vorbim. Erau 
înconiurati de cincisprezece oolitisti. Bir
jarul Filohe spunea :

— Ii duce Ia Iași, la Galața. Acolo să 
vezi închisoare ! O să-i vîre în butoaie 
bătute cu cuie si le dă drumul din 
deal. ’'

să fiu cu totul 
pentru curajul 
nu-mi puteam 
el ar putea fi 
că ceea ce fă- 

și de pericole.

cuibul vostru de

Mama l-a auzit, s-a speriat, și mai tare. 
Cineva încerca s-o liniștească.

— Nu te teme. Nu-î adevărat 1
— Ba. e adevărat. Asta: știe, că-î duce 

ne boieri cu trăsura.
Era toamnă tîrziu. Mama se îmbră

case într-un palton de pluș negru. Era 
îmbrobodită. Parcă venise la mort. Cînd 
a zărit trerițjl. s-a repezit înaintea loco- 
.motivei, ne linie. Au tlnut-o doi mili
tari. Căzuse în genunchi. Au ridicat-o 
și au dus-o la trăsură. Mama nu mai 
putea să vorbească. Dădea cu pumnii in 
Arcip si căuta să se întoarcă la gară. 
Am văzut-o de pe peron cum ridica mîi- 
nile peste coșul trăsurii, ca un om care 
se duce la fund și se îneacă.

Ilie a . stat închis o lună de zile, timp 
în care tata a încercat să tocmească a- 
vocati. dar aceștia, cînd vedeau dosarul, 
se retrăgeau. Președintele tribunalului 
din Iași era de loc din comuna Codă- 
iesti si bunică-mea îl cunoștea de mic. 
S-a dus la el si i-a spus :

— Domnule președinte. ne băiatul 
nora-mi l-au arestat. Zice că-î comu
nist. Te rog să-1 ierți la proces, că 
noră-mea e disperată.

— Mătușă, o să văd si eu fapta lui. 
Chiar dacă îi dăm o pedeapsă. îi dăm 
o pedeapsă mai ușoară.

Intr-adevăr. Remus a fost condamnat 
la sase luni. Paraschiv la doi ani. Ma
rinescu. doctorul, la trei ani. Faptele 
lui Ilie nefiind dovedite, fratele meu a 
fost achitat. Din această pricină, mama 
a intrat în conflict cu vecinele noastre...

Dar. înainte de a-și încheia armata, 
ne cînd sosise la Vaslui într-o permisie. 
Ilie a fost din nou arestat si condam
nat. Comisarul Darie Drută se întîinea 
cu mama si. ca să-i domolească mînia. 
îi spunea :

— Să știi că-ti arestez si fata.
— Dar cu fata ce ai ?
— Se îmbracă băiețește și se duce la 

ședințe.
— Dacă și fata îți stă ca sarea în ochi, 

atunci ia-o, pune-o la cazne,' dar să nu 
ajungi să-ți vezi capătul zilelor decît tot 
în pușcărie !

Darie Druță era un bărbat chipeș, avea 
ochii negri, era cam brunet, sămînță de 
greci de demult I-am dat la rîndul meu 
răspunsuri tăioase și lucrul acesta nu mi 
l-a iertat niciodată. Avea un frate, o po
citanie care umbla tot timpul cu o oglin
dă rotundă la dînsul. încerca să ne șanta
jeze. Ne promitea că va pune o vorbă 
bună pe lîngă comisar, în schimb pretin
dea ca tata să-i lucreze grădina. II în- 
tîlneam la piață unde lua cu de-a sila 
păsări, unt, smîntînă de la precupețe și 
le amenința că are un frate comisar, care 
le va aresta pentru speculă. întreaga fa
milie Druță era ticăloșită și, cu toate că 
comisarul căuta să se pună bine cu lu
mea, îi dădea bună ziua mamei, o mustra 
pentru vorbele ei de insultă, era detestat 
cu înverșunare

Cînd am auzit că Ilie a fost arestat, 
am simțit o ascuțită sfîșiere lăuntri
că. Cîteva zile nici n-am ieșit din 
casă. Mă feream de oameni, pentru 
ca aceștia să nu-mi citească în pri
vire suferința. Blîndețea lor consola
toare mi se părea tot atît de veninoasă 
ca și surîsul lor disprețuitor. Știam că se 
vor găsi colege pentru care vestea neno
rocirii noastre să constituie o sursă de 
adevărate bucurii. Le și vedeam trecînd 
din gură în gură zvonul că, în sfîrșit, 
primisem pedeapsa de mult meritată.. Le 
uram pentru puterea lor de a se bucura 
cu meschinărie. Le juram răzbunare. Dar 
eram atît de slabă ! Ce le-aș fi putut 
face ? Cum le-aș fi putut sfida ? Eram cu 
toții abătuți și ne întîlneam doar seara, 
pentru a mînca și pentru a ne asculta, 
suspinele. Tata nu deschidea gura. Nu 
spunea nimic în legătură cu Ilie. Se pre
făcea că vrea să doarmă. Stingea lumina 
și, pe întuneric, îi auzeam pleoapele cum 
clipesc. O zăream pe mama zvîrcolin- 
du-se în așternut și nu mai puteam să' 
suport vaietul ei de bolnav. Ieșeam rar 
pe bulevard, iar dacă ieșeam căutam să 
înfrunt lumea, pentru ca lumea să nu 
creadă că ,,sînt covîrșită de rușine și de 
durere. Un mecanic de locomotivă ne 
aducea din cînd în cînd vești. De fiecare 
dată îl ascultam cu sufletul la gură. 
Mama îl trata cu un pahar de vin și 
glasul ei tremura ori de cîte ori încerca 
să-1 mai rețină o clipă, să mai afle un 
amănunt prețios, să-1 mai ceară o deslu
șire. Din șoapte tainice se înfiripa în 
mintea mea lumea lui Ilie, iadul lui Ilie. 
Uneori plîngeam cu fața în pernă și îmi 
fierbeam obrajii în lacrimi, mai ales în 
zilele cînd eu însămi eram bîntuită de 
necazuri pe care nu aveam cui să i le 
spun, să mi le înțeleagă.

Erau zile cînd nu puteam să mănînc la 
gîndul că Ilie e supus la atîtea' privațiuni. 
Mă uitam la mama și mama mă certa. 
Striga la mine să n-o înfrunt cu privi
rea. îmi cerea să mănînc și să nu aștept 
osîndă de la Dumnezeu. Eu tăceam și 
mama începea să plîngă. Amîndouă îl ve
deam pe Ilie stînd pe marginea șanțului, 
în cîmp, fără să se atingă de mîncarea 
stricată, care rămînea în butoaie și era 
dusă din nou la închisoare. îl vedeam pe 
Ilie, seara, la raport în fața comandan
tului care îi chestiona pe deținuți.

— N-a fost bună mîncarea ?
— Ba da.
— Nu v-a plăcut ?
— Ba ne-a plăcut.
— Tu de ce n-ai mîncat ?
— Sînt bolnav. Mă doare stomacul.
— Dar tu.? Și tu ești bolnav ?
— Nu sînt bolnav, dar nu mănînc nici

odată varză cu carne.
— Tu de ce n-ai mîncat ? E carnea 

stricată ? Spune 1
— Nu-i stricată, domnule director. E 

foarte bună.
— Doctore, ia vino 1 Miroase mîncarea ?
— Nu, domnule director 1
— E rea la gust ?
— Dimpotrivă. E ca și mîncarea de săp- 

tămîna trecută.
— Scoate o bucată de carne. E proas

pătă ?
— Da, desigur.
Deținuții strigă într-un glas :
— Dați-i un castron să mănînce 1 
Directorul se întoarce spre careu : 
— Cine-a strigat ? Vreți să faceți greva 

foamei ? Să se audă în sat că nu vă dăm 
de mîncare ? Că ați crăpat de foame ? 
Tu, și tu, șî tu, care vă uitați urît I Ieșiti 
din front !

La începutul primăverii, mama m-a 
luat cu dînsa la închisoare. I-am găsit 
pe deținuți lucrînd la grădinile de zar
zavat. Am văzut caii schilozi, slabi, care, 
cînd nu mai puteau să tragă, erau sacri
ficați pentru bucătăria închisorii. L-am 
văzut pe Ilie. Se uita la mine si se mira.

— Ce mare te-ai făcut 1
îl priveam. Ii' zîmbeam. Nu puteam 

spune nimic. Mama mă îndemna să vor
besc și eu mă sfiam. Ceea ce i-aș fi 
spus, nu puteam să-i spun acolo. Ne în
țelegeam numai din priviri. Ilie glumea 
cu amărăciune :

— Mamă, matale ne spuneai că peștele 
trebuie să fie proaspăt. II căutai la urechi 
să vezi dacă e colorat. Aici am mîncat 
cel mai proaspăt pește cu putință, viu 
încă, de bătea în gură cu coada.

Nu ne-am întors acasă. Am stat șî a 
doua zi prin preajma închisorii. Ne uitam 
la ziduri, ne uitam la sentinelele din 
gheretele vărgate. Era fum cenușiu. înecă- 
cios, fum de gunoaie arse în mormane, 
era frig, simțeam vîntul rece învăluin- 
du-mă pe sub rochie, mă uitam la mama 
și nu înțelegeam de ce nu se oprește lo
cului. nu pricepeam de ce ne tot învîr- 
team în jurul închisorii, de vreme ce nu 
mai aveam îngăduința de a-1 vedea și 
de a vorbi cu Ilie. Mama părea aiurită. 
Părea bolnavă. Mi se părea că vorbește 
în delir, povestind despre ce aveam de 
făcut îndată ce ajungeam acasă, povestind 
despre Buțache, despre tata și despre 
metehnele lui. închisoarea era ca o cetate, 
în gheretele lor. sentinelele ne urmă
reau tăcute. De dincolo de ziduri nu ve
nea nici un zgomot. Pe la ora nouă, am 
simțit că mama se înviorează. M-a apucat

de mînă și m-a tras după dînsa pe un 
platou mai înalt, de unde puteam să ve
dem ca în palmă curtea interioară. Ne-am 
așezat pe iarbă. Iarba era umedă, era 
rece. Mi s-a făcut deodată urît și am în
ceput să lăcrimez. Mama s-a uitat cu as
prime la mine. Sughițam. îmi ștergeam 
ochii cu mîneca. fiindcă palmele mele 
erau murdare de pămînt. Dar chiar în 
acel moment, am observat că poarta cea 
mare a închisorii se dă în lături cu un 
sunet răgușit și prelung și dinăuntru în
cep să iasă deținuții în haine vărgate. Nu 
știam ce se întîmplă. Deținuții erau fluizi. 
Se amestecau, îi vedeam suprapuși, topin- 
du-se, reapărînd în șir. îi vedeam plu
tind pe o suprafață netedă, prefăcîndu-se 
în clăbuci, lungindu-se mult și apoi risi- 
pindu-se ca o pată de cerneală pe o su
gativă. Ii zăream prin lacrimi si ei cădeau 
o dată cu lacrimile. Mi-am șters din nou 
ochii și atunci i-am văzut în lumina suri 
a dimineții rotindu-se în jurul 'zidurilor 
și ordonîndu-se în careu. Nu le distingeam 
chipurile. Ceremonialul lor mi se deslu
șea ca un mister. Mama se ridicase în pi« 
cioare și rostea o rugăciune, se ruga pen
tru ei, îi osîndea pe temniceri și amesteca 
blesteme printre cuvintele cucernice. Dia 
vreme în vreme se oprea să asculte ră
păitul saboților pe pavajul închisorii. St> 
auzeau vocile, apoi vîntul le risipea în 
alte direcții, de parcă cineva ar fi deschis 
și ar fi întrerupt o emisiune. Unii sc 
văitau că nu pot merge, la lucru.

— Să iasă afară din front toți cei care 
sînt bolnavi ! a răcnit directorul. Treceți 
la vizita medicală. Si tu ? $i tu ? Bine, 
am înțeles, să vă văd aici, încolonați pe 
două rînduri 1

Am dat un țipăt înăbușit. Directorul 
pusese mina pe un par și a început să-1 
lovească. Detinutii au rupt-o la fugă spre 
careu.

— Vezi, doctore ? se mira directorul. 
Ziceai că sînt bolnavi, și uite ce sprin
teni au devenit și cum aleargă. N-ar fi 
păcat să-i îndopăm cu medicamente ? 
Care mai e nemulțumit ? Să spună. Ce, 
nu aveți curaj Șă vă plîngeți ? Nu vă 
place guvernul ? Vă învățăm noi minte ! 
Vă scoatem gărgăunii din cap ! Aici e cen
trul de reeducare și ori vă faceți oa
meni, ori putreziți în baltă !

— Tîlharilor ! a exclamat mama. Nu 
v-ar mai răbda pămîntul 1

M-a apucat de mînă, m-a tras după 
dînsa și am plecat spre gară. Tot drumul 
nu știu dacă am schimbat zece cuvinte. 
Mama nu mă întreba dacă mi-e foame, 
dacă ml-e sete. Părea să fi uitat de toate, 
părea să fi uitat de mine. Știam că, dacă 
se uită în ochii mei, începe să plîngă, așa 
cum și eu simțeam că mă năpădesc la
crimile ori de cîte ori îi întîlneam pri
virea. Ne-am suit în tren, într-un vagon 
de marfă, și ne-am așezat pe scurteica 
cea veche. Mă înfiorase pînă în adînc 
brutalitatea oamenilor. Cu groază mă 
gîndeam la cei văzuți în închisoare : 
scheletici, bolnavi, înrăițî, scîrbiți, sau, 
dimpotrivă, mistuit! de toate poftele. Ori
cum, era limpede că nimeni nu ieșea din
tr-o asemenea încercare fără sufletul ars. 
Mă gîndeam la Ilie și mi-era frică de 
frica lui, de frica morții lui lente, supra
vegheate. Frica de ceea ce putea trezi în 
el după detențiune, frica de durerea pe 
care o arunca asupra noastră ca pe o 
virtute eroică, frica de faptul că se va 
socoti, poate, un om distrus. Nu, mă eli
berasem de grijile dinainte văzîndu-1, far 
acum îmi dădeam seama că frica de un 
deținut poate fî mai mare decît frica față 
de o stafie. Mama se consola gîndindu-sa 
că, revenit la realitate, cu un fel de viață 
economicos la culme și prudent, Ilie va 
putea fi fericit cu nimica, dar lucrurile 
aveau să prindă cu totul alt aspect, fiind
că oricine dorește cu totul altceva decît 
ceea ce îți închipui în singurătate, în de
tențiune. Sînt bucurii fără valoare cele 
care au fost imaginate, prea mici, prea 
neînsemnate. Starea de halucinație dă 
naștere la multe himere în care nu tre
buie să crezi, dacă vrei să nu decazi.

Spre sfîrsitul războiului, atmosfera a- 
păsătoare din casa noastră devenise a- 
proape insuportabilă.’Siguranța părea să 
fi înnebunit; Lă fiecare pas — un a- 
gent. La cinci case — un agent. Era 
penibil si caraghios să vezi în spatele 
casei noastre instalat permanent un po
lițai. Parcă ar fi fost la Negură, minis
trul care locuia în Vaslui, sau la pre
fect. sau la primar. Bănuiam că s-a în- 
tîmplat ceva la închisoare și. într-adevăr, 
mecanicul de locomotivă care trecea u- 
neori pe la noi ne-a spus că detinutii 
cu pedepse mai ușoare au fost selec
ționați pentru front, iar cînd s-au vă
zut îmbarcați în tren, au întors tu
nurile și au tras în cazarma temniceri
lor. In drum spre linia frontului, deta
șamentul de pedeapsă s-a destrămat fără 
a mai ajunge să ocupe poziții pentru 
acoperirea retragerii. Aceasta explica a- 
gresivitatea agenților care, probabil, 
sperau să pună din nou mîna pe Ilie.

