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S-a întîmplat în unele cazuri — si 

în trimestrul I din acest an situa
ția s-a repetat — ca anumite între
prinderi constructoare de mașini să 
nu-și realizeze integral, planul de 
producție, sau la anumite sortimente, 
tocmai din cauza abaterilor mai 
mari sau mai mici de la dis- 
tiplina contractuală a cîtorva fur
nizori de materiale, piese și sub- 
ansamble. furnizori care, din pă
cate, aparțin tot de Ministerul Indus
triei Construcțiilor de Mașini. Evi
dent, „culpa" acestor întreprinderi, 
care în mod sistematic ignorează o- 
bligațiile contractuale, este deosebit 
de accentuată.. Pur și simplu, uni
tățile beneficiare — angajate în rea
lizarea unor pfoduse complexe — nu 
pot la rîndul lor să-și onoreze înda
toririle către alte întreprinderi, sau 
la export, consecințele pentru econo
mia națională fiind nefavorabile.

Cum se spune, firul relațiilor de 
cooperare a fost scurtcircuitat, 
lată-ne la un capăt, al acestui fir.

Uzina de strunguri din Arad a în
cheiat primul trimestru din acest an 
cu un minus de 72 bucăți strunguri 
paralele, din cauza lipsei unor pa
nouri electrice, expediate cu întîr- 
ziere de către „Automatica" — Bucu
rești, precum și a unor motoare e- 
lectrice nelivrate de către „Electro- 
precizia" Săcele. La uzina „Indepen
dența" Sibiu, planul de utilaje pen
tru industria metalurgică nu s-a rea
lizat decît în proporție de circa 70 
la sută și tot datorită neprimirii u- 

. nor tablouri de comandă de la „Au
tomatica". De pe un șantier de la 
Medgidia al industriei construcțiilor, 
ni s-a comunicat că este periclitată 
punerea în funcțiune a două linii de 
ciment. Cauza ? Nelivrarea ansam
blului de 11 panouri de automatiza
re fabricate la „Automatica" 
București.

Și numele uzinei „Automatica" 
vine cu o frecventă obsedantă, 
gîndim, de pildă, și Ia greutățile
petate pe care le-au înregistrat în

Locul de muncă
al agronomului
este la cîmp !
©RITMUL RAPID AL LUCRĂRILOR NU 

JUSTIFICĂ RABATUL LA CALITATE
@ UNDE NU POT PĂTRUNDE TRAC 

TOARELE, SĂ INTRE ATELAJELE!
i

în această campanie agricolă 
de primăvară, mai mult decît în 

J alțl ani, este necesară prezența 
pe teren a specialiștilor, a re
prezentanților organelor județe
ne de partid și de stat. Aceasta 
din mai multe motive. Lucrările 
fiind întîrziate, se impune veri
ficarea de către inginerii agro
nomi a fiecărei porțiuni de te
ren care se poate lucra cu prio
ritate indieîndu-se, totodată, și 
măsurile agrotehnice corespun
zătoare. De asemenea, folosirea 
Intensivă a tractoarelor, dirija
rea lor dintr-un loc în altul, a- 
tragerea tuturor cooperatorilor 
Ia muncă și rezolvarea operati
vă a multiplelor probleme care 
se ridică în actuala campanie 
necesită prezența pe teren a ac
tiviștilor de partid și de stat. în 
general, în aceste zile, organele 
județene și-au mutat centrul ac
tivității lor în unitățile de pro
ducție, unde se pun bazele re
coltei din acest an.

Cu prilejul raidului anchetă 
organizat în județul Dîmbovița 
a reieșit că desfășurarea în ritm 
rapid și de bună calitate a lu
crărilor agricole de sezon, în 
multe cooperative agricole, se 
datoreste aportului specialiști
lor din unități și de la Di
recția agricolă, activiștilor de 
partid care sînt în permanentă 
în mijlocul țăranilor coopera
tori. într-adevăr, în timpul scurt 
de cînd au început lucrările în 
cîmp. în județul Dîmbovița au 
fost însămîntate peste 1 000 ha, 
s-a făcut pregătirea terenului 
pe sute de hectare și s-au plan
tat 40 ha cu pomi. La coopera
tiva agricolă din Dărmănești se 
afla ing. Laurențiu Stroe, di
rectorul direcției agricole. îm
preună cu consiliul de condu
cere a stabilit atît terenurile 
care trebuie lucrate, cît și ce 
măsuri agrotehnice să se aplice. • 
Biroul comitetului județean de 
partid a indicat ca activiștii de 
partid si de stat, tr’m'si în co
mune pentru a sprijini desfă
șurarea lucrărilor agricole de 
sezon, să rezolve cu operativi
tate toate problemele care se 
ivesc, fără s aștepta HjșnpzitH d» 
Ia centru. S-a imprimat astfel 
un stil de muncă operativ, efi-ț 
ciont.

Probleme mult mai grele au 
de rezolvat, în actuala campa
nie, specialiștii și activiștii de 
partid și de stat din județul 
Vaslui. Terenurile fiind situate, 
în general, pe pante se pune 
problema folosirii, alături .de

tractoare, și a atelajelor. Tn- 
tr-o discuție avută pe teren, 
tov. ing. Sergiu Moruga, direc
torul direcției agricole județene, 
și-a exprimat părerea că în 
toate unitățile agricole există 
porțiuni zvîntate. care se pot lu
cra fie cu atelajele, fie și cu 
tractoarele. în acest scop s-au 
dat indicații precise. „Mai 
mult — ne precizează ing. Mo
ruga — noi am prevăzut în 
planul tehnico-organizatoric să 
se treacă și la pregătirea terenu
lui pentru culturile din epoca a 
Il-a și chiar să se însămînțeze 
acestea concomitent cu culturile 
din prima urgență. Pentru a da

Const. CAPRARU 
Manole CORCACI 
Radu APOSTOL
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La semanat pe ogoarele coope
rativei agricole din comuna 

Remuș, județul Ilfov
Foto : Agerpres

producție uzinele mecanice din Ro
man și Plopeni, Fabrica de masini- 
unelte și agregate București și altele, 
din aceeași cauză : livrarea neritmi
că a panourilor pentru automatizări. 
Reluarea de atîtea ori a cazului „Au
tomatica" demonstrează, în primul 
rînd, că această întreprindere ocupă 
un loc central în realizarea produc
ției de către alte uriităti de primă 
importantă în industria constructoare 
de mașini. în al doilea rînd, se vede 
că orice dereglare a mecanismului 
producției la întreprinderea bucu- 
reșteană provoacă o ..reacție în lânt" 
într-o serie de alte unități, care 
se poate solda, așa 
tîmplat de altfel, < 
realizarea planului. 1 
specificul fabricației, 
este legată direct de 
obiectivelor mări

Cu acest fond de 
mentar, ne-am 
„Automatica", 
tari culese de la tehnicianul Traian 
Trică, șef de sector : „Să ni se dea 
materiale și piese la timp și facem 
orice. Nu o dată, oamenii, noștri au 
dovedit că sînt în stare să îndepli
nească sarcini din cele mai dificile. 
Din păcate, în acest an, condițiile 
realizării obligațiilor noastre de plan 
și contractuale nu au fost asigurate". 
Ing. Cornel Căpitan, la rîndul lui, s-a 
simtit dator să adauge : „Să vă arăt 
zeci de panouri începute și abando
nate, sau aproape terminate, la care 
lipsesc însă anumite piese sau apa
rate. Ce putem face ? Degeaba pro
gramăm și organizăm științific pro
ducția. dacă cerința primară a ori
cărei fabricații raționale — buna a- 
provizionare — nu poate fi satisfă
cută". Iar tov. Maria Reghea, munci
toare, ne-a spus : „Uitati, acum am 
lăsat la o parte un panou pentru că 
nu am conectori de 6 mm. Si așa se 
întîmplă aproape zi de zi"...

Credem că nu este greu de in
tuit, după aceste scurte declarații, 
modul în care se desfășoară fabrica
ția la „Automatica". O sumară ilus
trare o oferă neritmicitatea cronică 
a procesului tehnologic : în fiecare 
lună din trimestrul I, aproximativ 
50 la sută dir producția uzinei s-a 
realizat în ultima decadă. Cu toate 
„asalturile’' din ultimele zile, nu s-au 
putut realiza în trimestrul I 18 con
tracte în valoare de 1,1 milioane 
lei; sistemul de programare folosit, 
cum ne spunea un tehnician, este cel 
al... urgentelor care apar în fiecare 
zi. De ce producția acestei moderne 
și importante uzine în angrenajul 
construcției de mașini este dominată 
de arbitrariu în aprovizionare ?

Directorul adjunct al „Automati
cii". tov. Gheorghe Cernevschi, a 
încercat o explicație : „Sîntem o uzi
nă de asamblare, de montaj. Ceea ce 
înseamnă că sîntem legați de mîlni 
și de picioare, cum se snune. de către 
furnizorii noștri. Adică, orice întîr- 

■ __ în
de siguranță sînt

cum s-a în- 
chiar cu ne- 
In sfîrșit, prin 

„Automatica" 
toate șantierele 
de investiții.

... material docu- 
deplasat la uzina 

Notăm primele reia-

PITEȘTI (corespondentul „Scînteii ). — După 
cum se știe, în zona de sud a Piteștiului, con
structorii au adus în faza finală un mare com
binat petrochimic. în componenta acestuia intră 
4 fabrici, care vor produce peste 20 articole : 
polietilenă, etilenă, acrilonitril, benzen, toluen, 
xilen etc. în cadrul combinatului procesul de 
producție va fi în cea mai mare parte automa
tizat.

în ziua de 6 aprilie a.c., întregul colectiv de 
constructori și chimiști a trăit un moment 
solemn : intrarea în probe tehnologice a primului 
cuptor din cele 6 ale complexului de piroliză 
din cadrul acestui combinat petrochimic. i

Cu acest prilej, colectivul Combinatului pe
trochimic Pitești a adresat o telegramă COMI
TETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST 
ROMAN, personal tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care se spune : „Vă raportăm 
că în ziua de 6 aprilie 1969, la orele 23,20, s-a 
introdus materia primă în primul cuptor din com
plexul de piroliză — moment care marchează 
începutul fluxului tehnologic. Cu această ocazie 
vă informăm că lucrările din complexul de piro
liză, cele care asigură utilitățile și deservirile 
generale ale combinatului, sînt practic terminate, 
fn prezent, constructorii și montorii își concen
trează eforturile pentru terminarea lucrărilor la 
fabrica de polietilenă și complexul acrilonitril 
în scopul integrării, în cursul trimestrului II a.c., 
a tuturor instalațiilor în ansamblul general al 
combinatului. Vă asigurăm, tovarășe secretar 
general, că întregul colectiv al Combinatului pe
trochimic Pitești este mobilizat pentru îndeplini
rea exemplară, cît mai grabnică, a parametrilor 
proiectați pentru instalațiile ce se pun In func
țiune".

Dacă te afli dimi
neața pe vastul platou 
industrial al lașului, ce 
însoțește cu o salbă de 
mari construcții malul 
drept al Bahluiului, poți 
»ă auzi explozia sonoră 
a sirenelor de fabrică. 
Cei obișnuiți cu ele 
le cunosc după înălți
mea sunetului, după 
timbrul lor specific. De 
curînd, un glas vi
brant de sirenă s-a 
adăugat acestui 
cert matinal obișnuit, a- 
nunțînd apariția unei 
noi uzine, cea de fibre 
sintetice. Pe șoseaua 
lungă de cițiva kilo
metri, străjuită de' hale 
și turnuri, într-o succe
siune care pare fără 
sfîrșit, identificarea 
noului obiectip se face 
după coloanele înalte 
și argintii ale chimiei 
devenite atît de famili
are în peisajul nostru 
industrial.

Ce reprezintă, în 
fond, această nouă uzi
nă a lașului și a țării ? 
După 
rie 
lașul 
fetă .___ .
a fabricării fibrelor sin
tetice. în această evo
luție scurtă dar bogat 
ramificată — stufos „ar
bore genealogic" al im
petuoasei petrochimii 
românești — fabrica de 
dimetiltereftalat (sau 
mai pe scurt DMT) in
trată de curînd în func
țiune la Brazi, este în
ceputul unui mare ciclu 
de fabricație :. de la li
chidul vîscos la costu
mul elegant din lină ar
tificială.

Polietilentereftalat, ia
tă un nume lung din 
tehnologia acestei fi
bre poliesterice — nu
mită TEROM — care în 
curînd va deveni tot atît 
de obișnuită ca și lina 
și bumbacul. In fața 
noastră, în biroul ingi- 
nerului-șef, un mare ta
bel prezintă gama în
tinsă și divers ramifi
cată a utilizărilor fi
brei : de la stofele ter
gal pentru costume la 
materialul din care se 
vor confecționa genți 
de voiaj, de la lenjerie

con-

la ciorapi, de la mănuși 
la blănuri, de la plușuri 
la articole tehnico-sani- 
tare. Cu greu am putea 
găsi — oricît am fi de 
inventivi — vreun obi
ect uzual care să nu 
poată fi făcut din a- 
ceastă pastă albă și lu
cioasă, al cărei drum ■ 
tehnologic de la A la Z 
îl urmărim pe tablouri 
de comandă, imagintn- 
du-ne mișcarea interi
oară a compușilor chi
mici. Retortele și coloa
nele sînt niște materia
lizări uriașe ale

PE PLATFORMA 
INDUSTRIALĂ 
A IAȘULUI

spectaculoase lecții de 
chimie la care asistăm.

— Dar nu e numai 
atît, ni se spune. Im
portante sînt și calită
țile fibrei, toate atin- 
gînd pragul superior de 
performanță : șifonare, 
contractare, vivacitate, 
tușeul. Combinațiile cu 
lina și bumbacul creea
ză tot atîtea sorturi noi 
de țesături.

Fibra este neverosi
mil de pufoasă, la a- 
tingere, ai senzația că 
ai pus mîna pe un fulg, 
poate de aceea palmele 
se răcoresc atingîndu-i 
netezimea; albul este 
imaculat și intens. Ba
loturile voluminoase 
sînt ușoare, sfidînd le
gile cunoscute ale pro
porțiilor și masei. Fi
brele se întind de-a 
lungul halelor, trecînd 
prin zeci de operațiuni, 
acoperind tavanul cu o 
mișcătoare pînză de 
păianjen. Kilometrii de 
fibră pornesc de unde
va și ajung la finiș, ai 
zice fără intervenția o- 
mului, singure, într-o 
curgere de perpetuum 
mobile. Uimitoare le 
este înfățișarea, uimi
toare proprietățile și u- 
tilizările.

Acest nou produs

românesc s-a născut în 
retortele laboratoarelor 
din lașul universitar 
care va sprijini uzina 
cu specialiști și soluții 
tehnologice. Dar noul 
produs este, mai ales, 
o creație colectivă ce 
atestă forța industriei 
noastre, uriașele ei po
sibilități de înnoire și 
diversificare în con
stantul și rodnicul e- 
fort de valorificare 
superioară a resurselor 
naturale ale țării. U- 
zina de fibre sintetice 
este încă în perioada 
de probe. Probele sînt 
încununate de succes și 
sute de tone de fibră 
au luat, înainte de 
vreme, drumul țesă- 
toriilor. Deși vorbim 
despre o avanpremie
ră, prima șarjă și-a 
dovedit mai de mult 
calitățile, pe care se 
sconta, iar rodajul in- <.
stalațiilorl este pe cale c
să ia sfîrșit.

Spuneam că, de fapt, 
lungul drum de fabri- 22
cație al fibrei începe la 2?
Brazi. De acolo se li- <<
vrează componența de 
bază a produsului finit. \\
Insă apariția uzinei din >>
Iași n-ar fi fost posibi- 22
lă fără acumularea ex- 22
perienței de, la Săvi- <<
nești, fără verificarea \\
integrală, timp de >>
multi ani, în țesătorii, 22
fabrici de confecții și 22
pe piață, a produselor <<
realizate din fibre sin- 
tetice. Acolo, la Săvi- 
nești, la loc de cinste >>
se află caprolactama,. 22
Un fel de literă A în 22
alfabetul fibrelor sinte- <<
tice. Acolo s-a creat <\
melana. Acolo, la loc Ss
de cinste, stă fibra po- 
liacrilică. Aici, la Iași, 22
tehnologia e modifica- 22
tă ca urmare a schim- <<
bărilor de date în ecu- 
ația de fabricație: SS
alta este materia pri- >>
mă, altele schemele de 2>
lucru, evident, altă dis- 2?
poziție a utilajelor, un <<
alt, superior, grad de \\
automatizare. >>

Radu GHEORGHIU »

Un nou sediu al chimiei moderne : Uzina de fibre sintetice din lași. Aici se naște noul produs — TEROM (Foto : Gh. Vințilă)

OMUL FATĂ IM FATĂ CU EL ÎNSUȘI.
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ÎNGEMĂNAREA CREATOARE
DINTRE VIS Șl REALITATE

COOPERAREA
ECONOMICĂ

ziere în livrări — în condițiile 
.care stocurile __
inexistente — ne dă peste cap toată 
programarea. Cu 
parte din același 
GUAEIA

toate că- am făcut 
grup industrial — 

și din aceeași direcție
Viorel SÂLAGEAN

Orice scriitor este un 
martor al timpului său. al 
existentei societății din 
care face parte, și. toc
mai de aceea, ca martor, 
nu poate depune în fals. 
Trebuie să afirme adevă
rul vieții. Adevărul libertă
ții creatoare, al libertății 
autentice a omului de artă 
— pe care le respectă și le 
asigură ideologia marxistă, 
statul socialist. în speță, al 
nostru.

Este vorba de un climat 
de libertate spirituală, a- 
cea libertate care îngăduie, 
generează, „umana 
noaștere". rădăcinile 
seoiogice care duc
straturile adinei ale condi
ției umane. înălțînd co
roană în zonele etice cele 
mai respirabile, condiția și 
climatul omului nou. al so
cietății evoluate, eliberate 
de lesturile trecutului. Bi
neînțeles, această eliberare 
nu include ideea și acțiu
nea aruncării peste bord a 
tot ce aparține trecutului. 
Asupra acestui lucru este 
aproape inutil să mai in
juste cineva, opinia generală 
fiind de mult statornicită.

cu- 
gno- 

în

i dezbaterea specialiștilor
EFICIENȚA CERCETĂRII 
ÎN ȘTIINȚELE TEHNICE

i FACTOR AL ÎNTĂRIR
SECURITĂȚII EUROPEN

Convorbire cu lanez STANOVNIK,
secretarul executiv al Comisiei .economice a O.N.U. pentru Europa

<

Secretarul executiv al Comisiei economice a Națiunilor Unite pen
tru Europa, lanez Stanovnik, este autorul njal multor lucrări privind 
problemele economice mondiale și ale țărilor în curs de dezvoltare. 
Om politic și economist reputat, I. Stanovnik este din 1963 secre
tar executiv al Comisiei economice a O.N.U. pentru Europa, instituție
de prim ordin în domeniul cooperării internaționale. Am socotit util 
să (cunoaștem opiniile secretarului executiv al acestei comisii asupra' 
importantelor probleme care vor fi abordate de participanții la sesiu
nea ale cărei lucrări se deschid - -astăzi Ia Geneva.

Radu BOUREANU

Desigur, pentru unii, li
bertatea nu este una, aceea 
acceptată, cîștigată, deși 
păstrată în echilibru etic- 
istoric, ci acea viziune 
subiectivă, din acel unghi 
care subiectivînd îngustea
ză viziunea, dimensiile și 
tenta morală. Tocmai de 
aceea aș vrea să subliniez,

curg la proprlile-mî rațio
namente asupra acordului 
dintre vis și realitate, a 
îngemănării creatoare a a- 
cestor două noțiuni, ci să-l 
citez pe Pisarev, sau mai 
curînd pe Lenin, care, ridi- 
culizînd pe adversarii ca
pacității și dreptului' de a 
visa în comunism, arăta

să relev valoarea etică, fi
lozofică a noțiunii de liber
tate, în legătură cu timpul, 
cu problematica timpului 

. nostru, cu ideea de liber
tate creatoare, de climat 
spiritual, politic deschis de 
era noastră socialistă și de 
ideologia marxistă genera
toare de adevăr, de sensuri 
creatoare pentru umanitate.

Sînt tentat să nu re-

că. înfiorat de asemenea 
mentalitate, își reamintește 
vorbele lui Pisarev, care 
spunea : ....O discordantă
se deosebește de altă dis
cordantă — asta cu privi
re la chestiunea dezacordu
lui dintre vis și realitate... 
Visul meu poate să întrea
că mersul firesc al eveni
mentelor sau poate să o ia 
razna cu totul, într-acolo

unde mersul firesc al eve
nimentelor nu poate să a- 
jungă niciodată. In primul 
caz visul nu aduce nici o 
pagubă, ci poate chiar să 
susțină și să intensifice e- 
nergia omului care mun
cește...

Dacă omul ar fl cu totul 
lipsit de capacitatea de a 
visa tn felul acesta, dacă 
n-ar putea din cînd în cînd 
să o ia înainte și să con
temple cu imaginația sa, 
într-un tablou unitar și 
terminat, tocmai acea crea
ție care abia începe să se 
orînduiască sub mîinile 
sale — atunci hotărît 
nu-mi pot închipui ce l-ar 
îndemna pe om să între
prindă și să ducă la bun 
sfîrșit muncile grele și is
tovitoare în domeniul artei, 
al științei șl al vieții prac
tice..."

La rîndul său, încă 
din 1912. Jean Richard 
Bloch spunea că sen
sul artei, al creației artis
tice trebuie să fie „creator 
de opinie, motor de ac
țiune". Aceasta era si vizi
unea, concepția Iui Romain 
Rolland asupra artei; iden-

— La sesiunea jubiliară din 1967 
Comisiei a fost adoptată o decla

rație careta inaugurat cel de-al trei
lea deceniu al cooperării intereuro- 
pene. Cum apreciați efectele acestei 
declarații asupra evoluției ulterioa
re în domeniul cooperării econo
mice 7

— Neîndoios, declarația a consti
tuit un irțipuls pentru dezvoltarea 
cooperării intereuropene în noi do
menii, îndeosebi în sfera tehnico- 
științifică și a comerțului. Ne pu
tem aștepta, pe de altă parte, ca 
îmbunătățirea situației economice în 
Europa să aibă un efect binefăcător 
asupra întregului comerț internațio
nal. Să nu uităm că partea țărilor 
membre ale Comisiei economice pen
tru Europa reprezintă un procent 
foarte important, în ansamblul schim
burilor comerciale mondiale.

— Cum apreciați perspectivele 
schimburilor comerciale dintre țări
le din răsăritul și cele din apusul 
Europei. Se poate spera într-o mai 
largă dezvoltare a comerțului din
tre țările avînd sisteme economice 
diferite, pe baza egalității între par
teneri, a tratamentului nediscrimina- 
toriu, a reciprocității efective a obli
gațiilor și avantajelor ?

— Fluxul comercial Est-Vest a fost 
în ultimul deceniu unul dintre cele 
mai dinamice curente ale comerțu
lui internațional. Din 1955 schimbu- 
" i au crescut în mod constant cu 

zece la sută anual. Totuși, chiar dacă
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acest procent este foarte important, 
volumul general al schimburilor ră- 
mîne în urma posibilităților pe care 
le oferă potențialul de producție al 
țărilor europene. De aceea, ne pro
punem să intensificăm eforturile în 
cadrul Comisiei economice a O.N.U. 
pentru Europa, în vederea realizării 
unor acorduri care să ducă la lichi
darea tuturor obstacolelor din calea 
comerțului internațional. Prin aceas
ta,1 comisia va contribui implicit la 
crearea unui climat de comprehen
siune și securitate, de destindere și 
bune relații între toate statele conti
nentului nostru.

— In aceeași ordine de idei, ce 
aport poate aduce cooperarea econo
mică șl tehnico-științifică în însănă
toșirea raporturilor dintre statele 
continentului, în realizarea destin
derii și a securității europene ?

— După părerea mea, este evident 
că în condițiile uriașului progres al 
tehnologiei moderne, securitatea sta
telor nu se poate concepe prin izo
lare. Consider că drumul cel mai 
sigur spre o pace durabilă și secu
ritatea tuturor statelor europene 
trece prin consolidarea cooperării pe 
plan economic, tehnic și științific. 
Dezvoltarea cooperării ar permite 
într-adevăr stabilirea unui climat de

Horio LIMAN
Geneva

(Continuare în pag. a Vil-a)
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Prestările de servicii la sate

VERS
PROMSWN

Se impune 
o anchetă

Ce s-a petrecut, în iarna aceas
ta, cu lacurile din jurul Capi
talei ? La Cozieni, Podul Pitaru
lui și Ia celelalte lacuri care fac 
legătură cu balta Mostiștea, pri
veliștea este dezolantă. O dată cu 
dezghețul, pești mari — tone în
tregi ! — plutesc pe apă sau 
zac nemișcați, la maluri. Din 
prime informații rezultă că peș
tele s-a sufocat sub gheață. Chi
purile s-a omis să se - facă, la 
vremea potrivită, copci pentru 
aerisire și primenire. Explicația 
este cel puțin puerilă. Sperăm 
ca măcar acum, în al 12-lea ceas, 
o anchetă minuțioasă, la fața 
locului, va... aerisi și primeni 
lucrurile, temeinic.

Electrică
zi și noapte

O constatare recentă. In unele 
sate din județul Ialomița, insta
lația de iluminat public arde 
mai mult ziua decît noaptea. Așa 
se întîmplă în satul Mihai Vi
teaza (comuna Vlad Țepeș), satul 
Străchini (comuna Tăndărei) și 
în altele. In localitățile amin
tite sînt instalate întrerupătoare 
automate cu ceas. Deficiențele 
sînt generate fie de întreruperile 
ce se fac cu ocazia unor lucrări 
pe rețea — cînd se „uită" — 
glarea ceasurilor în funcție 
nevoile de iluminat — fie 
nepriceperea (sau neglijența) 
lor ce au această sarcină, 
repetate rînduri, organele 
cale au cerut întreprinderii 
gionale de electricitate Bucu
rești (I.R.E.B.) să se remedieze 
aceste deficiente. Ei au zis, ei 
au auzit! Lucrurile au rămas 
așa cum le-am descris mai sus. 
Deși e vorba de... lumină, pro
blema pare destul de întunecată.

re
de 
de 

ce- 
în

lo- 
re-

De la rate

Organele de miliție din Moi- 
nești au aflat că trei salariate 
de la O.C.L. Comerț mixt inten
ționează să dea foc documente
lor de la biroul de vînzare a 
mărfurilor în rate, unde lucrau. 
S-a dispus imediat un control 
financiar, care a stabilit un 
prejudiciu de 150 000 lei. Cele 
trei: Paula Baciu, Didina Manea 
și Florentina Rădulescu, întoc
meau contracte false pe numele 

' unor cetățeni, fără ca aceștia să 
știe, iar contravaloarea mărfuri
lor și-o însușeau. La scadență, 
transferau sumele neîncasate pe 
alte contracte. Fapta lor a fost 
favorizată de lipsa de supra
veghere din partea organelor 
superioare, precum și de con
troalele financiare superficiale. 
Acum încercau să ascundă înșe
lăciunea și falsul prin distru
gerea dovezilor compromițătoa
re. Intervenția promptă a mili
ției le-a zădărnicit planul. O- 
perau în... rate, dar vor primi 
totul odată.

Un creator
o tradiție

Talent multilateral. Nicolae 
Popa, țăran cooperator din Tir- 
pești (Neamț) și-a cîștigat o bi
nemeritată faimă în rîndul con
cetățenilor. Sculptor amator în 
lemn si în piatră, el este, toto
dată, și creator de modele de 
costume populare, confecțio
nează măști etc. Cu adevărat un 
creator popular. Și-a transfor
mat locuința într-un mic mu
zeu, expunînd (in casa lui pro
prie} peste 60 de sculpturi in 
piatră, 20 de măști tradiționale, 
costume populare și multe alte 
obiecte. Cîteva exponate au fost 
achiziționate de Institutul . de 
etnografie și folclor,” întrunind 
unanime aprecieri pentru acu
ratețea și originalitatea execu
ției. La cei 50 de ani ai săi, ar
tistul își continuă cu pasiune 
munca. O dovadă pilduitoare a 
perpetuării tradițiilor noastre 
artistice.

Apele
zăgăzuite

dinîn aceste zile, sătenii 
Ciutura, comuna Vîrvoru de Jos 
(Dolj), au fost în grea cumpănă. 
Umflat de apele provenite din 
topirea zăpezii, lacul Ciutura- 
Fîntînele amenința să inunde 
întreg satul. Două sute de gos
podării, precum și sectorul zoo
tehnic — întreaga avere a coo
perativei agricole — era în pri
mejdie. La chemarea comitetului 
comunal de partid au sărit, cu 
mic cu mare, toți locuitorii din 
sat. Cărînd zi și noapte, neobo
sit!, pămînt cu căruțele, cu tăr- 
gile, cu sacii de nisip, ei au în
cercat să stăvilească trecerea 
apei peste digul de apărare lung 
de trei kilometri. Posibilitățile 
lor erau însă insuficiente. Au 
venit în ajutor și sătenii din 
Vîrvoru de Sus, Dobromira, pre
cum și militarii. După două zile 
și două nopți de eforturi comu
ne pericolul a fost înlăturat. Si 
totul a intrat în normal.

în gospodăria țărănească își 
fac loc tot mal mult apara
tele electrice — radiouri și tele
vizoare, frigidere, mașini de spă
lat, aspiratoare etc. Este de la sine 
înțeles că o creștere progresivă a 
desfacerii unor asemenea bunuri im
plică și extinderea prestațiilor de 
servicii Ia sate. Existența unor ate
liere meșteșugărești de specialitate, 
a unor echipe mobile de depanare și 
reparații, diversificarea și extinde
rea activității lor constituie cerințe 
impuse de însăși dezvoltarea socială.

în investigațiile pe care le-am în
treprins în cîteva din județele țării 
ne-am propus să urmărim cum satis
fac unitățile cooperației meșteșugă
rești cererile populației de la sate 
privind reparațiile aparatelor electri
ce de uz casnic.

Avem 
dispoziție 
semnează 
s-au luat 
unor noi 
și televizoare . în unitățile cooperației 
meșteșugărești. Numai în perioada 
1966—1968 au fost repartizate uniu
nilor județene 22 de autodube care, 
amenajate cu ateliere și însoțite de 
maiștri și de lucrători depanatori, 
străbat în prezent satele. Astfel, în 
județul Cluj s-au înființat pînă în 
prezent opt puncte fixe înzestrate cu 
utilajul și piesele de schimb necesare, 
în județele Iași, Galați cîte șase etc. 
în mod practic, atelierele mobile și 
maiștrii cooperativelor meșteșugă
rești cuprind în prezent toate satele 
din județul Dolj. Deplasîndu-se pe 
rute fixe, după un program stabilit 
de comun acord cu consiliile popu
lare comunale, maiștrii cooperative
lor execută la domiciliile solicitan- 
ților un mare volum de reparații. La 
nevoie, aparatele defecte sînt trans
portate cu autodubele la ateliere. 
O privire de ansamblu asupra rețe
lei de reparații aflate sub auspiciile 
uniunilor județene ale cooperative
lor meșteșugărești arată că sînt încă 
prea numeroase comunele și satele 
unde atelierele mobile și maiștrii de
panatori pătrund foarte rar sau de- 
ioc. Mai precis, cooperativele mește
șugărești cuprind în raza prestațiilor 
de servicii numai o parte a comu
nelor, în cele mai dese cazuri pe 
cele apropiate de atelierele din. oraș, 
în numeroase comune din județul 
Alba, aflate la distante de zeci de 
kilometri de cel mai anropiat atelier, 
posesorii aparatelor defecte se des
curcă cum pot. La Lopadea Nouă, 
cetățenii încarcă radiourile și te
levizoarele în căruță și le duc 
— cale de 12 kilometri '— la 
atelierele din Aiud. Așa se des-' 
curcă și cetățenii din Galda de 
Jos. o comună mai îndepărtată, 
unde sînt circa 1 300 de aparate di
verse de uz casnic și nu există nici 
un centru de depanare. Gît privește 
județul Olt, aici funcționează 5 uni
tăți de reparat — toate amplasate în 
orașe — avînd în total 24 de lucră
tori și deservind, pe lîngă respecti
vele orașe, si 92 de comune. Nici 
una dintre ele nu este profilată ne 
reparații de frigidere, mașini de snă- 
lat, aspiratoare. Cîteva puncte fixe 
amenajate la sate, lipsite de condi
ții materiale și de îndrumare, pres
tează un volum insignifiant de ser
vicii.

Ce împiedică uniunile județene ale 
cooperativelor meșteșugărești să ex
tindă rețeaua prestatoare de servi
cii și să răspundă cu promptitudine 
numărului mare de cereri pentru re
parații de aparatură electronică si 
electrică ? Sînt, neîndoielnic; și unele 
greutăți obiective — de pildă numă
rul mic.de autodube existent în mo
mentul de fată la dispoziția uniuni
lor județene. După un plan în
tocmit de UCECOM și eșalonat 
pe cîțiva ani. uniunile județene 
vor fi utilate cu noi mijloace teh
nice ; numărul autodubelor va crește 
Ia peste 150. Dar. în nici un caz, gre
utățile amintite nu constituie o ba
rieră de netrecut în calea diversifi
cării rețelei prestatoare la sate. De 
menționat că multe uniuni județene 
dispun încă de pe acum de un nu
măr apreciabil de mijloace auto, a- 
paratură, piese de schimb, de cadre 
de specialitate. Ceea ce împiedică ac
tivitatea unor cooperative meșteșu
gărești nu sînt atît greutățile obiec
tive, cit „deficitul" de spirit gospo
dăresc și de mobilitate. Din lămuri
rile oferite de tovarășul Al. Opreanu, 
vicepreședinte al U.J.C.M. — Alba, 
reiese că uniunea nu a între
prins aproape nimic nici pen
tru înființarea unor puncte fixe ți 
nici pentru organizarea unor echipe 
mobile de reparații. Ca să folosim 
o expresie a interlocutorului nostru, 
reparațiile de televizoare, radiouri, 
frigidere, mașini de spălat etc. ră- 
mîn un deziderat în județul Alba. 
S-ar fi putut amenaja, folosind mij
loacele la îndemînă, mai ales în co
munele apropiate de sediile coopera
tivelor. mici ateliere, sure a se asi
gură cel puțin reparațiile unor apa
rate în termen de garanție. La Vin- 
tul de Jos a existat în acest sens o 
inițiativă timidă. Dar numai după 
cîteva luni, centrul de reparații a 
fost părăsit. Pesemne că efortul coo
perativei „Mureșul" fusese epuizant... 
Astăzi, locuitorii comunei își duc din 
nou frigiderele defecte la Alba lulia 
și Sebeș. De cele mai multe ori. lipsa 
de inițiativă în ce privește extinde
rea prestațiilor la sate este atît de 
evidentă, îneît interlocutorii noștri 
nu ne-au putut servi decît explicații 
care nu pot convinge pe nimeni. Res
ponsabilul cooperativei de reparații 
radio și televizoare nr. 24 din Sla
tina, Al. Drăgoi, ne-a informat că u- 
nitatea nu și-a îndeplinit planul de 
venituri pe trimestrul I. „Mijloace 
tehnice avem, cadre de asemenea. 
Dar cooperativei i s-a repartizat pen
tru prestații doar o singură comună. 
Nu înțelegem de ce uniunea nu ne 
repartizează mai multe comune". La 
drept vorbind, e greu de înțeles.

Printre motivele invocate de con- 
ale 

o 
$> 

____  e 
reparațiile nu rentează... în 

să depla-

în față o situație pusă la 
de UCECOM, care con- 

că, mai ales în ultimii ani, 
măsuri pentru înființarea 

secții de specialitate radio

președintele cooperativei „Meșteșu
garul" din Teiuș. Multă vreme coo
perativa a ezitat, din aceleași mo
tive — de rentabilitate — să trimită 
maiștri în comunele din împrejurimi, 
■începutul a fost făcut abia de cu- 
rînd, cînd doi maiștri s-au deplasat 
în comunele Mihalț și Stremț. Numai 
la Mihalț ei au executat, în decurs 
de o zi, reparații în valoare de 1500 
lei. La întoarcere, maiștrii au de
clarat : prestațiile la sate rentează, 
în consecință, cooperativa a începui 
să deplaseze cu frecventă regulată 
maiștri și lucrători depanatori la 
domiciliile posesorilor de aparate 
din comune.

Trebuie să consemnăm că, uneori, 
deficiențele care frînează activitatea 
cooperativelor meșteșugărești au la 
bază și instructajul insuficient din 
partea uniunilor județene și a di
recțiilor UCECOM pentru ridicarea 
calificării profesionale a lucrătorilor, 

' cunoașterea detaliată a schemelor 
celor mai noi aparate și a procedee
lor de reparare etc. (respon
sabilul unei cooperative din Balș 
ne-a sesizat lipsa prospectelor la te
levizoarele noi. „Miraj" și „Dacia"). 
O remarcă trebuie să facem și în 
ceea ce privește aprovizionarea^ teh- 
nico-materială a cooperativelor meș
teșugărești. La Craiova ni s-a rela
tat că există un mare stoc de piese 
de schimb în cooperative. Totuși, 
cînd trebuie să se repare apa
rate noi, piesele lipsesc, ceea ce 
pune pe maiștri și lucrători în
încurcătuiă. Rezultă o situație para
doxală : piese sînt, dar nu cele nece
sare. Cu un efort suplimentar din 
partea UCECOM și a uniunilor, jude
țene s-ar putea repartiza mai rațio
nal, în ciuda unor greutăți reale, pie
sele de schimb între cooperative, în
eît să poată fi efectuat un număr 
mai mare de reparații. Că să nu 
dăm decît un exemplu : cooperativa 
nr. 14 din Slatina a ținut un an de 
zile în raft un aparat defect,. trimis 
de .schela din Ciurești. pentru că 
nu a avut piese să-1 repare.

Ar fi poate de prisos să mai de
monstrăm că ridicarea volumului 
prestațiilor depinde în mare măsură 
de calitatea lucrărilor executate de 
cooperative.

Consiliile populare sînt Interesate 
în a sprijini cooperativele meșteșu
gărești să-și sporească volumul de 
activitate. La începutul actualei le
gislaturi, numeroși alegători au for
mulat propuneri și au dat deputați- 
lor mandat să se îngrijească de lăr
girea rețelei atelierelor meșteșugă
rești la sate. Raidul nostru a consta
tat însă că în multe comune lipsește 
sprijinul din partea consiliilor popu
lare comunale la amenajarea punc
telor fixe.

In .cursul investigațiilor, ne-am a- 
dresat și Direcției metal-lerim-chi- 
mie din UCECOM. Convorbirea pe 
care am avut-o cu directorul', ing. 
Gh. Leonescu, a vizat o arie largă 
de probleme de care depinde, în e- 

■ sență, dezvoltarea activității coope
rativelor în domeniul reparațiilor 
de aparate electronice și' electrice. 
Așa cum menționam la începutul an
chetei noastre. UCECOM își în
dreaptă eforturile spre dotarea uni
tăților cu mijloace moderne, în spe
cial cu autodube, și încadrarea lor 
cu personal tehnic calificat. Tovară
șul Leonescu a insistat asupra nece
sității ca uniunile județene și coo
perativele meșteșugărești să gospodă
rească mai bine parcul de autove
hicule aflat la dispoziția lor, De 
asemenea, printr-o colaborare între 
uniunile județene ale cooperativelor 
meșteșugărești, cele ale cooperative
lor de consum și organizațiile comer
ciale locale s-ar crea noi posibili
tăți de organizare a unor ateliere 
mobile, și, ca urmare, pentru dez
voltarea prestărilor de servicii pînă 
în comunele cele mai îndepărtate ale 
județelor.

Subscriem la sugestiile tovarășului 
director. în același timp, sîntem da
tori să subliniem că în îndeplinirea 
acestor sarcini urgente un rol hotă- 
rîtor revine UCECOM. Situațiile și' 
analizele întocmite la direcția amin
tită arată clar că prestațiile de ser
vicii la sate sînt departe de a satis
face''necesitățile. Dar ele nu sînt su
ficiente și o sporită activitate prac
tică de îndrumare si control a uniu
nilor județene la fața locului ar con
tribui mai bine la înlăturarea caren
țelor semnalate.

A. MUNTEANU 
St. DINICA 
Gh. CÎRSTEA

ț:

Rubrică redactata
Ștefan ZIDARIJA 
Gheorghe POPESCU
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cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii".

ducătorii unor uniuni iudetene 
cooperativelor meșteșugărești ca 
justificare a deficiențelor se află 
lipsa de rentabilitate. Explicația 
simplă : 
consecință, uniunile ezită 
seze maiștri si miiloace auto în sate 
pînă nu se încredințează că efortul 
dă. roade, că se obțin venituri. Din 
păcate însă, unele cooperative meș
teșugărești nu cunosc nici pe departe 
posibilitățile de rentabilizare pe care 
le oferă 'extinderea serviciilor la 
sate, mai ales în prezent, cînd numă
rul posesorilor de aparate electrice 
creste continuu. Un caz concludent 
ne-a fost relatat de tov. Ion Negreră,

Dezvoltarea economică, 
diversificarea accentuată a 
producției bunurilor de 
consum, extinderea rețelei 
comerciale au determinat o 
sporire considerabilă a 
complexității problemelor 
legate de desfacerea măr
furilor. Comerțul modern 
presupune coordonarea, în
drumarea, controlul șl fo
losirea unor forme și mij
loace multiple pentru în
deplinirea sarcinilor econo
mice și financiare, reparti
zarea fondului de marfă, 
asigurarea unei activități 
comerciale unitare pe în
treg teritoriul țării, spri
jinirea organelor comer
ciale în luarea măsurilor 
organizatorice și operative 
necesare, asigurării bunei 
aprovizionări a populației. 
Pe aceste coordonate se în
scrie și activitatea îndru
mătorilor — specialiști ai 
M.C.I., „arondați" județe
lor .

Enumerarea atribuțiilor 
corpului de îndrumare și 
control (și implicit ale în
drumătorilor) este sufici
entă pentru a sublinia im
portanța activității acestui 
organism. Iată cîteva dintre 
ele : urmărește modul de 
aplicare, a actelor și indi
cațiilor de specialitate ale 
ministerului : acordă asis
tență tehnică comitetelor 
executive ale consiliilor 
populare pe linia coordo
nării comerțului, sprijină 
și acordă asistență în asi
gurarea și îmbogățirea fon
dului de marfă, reducerea 
cheltuielilor de circulație și 
creșterea rentabilității ; 
sprijină realizarea obiecti
velor de investiții ; instru
iește organele comerciale 
și dezbate, împreună cu 
ele, definitivarea sarcinilor 
de plan ; acordă asistentă 
tehnică pentru organizarea 
judicioasă a desfacerii 
mărfurilor ; sprijină comi
tetele de direcție în luarea 
măsurilor de aplicare a 
actelor normative. Sînt nu
mai cîteva dintre sarcinile 
ce revin unui îndrumător 
la sosirea sa în județ, dar 
care definesc cu claritate 
rolul acestui specialist în 
desfășurarea activității co
merciale.

Ne-am propus un contact 
„pe viu", direct, cu activi
tatea îndrumătorilor. Prima 
escală. Ministerul Comer
țului Interior. Discutăm cu 
șeful corpului de îndru
mare și control, tovarășul 
A. Filipoiu, care ne pre
zintă succint numeroasele 
probleme de pe agenda de 
lucru a specialiștilor aces
tui organ. Problematica 
este deosebit de complexă. 
Simpla ei parcurgere scoate 
în evidență că de rezolva
rea acestor sarcini depinde, 
în mare măsură, desfășu
rarea normală a comerțu
lui pe întreg teritoriul țării, 
în toiul discuției, tovarășul 
Filipoiu ne mărturisește că 
realizarea în totalitate a 
acestor sarcini este îngreu
nată de numărul redus de 
îndrumători și că o dată 
cu ’ reorganizarea adminis- 
trativ-teritorială sarcinile 

:.au..sporiț, au devenit mai 
complexe. în timp ce 
corpul de îndrumare și con
trol si-a păstrat vechea 
structură organizatorică. 
Altfel spus, si acum are tot

16 îndrumători, dar care 
răspund ■ de circa 3 județe 
fiecare. în aceste condiții, 
practic nu se poate face 
față sarcinilor. în momen
tul de față putem acoperi 
abia 26—27 de județe.

La început am fost ten
tați să conchidem, laolaltă 
cu interlocutorul nostru, că 
există unele dificultăți de 
ordin administrativ, obiec
tive. Dar, consultînd sche
ma de funcțiuni a a- 
cestui organism, am con
statat că ea este com
pusă din aproximativ 50 
de salariati. Dacă îndru
mătorii sînț numai 16. cei
lalți ce sînt? Șefi de bi
rouri și cabinete, membri 
ai serviciului secretariat și 
ai biroului de presă al mi
nisterului etc. Iată, deci, 
că schema corpului de con
trol — supranumit pe bună

îndrumare să fie mai o- 
portună concentrarea în
drumătorilor în patru ju
dețe și ignorarea cerințelor 
celorlalte ? Se naște ime
diat și o altă întrebare : 
estle munca acestor colec
tive complexe destinate în
drumării organelor comer
ciale județene pe deplin 
eficientă în general se 
poate răspunde afirmativ. 
Cu prilejui deplasării în ju
dețe se sesizează o seamă de 
aspecte'- legate de aprovi
zionarea populației, de mo
dernizare și reclamă etc. 
întorși Ja „bază" după 
15—20 de ziie, întocmesc 
o dare de seamă, pe baza 
acesteia se emit apoi or
dine, în urma cărora or
ganele comerciale întoc
mesc planuri de măsuri pe 
care le' comunică ministe
rului. Dar după aceasta, or-

.potriva intereselor cumpă
rătorilor, adică, tocmai a 
acelora care au ales aceste 
organe să-i slujească.

Eficiența muncii colecti
velor complexe este dimi
nuată, uneori, și de modul 
în care specialiștii ministe
rului se ocupă de rezolva
rea sarcinilor ce le revin 
prin atribuțiile cu care sînt 
investiți, afectînd mult timp 
unor aspecte minore, care 
cad în sarcina unui șef de 
magazin, ba chiar a unui 
simplu vînzător (de pildă, 
la magazinul Victoria din 
Tr. Severin s-au consemnat 
aspecte ca : nu are metru 
de control, mesele de expu
nere au straturi de praf 
etc). Desigur, nu ■ pledăm 
pentru ca față de aspectele 
mărunte să existe o atitu
dine de superioară îngădu
ință și ignorare. Dar

CORPUL
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dreptate „mîna prelungită 
a ministerului" — este ar
tificial mărită prin existenta 
unor funcții care nu au ni
mic comun cu activitatea 
de îndrumare și control. 
Nu știm ce rațiune are in
cluderea în schemă a ser
viciilor citate, dar e lesne 
de înțeles că acest fapt îm
piedică completarea acestui 
organism cu economiștii 
necesari, chemați să acorde 
județelor asistentă tehnică 
de specialitate. Cerin
țele crescînde ale jude
țelor privitoare la acor
darea asistentei tehnice, Ne
cesitatea unui control mai 
riguros și cu caracter per
manent sînt, după opinia 
noastră, argumente în fa
voarea unei analize a dis
tribuției cadrelor în minis
ter în vederea completării 
corpului de îndrumare și 
control, a situării lui la ni
velul volumului sporit de 
muncă și răspunderi.

în același timp, numă
rul restrîns de îndrumători 
impune o folosire cît mai 
judicioasă a lor, în așa fel 
îneît să acopere cît mai 
multe județe, Care este si
tuații la ora actuală ?

Din acești specialiști s-au 
constituit colective com
plexe, care îndrumă și con- 
trolează'.;rțșictivițat-eî);"' doar 
în... 4 (patru)'■ județe •!. De- 
P.arte noi, Șmdțil, ,dc . a 
nega rolul și importanța a- 
cestora. Dar atunci cînd 
există penurie de specia
liști, cînd noile județe au 
nevoie de intens ajutor și

ganele de control și în
drumare nu mai au timpul 

. necesar pentru, a con
trola aplicarea lor. Colec
tivele complexe se află de 
acum în alte județe. Se în
tocmesc alte dări de seamă, 
alte ordine, alte planuri de 
măsuri...

Pornim pe urmele unui 
asemenea colectiv de în
drumare și control. Sîntem 
în județul Mehedinți. To
varășul T. Sperdea, vice
președinte al consiliului 
popular județean, se declară’ 
mulțumit de sprijinul a- 
cordat de îndrumători. In
tr-adevăr s-au făcut multe 
recomandări legate de îm
bunătățirea aprovizionării 
și servirii populației. Dar 
iată ce spun îndrumătorii : 
unele sînt luate în conside
rație de organele locale, al
tele încă nu. Să exempli
ficăm al doilea caz. S-a re
comandat, de pildă, repro
filarea unor unități cu efi
ciență redusă și puțin so
licitate (farmacia veteri
nară, depozitul alimentar 
etc.) din centrul comercial 
tradițional. Organele locale 
s-au declarat de acord cu 
reprofilarea, dar nu în ti
purile de unități intens so
licitate care lipsesc, ci... în 
altele, tot de cerere rară 
și ocazională. E drept,, asis-, 

. tenta tehnică acordată de 
specialiștii ministerului nu 
este obligatorie (juriaic) 
pentru organele locale, însă 
ignorarea sprijinului com
petent, al acestora, fără nici 
o rațiune, sau temei, este îm-

I**.

constatarea unor aseme
nea neajunsuri care au 
importanta lor în prac
tica muncii în comerț 
să nu se substituie în
datoririlor de a studia pro
bleme de fond ale acti
vității comerciale, de a se
siza fenomene economice 
cu consecințe majore asu
pra acestei activități. Iată, 
de ce, chiar o privire su
mară asupra concluziilor 
desprinse de colectiv cu 
prilejul controlului amintit 
ne obligă să constatăm că 
fișa magazinului nu cuprin
de nici măcar o singură ci
fră referitoare la rentabili
tate, cheltuieli de circulație 
sau productivitate. Deși a- 
ceste fișe sînt menite — 
după cum ne mărturisesc 
înșiși cei care le-au con
ceput — să constituie eșa
fodajul recomandărilor că
tre organele locale. Cu a- 
semenea argumente, nu este 
de mirare că unele propu
neri nici nu vor fi luate în 
considerare 1 Mai grav este 
însă că, datorită unui ase
menea stil . de lucru, ' se 
pierde din vedere tocmai 
Îmbinarea între activitatea 
curentă și cea de perspec
tivă, sînt trecute pe un 
plan secundar problemele 
de bază ale organizării co
merțului, ale satisfacerii 
cerințelor consumatorilor.

Ridicăm în față condu
cerii M.C.I. acestă aspecte,' 
sugerînd o analiză mai a- 
mănunțită asupra oportu
nității sistemului complex 
ca formulă unică de îndru-

mare și control în momen
tul de față. Făcînd un cal
cul simplu, bazat pe pro
gramul de deplasare al co
lectivelor complexe, rezultă 
că pînă la sfîrșitui anului 
ar putea fi analizate toate 
județele țării. Ceea ce este 
bine. Dar și mai bine ar fi 
dacă în afara colectivelor 
ar exista și îndrumători 
care să urmărească înde
plinirea măsurilor preconi
zate îndeosebi în județele 
noi. Nu pledăm pentru în
cărcarea aparatului. Poat» 
ar fi însă util ca, pe de o 
parte, schema corpului de 
îndrumare să fie realmente 
ocupată de îndrumători, 
mai precis de atîția cîți ar 
fi necesari-; pe de altă 
parte, însăși organiza
rea colectivelor ar pu
tea fi mai rațională, dacă 
ar fi conduse de cîte un 
îndrumător și alcătuite din 
lucrători ai celorlalte di
recții din minister. Aceasta 
le-ar mări operativitatea și 
eficienta. în acest sens, to
varășul Mircea Popa, vice
președinte al Consiliului 
pbpular județean Dolj, ne 
spunea : „Sînt cazuri cînd 
ne întrebăm : unde s-a a- 
flat îndrumătorul de n-a 
sesizat la timp organelor de 
resort deficiențele ? Alteori, 
deși se cunoaște o anu
mită situație, iar îndrumă
torul o comunică la mi
nister, nu se ia nici o mă
sură. Bunăoară, pe trimes
trul I al acestui an, neaco- 
perirea fondului de marfă 
la • textile-încălțăminte în 
județul nostru se ridi
că la circa 100 de mili
oane lei. Acest fapt a creat 
serioase goluri în aprovi
zionarea populației. Abia 
la sfîrșitui trimestrului au 
venit vreo 10 specialiști din 
direcția de resort a M.C.I. 
ca să vadă cauzele, cauze, 
de altfel, bine cunoscute". 
Iată deci, că sînt și situații 
cînd, deși îndrumătorul cu
noaște o anumită situație 
și cauzele care au gene
rat-o, se iau măsuri tardi
ve, atunci cînd nu se 
mai poate schimba ni
mfe pentru perioada res
pectivă, căci nerealizarea 
din trimestrul I rămîne 
nerealizare. Eficienta mun
cii îndrumătorului este, în 
acest caz, minimă.

Din discuțiile avute cu 
numeroși specialiști și in
vestigațiile întreprinse a- 
preciem că problemele asi
gurării asistenței tehnice de 
specialitate, a îndrumării și 
controlului calificate au un 
rol deosebit în perfecționa
rea activității comerciale, 
fapt care ne îndrituiește 
să sugerăm ministerului de 
resort o analiză atentă a 
modului în care aceste ce
rințe sînt satisfăcute ■ în 
prezent.

în această analiză, de 
uri real ajutor ar putea fi 
propunerile care s-au fă
cut în repetate fînduri, vi- 
zînd axarea activității de 
control a îndrumătorilor în 
special pe analiza complexă 
a principalilor indicatori ai 
eficienței comerciale, iar a 
asistenței tehnice pe linia 

■ îmbunătățirii, acestora, con
tribuind astfel la evoluția și 
modernizarea comerțului 
socialist din țara noastră.

Gh. POPESCU

Fabrica de confecții din Craiova a introdus în fabricație noi modele pentru primăvară 
Foto : M. Andreescu

Stifeiista izvoare w săitistale
■>

Una din bogățiile natu
rale ale județului Harghita 
sînt izvoarele de ape mine
rale. Dintr-un studiu ela
borat de Direcția generală 
de control geologic-minier 
și fond geologic din cadrul 
Comitetului de Stat al 
Geologiei rezultă că va
rietatea conformației solu
lui acestor meleaguri a fa
vorizat acumularea unei tot 
atît de mari varietăți hi- 
drochimice de ape minerale 
sărate, sulfuroase și sulfa
tate, carbonatate, ferugi- 
noase, carbo-gazoase etc.

La băile Tușnad și Bor- 
sec, în fiecare an turiștii 
se numără cu zecile de mii. 
Alături de aceste stațiuni 
importante, în județul nos
tru mai funcționează si nu
meroase microstațiuni și 
băi de interes, local.

Pentru folosirea acestor 
surse bogate de sănătate, 
în ultimii ani. ne baza unor 
studii au fost înființate, 
modernizate sau dezvoltate 
mai multe stațiuni b?.1"e- 
are de interes local, prin
tre care Remetea, Vlăhita. 
Sn.mulen ' |?!’m'tngeor"r ' 
Sîntîmbru-Pucioasa. Dă- 
nesti. Odorheiul Secuiesc. 
Cristuru Secuiesc și altele. 
Avînd la dispoziție o vastă 
rețea de ane minerale și 
mofete, orașul Miercurea 
Ciuc poate fi considerat 
astăzi unul din noile cen-

tre balneoclimaterice din 
tara noastră.

Cel mai mare volum de 
apă minerală de consum 
în județ este exploatat de 
către întreprinderile Mi
nisterului Industriei Ali
mentare. La Borsec se îm- 
buteliază zilnic 125 000 litri. 
Este cea mai importantă 
stație de îmbuteliere din 
țară cu perspectiva ca, în 
anul 1970, să ajungă la 
240 000 litri pe zi. Apa mi
nerală din Sîncrăieni, pusă 
în vînzare sub denumirea 
„Harghita", urmează să a- 
tingă 170 000 litri pe zi în 
anul 1973. In afară de a- 
ceste două stații de îmbu
teliere ce se vor dezvolta 
ca urmare a prospecțiuni
lor hidrogeologice, la 
Mădăraș, începînd din anul 
1973, va lua ființă o unita
te care va îmbutelia 60 000 
litri apă minerală pe zi. în 
același timp, consiliul 
popular județean și-a pro
pus valorificarea a noi sur
se de ane minerale.

O problemă de mare im
portanță, care implică răs
punderi sporite și o viziune 
de perspectivă, este aceea . 
a valorificării în scopuri 
terapeutice a apelor mine
rale din județ. în evi
dența noastră figurează 
peste 20 de microstatiuni 
balneare. Nu toate sînt fo
losite însă la întreaga ca-

pacităte. Astfel, cele din 
Homorod-băi și Chirui-băi 
funcționează doar în tim
pul verii, cînd aici se gă
sesc tabere pentru pionieri 
și școlari. Studiem în pre
zent posibilitatea perma
nentizării lor, cu atît mai 
mult cu cît aici există cons
trucțiile necesare pentru 
primirea oaspeților : pavi
lioane confortabile, cluburi, 
biblioteci, cantine, dispen
sare etc. în ultimul timp 
s-au întreprins o serie de 
analize medicale și cerce
tări care dovedesc valoarea 
terapeutică ridicată a u- 
nora din izvoarele pînă mai 
ieri anonime. în această 
privință putem aminti mai 
multe izvoare din comunele 
Tulgheș, Sîndominic, Bil- 
bor, Siculeni, Suseni, Plă- 
ieșii. Sînsimion. Ocla și 
altele. Cu mici investiții 
locale se poate asigura 
exploatarea acestor izvoare 
de apă minerală, care să 
aducă localităților respec
tive importante venituri 
Consiliile populare locale 
au și prevăzut lucrări 
acest sens.

Sîntem însă departe 
valorificarea deplină 
acestor bogății naturale 
județului. în cursul acestei 
primăveri ne-am propus 
rezolvarea unor probleme 
care vor asigura debutul 
sezonului balnear in con-

în

de 
a 

ale

diții mai bune, față de tre
cut. In primul rînd căutăm 
să continuăm efectuarea 
analizelor izvoarelor, ca- 
tegorizarea lor din punct 
de vedere terapeutic. în 
special a acelora care 
nu au fost identifica
te încă oficial. Dar u- 
nele organe locale cît și 
Ministerul Sănătății pri
vesc cu oarecare indife
rentă stațiunile mici. După 
părerea noastră, ar trebui 
să se aibă . în vedere, în e- 
gală măsură, dezvoltarea 
stațiunilor balneare locale 
ca și a celor republicane. 
S-ar putea reduce, în fe
lul acesta, supraaglomera
rea stațiunilor mari. Numă
rul izvoarelor de apă mi
nerală din județ — numai 
al celor identificate — se 
ridică la peste 2 0011. Minis
terul Industriei Alimentare 
ar putea studia mai opera
tiv posibilitățile de captare 
și îmbuteliere a apei de la 
o serie de izvoare; fapt 
care ar determina îmbogă
țirea calităților de ape mi
nerale prin valorificarea a- 
cestei prețioase „materii 
prime", care poate aduce, 
totodată, însemnate benefi
cii economiei naționale.