După moartea tatii, a trebuit să lu
crez și eu pentru atelierele de frînghii 
și luminări. Plecam după parafină la 
Bîrlad, țineam contabilitatea și cores
pondenta. Comisarul Darie Drută mi-a 
interzis deplasările în alte localități, fie 
pentru că bănuia ceva, fie pentru că se 
gîndea la relațiile pe care puteam să le 
păstrez cu foștii deținuți din lagăre. A- 
veam o fire îndîrjită si nu mă sfiam 
să ripostez plină de mînie. îndrăzneala 
mea creștea o dată cu vîrsta. dar or
ganizația pe care intenționam s-o înfiin
țez a rămas doar un proiect fantezist. 
Lipseau tineri de inițiativă. Cei cu care 
am luat legătura nu erau potriviți pen
tru asemenea acțiuni si. cu toate că 
ar fi dorit să întreprindă lucruri în
drăznețe, tremurau de frică la tot pa
sul. Aveau si de ce să se teamă. Ște
fan K. și-a dat seama de pericol și m-a 
sfătuit să renunț. M-a prevenit, totoda
tă. asupra faptului că eram total des
coperită în fața unei întinse rețele de 
urmărire, care putea descoperi orice pas 
făcut împotriva autorităților. Intr-o zi 
fusese chemat la politie să repare apa
ratele de transmisie. Cîtiva agenți necu- 
noscuti în oraș au venit si au depus fel 
de fel de mărturii. Ștefan trecea drept 
un om nu prea deștept si de aceea po
lițaii nu s-au păzit de dînsul. mai ales 
că îl vedeau adîncit pînă peste cap în 
lucrul lui.

La începutul anului 1944. lagărul de 
deținuți a fost mutat undeva. în apro
piere de București. Atunci a plecat si 
ștefan K.. dar nu pentru multă vreme. 
La cîteva săptămîni după aceea s-a re
întors în oraș. A fost o mare surpriză 
pentru toată lumea si mi se pare azi 
de neînchipuit cum de a reușit acest 
lucru. El a continuat să lucreze la pom- 
oierie si umbla liber pe străzi. Cunoștea 
astfel mișcările de trupe. Lucra destul, 
si bineînțeles comandantul de pompieri 
era mulțumit de dînsul. oferindu-i lunar o sumă de bani...

Intr-o ultimă discuție cu Ștefan 
acesta mi-a spus că în rîndul detinuti- 
lor era ne cale să se producă o miș
care de masă, că această mișcare era 
îndreptată împotriva regimului fascist, 
împotriva autorităților, urmînd să se de
clanșeze la o dată foarte apropiată. Sa 
punea problema armamentului și a le
găturii cu grupele de partizani care ac
tivau în munții Bucegi. în Banat si în 
Iugoslavia. Din lagăre plecaseră, după 
informațiile lui, treisprezece deținuți 
pentru a stabili diferite legături. Doi 
s-au reîntors cu o misiune, dar au fost 
condamnați si executați imediat. Lui Ște
fan K. îi revenise sarcina de a mențin® 
legătura grupelor izolate în munți cu 
cei din lagăre. El nu știa precis ce se 
va întîmpla cu dînsul în momentul de
clanșării insurecției și, datorită lui, nu 
m-am evacuat. Nici n-aș fi avut unde să 
mă evacuez. La rugămintea lui Ștefan 
K. trebuia să iau legătura cu unul din 
comandanții de seamă ai armatei, pe 
care l-as fi întîlnit în momentele-cheie. 
si să-i comunic acțiunile întreprinse ta 
lagărele de concentrare...
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— Ne pare rău — mi se adresă 
un reprezentant al administrației a- 
mericane de pe insula Guam — dar 
vă rog să mă credeți : nu există 
forță în lume care ar putea să vă 
înlesnească accesul spre insula Kili.

Si pentru a-mi completa dezamă
girea, căpitanul Gordon Findlay mi-a 
explicat că fără o autorizație spe
cială a Washingtonului nu voi a- 
junge niciodată pe această insulă ; 
si chiar dacă as fi în posesia unui 
asemenea document, problema n-ar 
fi nici pe departe rezolvată. Pen
tru că spre insulă nu există curse 
— nici aviatice, nici marine. Si. în 
afară de aceasta, ce naiba caut eu 
acolo ?

într-adevăr. dorința mea ar pu
tea părea bizară. Cine a auzit ceva 
despre această insuliță, pierdută pe 
întinderile nemărginite ale Oceanu
lui Pacific, pe care un neinitiat nu 
o poate descoperi chiar pe o hartă 
la scară mare ?

Pe mine m-a mînat însă spre Kili 
dorința de a vedea la fata locului 
anumite lucruri. Aflasem că pe su
prafața de o jumătate de kilometru 
pătrat a insulei se derulează fapte 
de un mare tragism.

Se știe că. în 1946. cînd ameri
canii au detonat în scopuri expe
rimentale o bombă atomică deasu
pra insulei Bikini, acest atol n-a 
fost nelocuit. Pe el trăiau 166 de 
oameni, care au fost evacuați în 
grabă pe una din insulele Pacifi
cului. Li se spunea atunci că după 
cîteva săptămîni se vor putea în
toarce pe pămîntul lor natal ; dar 
lată că au trecut mai bine de 22 de 
ani si ei tot mai trăiesc departe de 
el. în toti acești ani ei au fost 
transferați de pe o insulă pe alta, 
în ciuda faptului că trimiteau me
reu petitii la Washington prin care 
cereau să se întoarcă acasă. Dar 
cei din Washington răspundeau cu 
regularitate că întoarcerea pe Bi
kini nu este posibilă pentru că insu
la mai este infectată de radiații; 
că apa. peștii și broaștele țestoase 
gigantice sînt infectate si constituie 
o primejdie pentru oameni. Și ast
fel. locuitorii din Bikini au nime
rit în cele din urmă pe pierduta 
insulă de corali Kill.

...Și totuși am ajuns pe Kill. De 
pe Guam am plecat pe insula Sai
pan. unde se află centrul adminis
trației americane a insulelor Micro- 
neziei. Acolo am fost sfătuit să-mi 
fac bagajele și să plec acasă, re- 
fuzîndu-mi-se cu hotărîre un bilet 
pentru avionul care face turul insu
lelor. Am reușit totuși să mă urc 
în avion și după un zbor de 6 ore și 
jumătate după nenumărate escale, la 
care am fost de fiecare dată so
mat să nu fotografiez — de parcă 
pe fiecare din aceste insulițe s-ar 
experimenta rachete — am ajuns 
pe insula Majuro — cea mai a- 
propiată de Kili. Am avut noroc. 
Pe Majuro trăiește un anume Gary, 
cunoscut în acele locuri ca aventu
rier și amator de călătorii riscante. 
Numai el putea să se declare de 
acord cu propunerea mea de a mă 
duce pe Kili. Pentru aceasta era 
nevoie atît de o ambarcațiune cît 
si de un dispreț total fată de taifu
nurile care bîntuie în acea regiune. 
Gary dispunea si de una si de alta.

După o călătorie de trei zile pe 
coama unor valuri uriașe, am ză
rit la orizont atolul Kili. Pentru a 
ajunge la țărm trebuia să folosim 
o barcă. Deși ne apropiam tot mai 
mult de insulă, ea rămînea tot a- 
tît de neînchipuit de mică, după 
cum am zărit-o prima oară. Partea 
ei centrală este acoperită de o ve
getație luxuriantă, doar plajele stră
luceau de un alb impecabil pe care 
se puteau întrezări punctele mișcă
toare ale oamenilor.

Pe Kili. n-a trebuit să pierd mult 
timp pentru a afla povestea tristă 
a tribului. Iat-o narată de unul 
din ei.

...In acea zi. de Bikini s-au a- 
propiat nave americane si matelotii 
ne-au ajutat să cărăm pe ele unele 
bagaje sumare. Ni s-a spus că a- 
mericanii au nevoie pentru un a- 
nume timp de insula noastră si că 
după scurtă vreme ne vom putea 
întoarce acasă. Doi ani am trăit pe 
insula Rongerik. pe care am fost 
duși. Apoi am fost mutati pe o altă 
insulă ; după aceea am fost duși 
pe Kwajalein. Acolo am trăit sase 
luni, pînă cînd americanii au în
ceput să construiască o bază, iar 
noi am fost mutati în extremitatea 
sudică a arhipelagului Microneziei 
și astfel am ajuns pe Kili. la 2 no
iembrie 1948. Foamea s-a instalat din 
capul locului în mijlocul nostru si 
ani de-a rîndul nimeni nu si-a a- 
dus aminte de noi. Abia în 1956 
guvernatorul american a început să 
trimită fiecăruia dintre noi cîte 20 
de dolari pe lună. Dar ce poți face 
cu acești bani 7 Pe insulă nu poți 
cumpăra nimic cu ei.

— Dar ce e rău pe Kili 7
— Multe. Kilj este un punct izo

lat. pierdut în ocean. Pe suprafața 
minusculei insule aproape că nu e- 
xistă teren cultivabil. Aici nu e- 
xistă o lagună valurile din fata 
insulei par munți si pestele nu se 
poate apropia de țărm. O dată a 
trecut un an întreg si n-am zărit 
nici un vas. Cel mai groaznic fla
gel pentru noi îl constituie însă 
bolile. Aici si apendicita este mor
tală.

Coliba în care mă aflam era în
văluită în întuneric. Fetele inter
locutorilor abia se zăreau. Pe aco
periș începură să cadă stropi de 
ploaie, măturați de rafale de vînt. 
S-a dezlănțuit taifunul.

— Tot timpul ne-am gîndit la un 
singur lucru — continuă povestito
rul, șeful exilatilor. Lori. Cum 
să ne întoarcem pe Bikini. De 22 
de ani așteptăm această clipă.

— Regele vostru n-a protestat ?
— N-am avut niciodată un rege. 

Odată însă a sosit pe Bikini un 
general american cu patru stele 
si l-a numit rege pe Juda. care 
a fost la noi polițist. „Tu vei fi 
regele acestui neam — i-a spus ge
neralul — si vei semna o hîrtie o- 
ficială prin care ne predai insula".

— Ce a răspuns Juda 7
— El a fost așezat între generali 

sî amirali si obligat să privească 
cum explodează bomba. După ex
plozie. Juda a întors spatele a- 
miralilor si a început să plîngă. 
Cîteva zile la rînd n-a vrut să vadă 
ne nimeni, iar apoi, cînd colindam 
oceanul, a scris americanilor o 
scrisoare arătînd că cerem înapoi 
atolul nostru.

— A primit răspuns ?
— Da. 1 s-a răspuns că acum pe 

Bikini sînt otrăvite si pietrele. Si
atunci am înțeles că am pierdut
insula noastră de corali.

— Unde se află Juda 7
— Se odihnește. Stă pe colină cu 

fata întoarsă spre Bikini. Două de
cenii Juda a constituit pentru noi 
simbolul dorinței de a ne întoarce 
acasă. în ultimii ani i-a apărut ne 
fată o umflătură groaznică... iar îna
inte de moarte a spus : „Cînd vă 
veți întoarce pe Bikini să luati cu 
voi si trupul meu".

Merg pe potecile si drumurile 
insulei Kili. încercînd să înțeleg 
cum si-au organizat viata refitgiatii 
de pe Bikini. în' singurul lor sat- 
capitală trăiesc 34 de familii. Tre
burile obștești sînt conduse de un 
grup, format din 14 bătrîni. Marțea

si vinerea toată lumea trebuie să 
iasă la munca de folos obstesc : să 
repare drumurile si barăcile con
struite încă în 1948 de soldatii a- 
mericani. Cei doi polițiști de pe 
Kili anunță prin fluierături începu
tul și terminarea lucrului. Aceasta 
este singura lor ocupație, deoarece 
de cînd tribul locuiește oe această 
insulă nu s-a înregistrat nici un 
furt, nici o încăierare.

Pescarii ies în larg. Pe Kili este 
greu să prinzi pește. Imediat ce 
bărcile se îndepărtează de țărm, ele

tă. printre scheletele unor monștri 
metalici. Am pornit in urma sa. 
Deodată, am zărit un crab uriaș. 
Chiar și Lori, un om deosebit de 
curajos, s-a cutremurat. Cu toate 
că americanii ne explicaseră că 
așa sînt astăzi crabii pe Bikini. In 
trecut, carnea lor a fost pentru noi 
o hrană preferată. Acum ea a de
venit moartea sigură. In toti acești 
ani. crabii au devenit adevărate de
pozite de otravă radioactivă.

Am pornit mai departe. Din nou 
am înaintat printre vergi metalice

caraghios, dar era probabil unicul 
de pe insulă. Americanul a des
prins cu cuțitul o nucă și ne-a pro
pus s-o mîncăm. Noi, desigur, n-am 
îndrăznit să gustăm din ea. Dacă 
este infectată ? E bună I — a spus 
americanul și a început să bea din 
sucul ei. Atunci am îndrăznit si 
noi. A fost primul rod al pămân
tului nostru care nu mai ucidea.

Pe Bikini n-am rămas decît o 
săptămînă. Ne vom întoarce din nou 
primăvara. Ne așteaptă o muncă 
grea. In primul rînd trebuie să cu

Emisarii de pe Kili se apropie de insula natalâ — atolul Bikini

sînt întîmpinate de rechini care stau 
la pîndă. Soarele nemilos te or
bește. După terminarea lucrului 
pescarii trebuie să stea 2—3 ore cu 
bandaje umede pe ochi. Omul cel 
mai în vîrstă de oe insulă a fost 
și el pescar. Astăzi este orb...

în ziua plecării mele de pe insu
lă. ne Plajă s-a strîns întreaga co
lonie — bărbați, femei, copii — cu 
totii 300 de oameni.

— Cînd vă veți întoarce în lume 
— mi-a strigat cineva — să poves
tiți ceea ce ati văzut aci.

Nu de mult, cîțiva reprezen
tanți ai tribului au fost autori
zați să se întoarcă pe insula Bi
kini. Ei au pășit pe pămîntul ei, 
dar nu l-au recunoscut. Iar autorul 
rîndurilor de mai sus a primit o 
scrisoare în care reprezentanții tri
bului descifrau priveliștea ce li s-a 
oferit pe atolul lor natal.

„Două luni dună plecarea dv. — 
se arată în scrisoare — am zărit la 
orizont un vas. El se îndrepta spre 
Kili si, ancorînd in larg a coborît 
o barcă, cu care s-a apropiat de 
țărm înaltul comisar american al 
insulelor Marshall.

Cu totii ne-am adunat pe țărm. 
iar în întîmpinarea oaspetelui a ie
șit conducătorul nostru. Lori. Co
misarul i-a spus : “Am venit cu 
scopul de a duce pe cîtiva dintre 
voi, în mod experimental, pe Bi
kini. Să vedeți totul cu propriii 
voștri ochi și să hotărîti dacă a- 
cum se poate trăi pe atolul vostru. 
Vreau însă să vă previn că Bikini 
nu se aseamănă astăzi cu insula, pe 
care ati părăsit-o».

Si la fel ca acum 22 de ani șl de 
data aceasta americanii se arătară 
foarte grăbiți. Drumul care urma să 
fie parcurs nu era scurt — 500 de 
mile spre nord. Deci cu totii. 300 
de oameni, ne-am adunat în fata 
școlii. Ne-am consultat și am ho- 
tărît ca grupul care va pleca ne Bi
kini să fie format din 9 oameni. 
Desigur că printre ei era Alab Lori, 
succesorul regelui nostru Juda. și 
Alab Kelon. cel mai înțelept din
tre bătrînii noștri. Apoi am mai a- 
les încă 7 oameni care cu toții au 
fost în ziua de 6 martie 1946 pe 
Bikini. Ne-am îmbarcat pe vasul cel 
mare si am plecat.

La 3 septembrie, spre prinz. am 
auzit strigătul matelotului. Ne-am 
urcat cu totii pe puntea vasului, 
unde am rămas uimiți și fericiți. 
De mult timp așteptam această cli
pă ; și iată că patria noastră — 36 
de insule verzi — era în fata noas
tră I

Dar țărmul arăta acum altfel: în 
locul unor palmieri zvelți. acolo 
creșteau copaci piperniciți și butu- 
cănosi. arbuști care se strecurau 
printre grămezi de metal răsucit de 
explozie. In 1946, am părăsit aici 
priveliști de paradis, acum am gă
sit o iunglă formată din bucăți de 
fier.

Primul care a pășit pe pămîntul 
nostru a fost Lori. încă de la bor
dul navei, el spusese americanilor : 
«Noi vrem să organizăm o cere
monie la cimitirul părinților noștri». 
N-am aăsit însă cimitirul. Totul dis
păruse. Străbătuserăm 500 de mile 
pentru a fi martorii mortii patriei 
noastre.

Imediat ce a pus piciorul pe țărm. 
Lori s-a avîntat înainte. A pus 
mina pe o vergea metalică și. dînd 
cu ea în dreapta si în stingă. a în
ceput să înainteze prin iarba înal

si bucăți de cablu, piese de mașini 
și roti dezintegrate. Am fost cu
prinși de senzația că ne aflăm pe o 
planetă părăsită. Si ne-a cuprins un 
sentiment de groază.

Printre copaci am zărit o tăbliță 
albă : «Atenție ! Consumînd fructe
le. acestui pom vă veți pierde via
ta !». In felul acesta membrii comi
siei atomice își manifestau grija față 
de noi. Fructele, precum și toate 
celelalte, chiar și nisipul — totul 
de pe nenorocita noastră insulă se 
puteau dovedi infectate: Deodată, a- 
mericanul care ne însoțea izbucni în 
rîs. Ne-am întors spre el și am 
văzut că privește spre un palmier 
de cocos. Palmierul nu era deloc
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Din balconul etajului patrusprezece 

al modernului hotel .,Hilton", privesc 
lanțul munților Alborz, cu piscul 
vulcanic Damavand, gigantic briliant 
scăpărîndu-și zăpezile eterne. La poa
lele munților roșietici-metalici, se 
cațără Teheranul la o altitudine de 
peste o mie de metri — biciuit a- 
desea de vinturile care ridică ni
sipurile fierbinți ale deșertului. Bu
levardul „Pahlavi", asfaltat și um
brit de platani, ne poartă de-a lun
gul a 20 de kilometri spre inima ca
pitalei Iranului.

în Teheran, anticul duce casă bună 
cu ultramodernul : moschei de basm 
cu cupole de aur masiv, minarete de 
faianță violetă, seraiuri de marmură 
albă umbrite de edificii de sticlă și 
aluminiu, troleibuze etajate ca-n An
glia, zece mii de taxiuri cu șoferi 
vitezomani, măgăruși cărînd coșuri 
cu fructe, vitrine pline cu giuvaere, 
și pe trotuare movile de pepeni verzi 
și cantalupi galbeni, grădini cu pisci
ne oglindind torțele negre ale chi
paroșilor și mahalalele din sudul 
capitalei cu străzile inguste și puz
deria de cocioabe arse de soare. Și 
la fiecare pas — femei învăluite din 
tălpi pînă-n creștet in cernita fere
gea musulmană alături de tinere per
sane în „minijup". E greu de spus tot 
ceea ce am văzut în Teheran, Per- 
sepolis, Șiraz și Isfahan. E greu să 
rezumi în cîteva pagini poveștile de
pănate de Șeherazada de-a lungul a 
„O mie și una de nopți". Am străbătut 
zeci de muzee, moschei, seraiuri și 
biblioteci. Am admirat pocalele de 
aur cu lei înaripați, coloane și baso
reliefuri din Persepolis, plăci de aur 
cîntărind fiecare cîte 10 kg, cu in
scripții cuneiforme de la Darius, co
voare din Isfahan, brocaturi, casete 
de fildeș cu incrustații de mozaicuri 
microscopice. în muzeul „Turnul 
Londrei" am admirat odată faimosul 
diamant „Koh-i-Noor“ („Muntele de 
lumină") de 186 carate. Aici, la Te
heran, admir perechea acestui dia
mant : „Darya-i-Noor“ („Marea de 
lumină") de 182 carate. Dar, cum 
spunea un publicist iranian, „dinco
lo de aceste pietre prețioase, există 
un tezaur și mai mare : bogăția eco
nomiei productive din ferme și fa
brici, strălucirea de diamant negru a 
drumurilor asfaltate, luciul concret 
al barajelor gigantice din munții me
talici. briliantele apelor curgătoare 
pe terenuri irigate, fulgerul de sma
rald al mugurilor fragezi și al ierbu
rilor din grădini".

într-adevăr. Iranul modern se 
poate lăuda cu tezaurul trecutului ; 
dai tezaurul prezentului. îndeosebi 
cele 145 milioane tone de țiței extra-

rățăm insula de excrescențele jun
glei și de ruinele metalice. Apoi să 
plantăm palmieri. Ca să rodească, 
unui palmier îi trebuie 7 ani. Tre
buie construite case, o școală, o bi
serică, un rezervor pentru apă. Și 
trebuie să mai treacă pe puțin 5 
ani. înainte de a putea afirma că 
ne-am întors intr-adevăr pe insula 
noastră.

Data viitoare cînd ne vom în
toarce pe Bikini vom îndeplini ul
tima dorință a regelui nostru. Ju
da. Vom duce corpul său pe pă
mîntul natal. îl vom urca pe cea 
mai înaltă culme a insulei și-l 
vom înmormînta cu fata spre 
ocean".
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se anual, întrece în strălucire vechi
le comori.

în 1971, Iranul va sărbători împli
nirea a 2 500 de ani de la întemeie
rea împărăției lui Cyrus-cel-Mare, 
sub domnia căruia cele 29 de națiuni 
supuse aveau drepturile, legile și 
obiceiurile lor respectate de șahul 
vremii.

Să ne oprim la Pasargadu, unde 
cripta lui Cyrus înfruntă vremea de 
25 de veacuri 1 Mormîntul de piatră 
a fost răscolit și jefuit de invadato
rii ce s-au perindat de atunci. Au 
mai rămas doar lespezile. Fiul Iul
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Ineditul locuiește
pe o stradă patriarhală...
L-am întrebat într-o zi 

pe unul dintre conducă
torii vieții economice 
belgrădene :

— Ce ați recomanda în 
primul rînd atenției unui 
ziarist care, după cinci 
ani de la ultima sa vizită 
în tara dumneavoastră, 
dorește să capete o ima
gine globală, sugestivă, 
despre ineditul în econo
mia iugoslavă contempo
rană ?

— Să ne lămurim îna
inte de orice asupra no
țiunii de inedit : vă in
teresează aspectele exte
rioare, spectaculosul noi
lor edificii industriale ? 
în acest caz, vă pot oferi 
o listă de întreprinderi 
recent construite sau 
mult lărgite în ultimii ani. 
Dacă vă interesează însă 
ineditul autentic, de sub
stanță, atunci v-aș suge
ra, deocamdată, o singură 
adresă, aici, la Belgrad...

Firește, tocmai acest 
gen de inedit mă interesa 
în cel mai înalt grad. A- 
flîndu-mi preferința, in
terlocutorul a format pe 
loc un număr de telefon, 
anunțîndu-le pe viitoarele 
mele gazde despre inten
ția unui gazetar din Ro
mânia de a le cunoaște 
activitatea. La despărțire 
mi-a înmînat o filă de 
bloc-notes pe care scria 
doar atît: „Organoma
tik", str. Milan Rakici 35.

Tînărul șofer de taxi a 
trebuit să-și pună la în
cercare toate cunoștințele 
topografice și toponimi
ce, să consulte un ghid al 
orașului, să se sfătuiască 
într-o stație cu cîtiva co
legi mai vîrstnici, pînă 
ce, în sfîrșit, a izbutit să 
găsească respectiva adre
să : situată undeva, pe co
linele de la marginea Bel
gradului, strada Milan 
Rakici pare o oază de li
niște în 
noră a 
Căsuțe 
pect de 
dăpostite în spatele unor 
pilcuri de salcîmi pe ca- 
re-i bănuiești, primăvara, 
în toată splendoarea în
miresmatei lor înfloriri, 
conferă străzii un aer 
patriarhal. Singurul „re
per de contrast" 
acest peisaj urban de 
acuarelă este un bloc de 
vreo patru etaje, nici el 
nu prea nou, situat la o 
intersecție, lingă un parc.

Printre numeroasele in
scripții de la intrarea 
blocului, am descifrat-o și 
pe aceea — modestă, cu 
litere deloc frapante — 
care mă interesa : „Orga
nomatik". Portarul m-a 
îndrumat să urc la etajul 
II, unde se găsește insti
tuția cu nume atît de mis
terios. Se confirmau întru 
totul spusele interlocuto
rului meu, și anume că abia purced la organiza- 
„Organomatik" era toi ce 
poate fi mai contrar spec
taculosului exterior.

„Organomatik" nu este 
altceva decît denumirea 
curentă, „firma comercia
lă" a unei instituții de 
largă și binemeritată re
putație atît în Iugoslavia, 
cît și dincolo de hotarele 
ei : Institutul belgrădean 
pentru organizarea mun
cii și automatizarea acti
vității economice. E vor-

învolburarea so- 
urbei moderne, 

cochete, cu as- 
vile montane, a-

în

ba de un institut cu du
blu caracter, concretizat 
în cele două obiective e- 
sențiale pe care le urmă
rește : 1) sprijinirea ne
mijlocită a întreprinderi
lor și altor colective de 
muncă în elaborarea u- 
nor soluții concrete de or
ganizare eficientă și rațio
nală a procesului de pro
ducție, în optimizarea e- 
forturilor; 2) realizarea
de cercetări fundamentale 
menite să ducă la defini
rea unor metode de con
ducere și planificare a- 
daptate specificului eco
nomiei socialiste iugos
lave. Interesant și profund 
semnificativ mi s-a părut

Din acel moment s-a de
cis transformarea carac
terului și destinației a- 
cestui prim nucleu : din 
centru de instruire a de
venit institut științific, a- 
dică „Organomatik“-ul 
de azi.

în ce privește sprijinul 
acordat întreprinderilor, 
se urmăresc teluri pre
cise : creșterea producti
vității muncii și îmbună
tățirea rezultatelor eco
nomice. în acest scop me
todele utilizate sînt: in
vestigarea situației orga
nizatorice a întreprinde
rii, aprecierea analitică a 
eficientei fiecărui loc de 
muncă, studierea raportu-

note de călătorie

următorul fapt : „Orga- 
nomatik" este o instituție 
deplin lucrativă, nefinan- 
țată din bugetul statului, 
care își asigură fondurile 
necesare lucrărilor de 
cercetare (și merită să 
menționăm că desfășoară 
cercetări de mare amploa
re, pe o arie vastă a eco
nomiei!) exclusiv din ono
rariile pe care Ie primeș
te de la feluritele între
prinderi pe care le ajută 
în soluționarea complexe
lor probleme de moderni
zare și optimizare.

Biografia „Organoma- 
tik“-ului este scurtă : un 
mănunchi de pasionați 
au pus, acum mai bine 
de un deceniu, sub egida 
guvernului federal (care 
le-a și finanțat începutu
rile), bazele unui centru 
de formare și perfecțio
nare a cadrelor de condu
cere din economie. în pri
ma perioadă a fost folo
sit din plin ajutorul Or
ganizației Internaționale 
a Muncii, ajutor concreti
zat în punerea la dispo
ziție a unor experți stră
ini de înalt prestigiu și a 
unor mijloace tehnice 
care astăzi sînt conside
rate rudimentare.

— învățîndu-i pe alții, 
învățam în același timp, 
cu osîrdie, și noi — ne 
relatează directorul Vlasta 
Ilici. Eram simultan elevi 
și profesori. Ca să puteți 
măsura distanța pe care 
am parcurș-o. trebuie să 
vă spun ■ că în prezent 
mulți dintre specialiștii 
noștri sînt printre consul
tanții de frunte ai O.I.M. 
în desfășurarea unor vas
te investigații economice 
pe arii geografice mai 
largi sau în acordarea de 
ajutor calificat țărilor ce
rea științifică a economiei 
lor naționale...

Revenind ia istoria in
stitutului. gazdele m-au 
informat că. la putină 
vreme după înființarea 
sus-amintitului centru și 
pe temeiul experienței a- 
cumulate aici, exemplul 
bun a proliferat : au luat 
ființă centre asemănătoa
re în toate capitalele re
publicilor care alcătuiesc 
statul federativ iugoslav.

rilor dintre timp și efort, 
programarea lineară, teh
nica planificării „în re
țea" (e un termen de e- 
conomie concretă care 
semnifică o complexă si 
rațională planificare, du
pă cele mai noi metode, 
pe întreaga desfășurare a 
procesului de producție). 
Ajutorul se concretizează, 
în primul rînd, în reali
zarea unor proiecte de 
micro și macrostructuri 
organizatorice, în elabo
rarea unor studii con
crete și amănunțite pri
vind formarea și distri
buirea veniturilor, în re
comandarea celor mai 
potrivite metode șl teh
nici de conducere și ad
ministrare.

— Una dintre preocu
pările noastre de bază în 
această direcție — tin să 
sublinieze gazdele — 
este asigurarea unei ra
ționale și 
circulații și 
a informației 
te eșaloanele 
vului de muncă, 
ne-a demonstrat 
o strictă organizare a a- 
cestei „dinamici informa
ționale" nu mai poate fi 
concepută, în condițiile 
tot mai complexe ale e- 
conomiei de azi, o activi
tate economică eficace I

Nici cercetările funda
mentale întreprinse de 
„Organomatik" nu se 
desfășoară — utilizînd 
limbajul comercial — „în 
pierdere". Ele sînt publi
cate fie în revista lunară dă 
a institutului, „Cercetări 
industriale", fie într-o co
lecție de tipărituri, edi
tate tot de institut, sub 
titulatura generală: „Teh
nologia și economia apli
cată". Spuneam că nu 
sînt „în pierdere", deoa
rece abonamentele la a- 

publicații (și a- 
între-

operative 
prelucrări 

la toa- 
colecti- 

Practica 
că fără

ceste
proape nu există 
prindere sau instituție e- 
conomică din Iugoslavia 
care să nu tină să le aibă 
în bibliotecă) aduc insti
tutului un venit deloc 
neglijabil.

— Ați putea să-mi fur
nizați cîteva exemple ca
re să sugereze concret pe 
de o parte eficienta spri
jinului acordat de insti-

tut, iar pe de alta modul 
cum izbutiți să vă auto- 
finantați ?

— Mă puneți Ia grea 
încercare, deoarece e 
greu de ales exemplul cel 
mai sugestiv dintr-un 
lung șir de exemple su
gestive. Să nu ne cre
deți lipsiți de modestie, 
dar judecați și dv. : 
anul trecut veniturile 
institutului s-au cifrat 
la nu mai puțin de 5 
milioane de dinari. Bună
oară, pentru un proiect 
complex de reorganizare 
a întregii structuri inte
rioare a producției, rea
lizat la comanda uzinei 
de troleibuze și autobuze 
„Goșa“ din Smederevska 
Palanka, institutul a pri
mit frumoasa sumă de 
opt sute de mii de di
nari. E drept că, prin a- 
plicarea soluțiilor propu
se de noi, uzina respecti
vă a obținut beneficii su
plimentare de multe mi
lioane. Recent, un colec
tiv al institutului a în
cheiat o vastă cercetare 
realizată la comanda gu
vernului Republicii Ser
bia cu privire la raportu
rile de perspectivă dintre 
progresul tehnic și folo
sirea mîinii de lucru.