Islvân KOSZTI 
vicepreședinte al Consi
liului popular județean 
Harghita

GARDEROB
După ce s-a lăsat îndelung așteptată, primăvara 

și-a făcut în sfîrșit apariția. Paltoanele încep să 
fie puse la naftalină, iar lumea umblă prin maga
zine după articole de sezon. Ce noutăți aduce 
primăvara pentru garderoba personală ?

Moda anului ’69 pune în atenție în actualul se
zon, între altele, o gamă bogată de taioare din 
țesături uni, caro și din diverse contexturi fantezi. 
Ele sînt binevenite pentru drumul cotidian la lucru 
sau la cumpărături, ca și pentru plimbările de di
mineața sau după-amiaza.

Rod al fanteziei creatorilor, a apărut în maga
zine o diversitate de țesături — 500 de modele, — 
stofe, imprimeuri, țesături uni, produse ale indus
triei și cooperației meșteșugărești și din import. 
Sînt materiale utile pentru rochii și pardesie, pen
tru compleuri sau chiar pentru garnituri. Alegerea 
rămîne, bineînțeles, la latitudinea cumpărătorilor.

Cîteva cuvinte despre țesăturile diolan (jerse sin
tetic). Sînt jerseuri jaquard cu diferite desene și 
culori, precum și cu dungi multicolore, din care 
se confecționează rochii. Acestea prezintă avantajul 
unei întrețineri ușoare. După spălare nu au nevoie 
să fie călcate. în plus, rezistă mult la purtare și 
nu sînt șifonabile.

Garderobei celor mici, ca și a adulților, îi sînt 
consacrate multe produse ale fabricilor de tri
cotaje, ca și ale unităților cooperației meșteșugă
rești. Magazinele primesc cantități apreciabile din 
aceste articole de îmbrăcăminte din fibre sinte
tice — rochii pentru femei, bluze pentru, femei 
și copii, o gamă variată de imprimeuri într-un 
colorit variat. Tricotul uni, imprimat, cu sau fără 
desene în relief, continuă să obțină sufragiile 
cumpărătorilor. Sondajele de opinie în rîndurile a- 
cestora arată preferințele pentru îmbrăcămintea 
tricotată, fiindcă este elegantă, suplă, comodă și la 
prețuri accesibile. Este explicabilă, de aceea, preo
cuparea industriei noastre pentru sporirea și diver
sificarea acestei producții, fenomen sesizat și peste 
hotare. „România a făcut un pas gigantic în pro
ducția de tricotaje" — sublinia revista americană 
„Knitted Qutervear Times", referindu-se la produc
ția „’Tricolanei", care numără Sute de modele de 
rochii, pardesie, pulovere, jachete, fuste, berete, iar 
pentru bărbați — veste, cămăși, pulovere. într-o 
adevărată simfonie coloristică, cu o gamă de 80 de 
tonuri. Accentul cade pe roșu-flacără, ruginiu, vio
let, verde crud, portocaliu și pe nuanțe pastel în 
tonuri calde, moderne.

Printre noutățile de acest fel din magazine pot 
fi remarcate și diferitele modele de bluze din 
tricot uni cu jabouri sau aplicații de dantele, pre- 
cțim și din tricot dantelat. Alături de acestea, 
cumpărătorii pot găsi o diversitate de țesături din 
acetat uni și imprimat cu finisaje deosebite, pro
duse de fabrica „Select", iar pentru copii — scam- 
polouri, jachete, două piese, veste, costumașe, pan
taloni etc., într-un colorit viu. Sînt practice, se 
întrețin ușor.

O mai mare varietate este sesizabilă în această 
primăvară și la îmbrăcămintea bărbătească. Se 

• găsesc pardesie și sacouri din stofă, costume din 
teron și din lînă semikamgarn sau din lînă în 
amestec cu fibre de polistiren, cămăși din țesături 
de bumbac cu fibre poliesterice, cu inserție la gu
ler și manșetă. ,

Și pentru adolescenți s-au pregătit noutăți — 
pardesie, raglane, sacouri, costume, canadiene etc.
— în modele variate și atrăgătoare.

Chiar și cumpărătorii mai prevăzători, care vor 
să-și facă de pe acum pregătirile pentru următorul 
sezon, al lunilor de vară, au această posibilitate, 
în magazine se găsesc rochii și haine de vară și 
chiar articole de plajă. La acest capitol estival pot 
fi alese, de pildă, o rochie, un halat și un costum 
de baie din malipol și tot pentru litoral sau ștrand
— costume de baie din țesături de bumbac cu 
garnituri metalice.

Aurelia GOLIANU

mic.de
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începînd de la 1 aprilie a.c., 
printr-o hotărîre a Consiliului de 
Miniștri au fost acordate atribuții 
lărgite ministerelor și întreprinde
rilor care desfășoară activități eco
nomice în perioada de experimen
tare a măsurilor de perfecționare a 
conducerii și planificării economiei 
naționale.

Pentru satisfacerea într-o mai 
mare măsură și mai operativă a 
cerințelor economiei naționale și 
ale populației ce apar pe parcurs, 
hotărîrea prevede creșterea com
petențelor ministerelor în efectua
rea de modificări ale sarcinilor de 
plan. Astfel, ele pot efectua în a- 
numite limite și cu acordul preala
bil al beneficiarilor, modificarea 
eșalonării sarcinilor trimestriale de 
producție valorică și în unități na
turale, cu condiția de a nu schimba 
sarcinile anuale, de a nu afecta 
prevederile de livrări la export și 
la fondul pieței. Pentru a răspunde 
mai operativ unor cerințe interne 
sau ale beneficiarilor- externi, mi
nisterelor li se acordă dreptul de a 
aduce schimbări și în structura pla
nului anual, la sortimentele care 
alcătuiesc grupele de produse ce se 
aprobă prin planul de stat. Tot
odată, se precizează că modificările 
nu trebuie să afecteze îndeplinirea 
prevederilor de plan pe întregul an 
la aceste grupe de produse și in
dicatorii valorici.

Una din secțiile uzinei de cupru, din cadrul Combinatului chimico-metalurgic dirt Baia Mare
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generală care cuprinde întreprinde- 
țile mari, furnizoare, printre care 
..Electroaparataj", Fabrica de ele
mente pentru automatizare, „Electro
magnetica", toate din București, nu 
am putut niciodată să ne înțelegem. 
Pe beneficiarii produselor noastre 
nu-i interesează cauzele, și justifi
cările, ci panourile pe care le aș
teaptă, Ca atare,. nu putem accepta 
nici un fel de argumente, oricît de 
convingătoare s-ar dori să fie, nici 
de la „Electroaparataj" și nici de 
la F.E.A., atîta timp cit realizarea 
obligațiilor noastre contractuale este 
atît de precară";

La „Electroaparataj" am dat de 
celălalt capăt al firului. Intr-adevăr, 
conducerea de aici și-a făcut un sis
tem original de a livra produsele 
contractate, după cum se... nimereș
te. Așa se explică de ce au rămas, 
atît în anul trecut cît și în acest an, 
zeci de poziții din contracte neono
rate și, în final, nu s-au realizat 
circa 60 contracte în valoare de a- 
proximativ 1,8 milioane lei. Siste
matic se înregistrează întîrzieri la 
livrarea unor comutatori, relee ter
mice, contactor!, conectori, întreru
pătoare, patroane de siguranță. La 
unele din aceste poziții, restanțele e- 
xistente la ora actuală măsoară zeci 
de mii de bucăți. Prin intermediul 
tov. ing. Andrei Costea, directorul 
comercial al uzinei, încercăm să 
ne lămurim în legătură cu aceste 
cronice abateri de la disciplina con
tractuală.

— Ia-ți întrebat pe cei de Ia „Au
tomatica" dacă și-au făcut planul ? 
— contraatacă directorul comercial, 
în loc să dea explicații.

— Da. Am aflat că, din fericire, 
planul pe trimestrul I a fost în final 
realizat. Au rămas, însă, neonorate o 
serîe de contracte ; majoritatea pro
duselor au fost livrate în ultima 
parte a lunii martie.

— Atunci de ce mai discutăm, to
varășe. Dacă și-au făcut planul, ce 
ne mai interesează contractele ?

— Bine, dar nu înțelegeți că unele 
contracte ale „Automaticii" nu s-au

Ministerele primesc, de aseme
nea, dreptul de a stabili indicatorii 
planului de calitate, de a aproba 
documentațiile tehnice și execuția 
unor investiții pentru un volum 
sporit de lucrări și diferențiat ca 
valoare de la o ramură la alta. 
Hotărîrea prevede ca băncile fi
nanțatoare să verifice principalii 
indicatori de eficiență a investiții
lor, iar în cazul cînd vor constata 
investiții nefundamențate, sau cînd 
acestea cuprind cheltuieli neeco- 
nomicoase, să nu admită eliberarea 
fondurilor solicitate.

Pe viitor, ministerele producă
toare, împreună cu cele beneficiare, 
pot aproba studiile tehnico-econo- 
mice de fundamentare a asimilării 
de mașini, utilaje și instalații noi. 
Hotărîrea acordă drepturi sporite 
ministerelor și în domeniul repar
tizării beneficiilor, utilizării econo
miilor obținute la fondurile de sa
larii, efectuării unor modificări la 
unii indicatori de muncă și salarii 
etc.

Aceeași hotărîre a Consiliului de 
Miniștri prevede drepturi sporite și 
pentru conducerile întreprinderilor. 
Ele au posibilitatea să-și modifice 
sarcinile de producție în unități 
naturale la produsele și sortimen
tele nominalizate departamental, 
în cazul în care beneficiarii re
nunță la contractele încheiate, sau 
din lipsă de comenzi. In astfel de 
situații, întreprinderile pot spori

realizat și că pentru toate acestea 
întreprinderea dv. poartă cea mai 
mare parte din vină ?

— Am avut niște probleme cu ca- - 
pacitățile de producție și cu impor
tul unor materiale. în asemenea si
tuații este greu să-ți realizezi con
tractele. Mai amintesc și faptul că 
am avut multe lucrări de investiții 
și producția a fost stînjenită serios 
din această cauză. Nu este exclus, în 
asemenea cazuri, să apară și contrac
te nerealizate. Dar acestea sînt ne
însemnate... ’ >

Ciudată optică are directorul co

mercial al acestei întreprinderi. După 
ce dă dovadă de superficialitate în 
interpretarea unor grave și perma
nente abateri de la disciplină con
tractuală — care depășesc „porțile" 
a două sau trei întreprinderi din 
lanțul de colaborare — mai afișează 
și o suită de' cauze ce au afectat 
producția, care de care mai obiective. 
La cea mai sumară analiză, toate a- 
ceste justificări sînt spulberate. Di
rectorul comercial vorbea, bună
oară, de lipsa unor capacități de 
producție, sau a materialelor din im
port. Inexact ! Astfel. în timp ce 
uzina a rămas în restantă cu zeci 
de mii de bucăți de conectori și so
cluri, pentru care există materie 
primă din belșug, în secția chimică 
și la atelierul de piese bachelită — 
unde se realizează toate aceste piese 

producția la alte sortimente care 
au desfacerea asigurată, cu con
diția'însă șă . respecte sarcinile 
valorice de producție și acumulă
rile bănești planificate. Sporesc a- 
tribuțiile întreprinderilor și în ceea 
ce privește aprobarea studiilor teh- 
nico-economice pentru lucrările de 
investiții. In această direcție, mi
nisterele și centralele industriale 
vor stabili competențe diferențiate, 
în funcție de mărimea și comple
xitatea întreprinderilor. întreprin
derilor li s-â acordat dreptul de a 
aproba, în funcție de competențele 
date de organul . ierarhic superior, 
documentațiile tehnico-economice 
și execuția lucrărilor pentru con
strucția de locuințe din fonduri 
centralizate și necentralizate. Con
ducerile întreprinderilor au, de a- 
semenea, posibilitatea, potrivit pre
vederilor hotărîrii, să aplice dife
rite variante ale salarizării în fl
cord și regie, care să conducă la 
realizarea unei legături cît'măi di
recte a remunerării angajaților de' 
rezultatele obținute în producție.

Prevederile hotărîrii Consiliului 
de Miniștri creează noi condiții 
pentru sporirea responsabilității 
ministerelor și întreprinderilor în 
soluționarea operativă a probleme
lor complexe ale economiei și asi
gură o mai bună și rapidă adaptare 
a producției la cerințele curente.

(Agerpres)
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— pe 7 aprilie a.c. în jurul orei 15, 
stagnau din diverse motive o serie 
de prese ; de asemenea un grup de 
11 prese de mare productivitate, a- 
duse din import, așteptau de circa 
două luni să fie puse în funcțiune. 
„Cîteodată la unele prese se lucrează 
dimineața — ne spunea maistrul 
Florea Sanda, dar ne lipsesc încă 
unele scule și chiar muncitori".

Cui mai folosesc toate încercările 
directorului comercial de a luă in 
brațe cauzele obiective, paravan atît 
de ușor vulnerabil ? Mai amintim 
aici și de numeroasele absente ne

motivate-, și învoiri din timpul pro
gramului. Oare directorul comer
cial, ca om care are însemna
te răspunderi în uzină, consi
deră toate aceste neajunsuri niște 
mici și neînsemnate amănunte ? Ce 
părere are comitetul de partid din 
întreprindere față de aceste nere
guli din producție, care au culminat 
cu nereălizarea planului ? ' Spunem 
acest lucru deoarece* cu toate că 
„statistic" planul apare îndeplinit șl 
chiar depășit la toți indicatorii, a- 
ceasta se datorește deosebitei cle
mențe a forului tutelar ; în ultimele 
zile ale trimestrului I, acesta a dimi
nuat producția planificată a uzinei 
„Electroaparataj" cu cifra impresio
nantă de 8 milioane lei. In caz con
trar. planul era nerealizat cu 6—7 
procente.

Continuatori

ai unui 
străvechi 

meșteșug
Este de mult cunoscută faima 

meșteșugului ' țesătorilor din 
Gisnădie. Tradiția meseriei, a 
îndemîhării s-a transmis de la 
o generație- la alta* Locuitprii 
Cisnădiei ,erâu renumiți în con
fecționarea dimiei, a pănurilor, 
brîielor .și covoarelor. Aceas
tă veche tradiție — prelua
tă și amplificată în condiții 
industriale. în actuala L fabrică 
de la Cisnădie — explică în 
mare măsură de ce covoarele 
lucrate aici sînt atît de solicita
te în prezent.

Uzinele textile din Cisnădie 
au fost reutilate. modernizate. 
Tradiția locală, talentul oame
nilor, dintre care multi pot fi 
considerați, adevărați artiști în 
meserie, sînt acum mai bine 
puse în valoare. Pasiunea si 
priceperea pot fi apreciate după 
renumele. binemeritate de care 
se bucură roadele muncii lor.

Țesutul covoarelor, îndeletni
cire cu certe atribute artistice, 
cunoaște azi ritmuri și. dimen
siuni'. n,oi,. inimaginabile. .înft'.ntfe 
de actul naționalizării, cînd aici, 
la Cisnădie, existau . peste 100 
de. „făbricuțe" slab utilate. Au 
apărut secții noi, moderne. S-au 
achiziționai utilaje din cele mai 
bune. înțr-o hală nouă, spațioa
să se țes covoare plușate. O altă 
secție nouă este destinată pro
ducției de stofe. Au mai apărut 
o hală nouă pentru vopsitorie s'i 
un adevărat laborator pentru 
țesut și apretat covoare „tuf
ting".

întreprinderea este singura 
din tară care produce, pe cale 
mecanică, covoare plușate. Aici 
se țes și stofe de lînă în ames
tec cu fibre sintetice și fire ce
lulozice, destinate confecționării 
costumelor și paltoanelor băr
bătești. Producția de covoare 
românești „Moldova" a înregis
trat, de asemenea, o mare dez
voltare, ajungind în prezent să 
se livreze anual peste 1 500 000 
metri pătrăti.

Produsele Uzinelor textile 
din Cisnădie sînt solicitate 
la export. In anul 1959 au fost 
expediate peste hotare, primele 
covoare plușate ; în 1950 încep 
să se exporte covoarele „Mol
dova". iar din 1964 Se livrează 
curent unor beneficiari străini 
stofele de costume, paltoane și 
pardesie. pe remarcat numărul 
mare de țări în care uzina li
vrează produsele sale. Cumpără
tori din treizeci de țări sînt 
atrași de calitatea superioa
ră a produselor, de frumu
sețea și trăinicia lor. Anul 
acosta. . bunăoară, covoare plu- 

■ șațe „Predeal" și ..Bistrița" se 
trimit, la cerere, in Irak, Ior
dania, Japonia și Uniunea So
vietică, covoarele „Durchbin- 
der", „Sibiu" și „Tripolis" • .în 
Japonia; Liban, Kuweit.

Devin tot mai solicitate peste 
hotare mochetele tip „tufted". 
Stofele de la Cisnădie sînt co
mandate de Canada, U.R.S.S. 
etc. Păturile, de asemenea, sin: 
cerute la export.

Privind colecția de mostre a 
Uzinelor textile din Cisnădie al 
revelația unei palete de mare 
varietate și finețe. Produsele, 
circulînd pe meridianele glo
bului. sînt mesageri moderni ai 
unui străvechi meșteșug.

A. G.
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întrucît pe filiera disciplinei con
tractuale au apărut numeroase ca
zuri cronice de abateri de la obli
gațiile asumate de către întreprin
deri, ne-am adresat tov. ing. Ion 
Constantinescu, director tehnic al 
Centralei industriale electronică și 
automatizări, din cadrul Ministerului 
Industriei Construcțiilor de Mașini.

— Aceeași funcție pe care o aveți 
în prezent. în- cadrul ceptralei in
dustriale ați deținut-o cu puțin timp 
înainte și în fosta direcție de resort 
a grupului de automatizări, din care 
făceau parte, printre altele, „Auto
matica", „Electroaparataj", F.E.Â. 
Ca atare, cunoașteți foarte bine ne
ajunsurile care s-au ivit în raportu
rile de Colaborare dintre aceste în
treprinderi și care se mențin și 
acum.

— Este adevărat că, în trimestrul ! 
din acest an, au apărut anumite ne- 
concordanțe în relațiile contractuale 
dintre întreprinderile centralei noas
tre industriale. Cauzele au fost mul
tiple. S-au înregistrat lipsuri de ma
terii prime și materiale din import, 
alături de apariția în unitățile res
pective a unor deficiente interne de 
natură organizatorică. în partea a 
doua a lunii martie, tocmai pentru 
a se preîntîmpina o rămînere în 
urmă de mari proporții în realizarea 
planului la uzinele noastre și, în 
principal, la „Automatica", ne-am 
deplasat aproape zilnic, atît la „Elec
troaparataj" cît și la F.E.A. sau alte 
întreprinderi în vederea impulsionă
rii producției și recuperării restan
țelor. Ne-am dat seama că în toate 
uzinele există posibilități nevalorifica
te pentru a se asigura realizarea exem
plară a programului de producție.

— Se pare, însă, că și-a făcut loc 
o situație paradoxală. Se cunosc 
foarte bine și din timp cauzele unor 
anomalii, ca cele întîlnite în cursul 
anchetei noastre, se cunosc și efectele 
negative pe care le generează șl, cu 
toate acestea, ele nu sînt lichidate. 
Cum se explică această inerție ?

— In cazul la care ne referim, e 
vorba de o poveste mai lungă. In- 
tr-un fel, fostul grup de automatizări 
a desființat contractele economice

Inconsecvența organelor agricole 
în aplicarea legii fondului funciar 

favorizează 1 '

Folosirea cu grijă a pămintului 
este 1 hotărîtoare pentru sporirea 
producției agricole, aceasta con
stituind -o cerință de mare în
semnătate atît pentru prezent, cît și 
pentru viitor. în cuvântarea rostită 
la plenara Consiliului Uniunii Na
ționale a Cooperativelor Agricole de 
Producție tovarășul Nicolae Ceaușescu 
sublinia : „Problema suprafeței a- 
rabile, a suprafeței agricole, în ge
neral, este o problemă a întregului 
nostru popor, o problemă a națiunii 
noastre socialiste și nu-i este nimă
nui îngăduit să manifeste lipsă de 
răspundere pentru acest bun națio
nal".

Legea privitoare la apărarea, con
servarea și folosirea terenurilor agri
cole este întemeiată tocmai pe aces
te considerente majore. Multe uni
tăți agricole au luat măsuri pentru 
cultivareă*’întregii suprafețe pe care 
o dețin, acordînd atenție deosebită 
ridicării gradului de folosință a tere
nurilor. în județele Ilfov, Constanța. 
Prahova și altele, de exemplu, âu 
fost întreprinse cu bune rezultate 
acțiuni pentru folosirea în cultură a 
terenurilor situate de-a lungul șo
selelor. De asemenea, Direcția a-
gricolă a județului Gorj, împreună 
cu conducerile cooperativelor a-
gricole, a luat măsura să se
cultive circa 420 ha terenuri 
arabile pînă la construirea obiective
lor prevăzute prin schitele de siste
matizare a centrelor de producție. 
Pentru sporirea suprafețelor cultiva
te, unele unități agricole au identifi
cat și transformat în terenuri a- 
rabile arborele, tufărișuri, vii hibride 
îmbătrînite, drumuri de exploatare 
de prisos și alte suprafețe folosite 
neeconomic.

Și în privința schimbării categorii
lor de folosință agricolă se înregis
trează o ordine mai bună, unitățile 
agricole preocupîndu-se mai atent 
de alegerea corespunzătoare a tere
nurilor, de întocmirea corectă a do
cumentațiilor și de respectarea stric
tă a amplasamentelor aprobate. 
■In această privință pot fi mehționa- 
te rezultatele bune obținute de ma
joritatea unităților agricole din ju
dețele Prahova, Ilfov, Teleorman și 
altele.

Nu peste tot se acordă însă atenția 
cuvenită gospodăririi fondului fun
ciar. Incălcîndu-se prevederile legii, 
suprafețe mari de terenuri agri
cole nu sînt lucrate după regulile a- 
grotehnice, obținîndu-se producții 
mici la hectar. Cooperativa agricolă 
Gura Ocniței, județul Dîmbovița, a 
transformat în pîrloagă o suprafață 
de circa 100 ha livezi datorită neapli- 
cării lucrărilor corespunzătoare de 
întreținere. în județul Iași, unele su
prafețe amenajate ■ antierozional sînt 
în întregime degradate datorită neîn- 
țretinerii lucrărilor executate. O ase
menea situație poate fi întîlnită și în 
cooperativa agricolă din Spinenl pe 
circa 130 ha. Pe'pășunile apartinînd 
cooperativelor agricole Vlăsinești, 
Avrămeni, Sulița, din județul Bo
toșani. Bucecea, Dumbrăveni și altele, 
din județul Suceava, lucrările de 
combatere a eroziunii solului, dato
rită neîntreținerii lor corespunză
toare, nu au dat rezultatele scontate, 
unele din ele fiind degradate. Sînt și 
întreprinderi agricole de stat în care 
unele amenajări antierozionale, ne- 
fiind îngrijite, s-au degradat.

în multe cazuri se încalcă preve- 
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între furnizori și beneficiari. Trep
tat, a scăzut și răspunderea părților 
față de îndeplinirea obligațiilor pe 
care le aveau. A slăbit, cu alte cu
vinte, disciplina în relațiile contrac
tuale. Este una din deficiențele pe' 
care le vom lichida în cel mai scurt 
timp.

— Concret, ce măsuri se preconi
zează pentru a stinge o dată diver
gențele care s-au ivit între între
prinderile amintite ? ,

— Vom introduce sistemul de lu
cru prin consiliul coordonator, la 
care vor participa toți directorii uzi
nelor din centrală. Fiecare ședință 
de consiliu, care se va tine trimes
trial, se va încheia numai după ce 
s-au stabilit amănunțit graficele de 
livrări între întreprinderi și după ce 
au fost rezolvate toate divergentele. 
Recurgem la aceste grafice, întrucît 
le socotim mult mai certe și mai 
precise decît contractele economice. 
Apoi', trebuie să punem de acord po
sibilitățile de producție ale uzinelor 
noastre cu cerințele economiei, o dată 
ce s-a stabilit și încheiat un contract 
cu beneficiarii din afară să nu mai 
existe nici o îndoială asupra reali
zării lui la termenul fixat. Avem 
deplină încredere în colectivele uzi
nelor noastre și sperăm că, în scurt 
timp, vom reuși ca fiecare produs 
să se realizeze la termen și în con
diții de calitate ireproșabile.

¥
Desigur, sîntem încă departe de a 

socoti rezolvat cazul „Automatica", 
chiar dacă directorul tehnic a dat 
unele asigurări. Ne exprimăm re
gretul că din discuția purtată nu au 
reieșit clar măsurile de intervenție, 
în întreprinderile colaboratoare. în 
vederea evitării restantelor în livra
rea unor panouri pentru automati
zări. Este stringent necesar ca consi
liul de administrație al centralei de 
electronică și automatizări să lichi
deze de urgentă toate dereglările in
tervenite în mecanismul relațiilor 
-contractuale. Nu trebuie să se amine 
nici un moment luarea unor măsuri 
hotărîte și eficace, atît la nivelul 
centralei, cît și al fiecărei întreprin
deri în parte. 

derile legale privind schimbarea ca
tegoriei de folosință a terenurilor. 
Consiliul Superior al Agriculturii a 
aprobat cooperativei agricole din Lă- 
puș, județul Bihor, ca 10 ha de pă
șune și fîneață să fie plantate cu 
pomi. Direcția agricolă a județului a 
eliberat autorizație pentru 11 ha, iar 
cooperativa a plantat 28 ha, cea mai 
mare parte din această Suprafață 
fiind arabilă. Situații similare se 
întîlnesc și la cooperativele agricole 
din Uileac. Borozel, Tarcău și altele 
din acest județ.

După cum este cunoscut, anual ies 
din circuitul producției agricole su
prafețe de terenuri necesare 
dezvoltării industriei, nevoilor social- 
culturale etc. Numai în anul trecut 
au fost avizate pentru scoaterea din 
producția agricolă a circa 10 000 ha, 
din care peste 6 000 ha sînt scoase 
definitiv. Se poate aprecia că, după 
apariția legii, a sporit preocuparea 
posesorilor de terenuri și a benefi
ciarilor de investiții pentru înlătura
rea risipei de terenuri agricole și 
folosirea cu precădere pentru noile 
obiective a terenurilor neagricole 
sau slab productive. Prin re- 
strîngerea spațiilor libere și grupa
rea rațională a obiectivelor, gradul 
de ocupare a terenului (suprafață 
construită) a crescut cu 20—40 la sută 
fată de anii trecuți.

Deși sînt tot mai rare cazurile de 
abuzuri în ocuparea nelegală sau de
gradarea terenurilor agricole de că
tre diferite întreprinderi, s-au con
statat totuși abateri de la prevede
rile legale privitoare la gospodări
rea cu grijă a pămîntului. De exem
plu, întreprinderea „Deservirea" — 
Ploiești a degradat, prin decopertarea 
stratului fertil, unele terenuri ale 
cooperativei agricole Poienarii-Bur- 
chii ; întreprinderea 8 construcții- 
montaj, șantier 806 — Călărași, a de
gradat două hectare de teren ale co
operativei agricole Modelu. Același 
lucru-l-a făcut fabrica de* cărămizi 
Fîntînele. județul Arad, pe terenurile 
cooperativei agricole din comuna res
pectivă. Exemplificările ar putea 
continua. Celor vinovati de încălca
rea legii li s-au aplicat sancțiunile 
Corespunzătoare.

Faptul că mai există abateri de la 
prevederile legii fondului funciar, că 
se întîlnesc cazuri de proastă gospo
dărire a pămîntului chiar și la unită
țile agricole, se datorește și direc
țiilor agricole care nu au depistat 
și sancționat pe cei vinovați. Unele 
direcții agricole, cum sînt cele din 
județele Ilfov, Arad, Brăila, Sibiu și 
Prahova, au făcut permanent con
troale asupra folosirii terenurilor, 
sancționînd pe cei vinovati de aba
teri de la prevederile legale. Nu a- 
celași lucru se poate spune despre 
județele Vaslui, Mehedinți, Buzău, 
unde în răstimpul unui an de la a- 
pariția legii pentru folosirea terenu
rilor agricole nu s-a aplicat nici o 
sancțiune contravenienților Ia folo
sirea terenurilor agricole, deși au 
existat abateri în gospodărirea fon
dului funciar.

în vederea evitării oricărei risipe 
de terenuri agricole, prin legea pri
vind apărarea, conservarea și folo
sirea terenurilor agricole s-a prevă
zut ca amplasarea obiectivelor indus
triale, agrozootehnice și social-cul- 
turale să se facă numai în peri
metrul construibil al orașelor sau în 
vatra satelor. în cazuri excepționale 
se admite construirea și în afara a- 
cestora, dar cu aprobarea prealabilă 
a forurilor stabilite prin lege. Pen
tru a se sustrage prevederilor legii, 
unele organe județene au inclus în 
perimetrul . construibil mari supra
fețe de terenuri agricole situate la 
marginea localităților, motivînd că 
acestea servesc extinderii industrii
lor. depozitelor sau altor zone func
ționale ale localității. Este cunoscut 
că aceste terenuri formează, împre
ună cu zonele construcțiilor de locu
ințe, intravilanul localității. în cazuri
le de față, în mod greșit s-a pus sem
nul egal între conținutul perimetru
lui construibil și cel al intravilanu
lui. sfera perimetrului construibil 
fiind sensibil mai mică decît intra
vilanul. De exemplu, în municipiul 
București, unele terenuri agricole, 
ca cele situate între șoselele Pipera, 
Fabrica de glucoza și Petricani, au 
fost considerate de organul local de 
sistematizare ca făcînd parte din 
perimetrul construibil al municipiu
lui București. Astfel de situații se 
întîlnesc și la Pitești, Constanța, 
Slatina. Lugoj, Brăila etc., unde s-au 
inclus în • perimetrele conștruibile 
respective suprafețe întinse de tere
nuri agricole. In astfel de cazuri, 
includerea de terenuri agricole în pe
rimetrele conștruibile ale orașelor 
nu se face dintr-o greșită înțelegere 
a problemei, cl pentru înstrăinarea 
pe căi ocolite a terenului agricol. 
Pentru înlăturarea oricăror greșeli 
în delimitarea perimetrelor constru- 
ibile ale orașelor sau vetrelor de 
sate, direcțiile agricole județene vor 
trebui să manifeste mai multă grijă 
în respectarea strictă a legii, inter- 
zicînd car terenurilor agricole să li 
se schimbe destinația.

Este necesar să se depună toate e-, 
forturile pentru înlăturarea neajun
surilor care mai există în folosirea 
pămîntului. pentru aplicarea cu exi
gență maximă a prevederilor legii 
privind apărarea, conservarea și fo
losirea terenurilor agricole.

Ing. Nicolae POPESCU 
director general în Consiliul 
Superior al Agriculturii

(Urmare din pag. I)

un sprijin mai substanțial coo
perativelor agricole, fiecare spe
cialist de la direcția agricolă, de 
la uniunea județeană a coopera
tivelor agricole și din întreprin
derile pentru mecanizarea agri
culturii a fost repartizat să 
răspundă de cite 'un grup de 
unități pentru întreaga campa
nie de însămînțări.

In multe cooperative agricole 
din județul Vaslui, unde s-a făcut 
simțit ajutorul specialiștilor din 
unitățile respective și de la or
ganele județene agricole, au fost 
rezolvate operativ multe proble
me. Astfel, la Solești s-a iden
tificat fiecare porțiune de teren, 
mijloacele de lucru fiind repar
tizate în funcție de starea solu
lui. Cu 9 tractoare se arau cele 
80 hectare cîte au mai rămas 
din toamna trecută, iar terenul 
destinat mazării, fiind mai moa
le, s-a semănat cu semănătorile 
trase de animale. întrucît rămî- 
nerea în urmă la lucrările de se
zon ar putea să determine o gra
bă în efectuarea lor, ceea ce ar 
fi în detrimentul calității și al 
recoltelor, în cele mai multe 
locuri specialiștii veghează să se 
facă o bună pregătire a terenu
lui, iar la semănat să se asigure 
densitatea optimă. La cooperati
va agricolă Muntenii de Sus ur
măreau pe teren aceste aspecte 
Mihai Dumitrescu, inginerul a- 
gronom al cooperativei, Iulian 
Uliu, inginer-șef la I.M.A.-Vas- 
lui, și Anton Nicolae, șeful sec
ției de tractoare.
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In județul Galați există, de a- 
semenea, o multitudine de pro
bleme de rezolvat. Pe lîngă ne
cesitatea de a se grăbi însămîn- 
țările se pune problema evacuă- 9 
rii apelor de pe unele suprafețe. 
La indicația comitetului jude
țean de partid, direcția agricolă 
și uniunea județeană a coope
rativelor agricole au luat o se
rie de măsuri operative. In func
ție de starea terenului, specia
liștii din unități au schimbat 
amplasamentul unor culturi. 
Mijloacele mecanice sînt con
centrate pe zone mai restrînse. 
Astfel, se cîștigă timp prețios. 
Pozitiv este și faptul că în co- 
bpărătivdle agricole care dețin 
terenuri în pantă sînt folosite 
pluguri șl semănători cu tracțiu
ne animală. Din informațiile pri
mite ieri dimineață de la direc
ția agricolă județeană rezultă că 
lucrările în cîmp au început în 
aproape 70 cooperative din cela 
106 existente.

Se constată că, în unele locuri, 
unitățile agricole sînt lip
site de sprijinul competent al 
specialiștilor și al altor cadre cu 
munci de răspundere. In unele 
cooperative agricole din județul 
Dîmbovița au fost făcute lucrări 
de calitate necorespunzătoare, 
pentru că inginerii agronomi nu' 
sînt prezenți pe teren, acolo 
unde se lucrează. Așa s-a întîm- 
plat la cooperativa din Mătăsari, 
unde semănatul sfeclei s-a fă
cut în condiții agrotehnice infe
rioare. La întrebarea : de ce nu 
a supravegheat modul cum se 
execută lucrarea, ing. A. Tufan a 
răspuns : „L-am rugat pe pre
ședinte să meargă el la tarlaua 
de sfeclă. Am crezut că se va 
descurca...". Trebuie să se în
țeleagă bine că ceea ce trebuie 
să facă inginerul agronom nu 
poate fi suplinit de altcineva. La 
cooperativa agricolă Dărmănești 
oamenii ieșiseră la cîmp, meca
nizatorii se aflau și ei pe teren, 
numai ing. agronom M. Pitic 
stătea la sediu. „întocmește o 
situație cu cantitățile de lapte 
— ne spune președintele Paul 
Ghiorghiu. Ne trebuie într-un 
proces de arbitraj". Bineînțeles 
că pentru asemenea situație era 
mai indicată contabila.

In unele unități din județul 
Vaslui, lipsa de îndrumare 
tehnică din partea specialiș
tilor a avut drept urmare 
întîrzîerea pregătirii terenu
lui cu ajutorul atelajelor. La 
cooperativa agricolă din Băcești 
există circa 70 hectare nemeca- 
nizabile. Ele n-au fost încă arate 
cu atelajele, deși pe alte por
țiuni, chiar mai puțin zvîntate, 
tractoarele lucrau de zor. A- 
ceeași situație se. întîlnește $i 
la cooperativele agricole din 
Negrești, Dumești și Stănilești 
etc.

In aceste zile. în județul Ga
lați pot fi întîlniți pe teren toți 
specialiștii direcției agricole și 
uniunii județene a cooperative
lor agricole. Prezența lor își 
găsește o justificare în măsura 
în care sînt folosite toate condi
țiile pentru' uri demaraj cores
punzător în actuala campanie a- 
gricolă destul de întîrziată. 
Dar, în unele cooperative agri
cole (Piscu, Independența, Ser- 
bănești. Braniștea și altșle) 
lipsite de sprijin opera
tiv din partea organelor de spe
cialitate. consiliile de conducere 
nu acționează cu toată energia 
pentru a se lucra pe terenurile 
zvîntate, situate în pantă sau 
pe terase.

In aceste zile, hotărîtoare 
pentru recolta acestui an, se ■ 
cere ca toți specialiștii, activiștii 
de partid și de stat care au sar
cini în această direcție să fie 
prezenți, zi de zi pe teren, să 
sprijine consiliile de conducere 
din cooperativele agricole în 
organizarea temeinică a muncii, 
să rezolve toate problemele care 
se ivesc pe parcurs. In zilele 
care urmează, muncile se vor 
aglomera și mai mult, deoarece 
va începe semănatul porumbu
lui. Deci acțiunile ce se vor des
fășura la sate vor trebui coor
donate si mai bine.
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Idiotul prin dramatizare, 
impresie este întru totul

caracteristică a 
Fără convingeri

*

! cronica dramatică

și izolabile numai la analiză — un 
tot indisolubil și, deci, intangibil 
(primă proprietate, specifică, de alt
fel, tuturor capodoperelor). Este 

să te pui în

preferați 
„„t risc, 
divulgare,

E-ar putea ca unii să socotească 
exorbitantă pretenția cititorului exi
gent de a căuta în articolul de cri
tică un prilej de desfătare intelec
tuală, produsă fie de relieful ideii, 
fie de promptitudinea și neprevăzu
tul argumentării sau de multe alte 
însușiri greu de amănunțit aici, deși 
— la drept vorbind — un critic care 
se respectă, refuză să aștearnă pe 
hîrtie rînduri indiferente, pe un ton 
indiferent. Prea ne-au demonstrat 
magiștrii noștri' că o atare aspirație 
a cititorului e nu numai firească, 
dar și cu putință de satisfăcut, pen
tru a n-o mai privi altfel decît ca 
unul din criteriile esențiale, meritînd 
să capete drept de cetate în viața 
publicațiilor noastre. Din păcate, 
multe coloane sînt umplute și azi 
cam cu ce se nimerește, și nu s-ar 
putea spune că la acest capitol revis
tele „de la centru" fac totdeauna 
excepție. In mare stimă a ajuns — 
într-o «stfel de ambianță — arti- 
clierul harnic (cronicar, recenzent, 
eseist și chiar filozof literar), mani
festarea cea mai. 
inerției „active", 
care să merite să 
fie susținute, a- 
cesta poate scrie 
orice, oricînd și 
cu maximă expe- 
ditivitate. In plus, 
inodor, incolor și 
insipid, tot ce i 
ee poate pretinde 
ca o virtute su
premă e să rămînă așa, adică perfect 
inodor, incolor și insipid sau, cu 
alte cuvinte, corect gramatical și lo
gic în inexpresivitatea sa. Ceea, ce, 
după cum se va vedea, nu-i chiar 
atît de ușor.

Vin la rînd umplătorii ocazionali 
de spații tipografice, care forțează 
așa-zicînd mîna redactorului prin 
aceea că atacă subiecte de ultimă 
oră, de obicei cîte un comentar opor
tun la o carte „bine cotată", sub- 
stituindu-se cu abilitate unor obli
gații ce-ar reveni, la alt nivel de 
răspundere și exigență, mai ales cri
ticilor din redacție.

Prin toate aceste ipostaze vorbesc 
nu o dată improvizarea, întîmplă- 
torul, concepția de un fatalism odih
nitor că lucrurile dacă au mers pînă 
acum, vor merge înainte și de-acum 
încolo. Vorbește mai ales dulcea iner
ție a unor redacții, ce tinde a asi-. 
mila activitatea publicistică pe toate 
planurile cu niște ghișee pentru so
licitant!

Și lucrurile ar mai putea — în- 
tr-adevăr — merge așa încă o bucată 
de vreme, deși cititorii încep a se 
rări, ei care au tot dreptul să 
aștepte de la revista pe care și-o 
procură (cu toț mai multă ușurință 
în vremea din urmă...) satisfacerea 
în pas cu vremea a unor reale tre
buințe spirituale. Diletantismul nu 
s-a împăcat nicicînd cu îndeletni
cirile la lumina zilei. Lui îl trebuie 
falduri și măști să se ascundă, for
mule magice întortocheate care să 
ia. locul vorbirii limpezi. In ceea ce 
privește diletantismul de azi, el își 
face de lucru — cum s-ar zice — 
cu destinul. In astfel de condiții, 
par a se impune de la sine ambigui
tatea, imprecizia terminologică și 
chiar beția de cuvinte Criticul 
e „luat pe sus" de propria-1 aven
tură și cea dintîi victimă a amețelii 
ce l-a cuprins. A doua victimă e, 
firește, hîrtia și șiruî lung al celor 
ce-o parcurg. Surprinzător în toate 
acestea e să 
pricina nu e 
de revistă, ci, în cîteva cazuri, și 
cea de carte, căreia-i mersese fairt 
că-i mai puțin răbdătoare.

Am în față culegerea de cronici 
literare Utopica a lui M. N. Rusu, 
critic care poate scrie si acceptabil, 
uneori chiar interesant, incisiv și 
cu nerv, cînd nu-i cășunează (ceea 
ce, din păcate, i se întîmplă foarte 
des) să- caute în cuvînt sensuri pe 
care acesta nu le-a avut niciodată, 
în astfel de cazuri, limba română 
devine un sistem de semne admira
bil pentru misive cerești. Deschid 
cartea la întîmplare și citesc : „Dar. 
firește, poet ce-și duce cu sudoare 
crucea grea a etichetărilor șl preju
decăților desuete, a amneziilor exe
getice timpurii. Florin Mugur are 
toate șansele să se înalțe pe măsură 
ce stoicismul golgotei sale crește", 
Ce e de înțeles din toate acestea ? 
Ce-or fi amneziile exegetice tim
purii? Dar. crucea grea a etichetări
lor ? Numai criticul o știe și poate 
poetul comentat, rușinat că ar mai 
putea pricepe și alții. Sfiala nu-si 
are însă rostul, căci. . iată — deși 
criticul nu ne lipsește de versurile 
pe care le comentează — sensul 
celor ce afirmă refuză să se dega
jeze : „Teama are o cauză : poetul 
e un produs ăl tragediei militare, 
pe care o sporește prin destinul său 
intermediar: nu tranzitor, ci jugu
lat de barbarie și tristețe". Jugula
rea nu e un cuvînt pe toate drumu
rile, jugulat, adică sugrumat. Com
plicația nu e totuși aici, ci în îmbi
narea : „destin intermediar — „nu 
tranzitor". Aici e toată cheia. Chiro- 
manția e la ea acasă mai mult decît 
oricînd ! Dar iată și acest final de 
cronică la cartea unul coleg-critic, 
de unde se poate deduce măcar acest 
adevăr că „ieșirea din oră" a comen
tatorului nu e rezultatul unei conta
giuni ce s-ar fi întins dinspre poezie 
spre critică, ci produsul unei disci
pline independente, eventual sincro
nice, care-1 ajută să se înalte din 
pur senin Ia beatitudinea nonsensu
lui : „Am însă convingerea că pre
misele critice stabilite de Ardeleanu 
în aceste însemnări, dacă vor mai 
fi și teoretizate, vor pierde din alura 
uneori prea empirică, „gustativă", 
dacă o pot numi așa, vor depăși 
„specializarea" tocmai prin schimba
rea nuanțată și în complexitate a 
factorilor mobilizați în analiză : că 
monotonia inerentă unui registru

constați că hîrtia cu 
totdeauna numai cea 

și

critic deocamdată rezumativ, dar pe 
note esențiale, se va transforma în
tr-o filozofie critică „specială", „ca
tegorială". Din amuzant (pentru cine 
caută astfel de amuzamente), pro
cedeul devine însă de-ă dreptul ire
verențios și nesuferit cînd datul în 
bobi se aplică unor opere a căror 
simplă lectură trebuia parcă să în
demne la rigoare și deplină respon
sabilitate. A spune că „Lovinescu... 
s-a restrîns la o rețea de criterii, 
palpînd, uneori retractil, operele scri
itorilor" descurajează orice bună
voință, ca și „defalcarea aspectelor 
progreșlste din Istoria civilizației 
române moderne", ca și „suma redusă 
a criteriilor «turnesol»" (?) ale ace
luiași, ca și, în fine, definiția dată 
criticii care e „o reacție bilaterală, 
o reacție cu traiect mecanic" (??):

Alături de. genul acesta să-i spu
nem meșteșugăresc — autarhic de a 
face critică neinteligibilă, există însă
și o industrie modernă de producere 
a incoerentei pe bandă rulantă, care 
pleacă de la o terminologie de im
port, nu confecționată chinuit în ate
lierele proprii. Termenii p.‘ 

deum sînt 
eșec, 
incifrat, structură, 
obsesie, semn etc. 
dar acestea-s nu
mai uneltele, cu 
care la urma-ur- 
mei s-ar putea 
produce și bine ; 
intervine însă ne

prevăzut încurcarea manetelor. și 
haosul e deplin. Exemple s-ar putea 
da multe, dar cele mai caracteristice 
provin tot de la un cronicar literar, 
căruia — se vede — ritmul de lucru 
prea accelerat la care-1 obligă cro
nica săptămînală nu-i priește
Cîtuși de puțin. E greu de
conceput că la revista Cronica 
din Iași singurul capabil să țină pe 
umeri greaua răspundere a cronicii 
literare e Zaharia Sîngeorzan. Și 
totuși, de luni de zile cititorii Cro
nicii sînt obligați să ia cunoștință 
de cărțile mai însemnate care apar 
și de discuțiile pe care le suscită 
prin intermediul unor judecăți ima
ture. Cuvintele se aștern prea a- 
desea fără nici o necesitate, bâ chiar 
autorul uită că ele pot dezvolta sen
suri opuse intenției, unele nedorite. 
„Limbajul e greu de culoare ca o 
plasă în care se zbat peștii cu ochii 
de culoarea mării". „Imaginea" e 
curată tautologie — gîndirea n-a 
înaintat un pas. „Reacțiile sînt poto
lite în corsetul versurilor și de o 
revărsare neașteptată nu poate î. 
vorba". Sigur că nu. corsetul ve
ghează I Dar mal ales, fraze întregi 
se succed incapabile de orice pro
gres, imitîrid traiectoria bumeran
gului : ..Poezia devine în acest sens 
o tonalitate simbolică a unor sonuri 
Susținută în spatiile ei de o exis
tentă estetică favorizînd mici sim
fonii de o elevație superioară" ; 
„Limbajul poetic comunică emoția și 
astfel poezia distruge sentimentul 
imprecis, necristalizat al unei supra
fețe înșelătoare de lirism hibrid, ne
sedimentat îndeajuns" etc. etc.

Cum să ne explicăm că asemenea 
„incoereme" sînt luate totuși de unii 
drept critică literară și că persona
jul ce se dezlănțuie ăstfel întîlnește 
în cale nu puțini binevoitori. Una 
din explicații ar fi că, indiferent de 
cum spune, el e lin laudator ce îm
parte in dreapta și-n stingă elogii, 
pentru care unii îi sînt recunoscă
tori. Dar cititorul ? Cititorul pentru 
care se scrie revista, cu ce s-a făr 
cut vinovat ca să urmărească aceste 
cimilituri ?

Dar exigentele criticii noastre ? Și 
mă gîndesc aici la articolele șl cro
nicile publicate în ziare, reviste sau 
volume ce dau o profundă judecată 
de valoare asupra, operei, analizează 
conținutul si expresia ei artistică în 
perspectiva dezvoltării culturii noas
tre socialiste.

Aspectul asupra căruia ne-am o- 
prit în rîndurile de fată vizează nu
mai aparent o problemă de expre
sie, de stil a criticii literare. Pen
tru că lipsa de coerentă, beția de cu
vinte atentează la înseși scopurile și 
menirea criticii noastre, a cărei fi
nalitate este îndrumarea deopotrivă 
a cititorului și a scriitorului, o ana
liză obiectivă, riguroasă Si multila
terală a creației originale și nu di
vagațiile lipsite de fond.

0 Filarmonica de stat „George Enes- 
cu" (Sala Ateneului) : Recital extra
ordinar dat de pianistul Rudolf Ke- 
rer (U.R.S.S.) - 20.
0 Opera Română (la Sala Palatului) : 
Traviata — 19,30.
0 Teatrul de Operetă : My fair lady 
— 19,30.

(sala Comedia) :
19,30.

Idiotul — 19,30 ;(salaO Teatrul Național „I. L. Caragiale' .
Studio) : Travesti — 16 ; O femeie cu bani
o> Teatrul de Comedie : Opinia publică — 20.
o Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din bd.
D-ale carnavalului — 20 ; (sala din str. Alex. Sabia)
O Teatrul „C. I. Nottara- (sala Magheru) : Cînd luna e albastră — 19,30 : 
(sala Studio) : Anonimul — 20.
g Teatrul Mic : ofițerul recrutor — 20.
o Teatrul Glulești : Cursa de șoareci — 19,30.
o Studioul I.A.T.C. „I. L. Caragiale" : Ciocirlia — 19,30.
o Teatrul satiric-muzical „C. Tăriase- (sala din Calea Victoriei nr. 174) : 
Femei, femei, femei — 19,30.
0 Teatrul de estradă „Ion Vasilescu" : De la Bach la Tom Jones — 20. 
o Ansamblul Artistic al Uniunii Generale a Sindicatelor : Prometeiada 
— 20.
• Circul de stat : Circul „Orion" (R. P. Bulgaria) — 19,30.

Schitu Măgureanu) : 
: Photo Finish — 20.

0Comedlanții (ambele serii): PATRIA 
— 17 ; 20.
0 Pipele : REPUBLICA — 9,30 ; 11,45; 
14 ; 16.30 ; 18,45 ; 21.
0 Adio, Gringo : LUCEAFĂRUL — 9; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, BUCU
REȘTI — 8,45 ; 11 ; ' 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
21, FAVORIT 15,30; 18; 20,30.

0 Crimă in stil personal : FESTIVAL — 9 ; 11,15 ; 18,30 ; 20,45.
0 Răutăciosul adolescent : VICTORIA — 8.45 ; 11 ; 18,30 ; 20,45,
EXCELSIOR — 9 ; 11,15 ; 13.30 : 16 ; 18,30 ; 20,45.

Tata: CENTRAL — S ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21.
O fată fericită : LUMINA — 8,45—16,15 în continuare, 
preludiu : LUMINA — 18,30 ; 20,45.
Simfonia dragostei : CINEMATECA — 10 ; 12,30 ; 14,30.
Rio Bravo : DOINA — 11,30 ; 16 ; 19,30, ARTA — 8,45—17 în continuare; 20. 
Program pentru copii : DOINA — 9 ; 10. 
oameni împietriți : UNION — 15,30 ; 18 
Totul pentru rts ; Cultura piersicului

20.30.
; 600 secunde de adevăr ; Gustav 

se odihnește : TIMPURI NOI — 9—21 in continuare.
o Pe plajele lumii : FEROVIAR — 8,30 : 10.30 ; 13,30 ; 14,30 ; 16.30 ; 18,45 ; 21, 
MODERN — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
o Riscurile meseriei : GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, MELODIA 
- 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30, FLAMURA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15
20.30.
0 Columna (ambele serii) : ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE — 15,30 ; 19. 
0 Rolls Roycc-ul galben : BUZEȘTI — 15,30 ; 18.
• Romanță pentru trompetă : BUZEȘTI — 20,30.
0 Un om pentru eternitate s DACIA — 8,45—13,4S In continuare ; 18,15 ; 
20,45.
e pașa : BUCEGI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, GIULEȘTI — 15,30 ; 18;
20.30, AURORA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Aventurile lui Tom Sawyer; Moartea Iui Joe Indianul : UNIREA —
15.30 ; 19.

Prințesa : LIRA — 15,30 ; 18 ; 20,15.
Pe teren propriu : DRUMUL SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20.
Profesioniștii : FERENTARI — 15,30 ; 18 ; 20,15.
Marele șarpe : COTROCENI — 15,30 ; 18.
Gustul mierii : COTROCENI — 20,30.
La est de Eden : FLOREASCA — 9 ; 11.30 ; 14,30 ; 17,30 ; 20, GLORIA —

9.30 ; 12 ; 14,30 ; 17 ; 19,30. .
0 Pentru încă puțini dolari : VOLGA — £-15,30 în continuare ; 18 ; 20,30. 
MIORIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.

Fcldmareșala : VIITORUL — 15,30 ; 18.
Drumuri : VIITORUL — 20,30. 
Neînțelesul : MOȘILOR — 15,30 ; 18.
Cele trei nopți ale unei iubiri : MOȘILOR — 20,30.
.....Apoi s-a născut legenda" : POPULAR — 15.30 : 18 ; 20.30.
Căderea Imperiului Roman : MUNCA — 16.
Magazinul de pe Strada Mare : MUNCA — 20.
Tată de familie : TOMIS — 9—15,45 în continuare ; 18,15 ; 20,30.
Duelul lung : FLACĂRA — 15.30 ; 18.
Mesteacănul : FLACĂRA — 20,30.
Veșnicul fhtîrziat : VITAN — 15,30 ; 18. 
Tandrețe : VITAN — 20,39.
Expresul colonelului von Ryan : RAHOVA — 15,30 ; 18.
Valea : RAHOVA — 20,30.
Becket : PROGRESUL —-15,30 ; 19.
Urletul lupilor : PACEA — 15,30 ; 18 ; 20,15.
Pensiune pentru holtei : CRINGAȘI — 15,30 ; 18 ; 20.15.
Made in Italy : COSMOS — 15,30 ; 18 ; 20,15.

O valoroasă lucrare
științifică

Antropologia, 
știință, 
prezent o marcată 
voltare, 
voluției .... _ 
mului —. ca produs a) 
vieții sociale, al rela
țiilor create în procesul 
muncii — fiind posibilă 
doar pe baza cunoaște
rii legilor de dezvol
tare a societății. Ideea 
creării unui atlas an
tropologic al poporului 
nostru, generată de ne
cesitatea unei cît mai 
ample cunoașteri a ori- 
ginei și evoluției sale 
biologico-sociale, s-a 
aflat în centrul preo
cupărilor antropologi
lor români din cursul 
ultimelor decenii.

Recenta tipărire în 
Editura Academiei- Re
publicii Socialiste Ro
mânia, sub redacția a- 
cademicianului Șt. Mil- 
cu și prof. H. Dumi
trescu, a Atlasului an
tropologic al Olteniei 
prezintă o semnificație 
deosebită, înglobînd re
giunea studiată — Ol
tenia — în deplina in
tegritate a comunicării 
umane reciproce și în 
conspectul geografic și 
istoric.

Faptul că teritoriul 
cuprins între Olt, Du
năre și Catpații Meri
dionali a constituit o- 
biectul primului studiu 
antropologic detaliat 
nu este deloc întîmplă- 
tor. Populația acestui 
ținut, străbătut acum 
două milenii de armate
le romane ce intrau în 
Dacia, prezintă feno
mene antropologice de
osebite. Cercetările e- 
fectuate timp de mai 
mulți ani de către co
lective de specialiști — 
etnografi, medici, bio
logi, chimiști etc. — au 
diferențiat, după indi-

cunoaște
ca

' '

cele pigmentar, talie, 
conformația feței și a 
craniului, două grupe 
și caractere antropolo
gice. și anume : o do
minantă a Caractere
lor mediteraneene, 
partea de sud, și a ce-, 
lor dinarice, în partea

tive, observațiile per
sonale ale cercetători
lor bine instruiți in 
ambele domenii au re
ușit să reliefeze condi
țiile naturale de me

in diu, structura teritori
ului populației actuale 

............ r____ din Oltenia, ca și date
de nord a Olteniei, ex- . economice, sociale, me- 
presia primă a sintezei 
antropologice daco-ro- 
mane.

Privite comparativ cu 
caracteristicile antro-

DRAMATIZARE DE A. BARSACQ 
DUPĂ ROMANUL LUI DOSTOIEVSKI

După Idiotul, ca și după alte cele
bre romane ale lui Dostoievski, s-au 
făcut nenumărate dramatizări, fără 
ca aceasta să însemne că marele 
Feodor Mihailovici. a fost mai fa
vorizat, sau mai victimizat, decît 
alții. Teatrul, care îl are pe Eschil, 
pe Shakespeare, pe Racine, pe Ibsen, 
pe Brecht, pe Ionescu, îi vrea și pe 
Tolstoi, Balzac, Dickens, Flaubert, 
Kafka și, de curînd, pe calea deo
camdată ocolită a baletului, pe Bau
delaire, fără a refuza, nesățios, nici 
pe Agatha Christie. La noi îl are pe 
Caragiale, dar îl vrea și pe Sado- 
veanu, îl are pe Delavrancea, dar 
îl vrea și pe Rebreanu, îl are pe 
Blaga, dar îl vrea și pe Călinescu.

Oricîte eșecuri ar aduce cu sine 
procedeul dramatizărilor, oricîte a- 
mărăciuni și proteste ar provoca în 
cîmpul larg al venerației față de 
capodoperă, produs unic, nerepeta
bil și inimitabil, dramatizări se vor 
face mereu, atîta vreme cît alte ge
nuri literare își vor manifesta vir
tuțile, grandorile, sau măcar exis
tența, paralel cu teatrul.

E un fenomen pe care nu-1 vom 
împiedica șl nici măcar îngrădi, 
niciodată, prin argumente privitoare 
la specificitatea ireductibilă a ge
nurilor și prin lamentații provocate 
de actul mutilării unor capodopere. 
Mai curînd, să ne întrebăm dacă 
pînă la urmă tot răul nu e cumva 
spre , bine, spre binele general tocmai 
al literaturii. Teatrul anexează, e le
gea lui; teatrul mutilează, e fatali
tatea lui ; dar teatrul agită, face să 
strălucească, să dea viață, stîrnește, 
retrezește și întreține interesul pu
blicului pentru operele de clasă înal
tă, prin mijloace de inegalabilă forță 
și vrajă (mijloace de care benefi
ciază, e adevărat, poate chiar în mai 
mare măsură, și nenumărate produ
se de două parale, a căror acțiune a 
început să amenințe însăși noțiunea 
de valoare și face să scadă prăpăs
tios nivelul gustului public).

Teatrul, cu admirabila sa capaci
tate de a influența spiritul maselor, 
poate avea un rol imens pentru 
orientarea omului contemporan pe 
oceanul hîrtiei tipărite. Cine „vede“ 
Idiotul, sau Madame Bovary, sau 
învierea, sau Baltagul se simte 
stîrnit să citească opera. Sau s-o 
recitească. Teatrul transmite aseme
nea stimulente intelectuale, e marele 
lui har, și poate deci juca un rol co
losal în edificarea sau în păstrarea 
unei bogate și limpezi serii de valori, 
în sfera generală a culturii. Cu con
diția, desigur, șă utilizeze harul său 
pe tăișul cel bun — căci acest har 
are două tăișuri.

Iată de- ce fenomenul dramatizării 
trebuie privit și din alte unghiuri de 
vedere decît cel strict literar. Cînd 
e vorba de mari scriitori și de ma
rile opere ale lumii trebuie să apre
ciem, la adevărata sa valoare, servi
ciul pe care-1 poate face teatrul dis- 
locînd, sau redislocînd. interesul 
unor mase vaste. Și devine consola- • 
tor, totodată, să putem privi o dra
matizare nu ca un fenomen literar 
negativ, ci ca un fenomen cultural 
pozitiv...