Am . rugat să vizitez in
stalațiile de calcul ale in
stitutului. Mi s-a răspuns 
că tot institutul nu ocupă 
mai mult de acest etaj, 

unde sînt 
compute- 
exprimat 

Doar n-o 
că faceți 

calculele cu metode tra
diționale, eventual cu 
niște primitive calcula
toare mecanice...

— Nicidecum — se gră
biră să mă liniștească 
gazdele. Dar pentru ne
voile noastre am ajuns la 
concluzia că e inutil să 
ținem imobilizate mașini 
complicate și costisitoare. 
Folosim cele mai moder
ne tehnici de calcul, dar 
prin colaborare cu insti
tutul de tehnică electro
nică „Mihailo Pupin“, că
ruia îi adresăm comenzi
le noastre de fiecare dată 
cînd se ivește necesitatea, 
cerîndu-i să ne realizeze 
calculele cu programato
rii săi specializați. Iar în 
prețul de cost al proiec
telor includem, cum e și 
firesc, onorariul plătit 
institutului „Pupin" pen
tru calculele efectuate...

Deci, în cele cîteva ca
mere de la etajul unui 
bloc modest de pe o stra- 

patriarhală de la 
marginea Belgradului un 
harnic colectiv de specia
liști concentrează ca în- 
tr-un focar ineditul eco
nomiei contemporane iu
goslave.

Mi-am 
deviza 
nești pe 
tiile și prospectele insti
tutului. alături de nu
mele „Organomatik" : 
„Știința și producția nu 
mai sînt în epoca noastră 
activități izolate, ci, in- 
fluențîndu-se reciproc, 
își revarsă foloasele și 
binefăcătoarea înrîurire 
într-o albie unică : socie
tatea".

— Bine, dar 
ordinatoarele, 
rii 7 — mi-am 
nedumerirea, 
să-mi spuneți

notat, la plecare, 
pe care o întîl- 
toate publica-

Victor BÎRLADEANU

niul poporului persan. Aihitectura 
sassanidă se leapădă de ornamentele 
grecești și pentru prima oară apare 
arta decorativă persană, cu flori, pă
sări și fiare. Arhitecții din Persia 
Sassanizilor au născocit construcția 
cupolei. împărțind greutatea boltii pe 
arcuri duble reunite prin traverse.

Apoi, prin anul 700 e.n., oastea 
arabă pe cai năvălește în Persia și 
o transformă într-o provincie arabă- 
kalifală a profetului Mohamed In 
două sute de ani persanii sînt isla- 
mizați și femeile încep să poarte 
feregeaua de mătase neagră Si apoi
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Mai aproape de timpurile noastre, 

feregeaua islamică și rigiditatea re
ligiei au început să se destrame ca 
fumul în bătaia vîntului Totuși, 
vechi rînduieli feudale continuau să 
se mențină în această țară. După 
ultimul război mondial, în 1950, Ira
nul își începe exploatarea zăcămin
telor de titei din Golful Persic — 
ajutat de capital străin. Multe firme 
de peste hotare și-au stabilit concer
ne în Iran. încă din 1967 Iranul este 
socotit al șaselea producător de pe
trol din lume. în ultimii 25 de ani 
producția națională a crescut de

reînvie focul
LUI ZOROASTRU

George DAN

Cyrus, șahul Cambyse. cucerește 
Egiptul, iar fiul lui Cambyse, Darius- 
cel-Mare, lărgește hotarele împără
ției spre soare-răsare, cucerind In
dia, și spre soare-apune, în Europa, 
cucerind Tracia și Macedonia, pînă 
la Dunăre. Darius vrea să cucerească 
și Grecia europeană, dar trufia lui 
e înfrîntă la Marathon, Salamina și 
Plateea. Sub domnia acestor trei 
șahi, capitala imperiului persan, 
Persepolis. înflorește. Și apoi urma
șul lui Darius, Darius al II-lea, în
tre 334 și 330 î.e.n. este înfrînt de 
Alexandru Machidon la Granic. Ișsu, 
Arabela, Babilon și Ecbatana. Suli
țele falangei macedonene fac să se 
cutremure coloanele falnicei împără
ții persane, care se prăbușește deve
nind o provincie grecească.

Abia în anul 227 e.n. un print per
san. pe nume Ardeșir, fiul lui 
Sassan, se răscoală împotriva Părți
lor, îi infringe și întemeiază dinastia 
Sassanizilor. El se proclamă șahin- 
șah al Persiei și începe să combată 
energic elenismul, care înăbușise ge

trec nouă veacuri de frâmîntări. Din 
munți de flăcări și cenușă, Persia 
renaște abia în veacul al XVI-lea 
sub dinastia Safavizilor.

...Primăvara Renașterii cuprinsese 
întreg Pămîntul. Europenii au dus 
arta grecilor și romanilor spre culmi 
— în sculptură și pictură. Persia re
născută a dus arta meziloi și asiro- 
caldeenilor spre culmi — în arhitec
tură și decorație arhitectonică. Dar 
fiicele Persiei au fost lăsate în întu
nericul feregelei și în coliviile de 
aur ale haremurilor. Persia islami- 
zatâ n-a avut sculptori și pictori de 
talia unui Michelangelo, Leonardo 
da Vinci sau Rafael. Dar în arhitec
tură și artă decorativă persanii au 
rămas meșteri renumiți. Liniile 
orizontale ale portalurilor sugerează 
seninul și calmul sufletului persan. 
Ogivele cupolelor, ușilor și ferestre
lor sînt țipetele unui suflet zbu
ciumat. Din voluptatea Iui orientală, 
pentru că n-a avut voie să sculpteze 
trupuri, a tîșnit dorința vie de a de
cora minarete.

zece orij dar venitul pe cap de lo
cuitor, în cele 45 000 de sate ale 
țării, era apreciat la numai 90 
dolari pe an. Țărănimea Iranului, ri
sipită prin deșerturi și munți, tre
buia smulsă din inerția unui trecut 
umilitoi. Trebuiau aduse reforme 
structurale, care să deschidă per
spectiva unei dezvoltări capabile să 
asigure prosperitatea unei națiuni de 
27 milioane locuitori, pe o suprafață 
de 1 648 000 kmp, cam de trei ori 
cît cea a Franței. La 26 ianuarie 
1963. în Iran a fost decretat un re
ferendum national, aprobat în una
nimitate de popor. Acest referen
dum era compus Inițial din șase 
puncte, la care s-au mai adăugat 
șase prevăzînd abolirea sistemului 
feudal și înfăptuirea unei reforme 
agrare ; naționalizarea pădurilor și 
apelor ; introducerea unui amenda
ment la vechea lege electorală prin 
care să fie înlăturate unele practici 
greșite, crearea așa-numitelor „cor
puri" („Corpul Educativ", „Corpul de 
Dezvoltare" și „Corpul Sănătății")

din rîndurile intelectualilor iranieni. 
Aceste organisme au drept scop al
fabetizarea și ajutorarea țărănimii 
din satele izolate în munți și deșer
turi. Latifundiile celor 200 000 de 
mari proprietari (reduse pînă la 200 
hectare de proprietar), au fost luate 
de stat și apoi vîndute celor 2 500 000 
familii de țărani, care cultivă circa 
6 000 000 hectare.

în urma acestor reforme s-au îm
bunătățit drumurile, porturile și mij
loacele de telecomunicații, s-au con
struit nidrocentrale, s-a lărgit re
țeaua de electrificare a orașelor și a 
satelor, s-au irigat noi terenuri și a 
crescut venitul populației rurale.

Iranul luptă pentru lichidarea îna
poierii sale economice. Pînă a- 
cum zece ani în Iran nu e- 
xistau decît 700 de tractoare și 45 
combine. Dar încă acum doi ani, 
Iranul avea 15 400 tractoare, 3 400 
combine și folosea 100 000 tone de 
îngrășăminte. Dezvoltîndu-se agricul
tura, au început să crească produc
țiile de zahăr, ceai, bumbac și tex
tile. în cooperare cu România, Iranul 
a construit o uzină care va produce 
10 000 tractoare pe an, precum și o 
fabrică de sodă caustică si alte in
dustrii chimice.

Iranul expor'ă petrol în valoare de 
200 milioane dolari pe an. Au început 
și exporturile masive de cromit, 
plumb și zinc. Voi urma cele de 
aluminiu (50 000 tone anual) și de 
sulf (1 milion tone anual). O altă bo
găție a Iranului o reprezintă gazele 
naturale volatilizate o dată cu erup
ția „aurului negru ’. De aproape două 
decenii pe terenurile petrolifere ard 
zilnic 1,6 bilioane mc de „aur al
bastru" 1 Pînă în 1970, o conductă 
aflată în construcție va injecta 
„stnge, de flăcări" viitoarelor centre 
industriale.

în străvechiul podiș Iranian ră
sar instalațiile fabricilor de plumb, 
zinc și aluminiu de la Ghazvin, 
Malayer și Ahwaz ; răsare combina
tul metalurgic care va produce 1,2 
milioane tone otel pe an și com
plexul industrial din Arak (Iranul 
central) cu o capacitate inițială de 
30 000 tone pe an (mașini industriale, 
agricole și mașini unelte).

Printre coloanele de la Persepolis 
și minaretele din Isfahan, răsar „co
loanele" stâlpilor de înaltă tensiune 
și „minaretele" furnalelor și sonde
lor petrolifere. Vor răsări în curînd 
și „moscheile" de aluminiu ale cetă
ților petro-chimice. Focul sacru din 
templele lui Zoroastru renaște, după 
2 500 de ani. în focul de pe vatra 
furnalelor din Iranul modern.
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Telegramă
Excelenței Sale

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

/ BUCUREȘTI
Cu fericita ocazie a realegerii Excelenței Voastre ca președinte al 

Consiliului de Stat al României, ne face o mare plăcere, mie și colegilor 
mei, membri ai Consiliului Suprem de Stat, ai guvernului și poporului 
Republicii Sudan, să vă transmitem felicitări cordiale împreună cu 
urările de fericire și sănătate pentru Excelența Voastră, bunăstare și 
prosperitate pentru poporul prieten al Republicii Socialiste România.

Sperăm în mod sincer că relațiile între țările noastre se vor întări 
și pe mai departe.

ISMAIL EL AZHARI 
președintele Consiliului Suprem de Stat 

al Republicii Sudan

COMUNICAT COMUN 
cu privire la vizita in Republica 
Socialistă România a ministrului 

relațiilor externe al Republicii Argentina, 
tir. Nicanor Costa Mendez

La Invitația guvernului Republicii 
Socialiste România, ministrul relații
lor externe al Republicii Argentina, 
dr. Nicanor Costa Mendez, a făcut o 
vizită oficială în România între 2 și 
4 aprilie 1969.

Cu acest prilej, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, a pri
mit pe ministrul relațiilor externe al 
Republicii Argentina, dr. Nicanor 
Costa Mendez, și a oferit un dejun 
In onoarea sa.

Ministrul relațiilor externe al Re
publicii Argentina a fost primit, de 
asemenea, de președintele Consiliu
lui de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer.

Intre ministrul afacerilor externe, 
Corneliu Mănescu, și ministrul rela
țiilor externe, dr. Nicanor Costa 
Mendez, au avut loc convorbiri ofi
ciale, care s-au desfășurat într-o at
mosferă prietenească și cordială.

Cu prilejul convorbirilor s-a pro
cedat la un amplu și util schimb de 
păreri în unele probleme ale vieții 
internaționale actuale.

în acest sens, ambele părți au rea
firmat convingerea că respectarea 
reciprocă a principiilor independen
ței și suveranității naționale, ega
lității în drepturi și neamestecului în 
treburile interne trebuie să stea la 
baza relațiilor dintre toate țările 
lumii.

Cei doi miniștri au subliniat, de 
asemenea, că în prezent tuturor sta
telor, indiferent de sistemul lor poli
tic, economic și social, le revine sar
cina de a-și aduce contribuția la 
consolidarea păcii mondiale prin 
lărgirea și diversificarea relațiilor 
dintre ele, în conformitate cu nor
mele conviețuirii internaționale. 
, Astfel, cele două părți .au. fost. de., 
acord că participarea sporită a tutu
ror națiunilor mari sau mici la so
luționarea problemelor majore ale 
lumii contemporane constituie un 
mijloc eficient pentru promovarea 
destinderii și cooperării internațio
nale.

Evidențiind rolul șl importanța pe 
care trebuie să o îndeplinească 
O.N.U. în viața internațională, cei 
doi miniștri au subliniat necesitatea

, Plecarea ministrului relațiilor externe al Argentinei
r După vizita oficială făcută în țara 

noastră Ia invitația guvernului Repu
blicii Socialiste România, ministrul re
lațiilor externe al Republicii Ar
gentina, dr. Nicanor Costa Men
dez, împreună cu soția au părăsit vi
neri dimineața Capitala, îndreptîn- 
du-se spre Roma.

Ministrul argentinean a fost însoțit 
de Enrique Miguel Peltzer, ambasa
dor, director general al Departamen
tului politic din Ministerul Relațiilor 
Externe, Mariano Grondona, am
basador, asesor general al pla
nificării din acest minister, Juan 
Carlos Katzenstein, ministru, direc
tor general al Departamentului Euro
pa occidentală din'același, minister. 
Jorge Carrier, ministru, consilier al 
Ministerului Economiei și Muncii. 
Gustavo Figueroa, consilier, asesor 
de presă, șeful Secretariatului minis
trului relațiilor externe, și Guillermo 
Jorge McGough, consilier în Ministe
rul Relațiilor Externe.

La plecare; pe aeroportul Băneasa, 
oaspeții au fost conduși de Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor exter
ne, și soția, Pompiliu Macovei, pre
ședintele Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, Mihai Marin, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, Alexandru Albescu, adjunct ' al 
ministrului comerțului exterior, de 
funcționari superiori din Ministerul

(Urmare din pag. I)

sească flecare zi șl fiecare oră bună 
de lucru în cîmp pentru a grăbi lu
crările de sezon. Așa se explică fap
tul că, în timpul scurt care a trecut 
de la începerea campaniei agricole 
de primăvară, în județul Constanta 
au fost făcute însămînțări pe 26 000 
hectare.

Din partea opusă a țării, din ju
dețul Bihor, sosesc vești din care re
zultă că mecanizatorii se străduiesc 
să recupereze rămînerea în urmă în 
executarea lucrărilor agricole de 
primăvară. Ca urmare. în multe 
cooperative agricole, cum sînt 
cele din Mădras, Gepiu, Salonta I, 
s-a semănat în fiecare zl. Este ade
vărat, dacă nu s-a putut lucra cu 
tractoarele, au fost folosite atelaje 
proprii, încît nu s-a stat deloc. Așa 
se explică cum s-a reușit ca la Mă
dras să se termine semănatul celor 
200 de ha cu lucerna și trifoi și să 
fie înaintat semănatul altor 150 ha 
cu mazăre și sfeclă de zahăr. Dato
rită muncii harnice a mecanizato
rilor, la această dată au mai rămas 
de arat,, pe județ, aproape 20 000 ha 
destinate culturilor de Drimăvară.