...Dar și cu cerința, cît de cît, ca

țl

dramatizarea să nu fie prea plată, 
prea brutală și simplistă, prea as
tronomic depărtată de originalul epic. 
Iar aceea aleasă de către Teatrul Na
țional, a foarte cunoscutului și me
rituosului om de teatru Andre Bar
sacq, nu e deloc dintre cele mai 
bune, chiar dacă ne mărginim la o 
exigență minimal-scenică. Barsacq 

pentru justificarea in
și pentru fa- 

ro-
a hotărît, 
treprinderii sale, 
cilitarea săvîrșirii acesteia, că 
mânui conține două teme și două 
planuri absolut distincte și de sine 
stătătoare, pe .care le unește numai 
prezența alternantă a lui Mîșkin. O 
dată stabilită această modalitate, de
cizia separării celor două trunchiuri 
se impunea de la sine, ca și aceea a 
unui chirurg de a despărți două su
rori siameze. Greșită, cît de greșită 
diagnosticare — căci romanul, indi
ferent de unele greșeli de con
strucție epică, are, în imensa 
lui complexitate, o determinare 
moleculară interioară, care îl face, 
dincolo de teme — oricîte ar fi ele,

tuturor 
absolut imposibil 
situația celui care ia primul con
tact cu 
și a cărui 
provocată de ea. Căci în cazul unei 
opere ca aceasta n-ar fi vorba nu
mai de uitarea unei imagini literare 
de o forță neobișnuită, ci de anula
rea unor adinei imprimări morale, a 
unor modificări sufletești pe care 
lectura cărții nu poate trece fără a 
le provoca, în oricine. Sigur este un 
lucru : dramatizarea, așa cum e, nu 
sugerează nici o drama morală, nici 
o zguduire psihologică și intelectuală, 
nu încurajează acel examen al omu
lui asupra soartei sale și rolului său 
între semeni, nu dă naștere acelui 
șoc, acelui cutremur interior care 
este rezultatul major și inevitabil al 
oricărui contact cu Dostoievski. 
Bucuria dureroasă și neliniștea ire- 
presibilă a explicării, a înțelegerii, 
a interpretării fiecărui om, fiecărei 
situații, fiecărei voci din opera dos- 

. toievskiană '— care au stîrnit toren
tul de comentarii și de polemici pe 
marginea ei.— par absblut imposibile 
în legătură, cu substanța dramatiză
rii. Pendulările Nastasief Filipovna 
între Mîșkin și Rogojin (care au in-, 
spirat, recent, unui adept al criticii 
psihanalitice, ideea că Nastasia iu 
se poate hotărî deoarece, în subcon
știent, ea îl iubește pe... Toțki), pen
dulările contrapunetice ale bietului 
prinț, între Nastasia și Aglaia Epan- 
cina, legățyra,,ciudată, profundă și 
fatală care îi unește pe Mîșkin și 
Rogojin în vederea celui mai dure
ros și contradictoriu toate

Atlasul
antropologic
al Olteniei

Dr. Grigor*Cornel REGMAN

școlii an- 
românești.

explicarea e- 
biologice a o-

SKZSSESsaa&x:

pologice ale populației 
din celelalte regiuni ale 
țării, studiile efectuate 
asupra populației din 
Oltenia confirmă, o 
dată în plus, - caracte
rul antropologic, unitar 
al populației din Ro
mânia. Atlasul demon
strează astfel că deli
mitările geografice ale 
provinciei Oltenia nu 
au fost niciodată gra
nițe de netrecut.

In cercetări efectuate 
în nouă sate, autorii au 
folosit cu succes di
verse mijloace, statis
tice, biologice și cul
turale, anchete demo
grafice. investigația fa
miliei, determinări he
matologice, sociologice, 
legîndu-le de trecut și 
prezent, dînd astfel 
cercetării și o dimen
siune istorică contem
porană. Tehnicile folo
site; metodele explica

dicale, legate de varia- 
bilitatea somatică, de 
studiul odontografic al 
acestei populații pe 
forme de relief, sexe și 
vîrste. Aspectul dina
mic actual al vieții so
ciale este scos in evi
dență prin deplasarea 
populației active către 
zonele industriale, în 
proporții de 10—15 la 
sută, în unele cazuri 
procentul fiind chiar 
mai mare.

Fenomenul contempo
ran al metisajurilor bio
logice prin exogamie 
este în plină desfășura
re, mai ales în orașele 
noi și satele vechi, 
endogame, cuprinse în 
procesul industrializă
rii, în care sînt a- 
trâse forțe de muncă 
din diverse regiuni pe 
lingă grupele umane 
băștinașe. ameliorînd 
același patrimoniu, a- 
șupra căruia se con
centrează azi atenția 
statului nostru. Diferite 
aspecte ale procesului 
de industrializare, ale 
revoluției culturale, de
mografice și econo
mice sînt expuse 
centrat în ultima 
te a atlasului.

înregistrînd un 
ment al evoluției 
logico-sociale a popu
lației din Oltenia, atla
sul constituie un docu
ment istoric, o realizare 
valoroasă a 
tropologice

POPESCU

(Urmare din pag. I)

tificarea producției literare 
și lupta ideilor ; reforma 
moravurilor și a inteligen
tei.

Dacă uniî din cei citați 
aveau păreri care nu se în- 
tîlneau în anumite puncte 
cu ideologia marxistă, cu 
prefacerile revoluționare, 
comuniste, totuși concepția 
lor despre valoarea și sen
surile pozitive ale libertății 
creatoare, artistice, au mers 
alături de cele ale marxis
mului care prilejuiește ar
tistului creator al timpului 
nostru un unghi ce 
chide către un larg 
de posibilități.

Aceasta exprimă
carea încrederii în viață, 
existentă alcătuită din e- 
chilibru și măsură--

Făptui că ne aflăm 'în- 
tr-tiri moment fast creației 
pe toate Coordonatele con
structive. folosind variile 
forme de expresii, trebuie

se des- 
orizont

justifî-

să... ne deschidă și mai mult 
aripile, să ne suscite inte
resul pentru exprimarea 
vieții, a sufletului uman, 
pe care să le cuprindem, 
să le exprimăm la mare 
tensiune, la incandescenta 
reflectare, nu doar a mie
zului, a nucleului ideilor 
și faptelor, ci a laturilor 
celor mai diverse și mai 
nuanțate, unde pulsează vo
ința de viață, voința și ne
voia de muncă și dragoste, • 
de bine, de frumos, de ideal 
constructiv.

Dacă scrisul nostru re
flectă o sinteză a cunoștin
țelor acumulate, culese, 
descoperite din întinderea, 
desfășurarea vieții sociale 
a patriei noastre, a umani
tății în general, dacă luăm 
poziție în problemele im
portante pe care ni le în
fățișează societatea noas
tră, lumea, atunci ne 
putem socoti martori ai 
acestei societăți, ne pu
tem da seama că gla
sul nostru se identifică cu 
cel al contemporanilor noș
tri, fiind el însuși, păstrîn-

du-șl timbrul personalității 
nealterate, al temperamen
tului. Atunci vom cros în 
climatul libertății autenti
ce, individualitatea noastră

idealurile cele mai înainta
te, de continuu progres al 
societății noastre socialiste.

Dar trebuie insistat asu
pra erorilor posibile, asupra

îngemănarea
creatoare

ca oameni de artă fiind 
respectată de către societa
tea pe care noi, Ia rin- 
du-ne, sintem obligați s-o 
respectăm, reflectinda-i 
năzuințele, gesturile, dese- 
nîndu-i profilul curat și 
puternic, militînd pentru

confuziilor în ce privește 
structura, substanța clima
tului moral și a sensurilor 
artistice pe care Ie poate 
genera o greșită înțelegere 
a libertății spirituale, a li
bertății creației.

Nu avem posibilitatea ca, 
In aceste rînduri, să anali-

La școala de artâ populară din Arad Foto : S. Cristian

acestea nici nu-ți sugerează măcar 
bogatul substrat și multipla semni
ficație, nefiind decit purele avata
ruri ale unor personaje de lungă 
anecdotă melodramatică și incom
prehensibilă.

Poate că flagrantele carențe alo 
dramatizării, observate abia după a- 
legere, au motivat îndelungata și 
sincopată pregătire a spectacolului 
la Teatrul Național: cine e cît da 
cît informat despre munca internă a 
teatrelor știe că Idiotul e Ia ordinea 
zilei, adică în pregătire, cu între- . 
ruperi și reluări, de vreo trei ani. O 
atît de îndelungată preocupare poate 
duce la un spectacol deosebit, dar 
poate duce și la un spectacol obosit 
încă înainte de premieră. Amîndouă 
aceste semne se văd și se fac sim
țite în spectacolul realizat în regia 
lui Al. Finți, care este însă, înainte 
de orice altceva, mult superior dra
matizării (am avut prilejul să asist 
la spectacolul aceleiași dramatizări, 
de acum vreo trei ani, la Paris, dacă 
nu mă înșel chiar în regia lui Andre 
Barsacq — și pot afirma că în acel 
spectacol defectele textului ieșeau la 
iveală într-un mod aproape insupor
tabil), Finți este un regizor pentru 
care realismul psihologic stanislav- 
skian nu e nici o etichetă, nici o 
modă, ci o convingere. Pe această 
bază, el a lucrat minuțios, și a izbu
tit, cum spuneam, să treacă sub
stanța umană deasupra nivelului de 
conținut și sugestie al dramatizării, 
Cît mai e irisă, de aci, pînă la o su
gestie autentic dostoievskiană, e altă 
problemă, pe care a încercat s-o re
zolve, printr-o aspirație sublimă, 
unul dintre interpreți, unul singur, șj 
anume Florin Piersic, fără să izbu
tească mereu, deși deloc din vina lui. 
în acest spectacol, plin de acura
tețe, plin de o serioasă și cuminte 
demnitate, apar, nu în aceeași mă- 

' sură inexplicabile, două carențe: 
lipsa de atmosferă — fie că e vorba 
de faimoasa reuniune aniversară a 
Nastasiel cu încă mai faimosul epi
sod al aruncării in foc a imensului 
pachet de bani, fie că e vorba de 
camera "de -hotel din Moscova, fie- că 
e vorba, mai ales, de cele două scene 
capitale ale acțiunii, petrecute în 
casa lui Rogojin — care scade tempe
ratura umană pînă la sub-febrili- 
tate ; și lipsa de relief, de portret, 
de prezență, a personajelor secun
dare — și în această dramatizare 
enorm de multe personaje au deve
nit secundare. Este de neînțeles că, 
după o atît de îndelungată aplicare și 
cu minuția care îl caracterizează, 
regizorul nu a izbutit să insufle o 
clipă de viață și de personalitate nici 
grupului Lebede v-Keller-Zoloj iev
(respectiv Nicolae Enache-Marin Ne- 
grea-Anatol Spânu), nici generalului 
Epancin (Alexandrescu-Vrancea), 
nici fiicelor sale, nici altora, care ar 
fi trecut neobservați dacă un Geo 
Barton, în Toțki, ar putea trece, prin 
el însuși, neobservat, sau dacă Gh. 
Popovici-Poenaru, în generalul Ivol- 
ghin, nu ar fl meritat, printr-un efort 
personal de compoziție, o mențiune 
care subliniază virsta sa. Dar sînt 
și rolurile mari, care nu mal sînt 
mari, ci sînt numai de mare întin
dere — și in primul rînd al Nasta- 
siei Filipovna, în care a fost distri
buită Ileana Stana Ionescu, probabil 
pentru indicații fizice, și care a mi
zat, în primul rînd, pe indicații fi
zice care sînt înțr-adevăr a- 
decvate și de un „âclat" demn de 
luat în seamă, pentru radiația indis
pensabilă a eroinei. Și de altfel nu 
numai pe atît, deoarece interpreta a 
făcut eforturi care se simt și se văd, 
dar nu în aceeași măsură și rezul
tatele. O mare parte a rolului este 
jucat exterior, este debitat cu tonu
rile indicate, și în interpretarea a- 
cestui rol se semnalează poate obo
seala anterioară spectacolului, prin
tr-o imprimare a jocului, care îi ră- • 
pește și spontaneitatea, si complexi
tatea, și profunzimea. în opusa sa 
ipostază morală, Aglaia Epanclna, 
Valeria Seciu, a știut să fie plăcută, 
pură, seducătoare, dar nu să aducă 
cu ea șl enigma frămîntării moc
nite care va dicta destinul său ulte
rior. Pe generăleasa Epancina a în
carnat-o Cella Dlma, fără nici o po
sibilitate de critică, perfect. Matei 
Gheorghiu a avut greaua sarcină a 
celui mai antipatic erou, arivistul 
Ganea Ivolghin, și s-a achitat de ea 
cu dezinvoltura sa de totdeauna. 
Pentru tulburătorul rol al lui Rogo
jin a fost adus un actor din afara 
teatrului — ah, această „viziune" 
monomană a regizorilor, care face să 
nu se găsească, într-un ansamblu ca 
al Naționalului, un actor potrivit a- 
cestui rol — noroc că există unul, 
unul singur pe țară, care se numește 
Răducu Ițcuș, și căruia 
știut să-i remarcăm acea _____
nică, datorită căreia șl-a interpretat 
rolul corect și monoton.

în sfîrșit, în Mîșkin, Florin Pier
sic a dat spectacolului nivelul său 
actoricesc cel mai înalt, fiind singu
rul chinuit de o imagine ideală, in
sesizabilă, grandioasă, singurul la 
diapazon cu aspirația dostoievskiană 
— actor de vocație aleasă, care 
știe să nu se limiteze în datele sala 
fizice, dar care caută dincolo, caută, 
caută, și muncește, muncește, și cu 
fiecare rol face un pas înainte pe 
drumul adevăratei datorii actoricești, 
cam prea mult, cam prea des uitată, 
în ultima vreme.

Radu POPESCU

noi n-am 
calitate u-

zăm fenomenul literar, ar
tistic al ultimelor decenii, 
al momentului însuși chiar, 
și nici pretenția unui ase
menea examen de exegeză 
critică.

Dar ca să apară limpede 
cititorului poziția pe care 
ne situăm, unghiul critic și 
concepțiile despre artă, 
despre frumos în sine, des
pre frumos legat de exis
tența umană, de circuitul 
social-istoric al fenomenu- 

. lui, sintem .obligați la cîte- 
va simple și lapidare ob
servații.

Dacă spiritul creator — 
artistul — reclamă, aspiră 
structural către un climat 
de creație, înșiși scriitorii 
trebuie să vegheze să 
nu alunece pe un teren fals, 
în zonele insane ale con
cepțiilor și viziunilor ma
ligne, care deviază sensul 
creației si derutează citito
rii, falsifică, fortînd prin 
exemplul greșit, generațiile 
ce vor veni.

In această grijă trebuie 
să fie deschis focarul aten
ției asupra relațiilor morale

dintre omul de artă și so
cietate. Să urmărească pro
movarea autenticului, nu 
a falsului literar, a mime
tismului, a împrumutului 
din zestrea literar-artistică 
a etapelor depășite din is
toria gîndlrii și a procesu
lui artistic.

Dacă se acuză platitudi
nea unor curente sau for
me artistice depășite, în
vechite, aceeași judecată 
aspră trebuie să cuprindă 
altă formă a platitudinii, cu 
pretenție de modernitate, 
care, în ultimă analiză, 
duce pe cel avizat, pe cel 
cu simț critic și bun simț 
la descoperirea farsei, a 
grotescului, a nonvalorii.

Tocmai de aceea trebuie 
să fim atenți, cinstiți — 
cum lăudăm, ce lăudăm, ce 
negăm și cum negăm.

Pe această linie vom mai 
reveni în viitoare articole, 
desenînd mai motivat și 
exprimat critic profilul fe
nomenului la care ne-am 
referit în aceste fînduri, e- 
sența lui, cauzele și rezul
tatele sale.

11,00 — Limba franceză. Lecția S3 (reluare).
11,30 ---------- -...... — ■ ■
12,00

— Limba engleză. Lecția 53 (reluare).
— TV. pentru specialiștii din industrie. ___

mie. Produse chimice pentru combaterea 
dăunătorilor din agricultură (reluare).

— închiderea emisiunii de dimineață.
— Telex T V. \
— TV. pentru specialiști. Consultații pentru 

medici. Inter-relațll Intre patologia gene
rală șl patologia stomatologică. Prezintă 
conf. Carol Stieber.

18,05 — Limba germană. Lecția 50.
18.30 — Club XX - emisiune pentru tineret. „Cheia

succesului" — raid-anchetă.
19,00 — Telejurnalul de seară. — Buletinul me

teorologic.
19.30 — „Bundlța" — reportaj filmat de Valentin

Munteanu și Mihai Crîșmaru.
19.45 — Căsuța poștală ill. Dialog cu telespectatorii.

Prezintă Tudor Vornlcu.
20,00 — Teleclnemateca. „Simfonia fantastică", cu 

Jean Louis Barrault și Renee Saint-Cyr.
21.45 — Avanpremiera.
22,00 — Itinerar european. Emisiune de Dan 

Hăulică. Imaginea Dan Er. Grigorescu.
22,15 — Dimitrie Bolintlneanu. Emisiune comemo

rativă cu prilejul împlinirii a 150 de ani 
de la nașterea poetului.

22.30 — Mari interpret!. Pianistul Aldo Clccolini.
Prezintă Theodora AlbesCu.,

22,50 — Telejurnalul de noapte.
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Nu poți enunța chestiu
nea folosirii judicioase a 
timpului fără a simți se
ducția unei, discuții filozo
fice ce ține de însăși exis
tența omului. In fiecare 
întrebare referitoare la 
timp se oglindesc temele 
majore ale sensului vieții, 
cu îndoielile lor ascuțite și 
neliniștile lor împovără
toare.

O temă practică cere 
însă imagini clare și alego
rii simple. Timpul este o 

materie primă finită care, în 
diferite cantități, intră în 
componența oricărui act al 
omului. Este ca și panglica 
ce ni se dă pe un mosor, 
o dată cu intrarea noastră 
în lume. în fiecare acțiune 
consumăm o bucată de pan
glică. Doza ne aparține. Pu
tem să acordăm mai mult 
sportului sau cititului, me
ditației sau dansului, pro
fesiunii sau familiei. Putem 
să refuzăm să acordăm din 
prețioasa substanță unor 
activități pe care le soco
tim frivole sau să desfășu
răm larg ghemul atunci 
cînd prețuim și iubim cu 
pasiune altele. Bilanțul 
unei vieți este în ultimă in
stanță o dare de seamă a 
modului în care a fost fo
losită panglica. La unii ea 
s-a desfășurat din eroare 
sau nepricepere, fără folos, 
în gol. Risipitorii prețioa
sei materii n-au reflectat 
asupra naturii ei limitate 
și n-au fost instruiți asu
pra capacităților imense 
pe care le ascunde fiecare 
unitate de timp. Timpul e 
infinit mai prețios ca aurul 
și conține mai multă ener
gie potențială ca uraniul.

Prima obiecțiune la în- 
• cercarea de a defini timpul 
ca o materie ce trebuie di
vizată și folosită în mod 
optim vine din partea celoi 
ce se consideră striviți de 
obligațiile din afară. Bine, 
spun ei, să admitem că 
timpul nu trebuie risipit, că 
trebuie să fie utilizat cu 
maximum de eficacitate, 
dar mai întîi e nevoie să-1 
aiijS.cădeți din timpul total 
ceea ce consumă somnul și 
hrana, școala și profesiu
nea, ședințele și activitățile 
sociale, drumurile, nesfîrși- 
tele drumuri între institu
ții, drumurile prin maga
zine și veți vedea dacă mai 
avem ce optimiza. Ni • se 
poate imputa dacă puținele 
clipe care rămîn le risipim 
pentru zîmbetul unei fete 
frumoase, pentru dialogul 
cu un prieten sau. o plim
bare fără direcție ?

Răspunsul nu este ușor. 
Pentru cei ce confundă 
timpul cu calendarul miș
cărilor și prezențelor lor fi
zice, omul nu este decît un 
grăunte ce se mișcă pe li
niile de forță ale cîmpului 
social. Ei simt chiar o ade- 
vățată plăcere în a fi pur- 
tați de obligațiile pe care 
le invocă ca o scuză a unei 
totale neangajări mentale. 
Lăsați pe unul din aceștia, 
singur, o zi întreagă. Va 
simți prăpastia plictisului 
și va fugi de sine însuși 
invocînd o obligație. Nu, 
timpul nu se măsoară în 
drumuri, prezențe, mișcări, 
ci în ginduri si în mișcarea 
ideilor. Toți cei care și-au 
creat o disciplină interioară 
folosesc fiecare moment 
pentru desfășurarea activi
tății lor cerebrale, proces 
în care adaugă o asociere 
nouă, o sugestie, o infor
mație la construcția inte-> 
lectuală (cu condiția ca ea 
să existe).

A doua obiecțiune : cum 
poți să împărți optim o 
cantitate care nu este cu
noscută 1 Este adevărat,’ 
nimeni nu cunoaște lungi
mea panglicii. Poate oricînd 
da de mosor sau, invers, 
poate privi cu uimire des
fășurări pe care nu conta. 
Incertitudinea primează și 
într-un caz și în altul. 
„Spune «anul ce vine» și 
dracul va surîde" sună un 
proverb japonez. Incertitu
dinea timpului de care dis
punem a fost luată ca pos
tulat de hedoniști pentru o 
viață de intensă gustare a 
plăcerilor, dar a servit în 
același timp și ca axiomă 
pentru construcția înfrigu
rată a digurilor olandeze, 
a catedralelor franceze sau 
a hidrocentralelor moder
ne. Nu este atît de impor
tant să știm cu cîtă sub
stanță prețioasă sîntem în
zestrați, cît să determinăm 
cu precizie obiectivul și 
scopul căruia vrem s-o de
dicăm.

Timpul singur nu ne spu
ne nimic. Ceea ce luminea
ză problema timpului este 
proiectul, ideea, preocupa-

' Mircea MALIȚA

rea. Parkinson, în cunoscu
ta sa carte „Legea lui Par
kinson", înfățișează o bă- 
trînă care scrie o zi în
treagă o ilustrată unei ne
poate. „O oră, va fi chel
tuită cu găsirea ilustratei, 
alta cu căutarea ochelari
lor, jumătate de ceas se va 
căuta adresa, o oră și un 
sfert va dura compunerea, 
douăzeci de minute va cere 
decizia de a lua sau nu 
umbrela pentru drumul 
pînă la cutia poștală din 
strada vecină". Iată ran
damentul paradoxal al unui

în cercetări matematice cu 
aplicații în economie. Tema 
sa era efectul întîrzierilor 
față de termenele fixate în 
producție și desfacere. Este 
suficient să spun că după 
calculele sale existenta în
tîrzierilor afectează un în
treg ansamblu, producîndu-i 
perturbați! de tipul unor os
cilații. Efectul este neobiș
nuit. întîrzierile nu antre
nează scăderi, coborîri, în
cetiniri, ci seisme. Inspirat 
de graficul său, m-am gîn- 
dit că amînarea unei ac
țiuni are aceleași zgudui-

Desen de Eug. TAREJ

om ce dispune de timp. Un 
om ocupat, conchide auto
rul, ar face totul in trei 
minute. Nu răgazul pe care 
îl avem la dispoziție ne dă 
cheia utilizării timpului, ci 
capacitatea de a-1 modela, 
condensa sau cristaliza în 
serviciul unei idei crea
toare.

In biografiile oamenilor 
mari explicația unei crea
ții gigantice este pusă pe 
seama minții, talentului, e- 
nergiei lor deosebite. Ru
bens cu cele două mii de 
tablouri, lorga cu douăzeci 
și cinci de mii de articole 
și o mie două sute de vo
lume, Poincară cu vasta o- 
peră matematică și filozo
fică sînt văzuți în perspec
tiva demiurgului. In spate
le unei vaste producții stă 
însă alături de geniu un 
mecanism simplu de defini
re a unui obiectiv unic și 
de subordonare totală a re
surselor pentru atingerea 
iui. Dintre resursele pe a- 
celași plan de importanță 
cu celulele din creier (în 
cantități egale la toți oa
menii) stă timpul și mai 
ales abilitatea de a-1 armo
niza cu scopul propus.

Viața unui om este de 
circa 30 mii de zile. Cele 
care nu poartă semnul di
recției alese sînt indife
rente, sînt zile de rutină, 
cenușii. Ele nu pot fi adu
nate unele cu altele, decît 
calendaristic. Cele puse în 
concordanță cu ideea ma
joră ce luminează existen
ța au proprietăți de a se 
cumula. amplificîndu-se. 
Proiectele umane au darul 
de a strînge timpul și de a-1 
feri de scurgerea risipi
toare.

Stăteam în biroul de lu
cru al unui coleg specialist

toare efecte negative în 
viața individului. Invocarea 
lipsei de timp ? Argument 
inconsistent, căci mîine a- 
glomerarea va fi mai mare, 
la acțiunile de azi adăugîn- 
du-se cele ce vor veni. Mi
hail Ralea,a definit inteli
genta ca o inhibare și întîr- 
ziere a reflexului prin care 
omul răspunde la provocă
rile mediului. Ar fi pri
mejdios ca această splendi
dă definiție să fie invocată 
ca pretext de amînare a 
unei acțiuni programate și 
impuse mental.

Nu numai că momentele 
pierdute nu se mai întorc, 
dar pierderea lor este de 
atîtea ori ireparabilă. „In 
viața omenească e un flux 
și reflux, spune Shakes
peare, care în momentul 
cînd valul se ridică, te duce 
Ia noroc ; dacă n-ai știut 
să te folosești de acel mo
ment, întreaga călătorie a 
vieții noastre e sortită stîn- 
cilor și necazurilor".

Toate maximele ce vor
besc despre timp scot în 
evidentă unicitatea și valoa
rea acestei substanțe cu 
stocuri limitate. Autodes- 
figurarea unui om ne pro
duce repulsie, faptul că se 
intoxică subminîndu-și or
ganismul ne oripilează, si
nuciderea mărește nedume
rirea și protestul nostru. 
De ce sîntem uneori atît 
de îngăduitori cu risipa 
orelor, cu sacrificarea mo
mentelor unice, cu moar
tea timpului ?

Există o întrebare legi
timă : dacă sfîrșitul timpu
lui de care dispunem nu 
este determinat, căror pro
iecte trebuie să le acordăm 
întîietate, celor de termen 
scurt. Imediate, sau celor 
cu răsuflarea largă ? Răs

punsul la această întrebare 
îl dau istoria și cultura. 
Preferințele indivizilor au 
urmat pe cele ale epocii 
lor. In vremuri de ‘restriște 
au înflorit genurile miniatu
rale, iar în cele stabile, con
strucțiile gigantice

In epoca modernă, s-a a- 
firmat caracterul colectiv 
al eforturilor umane. In 
altă epocă, Schliemann și-a 
propus, în copilărie, să des
copere Troia și la bătrînețe 
a descoperit-o. Ehrlich s-a 
încăpățînat treizeci de ani 
să distrugă bacterii si pro- 
tozoare prin infiltrarea lor 
cu substanțe colorante și în 
fine a creat salvarsanul. 
Astăzi istoria reține din ce 
în ce mai puține nume. Ca
racterul colectiv al cerce
tării științifice face să se 
vorbească mai mult de 
școli și laboratoare, decît 
de Edisoni.

Proiecte colective electri
zante, ca industrializarea, 
transformarea societății, 
construirea de civilizații- 
moderne dau prioritate pro
iectelor de termen lung. 
Investirea în ele a timpu
lui individual este cel mai 
bun răspuns la problema 
utilizării judicioase a tim
pului, căci conține o dată 
cu tonusul salvator și pro
misiunea contopirii existen
ței individuale cu.opera so
cială durabilă.

Un sociolog contemporan 
arăta deosebirea fundamen
tală între perceperea și 
utilizarea timpului în socie
tățile rurale și cele indus
triale. In primele ciclul este, 
al anotimpurilor și nu al L 
orelor sau minutelor. Pre
cizia e relativă. întîlnirile 
sînt fixate pentru dimineață 
sau pentru seară și nu e 
nici o contradicție în con
tractarea mai multor obli
gații simultane. Numai ma
șina aduce sensul și prețui
rea clipei. In natură avem 
sezoane, în civilizație mi
nute.

Mînuirea timpului se în
vață. Școala nu ne dă decit 
în subsidiar cunoștințe, ea 
ne dă în principal deprin
deri. Cunoștințele abundă 
în societatea contemporană, 
bunele mecanisme de orga
nizare a timpului și activi
tăților sînt în deficit. Iată 
de ce pentru tînărul ce-și 
repetă, în termenii genera
ției de azi. problemele eter
ne ale umanității, aș reco
manda următorul șir de 
propoziții:

1 Este deținătorul unei 
resurse neprețuite. 2. Tim
pul n-are consistență, în 
absenta unui proiect sau 
idei unificatoare. 3. Timpul 
ca și celelalte resurse ale 
Indivizilor sînt, dacă nu 
egale, comparabile. Toți oa
menii au același start. 
4. Creația nu este suflare 
divină, ci mecanism de op
timizat timpul. 5. „A nu 
acționa acum" nu este e- 
chivalent cu „a acționa mai 
tîrziu", ci în cele mai multe 
din cazuri cu „a nu acționa 
niciodată". 6. Trebuie să se 
afirme stăpînul propriului 
său timp șl nu robul tim
pului altora. 7. In minutul 
infim și trecător stă ascunsă 
promisiunea marei și răs- 
plătitoarei opere și astfel a 
împlinirii existenței sale.

Milioane și milioane de oameni 
din țara noastră muncesc cu abnega
ție, cu pasiune, animați de con
știința datoriei, de corectitudine, de 
cinste ; ei își aduc zi de zi aportul 
Ia opera de construcție a societății 
socialiste. Remunerați . după cantita
tea și calitatea muncii depuse, fie
care tinde, firesc, la ridicarea stan
dardului său de viață ; cu fiecare an, 
viața tuturor este, și sub acest as
pect, mai împlinită, mai rodnică.