în desfășurarea lucrărilor agricole 
de primăvară, tractoriștii ar putea 
avea un aport mai mare dacă șefii 
secțiilor de mecanizare, șefii de fer
me și conducătorii de cooperative 
agricole ar fi rezolvat operativ mul
tiplele probleme legate de folosirea 
cu randament sporit a tractoarelor. 
Or, în această privință se constată 
unele neajunsuri. 

ca toate. statele membre să coopereze 
și să acționeze cu răspundere pe baza 
respectării stricte a principiilor în
scrise în Cartă, a obligațiilor pe 
care Ie impun normele dreptului in
ternațional.

Cele două părți și-au exprimat 
satisfacția pentru evoluția pozitivă a 
relațiilor dintre România și Argen
tina șl au evidențiat .posibilitatea 
dezvoltării șl diversificării lor.

în acest spirit au procedat Ia 
schimbul instrumentelor de ratifi
care a acordului de colaborare cul
turală, semnat la Buenos Aires cu 
ocazia vizitei efectuate în 1963 de 
ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România.

De asemenea, cele două părți au 
acordat o atenție deosebită intensi
ficării și diversificării relațiilor co
merciale - româno-argentiniene și în 
acest scop ministrul relațiilor exter
ne, dr. Nicanor Costa Mendez, și mi
nistrul comerțului exterior, Gheorghe 
Cioară, au semnat un acord comer
cial menit să reglementeze si să pro
moveze aceste relații.

Pentru a pune în practică preve
derile acestui acord, părțile au con
venit să efectueze; cit mai curînd 
posibil, un schimb de delegații care 
să analizeze posibilitățile concrete 
pentru intensificarea legăturilor co
merciale și a cooperării economice 
dintre cele două țări.

Cei doi miniștri de externe au a- 
preciat că schimburile de vizite și 
contactele directe care au avut loc 
au constituit un factor important 
pentru dezvoltarea relațiilor de prie
tenie dintre România și Argentina 
și au căzut de acord să continue și 
în viitor promovarea lor.

Ministrul relațiilor externe al Re
publicii Argentina, dr. Nicanor Costa 
Mendez, a exprimat. în numele gu
vernului argentineăn,întreaga .să*’ 
gratitudine pentru calda și cordiala 
ospitalitate de care s-a bucurat din 
partea guvernului și poporului ro
mân.

La rîndul său. ministrul afacerilor 
externe al României și-a exprimat 
convingerea că vizita ministrului re
lațiilor externe, dr. Nicanor Costa 
Mendez, constituie un pas important 
în dezvoltarea relațiilor româno- 
argentiniene.

Afacerilor Externe și Ministerul Co
merțului Exterior.

Pe aeroport se aflau Rogelio Rafael 
Tristany, ambasadorul Argentinei în 
Republica Socialistă România, și 
membri ai ambasadei, precum și șefi 
ai unor misiuni diplomatice acreditați 
la București.

într-o declarație făcută înainte de 
plecare reprezentanților agenției „A- 
gerpres" și televiziunii, dr. Nicanor 
Costa Mendez și-a împărtășit satis
facția pentru întrevederile pe care 
le-a avut cu conducătorii români. 
„Sînt foarte satisfăcut de a- 
ceste întrevederi — a subliniat 
d-sa — atît în ceea ce privește 
analiza unor aspecte ale situației in
ternaționale pe care am făcut-o îm
preună, cît și în ceea ce privește po
sibilitățile ce se deschid în viitor co
merțului nostru exterior, schimburi
lor multilaterale dintre România și 
Argentina" Interlocutorul a scos în 
evidentă eficienta contactelor perso
nale pentru dezvoltarea unor relații 
de colaborare reciproc avantajoase 
„Cred că atît pe tărîmul politicii ex
terne cît și pe cel economic — a de
clarat demnitarul argentinean — con
cluziile sînt pozitive în ce privește 
hotărîrea noastră comună de a inten
sifica schimburile de ambele părți".

(Agerpres)
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Parcul de mașini agricole 
să fie folosit din plin!

Am amintit de realizările bune ale 
tractoriștilor din majoritatea secțiilor 
I.M.A. Topraisar, județul Constanta. 
Dar la secția nr. 1, care lucrează la 
cooperativa agricolă din Topraisar, 
munca se desfășura dezorganizat. La 
2 aprilie, deși se putea lucra în cîmp 
de dimineață, tractoriștii n-au început 
munca. Pe.la ora 10, tractoristul Be- 
chir Ilias s’-a dus cu tractorul la ate
lier să la un lanț pentru semănătoa
re, pe care ar fi trebuit de fapt să-1 
aibă în rezervă. De asemenea, 
tractoristul Ștefan Bucur a venit în 
cîmp abia pe la ora 11. De ce ? „A 
durat pînă am reparat semănătoarea, 
pînă am pornit motorul" — spune el. 
Asemenea mici neglijențe fac să se 
piardă timp prețios în schimb, la 
cooperativa agricolă Negru Vodă ma
șinile secției a 6-a a I.M.A. Chirno- 
geni nu lucrau deloc. De altfel nici 
conducerea cooperativei nu le-a soli
citat. Inginerul agronom Alexandru 
Chiriacescu ne-a spus că nu a reușit 
să vadă în dimineața de 2 aprilie de- 
cît tarlalele brigăzii a treia. Ion 
Motoi, președintele, nu s-a putut duce 
în cîmp pentru că , a avut „zi de 
zootehnie", iar la ora 15 era chemat

MINISIRIJL AFACERILOR EXTERNE AL REPUBLICII 
SOCIALISTE ROMANIA, CORNELIU MĂNESCU,

VA FACE 0 VIZITĂ IN U.R.S.S.
La invitația guvernului sovietic, 

ministrul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, Corneliu

Sosirea unei delegații 
parlamentare japoneze
Vineri dimineața a sosit în Capita

lă o delegație parlamentară japoneză, 
condusă de Fukunaga Kenji, membru 
al Dietei Japoneze din partea Parti
dului liberal democrat, care va face 
o vizită în țara noastră. Din delega
ție fac parte deputății Yamaguchi 
Shizue (Partidul liberal-democrat), 
Shimagami Zengoro (Partidul socia
list), Hirose Hideyoshi (Partidul so
cialist) și Furuchi Hiroo (Partidul li
beral-democrat).

La sosire, pe aeroportul Băneasa. 
delegația a fost salutată de prof. univ. 
Traian Ionașcu, vicepreședinte al 
Grupului interparlamentar român, 
Aurel Vijoli, președintele Grupului 
parlamentar pentru relații de prie
tenie România-Japonia, de deputați ai 
M.A.N. și de alte persoane oficiale.

Au fost de față Toshio Mitsudo, 
ambasadorul Japoniei la București, și 
membri ai ambasadei.

4r
Delegația parlamentară japoneză, 

condusă de Fukunaga Kenji, a făcut 
vineri după-amiază o vizită la Comi
tetul de conducere al Grupului in
terparlamentar român.

VIZITELE DELEGAȚIEI CONDUSE DE MINISTRUL
JUSTIȚIEI AL REPUBLICII TUNISIA

Delegația tunisiană, condusă de 
Mongi Slim, ministrul justiției, a fă
cut vineri dimineață o vizită minis
trului afacerilor externe al Republi
cii Socialiste România, Corneliu 
Mănescu, cu care a avut o convor
bire oficială.

La amiază, ministrul justiției, 
Adrian Dimitriu, a oferit. în cinstea 
oaspeților tunisieni, un dejun la care 
au luat parte Corneliu Mănescu, Ni- 
colae Giosan. președintele Consiliu
lui Superior al Agriculturii, Emilian 
Nucescu, președintele Tribunalului 
Suprem, și alte persoane oficiale ro
mâne și tunisiene. A fost de față 
Mahmoud Maamouri. ambasadorul 
Republicii Tunisiene la București.

în timpul dejunului, Adrian Dimi
triu și Mongi Slim au toastat în să
nătatea președintelui Republicii 
Tunisiene, Habib Bourguiba. și 
președintelui Consiliului de Stat

S TI R IS P O R TIV E
TURNEUL FINAL ĂL CAM

PIONATULUI DE BOX
în coloanele rubricilor sportive, 

campionatul național de box — edi
ția în curs de desfășurare — este ca
lificat drept principal criteriu de 
selecție și drept etapă decisivă a 
pregătirilor privind întrecerile pen
tru titlurile europene. (Firește, s-a 
avut și se are în vedere partea de 
încheiere a competiției, adică tur
neul final cu cele șapte gale progra
mate începînd de astă-seară în sala 
Floreasca).

La galele turneului final vor fi pre- 
zenți cîte opt combatanți de fiecare 
categorie (excepția o constituie cate
goria „grea", ’ la care vor fi doar . 
șapte finaliști). Dintre cei 87 de com
petitori, 23 vor participa pentru pri
ma oară . la un turneu final.

CAMPIONATELE INTERNA
TIONALE DE NATATIE ALE 

ROMÂNIEI
La Cluj a început ieri'cea de-a 9-a 

ediție a campionatelor internaționale 
de natație ale României. în prima 
zi de întreceri, înotătoarea română 
Cristina Stănescu a cîștigat proba de 
100 m bras, stabilind și un nou re
cord național cu timpul de l’20”9/10. 
A doua victorie a culorilor noastre a 
fost obținută de Dionisie Naghi în 
proba de 400 m mixt cu timpul de 
5’06”7/10. Iată cîștigătorii celorlalte 
probe : 100 m liber bărbați: Roberto 
Pangaro (Italia) 56"4/10. Concurentul 
român Hans Schier a ocupat locul 
doi cu timpul de 56”5''10 ; 100 m
spate bărbați: Victor Filimonov 
(U.R.S.S.) l’01”2/10 ; 200 m liber fete : 
Marianne Heidel (R.D.G.) 2’18’’ ; pe 
locul doi s-a clasat Cristina Balaban
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la uniunea județeană. Urma deci ca 
inginerul să meargă după ora 14 să 
vadă și tarlalele brigăzii 1 și a 
2-a. Iată deci cum, din vina condu
cătorilor acestei cooperative agricole, 
s-a pierdut timp prețios.

Situații asemănătoare se întîlnesc 
și în județul Bihor. în ziua de 2 apri-' 
lie, la ora 14, la cooperativa agri
colă Nojorid, în marginea comunei 
erau 5 tractoare, dintre care lucra 
doar unul. Altul staționa cu motorul 
duduind la poarta unei case, iar trei 
participau la proba de funcționare a 
unor mașini de... recoltat. Se pregă
teau deci de adunat recolta în con
dițiile cînd cooperativa mai are de 
pregătit și de semănat sute de hec
tare de teren.

De asemenea, la cooperativa agri
colă Tulea I mai erau de arat 100 ha 
și de pregătit terenul pentru 150 ha 
ce se vor cultiva cu floarea soarelui 
și sfeclă de zahăr. Această situație 
este explicabilă. în ziua de 1 aprilie, 
din cele 18 tractoare aflate la dispo
ziția1 unității, doar unul singur a fă
cut proba la arat. Din două, tractoare, 
repartizate la pregătirea terenului 
pentru sfecla de zahăr; unul s-a de

Mănescu, va face o vizită oficială în 
Uniunea Sovietică, în perioada 7—9 
aprilie a.c.

La întrevedere au participat depu
tați, membri ai Grupului parlamen
tar pentru relații de prietenie Româ
nia-Japonia.

Au fost prezențl Toshio Mitsudo, 
ambasadorul Japoniei la București, și 
membri ai ambasadei.

Cu prilejul prezenței în țara noas
tră a delegației parlamentare japo
neze, condusă de Fukunaga Kenji, 
ambasadorul Japoniei la București, 
Toshio Mitsudo, a oferit vineri un 
dineu în saloanele ambasadei.

Au participat Maria Groza, vice
președinte al Marii Adunări Națio
nale, Mihai Marin, adjunct al minis
trului afacerilor externe, Ion Pas, 
președintele Institutului român pen
tru relațiile culturale cu străinătatea, 
prof. univ. Traian Ionașcu, vice
președinte al Grupului interparla
mentar român, Aurel Vijoli, pre
ședintele Grupului parlamentar pen
tru relații de prietenie România- 
Japonia, deputați ai M.A.N. șl alte 
persoane oficiale,

(Agerpres)

al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, pentru dezvolta
rea continuă a relațiilor de priete
nie dintre cele două țări.

Seara, ambasadorul Republicii Tu
nisiene la București, Mahmoud 
Maamouri, a oferit o recepție cu 
prilejul vizitei în tara noastră a de
legației tunisiene.

Au participat tovarășii Leonte 
Răutu, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Ștefan Voitec, președin
tele Marii Adunări Naționale, 
Adrian Dimitriu, Pompiliu Macovei. 
președintele Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne. și alte persoane oficiale.

Au luat parte șefizai unor misiuni 
diplomatice acreditați la. București 
și alți membri ai corpului diploma
tic. z

(Agerpres)

(România) — 2’20”8/10 — nou record 
român ; 200 m spate fete : Barbara 
Hofmeister (R.D.G.) — 2’32”4/10 ; re
prezentanta noastră Anca Andrei s-a 
situat pe locul doi cu 2’40’’4/10 ; șta
feta 4x100 m liber bărbați : Steaua 
București — 3’56”8/10

CAMPIONATUL MONDIAL DE 
SCRIMĂ - TINERET

La Genova s-a deschis ieri campio
natul mondial de scrimă — tineret, 
competiție la care participă circa 300 
de sportivi din peste 35 de țări. în 
primele tururi ale probei de floretă, 
dintre reprezentanții României s-au 
remarcat Gabriel Ursovici, Tudor 
Petruș, Aurel Ștefan și Eva Lenghel.

LOTO
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA SPECIALA 
A PRIMĂVERII 
din 4 aprilie 1969

Extragerea I obișnuită.
53 84 59 50 9 58 12 30 43 74 

68 61
Fond de premii provizoriu : 

990 254 lei.
Extragerea a Il-a obișnuită
54 42 26 29
Fond de premii provizoriu :
1 088 601 lei din care 273 249 lei re

port. x
Categoria A.

Extragerea suplimentară
59 34 11 24 65 9 15 61 68 83 
5 2
Extragerea specială
80 59 26 15 75 31 
Fond general de premii (provizo

riu) : 3 968 218 lei.
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fectat imediat. în ziua de 3 aprilie 
se repartizaseră 4 tractoare la dis
cuit și pregătit teren și alte 4 la 
arături. Restul de 10 tractoare nu 
au lucrat. Desigur, o mare răspun
dere în acest sens au consiliul de 
conducere al cooperativei, ingi
nerul agronom, care nu verifică 
situația terenului, nu iau măsuri 
pentru dirijarea tractoarelor acolo 
unde se poate lucra. Dar se pune 
întrebarea : ce face șeful secției de 
mecanizare, ce fac tractoriștii ? Ei nu 
pot și nu trebuie să rămînă indife
renți, ci să caute unde se poate intra 
cu tractoarele. y

în aceste zile, rolul mecanizato
rilor în desfășurarea lucrărilor agri
cole de primăvară este hotărîtor. Ei 
trebuie să dea dovadă de inițiativă, 
răspundere și hărnicie, să ceară spri
jinul specialiștilor la identificarea te
renurilor unde se poate lucra. De 
asemenea, să îngrijească cu cea mai 
mare atenție tractoarele și mașinile 
agricole pentru a preîntîmpina orice 
defecțiuni care ar putea împiedica 
desfășurarea normală a lucrărilor. în 
unele întreprinderi pentru mecani
zarea agriculturii se constată lipsa 
mecanizatorilor. Conducerile acestor 
unități trebuie să repartizeze să lu
creze pe tractoarele disponibile me
canicii din ateliere și să asigure, din 
alte sectoare, tractoriștii necesari.

Folosirea cu randament sporit, fără 
întrerupere, a mașinilor si utilajelor 
agricole de către mecanizatori va a- 
sigura desfășurarea în ritm susținut 
a lucrărilor agricole de sezon, con
diție de bază pentru obținerea unor 
recolte mari în acest an.