Există . însă in jurul nostru indivizi 
care duc un trai în vădită dispropor
ție cu veniturile lor. Bună parte din
tre ei sînt cunoscuți ca oameni ono
rabili (dar de unde banii ?) — alții 
sint definitiv consacrați de către vo
cea opiniei publice ca „șnapani, pun
gași" și celelalte...

...Iată-I pe nelipsitul client al res
taurantelor ; totdeauna are în față 
un meniu apetisant și cele mai 
scumpe vinuri. Numai butonii și acul 
de cravată îl costă cît leafa lui pe 
o lună.

...Iată-1 pe „domnul" care descinde 
dintr-un Taunus pe litoral și începe 
un chiolhan ce se va termina peste 
trei-patru săptămîni, făcînd praf 
leafa pe un an.

...Iată această splendidă vilă cu 
șapte camere și garaje pentru două 
automobile. Proprietarul e magazio
ner la un abator și mărturisește : 
„Cu leafa îmi acopăr țigările..." (fu
mează Chesterfield).

...Și așa mai departe.
Cîte un astfel de individ infestează 

micro-mediul social, prezintă specta
colul unei existențe de huzur, sfi- 
dînd prin cheltuielile extravagante și 
prin aroganță cinică pe cei din jur 
— muncitori, funcționari, ingineri, 
profesori, oameni care își realizează 
veniturile prin muncă , cinstită, co
rectă.

Opinia publică a primit cu un 
sentiment de satisfacție „Legea pri
vind controlul provenienței unor bu
nuri ale persoanelor fizice, care nu 
au fost dobîndite în mod licit" vota
tă de Marea Adunare. Națională in 
cursul anului 1963. încă o dovadă a 
spiritului de echitate ce stă la teme
lia orînduirii socialiste, legea a îngă
duit chemarea în fața justiției a ace
lor elemente care au realizat averi 
pe căi necinstite. în întreaga țară, 
ei au trebuit să dea socoteală și îm
potriva lor s-a luat măsura statu- 
tată de legiuitor : un impozit de 80 
la sută asupra bunurilor a căror pro
veniență licită nu se justifică.

Mai multe sesizări pe cate le-am 
primit ne aduc însă la cunoștință că 
în munca unor comisii constituite 
conform legii nr. .18 se. fac simțite 
deficiențe serioase. Ni s-a vorbit des
pre oameni necinstiți, cunoscuți ca 
atare de un întreg oraș, oameni so
siți acolo acum 10—12 ani cu o sim
plă valiză și care „numai din sala
riu" au reușit să realizeze o avere 
frumoasă și să ducă un trai „pe pi
cior" ; chemați să-și justifice bunu
rile ...au ieșit basma curată.

„Și eu și doctorul X am terminat 
facultatea acum șase ani — ne scrie 
un corespondent. Am fost încadrați 
în aceeași unitate, cu același.» sala
rii)! Am primit aproximativ aceleași 

.. )i,rgpturi bănești suplimentare — 
prime, gărzi etc. Avem aceeași 
situație familială — burlaci. Nici eu 
și nici el n-am cîștigat Ia loterie și 
n-am primit vreo moștenire. Nu sînt 
bețiv, n-am nici vreo altă pasiune 
costisitoare ; normal, mare avere 
n-am strîns : am o garderobă buni
cică și mi-am mobilat frumos garso
niera primită acum trei ani. în ace
lași timp, X a cumpărat o casă cu 
110 000 de lei, un automobil Renault 
16. face niște chefuri de i-a mers 
vestea — ...și nu vreau să mai intru 
și în alte detalii Chemat în fața co
misiei, a trecut ca gîsca prin apă. 
Am rămas cu toții surprinși. Acum 
tună și fulgeră. Ne declară (nouă, 
care știm totul...) că a fost calomniat 
și că «are el grijă» de cei care..."

Mărturisim că lucrurile semnalate 
ne-au nedumerit si am luat hotărî- 
rea să ne documentăm asupra mun
cii unei comisii de cercetare. Am a- 
Ies, în acest scop, comisia ce func
ționează pe lîngă Tribunalul jude

țean Arad. Comisia a nrimit pînă 
acum un număr de 32 de sesizări 
(marea majoritate aparținind mili
ției și procuraturii), dintre care 30 în 
cursul anului trecut și 2 în cursul 
amilul 1969. 27 au fost clasate și 5 
trimise spre soluționare judecătoriei. 
Dintre ultimele. într-un număr de 
2 cauze, soluția a fost închiderea do
sarului.

Examinăm dosarele. Eventual, un 
amănunt sau altul va putea fi 
contestat. Ceea ce nu se va pu
tea contesta însă va fi impresia ge
nerală pe care o lasă activitatea a- 
cestei comisii.

răm pe P. A. la Săvîrșin. Poate că 
realmente nu există ; dar rămîne ca 
fapt stabilit că comisia nu a făcut 
nici un efort ea să constate existenta 
sau inexistența lui).
Comisia își începe activitatea, șl 

posesorii bunurilor care vin în 
fața comisiei și justifică prove
niența lor. . Spectacolul pe care îl 
oferă unii este de-a dreptul jalnic ; 
pe de o parte, căci pe de alta este 
comic.

Botezatu Dumitru, responsabilul u- 
nui magazin alimentar din Arad, po
sedă o casă de circa 150 000 de lei, 
un Fiat 1 800, un garaj etc. Toate
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Unul dintre primele dosare pe care 
le deschidem este acela în care ce
tățeanul Popa Aurel, din Săvîrșin, 
sesizează proveniența dubioasă a u- 
nor averi. Ce face comisia în această 
situație ? „Avînd în vedere că sesi
zarea de. față este anonimă (...) scoa
te de, pe fol sesizarea anonimă fă
cută si semnată Popa Aurel..."

— Cum adică : este anonimă 7 — îl 
întrebăm pe tov. Romulus .Vlase, loc
țiitor al președintelui Tribunalului 
județean Arad. (Este nou în funcție, 
și-a luat atribuțiile în primire doar 
de cîteva zile. Fostul președinte al 
comisiei. Mihai Brăituianu, a fost în
tre timp transferat).

— Conform legii, sesizările anoni
me nu pot fi luate în considerare.

— Dar aceasta este semnată : Popa 
Aurel din Săvîrșin.

— Nu are adresă.
— Si de aici s-a tras concluzia că 

este anonimă ? A fost citat P. A., așa 
cum prfevede legea, la Săvîrșin, și 
nu s-a prezentat ? Putea fl identifi
cat prlntr-un simplu telefon dat 
acolo 1

(Timpul nu ne-a îngăduit să-1 cău-

acestea la un venit lunar de aproxi
mativ... 1 000 de lei !

El prezintă un calcul din care re
iese că în șapte ani a economisit, din 
salariul total de 96 000 de lei.,. 36 000, 
omițînd să spună că plătea, . în 
acest, timp, ratele pentru casa cum
părată în 1959.. Dar, să vedem cum 
de a reușit el să facă economii 7 De
clară că a cheltuit pentru hrana sa 
și a soției o sumă deosebit de mo
destă, dar uită să treacă în calcule 
benzina și întreținerea automobilului.

Raievschi Teodor joacă și maj tare. 
■El este responsabilul unui restaurant 
din Arad, inspectoratul județean de 
miliție semnalează comisiei că în pe
rioada 1962—1968, cu un salariu me
diu de 1 093 lei lunar (soția a cîști
gat în cei șapte ani circa 25 000 lei 
în total), Raievschi, avînd și o fa
milie de patru persoane, a cumpărat 
două automobile și alte obiecte în 
valoare de circa 70 000 lei. Nu-și dă 
osteneala să calculeze amănunțit cît 
îl costă hrana lunar. în schimb 
scrie : „Bunurile de mai sus le-am 
dobîndit printr-o economie susținu
tă, an de an. reducînd la minimum 
toate cheltuielile. Se va avea în ve-

„PROBLEMATICUL
Individul de care ne o- 

cupăm are darul de a 
transforma în problemă 
operații dintre cele mai 
simple, ca mutatul scau
nelor dintr-un loc în al
tul, bunăoară. Fiecare 
fleac e ridicat la rangul 
de problemă. Si încă de 
problemă spinoasă. Care, 
ca orice problemă, are 
mai multe laturi. Care 
laturi, la rîndul lor. se 
Cer analizate... Care ana
liză trebuie făcută cu 
multă seriozitate... Care 
seriozitate...

Odată ce mutatul scau
nelor dintr-un loc în al
tul a devenit o proole- 
mă. omul nostru creste în 
importantă. Nu mai e 
un oarecare, e un om cu 
probleme. Problema cere 
o soluție. El nu se hotă
răște ușor în ce colt să 
mute scaunul. se mai 
Sfătuiește si cu alții., stu
diază îndeluna. nu vrea 
să se spună că a mutat 
scaunul pripit, de unul 
singur...

E măi ușor să „proble- 
mizezi" decît să ai ini
țiativă si să finalizezi. De 
aceea. omul nostru nu 
vede în viată decît oro» 
bleme. ori ce fleac ajuns 
în preajma lui se pre
schimbă — ca într-un 
coșmar — intr-o oroble- 
mă si încă într-o proble
mă cu două tăișuri. Chiar 
și florile hărăzite ono
masticii sofiei se trans
formă într-o problemă 
spinoasă, aproape imposi
bil de rezolvat. Gihaasii 
trandafiri nu mai sînt 
trandafiri — ci problema 
trandafirilor... Zîmbetul 
hărăzit soției — altă 
problemă încurcată — o 
problemă care trebuie a- 
nalizată în toate conse
cințele ei imediate si vii
toare... Vă dati seama ce 
fermecător arată un ase
menea zîmbet-problemă... 
Zîmbetul e numai un 
biet capitol rupt dintr-un 
ansamblu de probleme pe 
care-l imniică onomasti
ca soției... Problema flo-

portret satiric
de Teodor MAZFLU

rilor. problema zîmbetu- 
lui, problema gingășiei, 
problema nasturilor, pro
blema cernelii pentru sti
lou. problema iubirii: cum 
să te mai descurci in a- 
tîtea. probleme ?

Copleșit de asemenea 
probleme, pe care i le 
creează propria inerție, 
fiecare zi i se pare o po
vară. gestul cel mai ne
însemnat îi cere un efort 
amarnic... A se spăla — 
problema spălatului, alte 
eforturi, alte chinuri... Să 
te speli — să nu te speli? 
Ce rol ocupă igiena în 
viata omului ? Are igie
na si o valoare etică ? 
Dintr-o problemă el îți 
face imediat zeci de pro
bleme. si toate îi cer bă

taie de cap. analiză si 
soluții.,. Mereu e atacat 
de probleme care năvă
lesc asupra lui ca un stol 
de lăcuste. E frig, deci 
problema frigului... Pro
blema frigului naște la 
rîndul ei. problema închi
derii ferestrei... Problema 
închiderii ferestrei pune
— ca o necesitate impla
cabilă — problema de a 
se ridica de pe scaun si

face cîtiva pași. Hotă- 
rîrea naște contradicții, 
contradicția naște auto-a- 
naliza, pe urmă auto-ana- 
liza duce la auto-flagela- 
re și așa mai departe.

Viata n-ajunge la\ el 
decît sub formă de ‘pro
blemă... Nu există soție
— există în schimb pro
blema sofiei. Nu există 
copii — există însă, din 
belșug, problema copiilor. 
Nu există flori — dar e- 
xistă în compensație pro
blema florilor. analiza 
florilor. Și chiar o solu
ție la problema florilor...

A fost foarte uimit cînd 
un coleg a mutat nur și 
simplu un scaun fără o 
analiză prealabilă. fără 
să-și sondeze subconștien
tul, pur si simplu a luat 
scaunul și l-a mutat... A 
fost foarte lignit de a- 
ceastă rezolvare simplis
tă. Mutăm scaunele- fără 
să ne întrebăm de ce le 
mutăm, fără să vedem 
cauzele si efectele ?

— N-ai analizat sufi
cient problema mutatului 
scaunelor. Nu e pentru 
prima oară cînd proce
dezi în acest fel. E bun 
locul pe care l-ai ales, 
dar de ce nu l-ai anali
zat în prealabil...

Cînd un lucru nu devi
ne o problemă și nu e ,a- 
nalizat în prealabil, cînd 
n-are mai multe laturi, o- 
mul nostru are impresia 
că nici nu există de 
fapt. Pentru el scaunul 
nu există, nu-l vede, tot 
ce vede el e ..problema 
scaunului”.

dere că nu sîntem fumători. Ducem 
o viață retrasă". Atît de reirasă, că 
vestea despre chefurile lui Raievschi 
a depășit limitele Aradului. Dar, ce 
e drept, e drept : nu fumează. Dacă 
e să ne luăm după propriile lui cal
cule, reiese că, în șapte ani, în casa 
lui nu s-a cumpărat o pereche de 
ciorapi, un kilogram de săpun de 
rufe sau ,un caiet pentru cei doi 
școlari !

Dar să trecem mai departe. Eco
nomii, hrană puțină, ...bun, dar tot 
nu se acoperă. Și atunci apar alte 
surse. De pildă : la moartea tatălui 
lui Botezatu, o vecină a găsit sub 
perna răposatului 18 000 lei. O altă 
vecină declară că a vîndut multă 
vreme la talcioc lucruri vechi îm
preună cu soția lui Botezatu. La 
Raievschi apar niște oameni buni la 
inimă (Bun loan, coleg de serviciu, 
și dr. Schwartz Carol) care... l-au 
împrumutat cu 10 000, respectiv
15 000 de lei. Atît de generoși, încît 
îl așteaptă și astăzi să restituie banii 
împrumutați în primăvara anului 
1965 fără chitanță, fără alt document

, (Schwartz Carol). Bun Ioan i-a mai 
dat (pe lîngă cei 10 000) și 3 500 pen
tru o butelie de aragaz pe care 
Raievschi... o cîștigase la loto.

Acesta este, în general, genul de 
probe prezentate de „candidați" în 
fața comisiilor. In cele mai multe 
cazuri, comisia Ie-a admis. Conside
răm că ea nu le-a tratat cu suficient 
simț de răspundere și că în destule 
cazuri a dat dovadă de superficiali
tate preluînd necritic dovezile celor 
chemați să justifice proveniența bu
nurilor.

Dar nu numai precaritatea pro
belor joacă un rol important. Iată 
textual încheierea comisiei în cazul 
Raievschi (vă asigurăm că nu s-ă 
strecurat nici o eroare de tipar) :

„Ceea ce nu justifică Raievschi 
Teodor este suma de 43 000 lei cu 
care a cumpărat o mașină de cusut 
cu 2 800 lei, un televizor cu 5 300 lei 
și un autoturism". Va să zică, după 
opinia comisiei prezidate de Mihai 
Brăituianu. 56 000 (autoturismul) + 
5 300 4- 2 800 = 43 000; nu 64 100, ci 
43 000 !

Aceasta este suma cu care Raiev
schi a fost trimis în fața judecăto
riei Printr-o simplă trăsătură de 
condei sînt eludate 21 000 lei ! Iar 
judecătoria (președinte Gh. Șerban) 
îl condamnă pe Raievschi la plata 
unui impozit de 80 la sută asupra 
sumei de... 43 000 lei, „cum s-a re
ținut de comisie" (textual).

In cazul lui Botezatu, comisia ajun
ge la concluzia că acesta nu poate 
justifica proveniența unor bunuri în 
valoare de 82 000 lei. Judecătoria îl 
absolvă ulterior de 35 000 de lei, Bo
tezatu rămînînd impozabil pentru 
restul. Cum s-au justificat cei 35 000 ? 
Botezatu încearcă să demonstreze că 
suma de 35 000 lei i-a dat-o cumna
tul său. Dar nimeni în lume nu poate 
dovedi nici că a primit-o de la acesta 
nici că n-a primit-o. Atunci pen
tru ce a admis judecătoria va
rianta lui Botezatu ? După același ra
ționament . pe carp J-am prezentat 

’ mai sus ?
Dintr-un alt dosar aflăm căi 

Crișan Vasile și Elena, fotografi din 
Chișineu-Criș, care au cîștigat ambii 
în medie ceva mai puțin de 2 000 de 
lei pe lună, au cumpărat o casă în 
valoare de 65 000 de lei, un Renault
16 (72 500 de' lei) și diferite obiecte ; 
(sechestrul asigurător constată că 
acești modești meseriași posedă o 
garnitură de mobilă de comandă, o z 
pianină, argintărie, covoare persane 
ș.a.m.d.). Comisia din Arad i-a „ier
tat". S-a făcut recurs. Judecătoria 
i-a iertat și ea. S-a făcut din nou 
recurs și de-abia Tribunalul Suprem
a fost cel care a constatat că soții 
Crișan nu justifică proveniența pe 
cale licită a bunurilor și a trimis 
cauza spre rejudecare.

*
Sentimentul de adîncă satisfacție 

cu care opinia publică a primit legea 
nr. 18 iată că este umbrit de aspecte 
ca acelea pe care le-am citat din 
activitatea comisiei din județul Arad. 
Este lesne de înțeles că ele nu au 
darul de a sluji spiritul de echitate, 
că ele contravin intențiilor de care 
a fost animat legiuitorul, că ele con
travin sensului profund democra
tic al legii. Sumara noastră in
vestigație pune în lumină cîteva , 
aspecte negative cu scopul de a 
atrage atenția asupra necesității ca 
organele de justiție să vegheze cu 
fermitate la aplicarea strictă a legii.

Lipsa de fermitate, graba, superfi
cialitatea și altele au cel puțin două 
urmări negative : pe de o parte, ele 
nedumeresc opinia publică ; pe de 
alta, cei care au trecut prin fața 
comisiei și au fost absolviți pe ne
drept se simt încurajați să continue 
practicile ce i-au dus la acumularea 
unor bunuri pe căi necinstite.

Evident, simpla prezentare în fața 
comisiei nu este și un indiciu de vi
novăție. Cel citat nu este cu necesi
tate culpabil. Faptele, dovezile tre
buie cîntărite cu grijă, trecute prin 
proba de foc a adevărului. Este însă 
tot atît de evident că o avere ilicită 
nu poate fi transformată într-una 
licită prin justificări nefondate.

Aspecte cum sînt cele semnalate 
de ancheta noastră arată că este 
necesară mărirea responsabilității 
comisiilor în cercetarea și stabilirea 
adevărului, creșterea spiritului de 
răspundere pentru aplicarea cu fer
mitate a legilor statului nostru.

George-Radu CHIROVIC1
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Pare de prisos — și totuși vreau să subliniez și eu' 
necesitatea unor articole ca acela intitulat „Cînd 
Ciclopul închide un ochi". Vă scriu numai ca să vă 
semnalez un pericol. Am fost și eu la „Ciclop", am 
constatat și eu unele contraziceri flagrante cu recla
ma ce se face acestei unități și totuși n-am pus mîna 
pe condei să semnalez faptele. M-a împiedicat un 
sentiment — nejust și paralizant : „la ce bun ? oare 
lucrurile se vor schimba

Vă scriu pentru că îmi dau seama acum că acest 
sentiment și această comoditate constituie un peri
col, un aliat al celor necinstiți. Ei se bazează pe pa
sivitatea unor oameni atinși de acest sentiment ste
rilizam. In calcului pe care și-l fac incorecții intră 
dinainte ideea că nu vor întîmpina împotrivire.

Ei’bine, trebuie să ne împotrivim, să-i arătăm în 
fața opiniei publice. Ca să scuturăm sentimentul de 
care vorbeam, aș vrea să mai spun că abaterile nu

POȘTA PAGINII
sînt deloc „fatale" și inevitabile. Intr-unui din nu
merele trecute ale ziarului, un cititor dădea exem
plul stației din Brașov, unde a fost bine servit. Mă 
alătur și eu. indicînd stația de întreținere din Sibiu. 
Se poate deci lucra și bine ; dar asta depinde și de 
noi de fiecare din noi, de intoleranța pe care se 
cuvine s-o manifestăm față de abaterile de la lega
litate și Cinste, de lâ principiile unui serviciu civili
zat. (Ing. Eusebie POPOVIOI, I.C.H. Lotru).

CU RISCUL DE R PROVOCA ZÎMBETE
Dacă nu mi-ar fi teamă de Calambururi, aș zice 

că elogiez „Elogiul" publicat în „Scînteia" din 8 mar
tie.

Se arată acolo cîteva din piedicile ce stau încă în 
calea emancipării totale a femeii și cîteva din înda
toririle bărbatului. Cu riscul de a provoca zîmbete, 
amintesc că femeile citesc despre îndatoririle lor în 
„Femeia"" tinerii în „Scînteia tineretului", specialiș
tii în publicațiile de specialitate, dar... bărbații ?

Lucrurile nu-s însă atît de simple pe cît par. Da- 
ți-mi voie să pun cîteva întrebări incomode :

— Am citit poate zeci de articole despre „ținuta 
femeii în interior". Dar bărbatul, cum umblă prin 
casă ?

— Mai știți să fiți prietenul soției dumneavoastră ?
— Prin ce contribuiți la emanciparea femeii de 

lîngă dv. 7

— Ce îndatoriri vă revin, ca tată ?
— Ce ghid aveți, în îmbrăcăminte ?
După mine, există bărbați care se dovedesc savanți 

sau muncitori eminenți, dar care sînt lipsiți de orice 
„instruire" în calitatea lor de consorți. (Laura MA
RINESCU, Buzău).

COPIII SINT DE VINĂ ?

A trebuit să chem Salvarea. Cînd m-am dus la te
lefonul public plantat la blocul 27 din str. serg. Nițu 
Vasile, am rămas uimit : legătura telefonului cu cen
trala era tăiată. Știind că mai există un telefon prin 
apropiere, m-am dus acolo. Cablul de legă
tură telefon — microreceptor atîrna ca o mînă 
ciungă, iar microreceptorul era lipsă. Din întîmplare 
m-am întâlnit cu un tovarăș mecanic linior și i-am 
arătat. Mi-a răspuns : „Copiii sînt de vină".

Adevărul e altul. Fiecărui cetățean major îi re
vine sarcina de a se educa și de a educa, indiferent 
ce meserie are. Dar unii dintre noi fugim de această 
răspundere și ne mulțumim să zicem : „copiii sînt 
de vină". Să se mai scrie materiale educative și pen
tru cei mai mari și — în cazuri ca acela de mal sus 
— să fie și miliția mai activă. (C. VAIDA, <£tr. 
Serg. Nițu Vasile 66, București).

Răspuns : Credem că esențială este nu numai ati
tudinea miliției și a părinților în cauză, ci, așa cum 
singur afirmați, atitudinea tuturor oamenilor datori 
„să se educe și să educe". Vom mai scrie, desigur, 
„materiale educative", dar vă propunem, la rîndul 
nostru, o soluție concretă : încercați, cu sprijinul co
mitetului de bloc, al comisiei de cetățeni, să creați 
în cartier un puternic curent de opinie care să sanc
ționeze prompt atari „isprăvi". ,
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acad. Remus RĂDULEȚ

cercetare și 
spre anumite 
în domeniul 
tehnice. Aici,

După cum s-a mai anunțat în ziarul nostru, Academia 
Republicii Socialiste România a organizat recent o dezba
tere consacrată problemelor creșterii eficienței cercetărilor 
din domeniul disciplinelor tehnice. Specialiști din institu
tele și centrele academice cu profil tehnic, împreună cu 
membri ai Prezidiului Academiei și ai comitetului de partid 
al acesteia - în calitate de organizatori - cu reprezentanți 
ai Consiliului Național al Cercetării Științifice și ai Comi
tetului municipal București al P.C.R., precum și numeroși 
dți ingineri din institute și laboratoare tehnice sau între
prinderi beneficiare au analizat o seamă de aspecte ale 
relațiilor cercetării de nivel academie cu producția, ale 
creșterii contribuției cercetării la rezolvarea unor pro
bleme de cel mai larg interes științific și economic.

Apreciind în mod deosebit importanța acestei ini
țiative, redăm mai jos cîteva dintre opiniile exprimate în 
intervențiile unor specialiști care au participat la dezbatere.

Problema încă deschisă
a bunei organizări

Practica științei internaționale a relie
fat ca pe. o soluție extrem de avantajoasă 
concentrarea forțelor de cercetare pe anu
mite direcții și probleme care interesează 
în cel măi înalt grad, într-o etapă sau 
alta, dezvoltarea științifică și economică 
a unei țări. Cu atît mai importantă apare 
concentrarea forțelor de 
direcționarea lor deliberată 
obiective și teme majore 
relativ distinct al științelor 
conlucrarea și reunirea rațională a efor
turilor sînt facilitate și de interdepen
dența și comunicarea sporite ce se mani
festă între investigațiile desfășurate la 
diferitele nivele : fundamental, aplicativ, 
de dezvoltare. Pe de altă parte, mai ales 
în cazul unei țări mici, cum este a 
noastră — unde nu ne putem permite 
luxul abordării tuturor problemelor din 
domeniul respectiv — se impune o atentă 
dozare a forțelor și eforturilor, fructifi
carea superioară a soluțiilor apărute la 
orice nivel al cercetării. Sporirea efici
enței cercetărilor tehnice presupune deci 
determinarea în fiecare etapă a ponderi
lor optime ale celor trei specii de cer
cetări — fundamentală, aplicativă, de dez
voltare — și în acest scop este necesară, 
în primul rînd, o organizare suplă a cer
cetării, a îndrumării și coordonării ei, 
care să permită o adaptare operativă la 
necesități.

In forma sa actuală, rețeaua de cerce
tare națională corespunde în mare 
măsură acestei structuri, institutele și 
centrele Academiei fiind axate în mare 
pe cercetări de nivel fundamental, cele 
departamentale — pe cercetări aplicative, 
iar unitățile de cercetare și proiectare 
și în special laboratoarele uzinale — pe 
cercetări de dezvoltare. Ea prezintă, însă, 
și unele neajunsuri. Astfel, în prezent 
numai unele dintre ramurile științelor 
tehnice sînt deservite de astfel de uni
tăți. De asemenea, modul de coordonare 
prin comisii centrale pe ramuri indus
triale — depinzînd, în general, de minis
tere și adoptat de Consiliul Național al 
Cercetării Științifice (C.N.C.S.) — face 
ca preocupările unora dintre unitățile 
Academiei să intre în atenția mai multor 
comisii, sau, în unele cazuri, a nici- 
uneia.

Considerăm, de aceea, că suplețea orga
nizatorică ar putea crește dacă s-ar pre
coniza unele modalități de lucru în colec
tive mixte. Adică — într-o primă 
variantă — menținîndu-se tipurile actuale 
de unități de cercetare, s-ar putea îmbu
nătăți numai modul de conducere, coor
donare și colaborare a acestora,. Ar trebui 
în acest sens să se creeze organe de 
dezbatere științifică cu caracter perma
nent, în care să se contureze — prin 
participarea celor mai buni cercetători 
din toate unitățile domeniului respectiv 
și în colaborare cu factorii de răspundere 
ai industriei de profil — direcțiile de 
cercetare cele mai actuale', o succesiune 
obligatorie cît mai eficientă între dife
ritele specii de cercetări, (fundamentale, 
aplicative, de dezvoltare), efectuate în 
unități diverse, astfel • îneît fiecare rezul
tat științific să fie preluat și dezvoltat 
rapid, pînă la fazele de realizare indus
trială și valorificarea economică. Aceste 
organe ar urma să aibă un profil com
plex, interministerial, cuprinzînd specia
liști din același domeniu, la scara întregii 
economii naționale. într-o primă fază, 
ele ar putea funcționa pe lingă Academie 
(în genul actualelor Comisii științifice ale 
acesteia și potrivit cu rolul pe care 
acestea îl îndeplinesc — ca for de dez
batere științifică la nivel național), prin 
caracterul lor permanent puțind repre
zenta unități de coordonare operativă, 
îmbinînd avantajele dezbaterii largi, com
petente a direcțiilor de cercetare și rezul
tatelor științifice, cu cele ale deliberării 
în colectiv asupra celor mai eficiente și 
mai rapide căi de dezvoltare a cercetă
rilor.

într-o a doua variantă, aceste organe, 
reduse ca număr, care ar pune. într-un 
mod calitativ nou problema îndrumării 
și coordonării cercetărilor fundamentale 
și a celor aplicative ce interesează mai 
multe ramuri industriale, economice, 
social-culturale, ar avea funcțiile unor

comisii centrale de coordonare a cerce
tărilor interramuri și ar aduce unele 
modificări actualelor funcțiuni de îndru
mare a cercetărilor, care revin Comisii
lor centrale din-ministere, acestea ■limi- 
tîndu-se la coordonarea cercetărilor spe
cifice ramurilor respective.

Propunem și o a treia variantă de solu
ționare : organizarea cercetării în uni
tăți mari, cu profil complex — fundamen
tal, aplicativ și de dezvoltare — care să 
acopere un întreg domeniu. Aceste insti
tute centrale de cercetare de interes 
interdepartamental s-ar ocupa de cerce
tările din domeniul tehnic respectiv, care 
din punct de vedere economic pot 
interesa mai multe ministere. Prin crea
rea acestora s-ar acoperi atribuțiile actua
lelor institute ale Academiei și ale celor 
departamentale, preluîndu-se totodată și 
o parte din cele ale organelor de dezba
teri și deliberare preconizate în varian
tele anterioare. De altfel, Institutul de 
cercetări metalurgice, care poate cuprinde 
în structura lui unică, atît activitatea de 
cercetare fundamentală orientată și apli
cativă, cît și cercetările de dezvoltare 
privitoare la sarcinile respectivului de
partament, reprezintă un caz particular 
al acestei soluții.

Evitîndu-se exagerările, avantajele fie
cărei variante propuse devin evidente. 
In ce privește îmbunătățirea orientării 
tematicii de cercetare, ea poate fi asigu
rată printr-o mai strînsă conlucrare a 
factorilor din știință și a celor care răs
pund de orientarea și dezvoltarea eco
nomică. Faptul că legea cu privire la 
organizarea și funcționarea Consiliului 
economic, adoptată recent] de Marea Adu
nare Națională, prevede J printre atribu
țiile acestuia și analiza principalelor 
aspecte ale colaborării și cooperării eco
nomice și tehnico-științifice, cît și urmă
rirea modului în care cercetarea contri
buie la rezolvarea problemelor curente 
și de perspectivă ale economiei, mi se 
pare extrem de concludent. Astfel, stu
diile și analizele privind diferitele' pro
bleme ale dezvoltării economiei naționale 
și îmbunătățirea structurii economice — 
prevăzute a fi efectuate de acest for eco
nomic — ar putea constitui elemente de 
bază și pentru studiile prospective cu 
caracter științific și economic complex, 
inițiate de C.N.C.S. pentru orientarea 
activității de cercetare. în acest sens, 
se va putea apela — mai mult decît 
pînă acum — și la institutele științifice 
pentru efectuarea unor astfel de studii.

Dacă ne referim la avantaje, între 
acestea se numără și scurtarea duratei 
cercetărilor, a ciclurilor de experimen
tare și a asimilărilor — creîndu-se in 
același timp condiții mai favorabile de 
formare și folosire a specialiștilor. în 
această direcție, credem că trebuie avută 
în vedere și asigurarea unei mai mari 
stabilități a cercetătorilor în unități — 
modalitate ce favorizează specializarea 
înaltă — prin cristalizarea unui statut 
al omului de știință, care să precizeze 
datoriile și drepturile acestuia. Totodată, 
credem că este important ca în selec
ționarea cadrelor pentru munca de cer
cetare să se pună un accent sporit pe 
indicele de creativitate, cel puțin în cazul 
acelora care tind spre efectuarea de cer
cetări la nivel fundamental.

Prin concentrarea în mai mare măsură 
a forțelor științei noastre, se vor putea 
închega rapid și legături mai eficiente 
între catedrele universitare — unde există 
mulți specialiști vîrstnici, cu o înaltă 
calificare — și institutele departamentale 
și laboratoarele uzinale, unde precumpă
nesc cercetătorii tineri, dar există un 
nivel de dotare tehnică ridicat.

în ce privește conducerea unităților de 
cercetare, cred că nu trebuie să ținem 
neapărat ca ea să fie alcătuită exclusiv 
din oameni de știință, care nu' vădesc 
totdeauna un interes prea mare pentru 
aspectele organizatorice și practic-eco- 
nomice ale cercetărilor. Putem prefera 
în unele cazuri și specialiști de alte for
mații, dar care să aibă calitățile cerute 
de aceste posturi. De altfel, practica cer
cetării internaționale dovedește randa
mentul superior dat de unii practicieni 
cu calități organizatorice.
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dr. îng. A. C. VASILESCU
Institutul de energetică

aram;

a specialiștilor

ing. Alexandru VAICUM
Centrul de mecanica solidelor

Corective necesare
in sistemul de pregătire
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Deși nu are posibilitățile marilor țări in
dustriale, țara noastră trebuie să gă
sească soluțiile cele, mai eficiente în 
selecția, formarea și promovarea cerce
tătorilor.

Selecția acestora se bazează în pre
zent pe rezultatele obținute de candidați 
în anii de studii, informațiile primite de 
la cei care i-au cunoscut și, eventual, pe 
anumite concluzii trase din discuțiile di
recte cu ei. Este oare aceasta suficient 
pentru bunul mers al lucrurilor ?

La centrul nostru au fost repartizați 
uneori absolvenți care corespundeau în- 
trutotul criteriilor mai sus amintite, dar 
ale căror rezultate în cercetare nu au 
fost pe măsura așteptărilor. în cele din 
urmă, au fost îndrumați spre proiectare, 
unde unii au dat rezultate remarcabile. 
S-a dovedit astfel că o selecție nereușită 
creează un prejudiciu cercetătorului res
pectiv, care nu se poate afirma pe mă
sura posibilităților, lipsind totodată un 
alt loc de muncă de un element valoros.

Cercetătorului științific i se cer astăzi 
calități deosebite (intuiție, creativitate, 
pasiune etc), care se depistează mai greu, 
uneori după o activitate mai îndelun
gată. în vederea obținerii unui corectiv 
al acestei situații, propun ca în ultimii 
doi ani de facultate studenții vizați pen
tru repartizarea în cercetare să fie ur
măriți șii îndrumați de personalul didac
tic cu experiență, care să-i antreneze în 
diverse activități științifice (cercuri stu
dențești, conferințe, simpozioane etc), pen
tru a se observa, dacă posedă realmente 
însușirile specifice necesare. Pentru lu
crarea lor de diplomă, ai' fi de dorit să 
li se indice teme cu specific de cercetare, 
la care să aibă ca îndrumători cercetători 
din institutul unde ar urma să fie înca
drați. în acest mod, absolventul poate cu
noaște atmosfera și problemele institu
tului respectiv,. redueîndu-se și perioada 
de acomodare. Procedînd astfel cu o serie 
de absolvenți ai Facultății de matematici 
— secția teoria elasticității — din ahul 
1968, repartizați la centrul nostru, rezul
tatele au fost mult mai bune ca de obicei. 
Unul dintre acești tineri cercetători 
concretizat chiar eforturile în lucrări 
blicabile după numai 18 luni.

Cred de asemenea, că ar fi util ca 
solvenții să fie repartizați numai provi
zoriu, pentru un stagiu de 2—3 ani, la 
unitățile de cercetare respective. Abia 
după trecerea acestei perioade — în care 
li se va face o pregătire post-universi- 
tară organizată și vor fi angrenați în re
zolvarea unor teme de cercetare — să 
se decidă prin propunerea unității de 
cercetare. în baza rezultatelor obținute, 
atestarea lor în munca de cercetare. Di
rijarea unora spre alte activități trebuie 
să nu le prejudicieze cu nimic situația 
profesională viitoare, sau drepturile ma
teriale la noul loc de muncă. La acest 
mod de angajare trebuie corelată și o
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studiului științific

conf. dr. îng. Dan TAȘCĂ
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salarizare corespunzătoare, stimulativă, 
cel puțin în acești ani de eforturi inte
lectuale deosebite. Acest mod de selecție 
și angajare provizorie ar putea fi aplicat 
și altor tineri care doresc să se dedice 
muncii de cercetare și care au lucrat o 
perioadă în producție, excepție făcînd 
doar cei care, prin lucrările elaborate, au 
dovedit că sînt apți pentru cercetare 
(publicații, doctorat etc.)

în ceea ce privește formarea cercetăto
rilor, consider că formele actuale sînt 
extrem de utile — munca în colective pu
ternice și bine îndrumate, doctorantura, 
schimbul de experiență. Totuși, s-ar putea 
face mai mult în ce privește intensifica
rea și diversificarea specializărilor în 
țară. în acest sens, propunerea, făcută în 
referat, de a se organiza de către Aca
demie, cu cadre profesorale dintre cele 
mai bine pregătite, cursuri de speciali
zare în domenii variate, cu o durată de 
2—3 ani, pentru toți cercetătorii tineri, 
mi se pare utilă. La acestea ar putea 
participa și cercetătorii tineri din alte 
unități (institute departamentale, labora
toare uzinale,) cursanții continuîndu-și 
munca efectivă. Ar fi bine ca în această 
formă de specializare să se organizeze 
seminarii științifice pe teme alese. în 
care să se prezinte mici lucrări de cer
cetare, efectuate și redactate de cursanți,' 
și să se dezbată în mod deschis diferitele 
aspecte ale problemei. în felul acesta, 
cercetătorul este obișnuit să-și elaboreze 
și să-și redacteze intervențiile și comple
tările, pregătindu-se1 să devină un cerce
tător independent. De asemenea, la aceste 
cursuri ar trebui să fie invitați să țină 
prelegeri cercetători cu experiență, care 
au făcut specializări în străinătate,

în ce privește promovarea cadrelor, 
consider că ar trebui reactualizate ac
tualele instrucțiuni ale Academiei, elabo- 
rîndu-se dispoziții unice pentru toate uni
tățile de cercetare, indiferent de profilul 
lor. în primul rînd, trebuie precizată no
țiunea de cercetător și condițiile pe care 
trebuie să le îndeplinească acesta. Mi-aș 
permite să fac următoarele propuneri: 
să se diferențieze funcțiile științifice de 
cele de conducere, cu condiții diferite de 
promovare ; modul de salarizare să țină 
seama de funcția științifică, vechime, dar 
pentru a fi promovat de la o funcție ști
ințifică la alta să se aibă în vedere cali
tatea muncii depuse și titlurile științifice, 
fără a interveni criteriul vechimei ; pen
tru a ocupa și o funcție de conducere (șef 
sector, șef secție, secretar științific etc) 
să se aibă în vedere și posibilitățile orga
nizatorice ale candidatului, această acti
vitate suplimentară de conducere fiind 
remunerată cu o indemnizație 
raport de funcția îndeplinită.

Sînt cîteva din căile care 
avute în vedere pentru a se 
folosire corespunzătoare a potențialului 
uman antrenat în activitatea . științifică 
din sfera tehnicii, din țara noastră.

Eficiența redusă a ..
țările tehnice efectuate de specialiștii pro
prii se datorește în unele cazuri și legătu
rii insuficiente dintre cercetările cu profil 
teoretic orientat și cele de dezvoltare. O 
formă de organizare care să asigure îmbi
narea armonioasă a acestor două tipuri 
de cercetări ar fi aceea a institutelor 
mari, profilate pe realizarea cercetărilor 
de dezvolțâre într-un anumit domeniu și 
a tuturor cercetărilor orientate aferente 
dezvoltărilor respective. Avantajul unei 
asemenea soluții ar fi că toate cercetările 
s-ar face în vederea unui scop unic, deci 
cu aplicabilitate. Dezavantajul ? S-ar pu
tea ajunge la un număr prea mare de 
institute...

O altă soluție ar putea-o constitui coexis
tența unor colective care să se ocupe cu 
cercetări orientate, specializate în clase 
diferite de fenomene, și a unor unități 
puternice a, căror sarcină principală să fie 
dezvoltarea soluțiilor teoretice. Problema 
constă în a face ca eforturile tuturor aces
tor colective să concure spre un scop 
unic. Pentru aceasta trebuie să existe un 
program de cercetare, dezvoltare și 
proiectare care șă vizeze realizarea pînă 
la un anumit termen rezonabil a unei 
anumite cercetări susceptibile de perfor
manțe definite.

O atare coordonare pe verticală și pe 
orizontală ar facilita utilizarea la maxi
mum a capacității de muncă a colective
lor de cercetare specializate, asigurarea 
rezervei științifice în toate domeniile 
pentru faza de dezvoltare (spre exemplu, 
la un motor se asigură nu numai ma
terialele de calitate superioară, ci și dez
voltarea mecanică sau energetică etc), 
posibilitatea de a da în cercetare aceeași 
temă la mai multe colective, pentru a ob
ține o soluționare optimă, cointeresarea 
cercetătorilor din toate centrele de cer
cetare din țară, crearea unor ambianțe 
științifice pe plan național.

Desigur1 că între aceste două extreme 
se pot ivi, în funcție de natura cercetării, 
situații intermediare. Dar modul 
donare propus ar putea asigura 
ponderii cercetărilor orientate 
dezvoltării producției în viitor.

, torul în care lucrez, cercetările 
voltare din domeniul motoarelor 
suficientă rezervă științifică și 
adică nu ne permit să obținem
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competitive și în viitor. în aceeași ordine 
de idei, constat că anumite probleme 
importante pentru dezvoltarea motoare-

lor (cum ar fi rapoarte mărite de com
presiune, motoare rotative, arderi diri
jate) nu apar în planurile de cercetare și 
se rezolvă cu mijloace cu totul nesatis
făcătoare, în cadrul planului de tehnică 
nouă al unităților productive, pe bază 
de investiții și inovații.

Rezolvarea pe care o propun are și 
avantajul că nu ar duce la dispersarea 
nucleelor de cercetare existente, știin- 
du-se că o echipă de cercetare este 
foarte sensibilă la orice influență exte
rioară și extrem de receptivă la lipsa 
de stabilitate caracteristică unei formule 
de reorganizare totală. Aș aminti aici 
numai acțiunile, principial juste, de spri
jinire directă a producției prin care, în 
anul 1953, s-a desființat secția de motoare 
din institutul nostru, fiind trecută la 
Uzinele „23 August". De asemenea, în 
anul 1964, s-a trecut colectivul de cocs la 
Institutul de cercetări metalurgice. Colec
tivele mutate astfel nu și-au continuat 
activitatea la noul loc de muncă, iar 
cercetarea de specialitate la nivelul eco
nomiei naționale a avut de suferit.

Aș dori să 
direct pe care-1 
vele științifice cu experiență, _ din do
meniul cercetărilor orientate prin consi- 
lierat și specializare, care nu prea sînt 
folosite în producție. Nu mi se pare nor
mal că, în ultimii 10 ani, la-nici una din 
deciziile importante luate de Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Mașini în 
domeniul motoarelor cu ardere internă, 
nu s-a făcut apel — evident, consultativ 
— și la experiența Institutului de energe
tică, deși a existat o colaborare directă.

Colectivele noastre au capacitatea de 
a contribui la specializarea, unor cadre 
din afară, dar ministerele preferă de cele 
mal multe ori, oricum, trimiterile la spe
cializare în străinătate. Or, din acest 
punct de vedere, posibilitățile din 
secția noastră ca și rezultatele ei 
sînt la nivelul unor laboratoare de pres
tigiu străine și acest lucru este valabil 
poate și pentru alte colective. în același 
timp, cred că e dăunător pentru dezvolta
rea termotehnicii românești faptul că 
Institutul de energetică nu a căpătat 
dreptul de a îndruma, prin membri ai 
institutului, pregătirea unor- doctoranzi, 
deși secțiile de termoenergetică au a- 
paratură specializată, coordonează multe 
probleme de termotehnică, iar cei care 
lucrează în cadrul lor sînt remarcați în 
domeniul respectiv de specialitate.
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Posibilități majore avem — cadre ști
ințifice foarte bine pregătite, o bază ma
terială destul de bună și în continuă 
dezvoltare, idei științifice din abundență 
și foarte interesante, rezultate remarca
bile — dar valorificarea rezultatelor nu 
este încă pe măsura așteptărilor. Aceasta 
este direcția principală în care trebuie 
să acționăm, deoarece- o cauză a defi
ciențelor o constituie marele hiatus care 
apare uneori între forma academică de 
prezentare a rezultatelor științifice și 
forma aplicativă, de folosire a lor prac
tică. Aici ar trebui să intervină cu 
maximă eficiență institutele departamen
tale, făcînd legătura între institutele aca
demice și producție, traducînd în limbaj 
practic-aplicativ rezultatele academice și 
transmițînd institutelor problemele care 
au căpătat o primă soluționare tehnică, 
dar sînt susceptibile de noi cercetări și 
ar merita efortul respectiv. Căci dezide
ratul ca institutele academice să se ocupe 
mai ales de cercetări fundamentale mi 
se pare în continuare valabil pentru 
progresul științei în sine, pentru valoarea 
sa gnoseologică (pe plan filozofic) și epis
temologică (pe plan științific), pentru ma
rele său potențial euristic — generator de 
noi și interesante probleme.

Rezultatele cercetărilor fundamentale 
și-ar găsi aplicații în producție mai rapid 
și pe scară mai largă, dacă ar exista 
intermediarul care să le pregătească pen
tru o bună valorificare. O dovedesc și 
cercetările experimentale pe modele, 
legate de primul plan de electrificare a 
tării, inițiate de Secția de hidraulică a

Institutului de mecanica fluidelor .,Traian 
Vuia", ale căror rezultate au fost folo
site în producție, cu o eficiență econo
mică ridicată. N-ar fi fost posi
bilă această valorificare multiplă, ca
litativă, dacă — sub îndrumarea știin
țifică a secției amintite — nu s-ar 
fi dezvoltat un mare institut departa
mental (I.S.C.H.) și alte laboratoare, care 
au preluat marile probleme tehnice și au 
transpus în limbaj aplicativ numeroasele 
rezultate științifice. Exemple similare 
există și în domeniul studiului curgerii 
prin labirinții de etanșare, unde rezultate 
cu adevărat remarcabile, teoretice și 
experimentale, interesează încă prea 
puțin întreprinderile constructoare de 
turbo-mașini (U.C.M.R., U.P.B., F.V.B. 
etc). Se resimte tocmai lipsa unui for 
departamental sau ineficienta, din acest 
punct de vedere, a I.P.R.E.-Reșița.

De aceea, cred că introducerea rezul
tatelor științifice în producție trebuie să 
revină nu atît institutelor academice, pe 
care le-ar abate de la principala lor 
menire, cît institutelor departamentale ; 
interpretînd rezultatele științifice și adap- 
tîndu-le la problemele producției, acestea 
și-ar îndeplini astfel cu maximă efici
ență rolul important de valorificare. Ar 
fi însă necesar ca planurile de cercetare 
ale institutelor departamentale să fie 
armonizate cu cele ale institutelor acade
mice și cu planurile tehnice ale labora
toarelor uzinale, fiind invitați la dezba
terile de plan respective și membri ai 
catedrelor de specialitate din învățămîn- 
tul superior.

Problemele cercetării 
naștere din 
producției, din 
trevăd \ într-un viitor mai apropiat 
mai îndepărtat. Practic, temele, în 
joritatea lor, trebuie să fie cerute de be
neficiari, iar forul coordonator superior 
să primească solicitările, să le ierarhizeze 
după criterii de urgență și oportunitate, 
și să le transmită unităților de cercetare.

în institutele și centrele Academiei au 
existat și există tot mai multe teme cu 
obiective bine precizate, utile, care inte
resează economia națională. Multe s-au 
soldat cu rezultate pozitive în producție. 
Totuși, trebuie să recunoaștem că temele 
născute și Incluse în plan din inițiativa 
cercetătorilor au încă o pondere exage
rată în activitatea de cercetare a multor 
unități. Explicația acestei stări de lu
cruri rezidă — pe de o parte — în faptul 
că mulți beneficiari nu cunosc destul de 
bine nevoile lor de cercetare, temele de 
perspectivă care îi interesează și care 
ar trebui să facă obiectul cercetării din 
institutele Academiei. Foarte adesea te
mele propuse de uzine au un catacter 
local, putînd fi soluționate de cercetarea 
departamentală și chiar uzinală.

Propun de aceea ca solicitările benefi
ciarilor să fie însoțite de o documentație 
și chiar de unele încercări proprii de so
luționare. Căci necesitatea de a le trans
mite unei unități de cercetare de nivel 
superior nu trebuie să rezulte din lipsa 
de timp a unității departamentale sau 
uzinale, ci numai din profilul de genera
litate a problemei sau al unor aspecte ale 
ei. De asemenea, beneficiarul trebuie să 
manifeste o exigență sporită față de re
zultatele cercetării, cel puțin în ce pri
vește gradul lor de aplicare. Cred că este 
greșită părerea că o lucrare științifică 
poate fi apreciată numai de oameni de 
știință. în special în științele tehnice, 
aprecierea poate fi făcută și trebuie să 
fie făcută și de beneficiar, cel puțin din 
punct de vedere al utilității.

Multitudinea temelor propuse de cer
cetători poate fi explicată și prin faptul 
că aceștia au remarcat ei înșiși că sînt 
apreciați uneori numai după numărul de 
lucrări și de recenzii pe care le pu
blică. mai ales dacă acestea apar în străi
nătate. Or, trebuie să recunoaștem că 
temele solicitate pînă acum de benefi
ciari nu sînt, în general, de natură să dea 
naștere unor publicații competitive în li-

ia 
ale 
î li
sau 
ma-

teratura științifică 
siderente i-au determinat pe unii cer
cetători dotați, dar cu anumite porniri de 
arivism științific, să-și publice lucrările 
pe cît posibil numai în reviste și să în
trețină o vastă corespondență, adesea 
complezentă, cu cercetători străini. Din 
păcate, succesul lor din punct de vedere 
al recompenselor personale este nu o dată 
asigurat. Mi-a fost dat să asist la ședințe 
în care ierarhizarea cercetătorilor era fă
cută pe baza unor judecăți generale pri
vind valoarea lucrărilor, fondul acestora 
rămînînd necunoscut. în aceste cazuri, 
se abuzează, după părerea mea, de eti
cheta „cunoscut și peste hotare". De
parte de mine gîndul că ar trebui să igno
răm aprecierea internațională. Ceea ce 
vreau să subliniez este necesitatea de a 
deosebi aprecierile reale, permanente, ba
zate pe participarea sporită la soluționa
rea unor importante cerințe științifice și 
economice ale țării noastre, ale etapei 
actuale, făcute de persoane cu autoritate 
științifică recunoscută, de unele aprecieri 
măgulitoare, dar neconcludente.

în privința „concentrării", cred că ea 
trebuie înțeleasă mai ales în sensul con
centrării pe probleme majore și nu atît 
în sensul creării unor unități prea mari 
de cercetare. Concentrarea și-ar vădi 
roadele mai ales în ce privește utilizarea 
bazei materiale existente. Aș vrea să sem
nalez aici fenomenul dăunător al manifes
tării unui simț de proprietate excesiv, 
care face ca circulația aparaturii între 
sectoare, după nevoi, să fie foarte redusă 
în prezent. Pentru a remedia acest 
neajuns, ar fi util să se concentreze în
treaga bază materială de care dispune 
un institut (mă refer la baza materială 
care nu este 
teme), într-un 
cializat, căruia 
de întreținere 
acestui sector 
participarea la 
celelalte sectoare. Totodată, ar fi util 
ca listele cu aparatură existentă, unde să 
figureze tipul și performanțele princi
pale ale aparatelor, să fie' distribuite tu
turor colectivelor de cercetare din insti
tut și chiar altor unități apropiate ca 
profil. Colectivele de cercetare vor co
munica sectorului de bază materială noile 
necesități, pentru ca acesta din urmă să 
se îngrijească de procurarea lor.

specifică unei anumite 
sector experimental spe- 
să-i revină toate sarcinile 
și metrologice. Atribuțiile 
ar putea fi extinse și la 
experimentările cerute de

Prin caracterul lor larg și extrem de divers, dar în același timp concret, 
discuțiile specialiștilor au scos la iveală, concomitent cu o serie de rezul
tate pozitive obținute, și unele neajunsuri și carențe ce se impun a fi so
luționate. Din referatul de bază șl din cuvîntul unor participant! s-au 
desprins un număr mult mai mare de opinii și propuneri, multe interesante, 
utile, care se impun a sta în atenția unităților de cercetare cu profil tehnic 
ale Academiei și nu numai a acestora. In același timp, forurile de conducere 
și coordonare ale activității științifice. Consiliul Național al Cercetării Știin
țifice în primul rind, trebuie să țină seama de ideile și aspectele reieșite cu 
acest prilej și să le studieze cu atenție. Desigur, cu ocazia discuțiilor, pă
rerile au fost uneori diferite, chiar contradictorii — aspect ce rămîne inerent 
și pozitiv în disputa științifică, fie că se referă la probleme legate de con
ținutul cercetărilor sau de modalitățile mai eficiente de organizare a aces
tora. Important rămîne obiectivul concentrării forțelor in științele noastre 
tehnice in etapa actuală, axarea lor pe solicitările și sarcinile majore ale 
științei și economiei naționale. In acest sens fondul de propuneri și sugestii 
al dezbaterii poate constitui o bază de pornire valoroasă în cristalizarea unor 
forme și măsuri utile, menite să conducă la creșterea eficienței eforturilor • 
inginerilor noștri cercetători.

Pagină realizată de Teodor CAZACU
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Două decenii de la înființarea
Institutului de petrol, gaze 

și geologie din București

Sosirea în Capitală 

a unei delegații a Uniunii 

Sindicatelor din Austria
împlinirea a două decenii de la/ 

înființarea Institutului de petrol; 
gaze și geologie din București a fost 
marcată de o sesiune științifică ju
biliară a cadrelor didactice și stu
denților din institut.

Cu acest prilej, membrii corpului 
profesoral și studenții Institutului de 
petrol, gaze și geologie au adresat o 
scrisdare COMITETULUI CENTRAI. 
AL PARTIDULUI COMUNIST RO
MAN, personal tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, prin care își exprimă 
întreaga și profunda gratitudine pen
tru grija permanentă acordată dez
voltării și perfecționării învățămîn- 
tului din țara noastră, pentru spri
jinul dat instituției în care ei își des
fășoară activitatea.

Preluînd și dezvoltînd elementele 
valoroase din tradițiile învățămîn- 
tului nostru superior, formîndu-și o 
bogată bază materială și un corp de 
dascăli de prestigiu care îmbină ni
velul științific, arta didactică și grija 
pentru valoarea practică a cunoștin
țelor predate, se spune în scrisoare, 
institutul, creație a orînduirii noas
tre socialiste, și-a asigurat un cadru 
de activitate în care se desfășoară 
cu succes, începînd din 19’8, proce
sul de formare de specialiști de înal
tă calificare, pentru ansamblul acti
vităților legate de dezvoltarea indus
triei de petrol. O perfecționare sub
stanțială a condițiilor de desfășurare 
a acestui proces se va realiza prin 
noile planuri de învățămînt și pro
grame de curs, elaborate în baza di
rectivelor Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român privind 
dezvoltarea învățămîntului în țara 
noastră.

Scrisoarea menționează că, în cei 
20 de ani de activitate, în institut au 
fost pregătiți peste 4 000 de ingineri 
și doctori ingineri, specialiști ce con
stituie suportul tehnico-științific ai 
activității industriei de petrol și re

•ANALELE CAMPIONATULUI DE BOX

CUȚOV SAU DOBRESCU?
Neîndoielnic, atracțiile galei de ieri 

sea'rt le constituiau partidele dintre 
semiffnaliștii categoriei „60 kg“. Din 
păcate, organizatorii n-au pus în 
practică o regulă elementară care 
cere plasarea „atracțiilor" tocmai 
spre sfîrșitul programului și drept 
urmare spectatorii au părăsit sala cu 
gustul fad al disputelor dintre „semi
grei", categorie cu un s'ingur verita
bil pugilist, Ion Monea.

Cum spuneam, gala s-,a deschis 
printr-un meci al „semiușorilor" 
Paul Dobrescu și Constantin Negoes- 
cu, un meci care a avut darul să în
călzească galeria și s-o' pregătească 
pentru înfruntarea dintre Simion și 
Cuțov. Dinamovistul Dobrescu a în
ceput lupta mai bine și și-a procurat 
un avantaj în primul rund. întrece
rea s-a echilibrat însă în următoa
rele minute, ca în rundul al treilea 
să capete o ascuțime deosebită. Am
bii combatanți, tineri și viguroși, au 
schimbat puternice lovituri, Dobres
cu fiind la un moment dat „numă
rat"? După calculele noastre, punc
tajul era egal, deși trebuie să sub
liniem că Negoescu încheiase mai 
bine lupta. Juriul a acordat victoria 
„la puncte" lui Dobrescu, iar o parte 
considerabilă a publicului, influențată 
de agresivitatea finală a lui Negoes
cu, s-a arătat nemulțumită de de
cizie. »

Apoi au urcat în ring doi campioni 
ai anului 1968, Cuțov la „șemiușoară" 
și Simion la „pană". Acest meci al 
campionilor a satisfăcut .din punct de 
vedere spectacular întreaga asisten
tă. Nu putem fi de acord cu apre
cierea colegiului de antrenori, după 
care Cuțov s-ar afla în „cea mai

în cîteva rinduri
ÎN ULTIMA ZI A TURNEULUI 

INTERNAȚIONAL MASCULIN DE 
BASCHET DE LA ANTIBES, echipa 
Dinamo București a învins cu scorul 
de 81—76 formația belgiană Racing. 
Ford Angers, iar Olympique Antibes 
a întrecut cu 87—75 echipa italiană 
Ignis Varese. Turneul a fost cîștigat 
de Olympique, urmată de Dinamo 
București.

TINERII NOȘTRI BASCHETBA- 
LIȘTI ÎN TURNEUL DE LA MANN
HEIM. — La Mannheim (R.F.G.) au 
continuat meciurile celei de-a 5-a e-
diții a competiției internaționale 
de baschet pentru „Cupa Albert 
Schweitzer", rezervată echipelor 
masculine de tineret, fcehipa Olan
dei a învins cu 49—47 (17—28) echipa 
României. Alte rezultate : Ceho
slovacia — Luxemburg 88—68 
(51—34); Turcia — Polonia 61—57 
(23—22) ; R. F. a Germaniei — Franța 
54—49 (29—30).

TIRIAC ÎN DOUĂ FINALE LA 
REGGIO CALABRIA. — A luat sfîr
șit turneul internațional de tenis de 
la Reggio Calabria. în finala probei 
de dublu, jucătorii Tiriac (România' 
și Jovanovici (Iugoslavia) au învins 
cu 6—2, 8—10, 6—4 ps Pietrangeli — 
Mulligan. Proba de simplu masculin 
a revenit australianului Mulligan, 
care a dispus cu scorul de 6—2, 4—6. 
6—3, 6—1 de Ion Tiriac.

VEDETE ALE ATLETISMULUI 
MONDIAL participă la tradiționala 
competiție internațională dotată cu 
cupa „Memorial Zauli", care va avea 
loc în zilele de 17 și 18 mai la Roma 
Iată cițeva nume de Pe lista de par
ticipări» : Keino. Temu (Kenya). 
Gammoudi (Tunis). Vera Nicolici 
(Iugoslavia), Zsivotski (Ungaria) etc.