Cronica zilei
Manifestările consacrate aniversă

rii a două decenii de la înființarea 
Institutului de petrol, gaze și geolo
gie din București au început vineri 
dimineața printr-o ședință festivă, 
în cadrul ședinței a luat cuvîntul 
prof. dr. docent Mihai Bogdan, recto
rul institutului, care a trecut în revis
tă succesele obținute de institut. In 
cuvîntul său, acad. Ștefan Bălan, mi
nistrul învățămîntului,. a subliniat, 
printre altele, că împlinirea a două 
decenii de la organizarea Institutului 
de petrol, gaze și geologie se înscrie 
ca un eveniment de seamă pentru 
școala, economia și știința româ
nească, sărbătorirea evenimentului 
constituind încă o dovadă a prețuirii 
și grijii permanente pe care partidul 
și statul le manifestă pentru învăță- 
mîntul nostru. Au mai rostit cuvinte 
de salut ing. Nicolae Toader, minis
trul petrolului, Marin Rădoi, secre
tar al Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R., acad. Gheorghe Mur- 
geanu, primul rector al institutului, 
inginerii Ion Manolescu și Anghel 
Popescu, în numele absolvenților, 
prof. univ. Constantin Dlnculescu, 
membru corespondent al Academiei, 
președintele Consiliului național al 
inginerilor și tehnicienilor, și studen
ta Ana Martinciuc, secretara comi
tetului U.T.C. al institutului.

★

Vineri la amiază a fost semnată 
înțelegerea de colaborare pe anii 
1969—1970 între Uniunea scriitorilor 
din Republica Socialistă România și 
Uniunea scriitorilor din R. D. Ger
mană. Documentul prevede, printre 
altele, organizarea de manifestări 
culturale reciproce, schimburi de 
informații și materiale documenta
re. vizite de scriitori, sprijinirea 
traducerilor din literatura țărilor 
respective. Documentul a fost sem
nat de Virgil Teodorescu, vicepre
ședinte al Uniunii scriitorilor din 
România, și de Walter Gorrisch, îm
puternicit al Uniunii scriitorilor din 
R. D. Germană.

★

Cunoscuta soprană Virginia Zeani 
a apărut vineri seara în rolul Mimi 
din opera „Boema" într-un spectacol 
prezentat de colectivul Operei Ro
mâne pe scena sălii Palatului Repu
blicii Socialiste România.

(Agerpres)

Prezentarea de condoleanțe 
la Cancelaria ambasadorului 
Republicii Democratice Congo

Vineri la amiază. Ion Cosma. 
membru al Consiliului de Stat, si 
Vasile Gliga. adjunct al ministrului 
afacerilor externe, au semnat în re
gistrul de condoleanțe deschis la 
Cancelaria ambasadorului Republicii 
Democratice Congo la București în 
legătură cu încetarea din viată a 
fostului președinte al R. D. Congo. 
Joseph Kasavubu. „

, j, „ (Agerpres)
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In dezacord cu vremea, cu rațiunea
* ■>

(Urmare din pag. I)

Pentru atingerea acestor. teluri 
n-au fost precupețite nici fondurile, 
nici presiunile, nici acțiunile de na
tură să sporească încordarea și să 
aducă omepirea nu o dată „pe mar
ginea prăpastie! războiului" — pentru 
a folosi expresia unuia din autorii 
și promotorii „războiului rece", J.F. 
Dulles. Merită amintită o singură ci
fră : cheltuielile militare făcute de 
N.A.T.O. de ia înființarea sa de
pășesc 1 200 miliarde de dolari. Or, 
s-a calculat că numai cu cheltuielile 
pe un singuT an ar fi putut fi ferti
lizate 12 deșerturl de importanța Sa- 
harei. Se înțelege ce povară constituie 
aceste cheltuieli îndeosebi pentru 
țările mijlocii și mici. La acestea 
se adaugă prezența trupelor străine 
pe teritoriile altor state, împînzirea 
țărilor Europei occidentale și a al
tor continente cu baze militare etc.

Cu toată această activitate profund 
contrară intereselor popoarelor, re
zultatele scontate de inițiatorii 
N.A.T.O. nu au fost atinse. Noua o- 
rînduire din țările socialiste, depar
te de a fi înfrîntă, s-a consolidat pe 
tărîm politic și economic. Atîtea e- 
xemple — Coreea, Vietnam, Algeria 
Congo, coloniile „portugheze" din 
Africa — arată că. deși a acționat 
ca jandarm colonial, N.A.T.O. n-a 
putut stăvili avîntul mișcării de eli
berare. în interiorul țărilor din 
N.A.T.O.. forțele progresiste n-au 
putut fi înfrînte, partidele comuniste 
și-au sporit influenta.

„Leadershipul" — conducerea ame
ricană în N.A.T.O., soldată cu știr
birea suveranității și lezarea intere
selor țărilor vest-europene — a atras 
după sine rezistența și împotrivirea 
față de politica atlantică a. unor largi 
cercuri ale opiniei publice, inclusiv 
cercuri guvernamentale. în aceste 
cercuri s-a întărit tot mai mult con
vingerea că alianța cu S.U.A., depar
te de a asigura securitatea țărilor 
respective, devine tot mai mult un 
risc, o primejdie. Toate acestea au 
contribuit la ascuțirea contradicți
ilor între parteneri, au făcut ca a- 
cest bloc să ^cunoască o criză cro
nică. căreia îi este caracteristică ten
dința de ieșire de sub tutela ameri
cană și de promovare a unei politici 
conforme propriilor interese. Sînt 
concludente. în această privință, nu 
numai hotărîrea Franței de a se re
trage din structura militară a 
N.A.T.O.. dar și curentele de opinie 
din Canada și Italia, Danemarca și 
Norvegia, Belgia, Olanda și Grecia, 
care consideră rămînerea în N.A.T.O. 
ca fiind dăunătoare intereselor na
ționale șl se pronunță pentru depă
șirea divizării artificiale a continen
tului în grupări militare ostile.

După cum este știut, ca răspuns 
la activitatea agresivă a blocului 
nord-atlantic si includerea în acesta 
a Germaniei occidentale, a fost în
cheiat Tratatul de la Varșovia. Or
ganizația militară a statelor socia
liste a fost concepută ca o organi
zație defensivă deschisă cu o exis
tentă temporară. în însuși textul 
tratatului prevăzîndu-se că el se va 
menține pînă la crearea unui sistem 
general de securitate europeană.

Divizarea Europei în grupări mi
litare opuse a avut ample consecințe 
negative. Pe plan militar s-a ajuns 
la o concentrare, fără precedent în 
timp de pace, a unor forțe armate șl

Cu prilejul celei de-a XXIV-a aniversări 

a eliberării Ungariei de sub jugul fascist

Cocteil oferit de ambasadorul
R. P. Ungare la București

Cu prilejul celei de-a XXIV-a ani
versări a eliberării Ungariei de sub 
jugul fascist, ambasadorul Republicii 
Populare Ungare la București, Jozsef 
Vince, a oferit, vineri la amiază, un 
cocteil în saloanele ambasadei.

Au luat parte tovarășii Gheorghe 
Apostol, Iosif Banc, Dumitru Petres
cu, vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, Ion Baicu, Ion Crăciun, Aurel

★
Cu prilejul celei de-a XXIV-a ani

versări a eliberării Ungariei de sub 
jugul fascist, ambasadorul R.P. Unga
re la București, Jozsef Vince, însoțit 
de membrii ambasadei, a depus vineri 
dimineața coroane de flori la Monu
mentul eroilor luptei pentru liberta
tea poporului șl a patriei, pentru so
cialism, și la Monumentul eroilor so
vietici din Capitală.

La solemnități au participat repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe și Ministerului Forțelor Ar

ipate. La Monumentul eroilor sovie
tici au fost prezenți A. V. Basov, am
basadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești, și membri al ambasadei.

Cu prilejul celei de-a XXIV-a 
aniversări a eliberării Ungariei de 
sub 1ugul fascist, ambasadorul Re
publicii Populare Ungare la Bucu-

Vizitele delegației Partidului 
Eliberării și Socialismului din Maroc
în cursul șederii In țara noastră, 

delegația Partidului Eliberării și So
cialismului, formată din tovarășii 
Aziz Belal, membru al Biroului Na
țional, și Mustafa Azzaoui, membru 
al Comitetului Național ai P.E.S., a 
vizitat unele obiective economice și 
social-culturale : Muzeul de istorie a 
partidului comunist, a mișcării revo
luționare și democratice din Româ
nia; Rafinăria șl Combinatul petro

r
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Timpul probabil pentru zilele 
de 6, 7 și 8 aprilie. In țară : vre
mea va fi în general frumoasă și 
în încălzire ușoară. Cerul va fi 
variabil, exceptînd jumătatea de 
sud-vest a țării, unde va fi mai 
mult noros și vor cădea ploi

\

armamente și la dislocarea unora 
în fața altora, creîndu-se astfel zone 
nevralgice în regiunile de contact ale 
torțelor armate ale celor două gru
pări, cu toate consecințele ce decurg 
de aci pentru menținerea unei stări 
de tensiune și posibilitatea ivirii unor 
crize serioase. Pe plan economic, di
vizarea artificială a continentului a 
favorizat discriminările și barierele 
în domeniul schimburilor. îngreunînd 
circuitul normal al bunurilor și va
lorilor. Pe plan politic, ea a alimen
tat neîncrederea și suspiciunea re
ciprocă în relațiile dintre țările 
membre ale celor două grupări, frî- 
nînd totodată posibilitățile de care 
dispune fiecare țară în parte de a 
dezvolta multilateral relațiile sale 
internaționale, de a-șl aduce o con
tribuție sporită la cauza destinderii 
și păcii.

în această lumină apare 
evident caracterul profund anacro
nic al blocului nord-atlantic și al 
celorlalte blocuri militare imperia
liste. Acest caracter decurge, în pri
mul rînd, din contradicția fundamen
tală dintre linia militaristă reacțio
nară a politicii N.A.T.O. și voința 
tot mai manifestă a popoarelor eu
ropene spre destindere. înțelegere și 
colaborare. întreaga perioadă post
belică demonstrează că politica ..de 
pe poziții de forță", presiunile și 
„războiul rece" — care sînt de esența 
N.A.T.O. — nu numai că nu rezolvă 
problemele internaționale, dar nu fac 
decît să agraveze încordarea. Totoda
tă, realitățile vieții internaționale ău 
pus la ordinea zilei necesitatea im
perioasă a așezării relațiilor inter
naționale pe respectarea scrupuloasă 
a principiilor suveranității și inde
pendenței naționale, egalității în 
drepturi și neamestecului reciproc. 
Experiența pozitivă a vieții politice 
europene din ultimii ani a demon
strat că deosebirile în organizarea so
cială a țărilor nu sînt un impedi
ment pentru statornicirea unor re
lații de bună vecinătate între state 
din Răsăritul și Apusul continentului. 
S-au dovedit întru totul posibile am
plificarea legăturilor economice, cul
turale. tehnico-științifice, dezvolta
rea contactelor la cel mai înalt ni
vel între reprezentanții națiunilor ; 
or, tocmai aceasta duce la îmbună
tățirea climatului politic în Europa, 
la dezvoltarea unor raporturi de în
credere și înțelegere reciprocă — 
premisa primordială a oricărei secu
rități.

Concepția N.A.T.O. șl activitatea 
sa sînt însă Incompatibile cu a- 
ceastă evoluție. Așa cum a observat 
chiar o publicație americană — 
„Saturday Evening Post" — „osifi
cată în structura îngustă In viziune, 
pietrificată în diplomația sa și opusă 
schimbărilor vremurilor în care tră
iesc. N.A.T.O. si-a trăit traiul. As
tăzi. ea este un anacronism".

E adevărat că se vorbește mult în 
cercurile atlantice despre necesitatea 
de „a reforma" și „a adapta" 
N.A.T.O. la realitățile actuale ; dar 
toate rețetele care s-au prescris nu 
modifică esența agresivă a organi
zației pactului atlantic. Concluzia 
majoră este că N.A.T.O. nu-și mai 
justifică cu nimic existența, că, de 
asemenea, securitatea țărilor euro
pene nu rezidă. în existenta grupări
lor militare, ci în statornicirea rela
țiilor normale, sănătoase între state, 
în crearea unui sistem eficient de secu
ritate colectivă. Asa cum a subliniat 

Moga, Nicolae Bozdog, miniștri, Va
sile Șandru, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, conducători ai 
unor instituții centrale și organizații 
obștești, oameni de știință, artă și 
cultură, generali și ofițeri superiori, 
ziariști.

Au participat șefi de misiuni diplo
matice acreditați la București și alți 
membri ai corpului diplomatic.

*
reștl. Jozsef Vince, ■ a rostit o cu- 
vîntare la posturile noastre de 
radio și televiziune.

Delegația de cineaști maghiari, so
sită în tara noastră pentru a parti
cipa la gala filmului din R. P. Un
gară, organizată cu ocazia Zilei na
ționale a Ungariei, s-a întîlnit vi
neri dimineață, la Hotelul Athânâe 
Palace, cil redactori ai presei centra
le. Au fost prezenți, de asemenea, 
reprezentanți ai Asociației cineaștilor 
din România șl ai Ambasadei R. P. 
Ungare la București. Cu acest prilej, 
regizorul Szabo Istvan șl artista 
Solyom Kati au vorbit despre condi
țiile asigurate în Ungaria celei de-a 
șaptea arte în anii de după elibera
re, despre creațiile lor șl producția 
cinematografiei maghiare.

(Agerpres)

chimic Brazi, fabrica „Trlcolana”, 
C.A.P. Otopenl, cartiere noi de lo
cuințe din orașele București șl Bra
șov, precum șl complexul turlstie 
Poiana Brașov.

Delegația Partidului Eliberării șl 
Socialismului a avut, de asemenea, 
întîlniri la Comitetul de Stat al Pla
nificării, Ministerul învățămîntului șl 
la Academia de Studii Economice.

slabe, izolate. Vîntul va sufla 
slab pînă la potrivit. Tempera
turile minime vor oscila între 
zero și 10 grade, iar maximele 
între 8 și 18 grade. Brumă lo
cală în nordul țării, la începutul 
intervalului. în București : vre
mea va fi în general frumoasă 
și se va încălzi ușor. Cerul va 
fi variabil. Tendință de ploaie 
slabă la sfîrșitul intervalului. 
Vînt slab pînă la potrivit. Tem
peratura în creștere ușoară.

ss

recent tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
„drumul cel mai bun pentru asigura
rea păcii și securității internaționale 
nu trece prin divizarea lumii în 
blocuri opuse, ci prin colaborare șl 
contacte neîngrădite între toate ță
rile". Astfel, una jțlin măsurile radi
cale pentru înfăptuirea securității 
europene o constituie lichidarea 
N.A.T.O. și, concomitent, a Tratatu
lui de la Varșovia. Această concluzie 
este împărtășită larg de opinia pu
blică internațională. Poziția României 
este bine cunoscută : țara noastră con
sideră că transformările care au avut 
loc în lume cer ca blocul agresiv 
N.A.T.O. — această piedică în calea 
destinderii internaționale — să dis
pară cît mai curînd și, ca urmare, să 
fie desființat Tratatul de la Varșovia. 
Firește, atîta timp cît există blocul 
nord-atlantic se va menține și Tra
tatul de la Varșovia, iar România, 
ca tară socialistă, va dezvolta cola
borarea cu armatele țărilor frățești, 
pentru a putea face față împreună 
oricărei agresiuni imperialiste.

Desigur, lichidarea blocurilor mili
tare. alte măsuri de destindere milita
ră. cum sînt desființarea bazelor na 
teritoriul altor state, retragerea tru
pelor străine în limitele granițelor 
lor naționale, aplicarea unor măsuri 
de dezarmare, nu pot fi înfăptuite 
lesne ; ele presupun o activitate sus
ținută din partea tuturor statelor 
europene, mari si mici, mobilizarea 
forțelor progresiste, a celor mai largi 
pături ale opiniei publice, la lupta 
pentru înfrîngerea rezistenței ad
versarilor destinderii — reacțiu- 
nea imperialistă, cercurile revanșar
de — pentru realizarea de pași con- 
creți pe drumul spre înfăptuirea 
securității Europei. Țara noastră con
sideră că în momentul de fată este 
imperios necesar ca toate țările să 
depună eforturi pentru continuarea 
și accentuarea procesului de destin
dere, să întreprindă acțiuni construc
tive în scopul normalizării și dezvol
tării relațiilor interstatale, să se ab
țină de la orice ar putea să influen
țeze negativ viața internațională, să 
se folosească orice posibilități pentru 
consolidarea păcii și securității.

în repetate rînduri, țările socialiste 
au arătat că sînt gata pentru lichi
darea concomitentă a celor două 
grupări militare și pentru a deschide 
în fața popoarelor europene o nouă 
alternativă — aceea a stabilirii în 
Europa a unui sistem eficient de 
securitate. Noul Apel adresat de ță
rile socialiste participante la Trata
tul de la Varșovia tuturor țărilor 
europene cheamă la realizarea aces
tui deziderat major. Relevîndu-se ac
tualitatea propunerii de a se con
voca o conferință pentru examinarea 
problemelor securității europene, în 
Apel se arată că „o asemenea confe
rință ar oferi posibilitatea de a găsi 
împreună căile și mijloacele care 
ar duce la lichidarea divizării Euro
pei în grupări militare și de asigu
rare a colaborării pașnice între sta
tele și popoarele europene". în mo
mentul cînd liderii N.A.T.O. încear
că „să relanseze" acest bloc, să re
învie practicile „războiului rece", 
Aoelu! statelor socialiste la acțiuni 
concrete în favoarea destinderii, la 
înfăptuirea măsurii radicale a desfi
ințării blocurilor este menit să aibă 

< un profund ecou în rîndul tuturor 
forțelor care năzuiesc fierbinte spre 
destindere, pace și o reală securitate.

■



viața internațională
CANADA

INTENȚIONEAZĂ 
SĂ REDUCĂ
EFECTIVELE - 

TRUPELOR SALE
DIN EUROPA '
declară premiera! 

Trudeau
F OTTAWA 4 (Agerpres). — Primul 

ministru al Canadei. Pierre Tru
deau. a anunțat joi. în cadrul u- 
nei conferințe de presă ținute la 
Ottawa, că tara sa intenționează să 
reducă efectivele forțelor armate 
staționate în Europa occidentală, în 
care scop vor avea loc consultări cu 
aliatii din cadrul N.A.T.O. în cursul 
săptămînilor următoare. Afirmînd că 
guvernul canadian „va continua să 
facă parte din alianța nord-atlan- 
tică". Trudeau a spus că va fi e- 
laborată o nouă orientare a poli
ticii canadiene față de N.A.T.O., care 
prevede să se acorde prioritate a- 
sigurării securității si integrității 
propriului teritoriu, precum și a 
suveranității naționale.

El a subliniat că guvernul cana
dian va acționa în cadrul N.A.T.O. 
pentru continuarea eforturilor în 
scopul realizării unei destinderi în 
Europa.

Referindu-se la relațiile cu S.U.A., 
Trudeau a declarat că vor începe 
negocieri cu Washingtonul și că 
unul din obiectivele acestor consul
tări va fi acela ca toate bazele de 
apărare continentală situate în Ca
nada să fie conduse de ofițeri ca
nadieni. în locul celor nord-ameri- 
cani. cum se întîmplă în prezent în 
unele cazuri.

Corespondentul din Washington 
al agenției Associated Press, John 
Hightower, Bcrie : „Această hotărîre 
este văzută la Washington ca o re
flectare a unul sentiment larg răs- 
pîndit în rîndurile membrilor alian
ței atlantice că țelurile Inițiale ale 
N.A.T.O. s-au perimat. Do aceea, ara
tă el, se manifestă tot mal multe ce
reri în favoarea unei revizuiri fun
damentale a alianței".

Abordînd, în continuare, problema 
consecințelor pe care le va avea a- 
ceastă măsură în S.U.A., corespon
dentul agenției Associated Press 
scrie : „Acțiunea canadiană, care a 
avut loo în preajma aniversării a 20 
de ani de ia înființarea N.A.T.O., a 
atras din nou atenția asupra proble
mei numărului trupelor americane 
(din Europa occidentală n.r.) și va 
face aproape inevitabilă o intensifi
care a presiunilor Congresului în ve
derea reducerii acestor efective".

Corespondentul agenției A. P. rela
tează că, în cursul vizitei făcute săp- 
tămîna trecută la Washington, pre
mierul canadian, Pierre Trudeau, l-a 
informat pe președintele Nixon că 
este supus unor presiuni puternice, 
atît în guvern cît și în parlamen
tul din Ottawa, pentru a rupe com
plet toate legăturile cu N.A.T.O.

Japonia. Zilele trecute, peste 4 000 de coreeni care locuiesc la Tokio au 
demonstrat pe străzile orașului împotriva prezenței americane în Coreea 

de sud și a zborurilor avioanelor mi litare ale S.U.A.

VIETNAMUL DE SUD

Obiectivele americano- 
saigoneze atacate de patrioți

SAIGON 4 (Agerpres). — In cursul 
nopții de joi spre vineri, forțele Fron
tului Național de Eliberare din Viet
namul de sud au atacat instalațiile 
militare deținute de forțele americano- 
saigoneze în orașul Kien Tuong, la 77 
kilometri de Saigon. Totodată, patrio- 
ții au lansat rachete asupra taberei de 
la Phuoc Vinh a primei divizii aero
purtate americane. Noi ciocniri între 
unități ale F.N.E. și trupele inamice 
au avut loc, de asemenea, la numai 
25 kilometri de Saigon, precum și în 
delta Mekongului.

Bombardierele gigantice americane 
„B—52” au efectuat în ultimele 24 
de ore raiduri în provinciile Tay Ninb 
și Long An.

★
NEW YORK. — Luînd cuvîntul la 

Universitatea Pennsylvania, fostul

senator american, Wayne Morse, a 
criticat poziția delegației americane 
Ia convorbirile de Ia Paris, care, 
după părerea sa, nu acționează în 
sensul progresului acestor convor
biri. Morse a cerut, de asemenea, în
cetarea intervenției militare ameri
cane In Vietnam.

După prima reuniune 
cvadripartită cu privire 
la Orientul Apropiat

NEW YORK 4 (Agerpres). — La 
reședința particulară a ambasadoru
lui Franței la O.N.U., Armand Be
rard. a avut loc joi prima reuniu
ne a reprezentanților celor patru 
mari puteri consacrată examinării 
mijloacelor de a se obține o solu
ționare politică, pe căi pașnice. . a 
conflictului din Orientul Apropiat.

După convorbiri, care au durat 
peste 4 ore, participant!! la a- 
ceastă reuniune au dat publicității 
un comunicat în care se subliniază 
că problema examinată „a fost a- 
bordată pornindu-se de la rezolu
ția Consiliului de Securitate din 
22 noiembrie 1967, pe care o ac
ceptă si o sprijină în întregime". El 
„au reafirmat sprijinul lor fată de 
misiunea ambasadorului Jarring" — 
se spune mai departe în comuni
cat.

„Cele patru mari puteri — arată 
documentul difuzat — sînt de a- 
cord că situația din Orientul A- 
propiat este gravă si urgentă șl nu 
trebuie să se permită ca ea să 
compromită pacea si securitatea in
ternațională". Anuntîndu-se că în 
cursul primei întîlniri au fost a- 
bordate probleme de fond si s-a 
început definirea domeniilor asupra 
cărora există un consens general, 
comunicatul relevă că discuțiile au 
reflectat „grila comună de a se 
realiza progrese grabnice" si indică 
faptul că secretarul general al 
O.N.U.. U Thant, va fl informat pe

evoluției convorbirilor 
particulare si confi- 
mentionat. de aseme- 
fl menținute contacte

iara asupra 
care vor fl 
dentiale. S-a 
nea, că vor 
cu toate părțile Interesate.

Viitoarea reuniune va avea loc la 
8 aprilie.

★
A.F.P., cltînd surse Informate ale 

O.N.U., anunță că Gunnar Jarring, 
reprezentantul secretarului general 
U Thant în Orientul Apropiat, își va 
relua funcțiile de ambasador al Sue
diei în U.R.S.S. în cursul lunii apri
lie și va rămîne Ia Moscova în aș
teptarea unei evoluții a situației din 
Orientul Apropiat și a consultărilor 
cvadrlpartite.

★
CAIRO 4 (Agerpres). — Potrivit 

unul comunicat dat publicității de 
statul major al armatei R.A.U., dea
supra Canalului de Suez a avut loc 
vineri dimineața un duel de artilerie 
între forțele egiptene și lsraeliene, 
pe un front de 60 de kilometri. Co
municatul menționează că unități 
lsraeliene au deschis focul în regiu
nea Suezului, iar forțele egiptene au 
ripostat.

★
TEL AVIV 4 (Agerpres). — Un co

municat militar dat publicității la 
Tel Aviv menționează că vineri, la 
ora 10,30 (ora locală), forțele egipte
ne au deschis focul asupra forțelor 
lsraeliene staționate în zona Mitleh. 
Forțele lsraeliene au ripostat.

sgențife de presă
Un proiect de lege
vede limitarea concesiunilor făcuteprevede

societăților străine a fost depus în 
Parlamentul turc. In proiect se cere 
ca după expirarea actualelor acorduri, 
societățile străine să nu mai obțină 
aprobări pentru licențe de explorări 
geologice. Se intenționează ca întrea
ga activitate de cercetări geologice 
să fie încredințată Institutului de cer
cetări geologice turc. In special se au 
în vedere zăcămintele de petrol din 
nord-estul Turciei.

CONGRESUL P. C.
DIN FINLANDA

HELSINKI 4 (Agerpres). — La cel 
de-al 15-lea Congres al P.C. din 
Finlanda, vineri au început dezba
terile pe marginea raportului Comi
tetului Central, prezentat de Viile 
Pessi, secretar general al partidului. 
Vorbitorii au relevat aspecte ale 
luptei P.C. din Finlanda pentru de
mocrație. pace si progres social.

In continuarea lucrărilor. Aarne 
Saarinen, președintele partidului, a 
prezentat proiectul noului program 
al Partidului Comunist din Finlan
da, iar Leo Suonpiaa, membru al 
Biroului Politic al C.C.. a prezentat 
un raport cu privire la noul statut 
al partidului.

★
tovarășul Gheorghe 
al Comitetului Exe-

La 4 aprilie.
Stoica, membru
cutiv al C.C. al P.C.R.. membru al 
Biroului Executiv al Consiliului Na-

tional al Frontului Unității Socialis
te. si Vasile Potop, membru al C.C. 
al P.C.R., secretar al Consiliului 
Național al Frontului Unității Socia
liste. care participă la lucrările celui 
de-al 15-lea Congres al Partidului 
Comunist din Finlanda, au avut o 
întîlnire cu conducerea Uniunii De
mocrate a poporului finlandez 
(U.D.P.F.). La întîlnire au participat 
Ele Alenius, președintele U.D.P.F., 
Paavo Aitio, președintele Consiliului 
Uniunii, si Aimo Haapenen. secretar 
general al U.D.P.F. In timpul între
vederii. care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, a avut loc un 
schimb de păreri cu privire la dez
voltarea contactelor si relațiilor în
tre Frontul Unității 
Republica Socialistă 
Uniunea democrată a
landez.

Socialiste din 
România si 

poporului lin

FESTIVITĂȚILE
DE LA BUDAPESTA

BUDAPESTA 4. — Corespondentul 
Agerpres, Al. Pintea, transmite : Cu 
prilejul celei de-a 24-a aniversări a 
eliberării țării, la Budapesta a avut 
Ioc o mare demonstrație a tineretului 
la care au participat 10 000 de tineri, 
precum și numeroși locuitori ai ora
șului.

în tribuna oficială din fața monu
mentului Iul Lenin din Piața Parăzl-

@ B H m

transmit
Cu ocazia vizitei pe care o face în Olanda George 

MaCOVeSCU prim-adjunct al ministrului afacerilor externe, ambasadorul 
României la Haga, George Elian, a oferit un dejun. La dejun au participat 
Joseph Luns, ministrul afacerilor externe al Olandei, E. Schiff, secretar general, 
J. A. de Ranitz, director general al afacerilor politice, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe al Olandei. A fost prezent ambasadorul Olandei la 
București, Dyrk van Eysinga. In timpul vizitei în Olanda a primului adjunct al 
ministrului afacerilor externe al României au avut loc convorbiri la Ministerul 
Afacerilor Externe al Olandei, care s-au desfășurat într-o atmosferă cordială.

NICI 0 PERSPECTIVĂ

Este puțin probabil 
ca premierul Wilson să 
realizeze în cîteva zile 
ceea ce nu a reușit, 
după repetate tentati
ve, Conferința O.U.A. 
și cea a Common- 
wealthului — estimau 
observatorii politici 
înaintea deplasării pri
mului ministru britanic 
în Nigeria. Această a- 
preciere s-a dovedit e- 
xactă. De altfel, Wil
son a și arătat în mo
mentul sosirii la Lagos 
că scopul călătoriei 
sale „nu este acela de 
a cerceta modalități de 
intervenție în chesti
uni care nu pot fi re
glementate decît de 
nigerieni înșiși", ci de 
a se informa la fața 
locului asupra evoluți
ei conflictului intern 
nigerian, de a exprima 
„îngrijorarea poporu
lui și parlamentului 
britanic” față de di
mensiunile tot mai 
mari ale acestui război 
fratricid.

Deci, fără să schim
be datele esențiale ale 
situației, turneul pre
mierului Wilson a pri
lejuit reliefarea într-o 
formă sau alta a acelor 
elemente care împie
dică încetarea acestui 
„război fără fronturi", 
ce durează de 20 de 
luni și în care și-au 
pierdut viața aproxi
mativ 2 milioane de 
oameni.

Unul din elementele 
fundamentale care a 
generat actuala situa
ție și care alimentea
ză conflictul este, fără 
îndoială, legat de bo-

gafele zăcăminte 
petrol în provincia es
tică (care ulterior și-a 
luat numele „Biafra"), 
locuită de tribul ibo și 
de amestecul străin de
terminat de existența 
acestor resurse. Con- 
turîndu-se la început 
doar ca o sumară „o- 
perațiune de poliție" 
conflictul nigerian pare 
a avea puține șanșe de 
soluționare într-un vii
tor apropiat.

Situația dramatică 
din federația nigeriana 
a determinat în ulti
mul timp diverse orga
nizații internaționale și 
personalități politice 
să intervină pentru gă
sirea mijloacelor în ve
derea încetării ostilită
ților și aducerii părți
lor în jurul mesei tra
tativelor. Așa, de pildă; 
la Addis Abeba se în
registrează din nou o 
activitate intensă în 
cadrul Comitetului con
sultativ al O.U.A. pen
tru reglementarea pro
blemei nigeriene. In a- 
cest context pare a se 
înscrie și popasul făcut 
de premierul Wilson la 
Addis Abeba, uncle a 
discutat cu împăratul 
Haile Selassie, preșe
dinte al 
tet.

Există 
aducerea problemei ni
geriene în fața Națiu
nilor Unite sau a Con
siliului de Securitate. 
Fostul președinte al 
statului federal nige
rian, dr. Namdi Aziki- 
we, a prezentat un plan 
de 14 puncte, potrivit 
căruia pentru restabi-

acestui Comi-

voci care cer

lirea păcii în Nigeria 
ar fi necesară institui
rea unui comitet for
mat din ’ 19 membri 
permanenți și neper- 
manenți ai Consiliului 
de Securitate și țări ce 
fac parte din O.N.U., 
care să elaboreze o 
formulă de încetare a 
conflictului. De aseme
nea, senatorul ameri
can Charles Goodel, 
care a făcut de curînd 
o vizită în Nigeria, 
unde s-a întîlnit atît 
cu generalul Gowon, 
șeful statului federal, 
cît și cu conducătorul 
Biafrei, colonelul Ojuk- 
wu, a cerut intensifi
carea eforturilor Națiu
nilor Unite pentru o 
încetare a focului, alt
minteri existînd perico
lul „dispariției în lunile 
următoare a peste un 
milion de femei și co
pii biafrezi".

O reglementare fi
nală încă nu se contu
rează. S-ar părea, totuși, 
că ambele părți mani
festă o anumită recep
tivitate față de ideea 
unei „federații libere" 
sau confederație.

Cercurile politice 
fricane consideră 
orice soluție trebuie
țină seama de respecta
rea unității poporului 
nigerian și în același 
timp să elimine ameste
cul acelor grupuri de 
interese care caută 
să-și asigure poziții 
preponderente pentru a 
putea exploata nestîn- 
jenite resursele petro
liere din estul țării.

PAKISTAN

S. U. A.
EVACUEAZĂ 
BAZA DE LA 

PESHAWAR
CARACI 4 (Agerpres). — Intr-o 

informație transmisă din Pakistan, a- 
genția Associated Press anunță că 
forțele militare aeriene ale S.U.A. au 
început să demonteze baza de co
municații de la Peshawar, din nord- 
vestul Pakistanului.

Agenția precizează că instalațiile 
de radar și telecomunicații au și 
fost demontate, iar echipamentul gieu 
.urmează să fie îmbarcat pe nave 
pentru a fi' trimis în Statele Uni
te. Operațiunile de demontare ur
mează să se încheie pînă în luna 
iunie, cînd expiră contractul de în
chiriere pe termen de 10 ani sem
nat între Statele Unite și Pakistan 
cu privire la baza de la Pesha
war.

De menționat că reprezentanți ai 
forțelor militare aeriene ale S.U.A 
au făcut demersuri în vederea pre
lungirii acestui contract, dar au în- 
tîmpinat rezistența autorităților pa
kistaneze.

★
Generalul Yahia Khan, președinte

le Pakistanului, a anunțat joi for
marea unui „consiliu administrativ", 
transmite agenția France Presse, ci
tind surse oficiale pakistaneze. Noul 
organism este format din președin
tele țării și din trei adjuncți di- 
recți: generalul locotenent Abdul Ha
med, șeful statului major general, 
viceamiralul Hassan, comandantul 
marinei, și mareșalul aerului, Nur 
Khan, comandantul șef al forțelor 
aeriene.

Ministrul relațiilor ex
terne al Republicii Ar- 
gentlnU; Nicanor Costa Men
dez, a sosit vineri la Roma, într-o 
vizită oficială. El va avea întrevederi 
cu oficialitățile guvernului italian asu
pra unor probleme privind relațiile 
dintre cele două țări și va fi primit 
de Papa Paul al VI-lea.

Adunarea Mională a 
Franței a intrat în vacanță 
pînă la 29, aprilie, deci pînă după refe
rendumul cu privire la reforma regio
nală și transformarea Senatului. Hotă- 
rîrea de întrerupere a lucrărilor Adu
nării Naționale a fost adoptată joi sea
ra, la cererea majorității guvernamen
tale, într-o ședință foarte agitată. Opo- 

. ziția a votat împotriva acestei hotărîri, 
deoarece dorește să aibă loc o dezba
tere parlamentară cu privire la refe
rendum.

Vaclav Pleskoî, secretar d« 
stat la Ministerul Afacerilor Externe al 
R. S. Cehoslovace, care s-a înapoiat 
din vizita făcută la Paris, a declarat 
unui corespondent al agenției C.T.K. 
că convorbirile avute în capitala fran
ceză au urmărit în primul rînd .resta
bilirea relațiilor culturale, tehnice ți 
economice, precum și a dialogului po
litic dintre Cehoslpvacia și Franța. 
Totodată au fost abordate probleme 
privind securitatea europeană și posi
bilitatea convocării unei conferințe eu
ropene în această problemă, precum ți 
diferite aspecte ale situației internațio
nale actuale. Convorbirile vor fi conti
nuate în luna mai a.c. la Praga.

Comitetul O.N.U. pentru 
decolonizare (comitetul celor 24) 
a hotărît ca viitoarea sa ședință să aibă 
loc cu începere de la 5 mai în capitala 
Zambiei și respectiv Tanzaniei.

„Cosmos-276" și „Cos- 
mos-277". La 4 tn Uniu
nea Sovietică au fost lansați sateliții 
Artificiali ai Pămîntului „Cosmos-276" 
și „Cosmos-277", destinați continuării 
explorării spațiului cosmic, potrivit pro
gramului anunțat anterior de agenția 
TASS.

a- 
că 
să

Dumitru POPA

Poziții realiste 
în problema 
germană

BONN 4 (Agerpres). — In R. F. a 
Germaniei tot mai multe cercuri po
litice se pronunță pentru abordarea 
realistă a problemei germane. Două 
organizații ale Partidului social-demo
crat au adoptat rezoluții în care se 
pronunță pentru recunoașterea Repu
blicii Democrate Germane. Congresul 
extraordinar al Partidului liber-demo- 
crat din landul Baden Wurttemberg, 
care a avut loc recent la Karlsruhe, a 
adoptat o rezoluție care, printre altele, 
cere recunoașterea celor două state 
germane ca parteneri egali în drep
turi, renunțarea la pretențiile de unic 
reprezentant al poporului german ale 
guvernului de la Bonn și la doctrina 
Hallstein.

Un nou guvern a fost format 
joi în Republica Arabă Yemen. In 
fruntea acestuia se află fostul prim- 
ministru și comandant al forțelor ar
mate, Hassan Al Amri.

Premierul portughez Mar- 
cello Caetano va efectua un turneu 
prin coloniile portugheze din Africa, 
Guineea portugheză, Angola și Mo- 
zambic. Este prima vizită a unui pre
mier portughez în aceste colonii din 
ultimii 50 de ani. Scopul vizitei este 
examinarea la fața locului a situației 
din aceste teritorii, unde se desfășoară 
de ani de zile o puternică mișcare de 
eliberare națională.

Lucrările sesiunii Comite
tului mixt interguverna- 
mental iugosiavo-sovietic 
de colaborare economicăau 
început la Belgrad. Comitetul exami
nează rezultatele și posibilitățile cola
borării și specializării în diferite ramuri 
ale industriei. Se face, de asemenea, o 
apreciere a schimburilor de mărfuri 
dintre cele două țări în cursul anului 
trecut și vor fi examinate perspectivele 
comerțului reciproc în acest an.

Două măsuri restrictive 
în domeniul monetar, 
rizate de agenția Reuter drept anti-in- 
flaționiste, au fost anunțate de oficiul 
federal de rezerve al S.U.A. Este vorba 
de majorarea de la 5,5 la 6 la sută a 
taxei de scont și de majorarea cu 0,5 
la sută, adică cu 650 milioane dolari, 
a nivelului rezervelor celor 6 000 de 
bănci care formează sistemul federal 
de rezerve. Noua taxă de scont este 
cea mai ridicată din ultimii 40 de ani.

Austria. Campania electorală 
pentru alegerile municipale din 
Viena, care vor avea loc la 27 
aprilie, este în toi. Pe un șan
tier, muncitorii au afișat pe o 
schelă înaltă o pancartă cu in
scripția „Wâhlt K.P.0.*. („Vo- 

taji P.C. din Austria")

Guvernul japenez s-a întru- 
nit vineri pentru a examina raportul 
lunar asupra evoluției economiei în an
samblu. Participanții au remarcat ten
dința de încetinire a ritmului de dez
voltare în unele sectoare ale economiei. 
Primul ministru, Eisaku Sato, a cerut 
aplicarea unor „măsuri de precauție", 
îndeosebi în domeniile financiar și 
bancar, pentru a putea fi oprite la 
timp tendințele de frînare a ritmului 
de dezvoltare a economiei.

-

La casa centrală a ziariști
lor din Moscova a avut loc o 
seară dedicată împlinirii a 150 
de ani de la nașterea lui Dimi- 
trie Bolintineanu. Despre viata 
și opera scriitorului român au 
vorbit candidata în științe I. 
Kojevnikov și A. Sadețkaia. A 
luat cuvîntul. de asemenea. 
Chiriac Bucur, secretar al am
basadei Române la Moscova. 
Studenti sovietici, care studiază 
limba română la universitatea 
din Moscova, au recitat. în lim
ba română si rusă, din versu
rile lui Dimitrie Bolintineanu.

Guvernatorul steului 
NeW York, Nelson Rockefeller, va 
începe la 11 mai un turneu în țările 
Americii Latine, în calitate de repre
zentant special al președintelui Richard 
Nixon.

In baza lurai contract cu 
guvernul kuweiUra, societatea 
franceză „Alstkom" va construi pe teri
toriul Kuweitului cinci uzine pentru 
desalinizarea apei de mare.

Cel mai mars radio- 
telescop din lume se con- 
struiește în prezent în localitatea 
olandeză Westerbork. Cu ajutorul 
lui se vor stabili sursele de radio- 
unde aflate la foarte mari distan
țe. Instalațiile radiotelescopului se 
întind pe o lungime de 1,5 km. 
El urmează să fie dat în folosință 
la sfîrșitul acestui an.

Convorbiri BouteHika - Cagiayangil. In caPitala AIseriel 
au început convorbirile oficiale dintre ministrul algerian al afacerilor externe, 
Abdelaziz Bduteflika, și ministru] de externe al Turciei, Ihsan Sabri Cagla- 
yangil. înainte de începerea convorbirilor, Bouteflika a declarat că actuala 
vizită în Algeria a, ministrului de externe turc va contribui la dezvoltarea schim
burilor bilaterale în domeniile economic și cultural. Evocînd politica externă 
a statului turc, Cagiayangil a arătat că „preocuparea principală care se găsește la 
baza acestei politici este salvgardarea păcii și găsirea soluțiilor în vederea asi
gurării securității".

Rio de Janeiroeste "rtnal Pa- 
ralizat în urma ploilor torențiale care 
au căzut joi în Brazilia. Cele două 
aeroporturi ale orașului au fost închise 
timp de cîteva ore, iar circulația ru
tieră a fost întreruptă.

„Ghetoul negru" din Chi
cago a devenit din nou teatrul unor 
violențe ce amintesc pe cele din anul 
trecut și care s-au soldat cu arestarea 
a peste trei mii de persoane din rîn- 
dul populației de culoare.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA t București Piața „Scînteil". Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se Iac la oilclile poștale șl dlfuzorll din întreprinderi șl Instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Sclntell

lor au luat loc Losonczi Pal, președin
tele Consiliului Prezidențial al Repu
blicii Populare Ungare, membri al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U., 
membri ai guvernului, conducători 
ai organelor locale de partid și de 
stat, veterani ai mișcării muncitorești 
-din Ungaria, reprezentanți ai unor 
delegații de tineret din țările socia
liste sosite pentru a lua parte la 
festivitățile consacrate eliberării Un
gariei.

A avut loc o demonstrație sportivă 
în cadrul căreia mii de tineri, elevi, 
studenți, muncitori îmbrăcați în cos
tume viu colorate au prezentat exer
ciții de gimnastică. A avut loc apoi 
tradiționala festivitate a aducerii 
steagurilor sub care de-a lungul ani- . 
lor au luptat pentru eliberarea pa
triei lor cei mai buni fii ai poporului 
ungar, steaguri în fața cărora 12 000 
de tineri primiți în ultimul timp în 
Uniunea Tineretului Comunist din 
Ungaria au jurat credință partidului 
și poporului.

în numele Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Socialist Un
gar, Palia! Arpad, secretar al C.C. 
al P.M.S.U., a vorbit tinerilor despre 
însemnătatea zilei de 4 aprilie, ziua 
eliberării poporului ungar, desprS- 
sarcinile care stau în fața tinerel 
generații : pregătirea pentru muncă 
și viață, astfel încît să poată participa 
cu toate forțele la marea operă a 
întregului popor — construirea noii 
societăți socialiste.

★
Cu prilejul sărbătorii naționale, 

vineri seara Consiliul Prezidențial 
al R. P. Ungare a oferit o recepție 
în saloanele clădirii Parlamentului 
din Budapesta. Au luat parte con
ducători de partid și de stat, a! or
ganizațiilor obștești, reprezentanți ai 
forțelor armate ale R. P. Ungare, 
oameni de știință și cultură, fruntași 
în producție, ziariști maghiari și 
străini. Au participat, de asemenea, 
membri ai corpului diplomatic acre
ditați la Budapesta.

PLENARA C.C
AL PM.U.P.

VARȘOVIA 4 (Agerpres). — La 
Varșovia se desfășoară lucrările 
Plenarei C.C. al P.M.U.P., In cadrul 
căreia au fost discutate metodele de 
elaborare a planului în perioada 
1971—1975 și sarcinile în vederea 
creșterii eficacității investițiilor în 
economie. In referatul prezentat ple
narei, Boleslaw Jaszuczuk, membru 
al Biroului Politic, — după ce a scos 
în evidentă rezultatele obținute și 
experiența cîștigată în organizarea 
și conducerea economiei poloneze — 
a făcut o trecere în revistă a rit
murilor de creștere a ramurilor in
dustriale în viitorul cincinal (datele 
au fost prezentate în scris partici- 
panților la plenară). Vorbitorul a 
subliniat, printre altele, necesitatea 
lichidării disproporțiilor existente 
încă între nivelul calității produse
lor poloneze și nivelul produselor 
realizate în țările cu o industria 
dezvoltată.

B. Jaszuczuk a evidențiat în con
tinuare importanța dezvoltării in
dustriei constructoare de mașini si 
a arătat că vor fi organizate combi
nate industriale care să grupeze 
uzine cu profil identic sau care coo
perează între ele pentru asigurarea 
producției șl a unei puternice baze 
tehnico-științifice.

Analizînd situația din domeniul 
Investițiilor capitale, vorbitorul a 
subliniat că aceasta este nesatisfăcă
toare, în primul rînd din cauza de
pășirii cheltuielilor prevăzute pentru 
investiții, întîrzierii în realizarea ca
pacităților planificate ale întreprin
derilor noi intrate în funcțiune șl a 
trasat căile de îndreptare a lipsuri
lor.

Pentru îndeplinirea judicioasă a 
sarcinilor trasate de plenară, a sub
liniat vorbitorul, va fi necesară li
chidarea unor vechi practici și gre
șeli. însușirea de către activul eco
nomic și de partid a perfecționărilor 
propuse în politica investițiilor si în 
noile metode de planificare.

în încheierea dezbaterilor referi
toare la problemele economice a luat 
cuvîr.tul Wladyslaw Gomulka, prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P.

ȘOFIA 4. — Corespondentul Ager- 
pres, Gh. leva, transmite : La Sofia 
a avut loc cea de-a 9-a sesiune 
a celei de-a 5-a legislaturi a Adu
nării Populare a Republicii Popu
lare Bulgaria. Sesiunea a aprobat 
mai multe proiecte de legi în do
meniul economic și al vieții so
ciale.
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