INTR-UN CONCURS INTERNA
TIONAL DE PISTA, discutat la Lon
dra, proba de viteză (200 m) a reve
nit ciclistului danez Niels Fredborg. 
care a cîștigat cele două manșe 
disputate în compania lui Daniel 
Morelon. El a fost cronometrat cu 
12”8/10 și respectiv 12**9/10. Omniu’i 
rezervat profesioniștilor l-a > cîștigat 
Tony Gowland (Anglia) cu 16 puncte, 
urmat de belgianul Ferdinand Bracke 
(12 puncte) si de englezul Hugh Por
ter (11 puncte). 

zolvă în prezent cu competență, pe 
baza capacității autohtone de con
cepție, organizare și realizare, sarci
nile stabilite de cel de-al IX-Iea 
Congres și de Conferința Națională a 
Partidului Comunist Român pen
tru acest important sector de 
activitate. Rezultatele cercetării 
științifice din cadrul institutului 
își găsesc concretizarea permanentă 
în activitatea de asistență tehnico- 
științifică acordată producției.

Institutul de petrol, gaze și geolo
gic din București, se arată îh conti
nuare, și-a asigurat uri prestigiu in
ternațional deosebit, fapt confirmat 
și prin aceea că în cei 20 de ani de 
existență un mare număr de cetățeni 
străini, din mai mult de 50 de țări, 
și-au făcut studiile sau specializarea 
postuniversitară în această școală. în 
același timp, mulți ingineri români, 
absolvenți ai institutului, lucrează ca 
specialiști peste hotare în cadrul co
laborării statului nostru cu alte țări.

Cadrele didactice și studenții Insti
tutului de petrol, gaze și geologie 
întîmpină cu entuziasm, împreună cu 
întregul popor, cea de-a 25-a ani
versare a eliberării patriei, asiguritid 
conducerea partidului că sînt hotă- 
rîți să muncească cu abnegație și 
deplină dăruire pentru înfăptuirea 
prevederilor directivelor partidului 
privind dezvoltarea învățămîntului 
în țara noastră, pentrxi pregătirea 
de noi generații de specialiști de 
înaltă ținută științifica și morală, cu 
o concepție înaintată despre lume și 
viață, devotați patriei și poporului.

Cadrele didactice și studenții își a- 
firmă încă o dată adeziunea deplină 
la politica internă și externă a par
tidului și statului nostru, exprimin 
du-și hotărîrea de a milita cu toată 
capacitatea și puterea lor de muncă 
pentru înălțarea patriei pe culmile 
culturii și civilizației socialiste.

bună formă", totuși acesia a condus 
lupta destul de. bine contra unui ad
versar incomod ca stil și cu șapte 
suflete în piept. Simion, deși net 
dezavantajat de statură, s-a arătat 
același boxer curajos și corect, dind 
fi excelentă replică lui Cuțov. între 
Cuțov si Simion s-a reeditat în 
parte confruntarea dintre „upercu
turi" și „croșeuri" ce caracterizase 
meciul lui Simion cu Nicolae Pă- 
pălău. Numai că, in plus, Cuțov a 
aruncat directele sale necruțătoare, 
care pînă la sfîrșit. au înclinat, ba
lanța victoriei de partea sa. Nu pu
tem să încheiem rindurile despre 
partida vedetă a galei fără să re
marcăm că ea n-a avut și un arbi
traj pe măsura valorii celor doi 
combatanți. în definitiv, arbitrul Du
lău trebuia să mai facă și puțină 
ordine în ring atunci cînd spiritele 
se încălziseră și începuseră să-și facă 
loc unele neregularități. Prin urma
re, sîmbătă vom asista la finala 
Cuțov—Dobrescu, o finală despre 
care presupunem numai lucruri 
bune...

La categoria „mijlocie mică" Ion 
Covaci a încheiat repede, în run
dul întîi, socotelile cu N. Niculae, ar
bitrul dictînd „abandon", într-o 
partidă relativ echilibrată, Ion Pitu 
a ieșiț învingător „la puncte" în 
fața lui Al. Mateyus. Ieșeanul Gheor
ghe Călin, al cărui fel de a boxa in
cintă o parte a galeriei, și-a întrecut 
foarte clar adversarul, C. Cocîrlea. 
Va fi interesant să urmărim între
cerea viitoare dintre Călin și Gyorffi. 
Acesta a cîștigat greu meciul cu Er- 
mil Constantinescu și n-a arătat o 
formă prea bună...

SINGURUL GOL, IN PRIMUL MI
NUT. — După cum s-a mai anunțat, 
echipa de fotbal (juniori) a României 
a repurtat un frumos succes cîști- 
gînd turneul internațional de la 
Cannes. în meciul final, echipa Ro
mâniei a învins cu 1—0 echipa Fran
ței, prin punctul marcat în primul 
minut de joc de Petreanu. Clasa
mentul final al competiției : 1. — Ro
mânia ; 2. — Franța ; 3. — Israel ; 
4. — U.R.S.S. ; 5. — Internazionale 
Milano ; 6. — Cannes ; 7. — Chelsea; 
8. — Barcelona.

El O S O □ □ □
(Urmare din pag. I)

Aici, la Iași, compușii petrochi
mici intrați in retortele uzinei vor 
fi distilați, policondensați. Tehnolo
gii complicate. aproape toate inedi
te. refac — prin mereu uimitoare 
sinteze — o lume nouă: din lichi
de arele apar paste sclipitoare, u- 
șoare. Apoi, acestea capătă duritate, 
devin plăci cu luciu metalic, apoi se 
fărîmițează în bănuți albi, cad în 
sacii de la aura buncărelor. Acesta 
e doar începutul, pentru că pînă 
la apariția celor două sorturi de fi
bră. pală și puf, echivalente per
fecte ale linii si bumbacului, mai 
sînt de realizat citeva zeci de ope
rațiuni. Acestea se petrec rapid, ca 
de la sine, uzina fiind aproape în 
întregime controlată de aparatura 
sensibilă a mașinilor ultramoderne. 
Rolul omului se reduce la supra
veghere, la modificarea programului 
cerut de funcționarea automată, la 
analizarea datelor furnizate de a- 
paratura de măsură si control din 
tablourile centrale de comandă.

...împreună cu inginerul Vasile 
Lupu, șeful serviciului tehnic, a- 
jung la nivelul 12,06, unde se află 
vasta si luminoasa sală a tablouri
lor de la policondensare. Aqeastă fi
ință colosală care este uzina își dez- 

, văluie aici secretele intime. îi vezi, 
prin înaintarea săgeților luminoase 
pe tablou, curgerea lichidelor prin 
uriașele vene de otel. îi simți' bă
taia inimii în tacturi intense, aco
lo. în marile cazane. De aici se 
Știe totul, pînă la infimul amănunt, 
despre șarja aflată în elaborare. Pri-

La invitația Consiliului Central, al 
Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România, marți după-amiază a sosit 
în Capitală o delegație a Uniunii 
Sindicatelor din Austria, condusă de 
Anton Benya, președintele Uniunii, 
care va face o vizită în tara noas
tră.

Din delegație fac parte Erwin Al- 
tenburger, vicepreședinte al Uniunii, 
președintele Fracțiunii creștine în 
Uniunea Sindicatelor din Austria,

Cronica
Marți dimineața a plecat la Ge

neva Mircea Malița, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, care va 
conduce delegația Republicii Socia
liste România la cea de-a XXIV-a 
sesiune a Comisiei Econorriice a 
O.N.U. pentru Europa.

Din delegație fac parte Nicolae 
Ecobescu, ambasador, reprezentantul 
Republicii Socialiste România pe 
lingă Oficiul Națiunilor Unite din 
Geneva, Radu Negru, secretar al Co
misiei guvernamentale de colaborare 
și “ 'operare economică și tehnică, 
c !eri și experți.

★

Marți după-amiază a părăsit Capi
tala Sagdarjabîn Magvan, secretar al 
Consiliului Central al Sindicatelor 
din R. P. Mongolă, conducătorul 
delegației acestui consiliu, care, 
la invitația Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor 
Sin România, a făcut o vizită 
în țara noastră. Delegația a a- 
vut convorbiri la Consiliul Central 
al U.G.S.R., Ia Consiliul județean al 
sindicatelor Brașov și la Consiliul

La „semigrea", întîlnirile M. Con- 
stantinescu-S. Schiopu, N. Maniță- 
P. Pîrvu și Gh. Preda-L. Gavrilă au 
dat ciștig de cauză primilor luptători. 
Dar preferăm să nu mai spunem 
nici un cuvînt în plus despre aceste 
trei partide fiindcă n-am vrea să 
depășim cadrul strict pugilistic. Ion 
Monea. întrecînd, normal, pe Gh. 
Dumitrescu este cel de-al patrulea 
semifinalist al .categoriei...

Miercuri seara de la orele, 19 .se 
dispută semifinalele la' cinci cate
gorii : „semimuscă" (Aurel-Ivan !), 
„cocoș" (Nedelcea-Dumitrescu !), 
„semimijlocie", „mijlocie' (Stumph- 
Petrea și Cojocaru-Năstac !) și 
„grea" (Alexe-Mariuțan I).

V. M.

Cuțov parează cu brațul drept 
atacul lui Simion, iar cu „stin
gă" va dezlânțui temuta lovitu

ră de jos, upercutul...
(Foto : Gh. Vințilă)

vină tabloul din fată toate par in
tr-adevăr simple. Mergem rfiai de
parte și observăm că proiectanta, 
realizatorii construcției și utilajelor 
n-au uitat să adauge funcțiilor uti
litare pe acelea de efect estetic. A- 
ceasta o remarci si in tonul cald al 
vopsitoriei. în grija pentru amănunt, 
pentru o ambiantă plăcută. Acolo 

UZINA NOUA,
PRODUS NOU
unde fire de dimensiuni infinitesi- 
male se prefac în fibră — prinse în 
„cleștele jetului de aer" — reflec
toare albastre si verzi scaldă totul 
în lumina lor dulce.

■ Jos. în vastele săli de prelucrare, 
mașinile capătă masivitate. Fibra a 
devenit vizibilă, palpabilă, ingenioa
sele mașini „de tors" au transfor
mat-o în fuioare diafane. Am a- 
juns în punctul unde mașinile si 
oamenii și-au terminat misiunea. 
Aici ne întîlnim cu o veche cu- 

Johann Tăubl, secretar al Uniunii, 
reprezentantul Fracțiunii comuniste, 
și Paul Koch, secretar al Uniunii, re
prezentantul Fracțiunii socialiste.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
oaspeții au fost întîmpinați de tova
rășii Gheorghe Apostol, președintele 
Consiliului Central al U.G.S.R., Ion 
Cotoț și Ion Preoteasa, secretari ai 
Consiliului Central al U.G.S.R., de 
activiști sindicali.

(Agerpres)

zilei
municipal al sindicatelor din orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. De ase
menea, oaspeții au vizitat obiective 
social-culturale din Capitală, precum 
și unități industriale și agricole din 
județele Prahova, Brașov și Bacău.

★

Marți după-amiază a sosit în Ca
pitală o delegație din Marea Brita
nic, condusă de G. Hill, director ge
neral al Direcției relațiilor interna
ționale a Ministerului Transporturilor 
din această țară. .

Delegația va avea convorbiri cu 
oficialitățile române de resort, în ve
derea încheierii unui acord privind 
transporturile rutiere între România 
și Marea Britanie.

(Agerpres)

vremea
Ieri în țară : Vremea S-a răcit în 

jumătatea de est a țării, unde cerul 
s-a înnorat treptat și au căzut ploi 
locale și sub formă de averse. în 
sud-estul Transilvaniei, în jumătatea 
de nord a Moldovei și în zona sub
carpatică a Munteniei ploile s-au 
transformat în lapoviță și ninsoare, 
în' rest cerql a fost variabil. S-au 
semnalat averse izolate. Vîntul a 
prezentat intensificări în Moldova, 
Dobrogea și Muntenia din sectorul 
nordic. Temperatura aerului la ora 
14 oscila între 2 grade la Borsec șj 
17 grade . la Berzeasca și Arad, 
în București : Vremea s-a răcit în 
cursul dupfi-amiezii, cînd și vîntul a 
prezentat jntensificări pînă la tjțre. 
Cerul s-a înnorat treptat și temporar 
a plouat. Temperatura maximă a fost 
de 17 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 10, 
I 11 și 12 aprilie. în țară: Vreme în 

general frumoasă cu cerul variabil, 
mai mult senin noaptea. 'Vor cădea 
ploi slabe izolate. Vînt potrivit. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse 
între minus 2 și plus 8 grade, izolat 
mai coborîte în nord-est, unde există 
condiții favorabile producerii brumei, 
iar maximele. între 10 și 20,,grade.- 
In București : Vreme în general fru
moasă. Ceru! va fi variabil, temporar ■„ 
noros. Vînt slab. Temperatura în 
creștere ușoară.

Noi premii importante 
la concursul excepțional 
' Pronoexpres

De la începutul anului și 
pînă la 1 aprilie, Administra-1 
ția de 'Stat Loto PRONO
SPORT a atribuit participan- 
tilor premii în valoare de 165 
milioane lei, 300 de autoturis
me, 300 excursii în străinăta
te, precum și alte sute de mii 
de premii în bani.

La 20 aprilie a.c. se organi
zează un nou concurs excep
tional Pronoexpres la care se 
atribuie în număr NELIMITAT 
autoturisme DACIA 1100, 
MOSKVICI 408 cu 4 faruri și 
radio, SKODA 1000 M. B. și 
TRABANT 601.

Prin tragere la sorți se vor 
acorda 10 autoturisme (4 DA
CIA 1100, 2 MOSKVICI 408 cu 
4 faruri și radio, 2 SKODA 
1000 M.B. și 2 TRABANT 601) ; 
45 excursii „Turul capitalelor" 
cu avionul. Durata excursiei 
este de circa 17 zile.

Există și șansa obținerii unor 
premii în bani de valoare va
riabilă și fixă.

Cu 30 Iei puteți participa la 
toate cele 10 extrageri. în total 
se extrag 100 de numere.

noștință. inginerul Vasile Ungurea- 
nu, pe care-l știam la Săvinești.

— Nu sînt singurul venit de a- 
colo. Credeam că n-o să plec nici
odată de la Săvinesti. îmi plăceau 
mult uzina si oamenii. Dar. după 
cum Vedeți...

Inginerul Vngureanu a venit de 
la Săvinesti; șeful secției de poli-

condensare, ing. Cornel. Stan — de 
la Borzesti; la fel si inginerul Lupu. 
Dar restul ? — am întrebat. Majo
ritatea. 90 la sută, sînt oameni din 
împrejurimi, calificați la cursurile 

■ inițiate de fabrică, specializați la
Săvinesti. Din 1966, anul începerii 
construcției, s-a trecut în paralel la 
formarea viitorului colectiv de mun
că. în halele uzinei nu pare sur
prinzător să întîlnesti atît de multi 
tineri de 18—19 ani. Sînt cei peste

Semnarea unui protocol 
adițional la jjlBul 

de colaborare culturală și științifică 
între România și Uniunea Sovietică
La 8 aprilie a fost semnat, la 

Ministerul Afacerilor Externe, 
Protocolul adițional privind acțiu
nile suplimentare pe anul 1969 la 
Planul de colaborare culturală și 
științifică între Republica Socialistă 
România și U.R.S.S. pe anii 1968— 
1969.

Protocolul prevede lărgirea legă
turilor directe între institutele de 
cercetări științifice și de învățămînt 
superior din cele două țări, schim
buri de expoziții de artă, de cărți 
și fotografii, turneele Teatrului Mic 
din București și formației corale 
„Madrigal" în U.R.S.S. și ale Teatru
lui Mic Academic de Stat al U.R.S.S. 
și Filarmonicii de Stat din Leningrad 
în România, organizarea unor gale 
și retrospective . de filme, editări 
reciproce de cărți etc.

Un program special de.acțiuni este 
prevăzut pentru sărbătorirea, în 
U.R.S.S., a împlinirii a 25 de ani de

Reprezentanți români participanți 
la manifestări culturale 

internaționale
Reprezentanți ai tării noastre vor 

participa în curînd la adunările ge
nerale și ședințele unor organizații 
internaționale cu caracter cultural- 
artistic, la care România este afiliată.

Potrivit unei hotărîri luate anul 
trecut la Geneva, între 11 și 13 apri
lie se vor desfășura la Barcelona lu
crările celei de-a 13-a adunări gene
rale a Federației concursurilor in
ternaționale de muzică, la care Ro
mânia va participa ca organizatoare 
și gazdă a Concursului și Festivalu
lui internațional „George Enescu". 
Pe ordinea de zi a reuniunii figurea
ză dezbaterea activității Federației 
între cele două adunări generale, ra
poartele membrilor Federației asu
pra stadiului pregătirilor concursu
rilor din țările respective, stabilirea 
calendarului concursurilor muzicale 
internaționale pentru anii următori.

Oameni de cultură români vor fi 
prezenți, de asemenea, la adunarea 
generală a Federației internaționale 
a presei cinematografice — FIPRESCI 
— și la colocviul organizat de aceas
tă Federație, la Lugano, între 9 și 
14 aprilie, cu tema „Există o soluție

ȘTIRI CULTURALE
După două spectacole susținute la . 

„Timișoara^.-. Ansamblul Teatrului: 
popular macedonean din Skoplje și-a 
continuat turneul întreprins în țara 
noastră în cadrul schimburilor cul
turale. Marți seara, pe scena Operei 
maghiare din Cluj, artiștii oaspeți au 
prezentat un spectacol. cu opera 
„Mediul", de Cian Carlo Menotti. in 
regia lui Vasil Cortosev. avînd la pu
pitru pe Fimco Muratovski. Progra
mul a cuprins de asemenea poemul 
Coregrafic „Cîntarea cîntărilor" de 
Toma Prostev, conducerea muzicală 
aparținînd lui Aleksandar Iekovski,

COOPERAREA
ECONOMICĂ

(Urmare din pag. I)

•încredere reciprocă, prim pas către 
o pace trainică. Cred, de asemenea, 
că cooperarea economică, științifică 
și tehnologică permite economiilor 
naționale să devină mai indepen
dente, verifieîndu-se astfel avanta
jele cooperării fată de împărțirea în 
grupări închise.

— Ați vorbit recent despre necesi
tatea creării unui organism pentru 
problemele științifice și tehnice, me
nit să joace un rol important în atin
gerea unor obiective ca acelea men
ționate mai sus. Cum concepeti a- 
cest organism, care vor fi atribuțiile 
lui ?

— Nu demult, reuniunea experți- 
lor guvernamentali pentru proble
mele științifice și tehnologice din 
cadrul Comisiei economice pentru 
Europa a adoptat un program de 
lucru foarte substanțial. El deschide

£3 E3 El O □ O
. 400 de absolvenți de școli profesio
nale din Iași. Piatra Neamț. Bucu
rești. Călărași.

— Nu pot să mă plîng — ne spu
ne directorul uzinei, ing. Ion Staicu. 
Tinerii sînt harnici și pricepuți. Cei 
de la Săvinesti, unde majoritatea au 
fost la specializare, mă rugau să-i 
las acolo.

în altă ordine de idei (deși strîns 
legată de aprecierea anterioară), to
varășul director îmi recomandă fi
bra ca fiind „spornică". Atunci cînd 
uzina va produce din plin, adică 
10 000 tone de fibră pe an, cantita
tea aceasta, va. putea fi folosită pen
tru confecționarea a aproape 
30 000 000 costume de haine din ter
gal. în curînd va intra în produc
ție și fabrica de fir cu o producție 
de 3 000 de tone. Lucrările de con
strucție au „demarat", iar experien
ța. constructorilor și montorllor a- 
cumulată la uzina de fibre va fi fo
losită cu prisosință aici. .

Așadar, ce reprezintă noul cuvînt 
TEROM ? Un nou produs, o nouă 
marcă industrială. Ce reprezintă el 
pentru Iași 1 Cea mai mare uzină a 
orașului, la ora actuală.

Numeroși reporteri. începînd. poa
te cu acei strămoși ai genului, cro
nicari si pisari de odinioară, au dăl
tuit în arama cuvintelor efigia mîn- 
dră a lașului, adăugîndu-i. de la 
un secol la altul — iar în ultimele 
decenii de la an la an — noi tră
sături de frumusețe. 1969. — an ju
biliar în noua istorie a țării, adaugă 
lașului o imagine de prestigiu pen
tru industria si știința — înfrățite 
— ale României socialiste. 

la insurecția armată și eliberarea 
României de sub jugul fascist.

Protocolul prevede, de asemenea, 
pregătirea unor acțiuni în vederea 
sărbătoririi în România a centena
rului nașterii lui V. I. Lenin.

Din partea română Protocolul a 
fost seihnat de Gheorghe Stoian, di
rector adjunct în Ministerul Aface
rilor Externe al Republicii Socialiste 
România, iar din partea sovietică de 
V. V Moșetov, director adjunct în 
Ministerul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S.

La semnare, au fost de fată Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului aface
rilor externe, și alte persoane oficiale 
române.

Au participat, de asemenea, A. V. 
Basov, ambasadorul Uniunii Sovieti
ce la București, membri ai ambasa
dei, preejim și membrii celor două 
delegații care au dus tratative.

(Agerpres)

la criza festivalurilor Tot în a- 
ceastă lună vor avea loc la Alger a- 
dunarea generală a Asociației inter
naționale a presei filmate — I.N.A. 
— și colocviul redactorilor șefi ai 
jurnalelor de actualități, la care va 
fi reprezentată și tara noastră.

La ședința Comitetului Executiv al 
Asociației internaționale a teatrelor 
pentru copii și tineret — ASSITEJ — 
care se va ține la Paris luna viitoare, 
a fost invitată și România ca mem
bră a acestui comitet. Cu acest pri
lej, Centrul francez al ASSITEJ va 
organiza colocviul său anual, la care 
delegatul tării noastre urmează să 
prezinte o expunere asupra situației 
teatrului pentru copii și tineret în 
România și, în special, asupra pro
blemelor de regie și a raporturilor 
autor dramatic-regizor. Sub aceleași 
auspicii va fi deschisă și o expozi
ție internațională a teatrului pentru 
copii și tineret, cuprinzînd schițe de 

.costume și decor, fotografii, progra
me și afișe, desene de copii etc., la 
care vor fi trimise exponate si din 
tara noastră.

(Agerpres)

iar coregrafia și .regia lui Franjo 
•Horva.t. .gii - ? .

Spectacolul s-a bucurat de un suc
ces deosebit.

★

Pianistul brazilian Jose Antonio 
Bezzan. care întreprinde un turneu 
în țara noastră, a susținut ' marți 
seara un recital. în sala Filarmonicii 
din Iași. In program au figurat lu
crări de Mozart. Beethoven, Chopin, 
Paganini-Liszt. Claudio Santoro și 
H. Villa Lobos.

(Agerpres)

perspective pentru extinderea și in
tensificarea cooperării între statele 
europene. Consider că activitatea 
instituțiilor care se ocupă de acest 
domeniu trebuie să fie pe cit de di
versă, pe atît de flexibilă. Coopera
rea trebuie să . includă forme 
cit mai diverse : schimburi de 
opinii și experiență cu privire la 
probleme științifice și tehnologice, 
consultații ad-hoc, simpozioane sau 
colocvii cu un număr limitat de ra
poarte științifice temeinic pregătite, 
examinarea studiilor pregătite de 
specialiști, organizarea unor proiecte 
de cercetări comune și consultări ale 
experților guvernamentali cu privire 
la politica de bază ce trebuie urma
tă în vederea dezvoltării cooperării.

— AyeW în vedere o. revizuire a 
activităților Comisiei pentru fa
cilitarea unor schimburi mai fructu
oase, de natură a întări mai mult 
relațiile de cooperare ale țărilor eu
ropene ?

— Voi prezenta actualei sesiuni o 
serie de sugestii privitoare la reor
ganizarea activității Comisiei. Aceas
tă reorientare este impusă de însăși 
intensificarea relațiilor intereurope- 
ne. Un argument important al ra
portului este procesul existent de 
creștere a cooperării în domeniul 
științei și tehnicii, al proiectărilor, 
planificării industriale și comerțului.

— Vă gîndiți să abordați domenii 
noi ?

— Da. Consider că trebuie să dez
voltăm cooperarea în domeniul tu
rismului, prin studiul aprofundat al 
aspectelor sale economice. De ase
menea, cooperarea în domeniul tran
sporturilor poate fi stimulată prin 
studierea economiei transporturilor 
pe scară europeană. Pe de altă parte, 
în domeniile tradiționale trebuie să 
apară și să se dezvolte noi aspecte 
ale cooperării, astfel incit buna coa
bitare între țările continentului nos
tru să devină o realitate fundamen
tată pe respectul reciproc, pe asigu
rarea avantajelor reciproce.

— Cum apreciați contribuția Ro
mâniei la activitatea comisiei 7

— Iată o întrebare la care îmi 
face plăceri să răspund. Contribu
ția României vorbește de la sine. 
Ne amintim cu plăcere de faptul că 
președinte al Comisiei a fost și repre
zentantul României, respectiv vice
președintele Consiliului de Miniș
tri Gheorghe Rădulescu. România 
a aput numeroase inițiative pen
tru stimularea activității comisiei, 
îndeosebi în domeniul științei . și 
tehnicii. Poziția României, ca țară 
socialistă, îi îngăduie să joace un rol 
foarte important în concertul țărilor 
europene. România nu a beneficiat 
numai de cooperarea economică in
ternațională, ea a dat și continuă să 
dea mult restului Europei.

TELEGRAME EXTERNE

în preajma alegerilor 
din R. S. F. Iugoslavia
1 BELGRAD 8 (Agerpres). — Cu pri
lejul alegerilor de deputațl în toate 
organele reprezentative ale țării, care 
vor începe la 13 aprilie, Prezidiul și 
Comitetul Executiv ale Conferinței 
federale a Uniunii socialiste a po
porului muncitor din Iugoslavia au 
dat publicității un manifest în care 
fac apel la toți cetățenii iugoslavi 
cu drept de vot să se prezinte în 
fața urnelor și să-și dea votul pen
tru candidatii care „oferă garanția 
asigurării unității și coeziunii în ju
rul programului construirii societății 
socialiste bazate pe auțoconducere".

Referindu-se la rezultatele impor
tante obținute de popoarele Iugosla
viei în edificarea unei vieți noi, ma
nifestul. relevă că în Iugoslavia au 
fost construite noi obiective indus
triale și energetice, sute de mii de 
locuințe, noi drumuri, școli, institu
te și spitale, au apărut noi așezări 
și orașe. Totodată, nivelul cultural 
al populației a crescut, s-a schimbat 
situația omului în societate. în pe
rioada care urmează, se subliniază 
in manifest, trebuie să se depună noi 
eforturi pentru pătrunderea realiză
rilor științei și tehnologiei moderne 
in toate domeniile vieții și muncii 
sociale, pentru o ipai mare produc
tivitate a muncii, pentru îmbunătăți
rea condițiilor de muncă, pentru or
ganizarea unei economii moderne.

în același timp, manifestul lansea
ză apelul de a se depune noi eforturi 
pentru asigurarea unei producții spo
rite în agricultură, pentru ridicarea 
nivelului cultural al satelor, pentru 
modernizarea multilaterală și dezvol
tarea relațiilor socialiste la sate.

încă de la începutul existenței sale, 
se arată în manifest, Iugoslavia so
cialistă a sprijinit toate năzuințele 
progresiste, a fost întotdeauna de 
partea popoarelor, mișcărilor șl ță
rilor care luptă pentru o lume liberă 
și dreaptă, pentru pace, independen
ță, suveranitate și colaborare egală 
în drepturi, pentru dreptul inaliena
bil al popoarelor și țărilor de a hotărî 
în mod independent căile dezvoltării 
lor.

încheierea
Congresului
P. C. din Peru

LIMA 8 (Agerpres). — L.a Linsa 
s-au încheiat recent lucrările celuri 
de-al V-lea Congres al Partidului.. 
Cprriuniit (ijh Peiiî.. înțr-o .rezolu-

> ție . adoptată de, cqrjgres, Partidul-. 
Comunist a lansat un apel Ia uni
rea tuturor forțelor democratice 
din Peru în lupta împotriva ames
tecului S.U.A. în treburile interne 
ale țării. Partidul comunist, subli
niază rezoluția, se pronunță pentru 
naționalizarea bogățiilor subsolului 
și. pentru stabilirea de relații cu 
toate statele.

DE PRETUTINDENI
PREGĂTIRI

PENTRU CĂLĂTORIA
SPRE LUNA

<i

I 
L

Vehiculul de antrenament 
pentru aselenizare, construit 
în S.U.A., care în cursul anu
lui trecut suferise două acci
dente, a fost din nou experi
mentat. Pilotul de încercare, 
Harold Ream, a condus apa
ratul timp de 6 minute. Vehi
culul va fi supus unor verifi
cări suplimentare în vederea 
omologării.

ÎN MEMORIA
LEGENDARULUI „KITEJ"

Pe malul lacului Svetloiar, 
de lingă orașul Gorki, se a- 
menajează un muzeu de arhi
tectură, care va reînvia as
pectul străvechilor așezări de 
pe Volga. Vor fi expuse bise
rici, turnuri de pază și case 
țărănești din lemn, împodo- 
Ijite cu bogateornamentații 
ajurate, care au dus în în
treaga Rusie faima tîmplări- 
lor de pe Volga. Muzeul de 
arhitectură de pe Volga se va 
numi „Kitej", după numele 
unui oraș legendar care s-ar 
fi scufundat în adîncul lacu
lui Svetloiar, la începutul se
colului al XIII-lea. Totodată, ( 
la inițiativa revistei „Litera- I 
turnaia Gazeta", o expediție > 
specială a început încă din i 
vara anului trecut să cerce- ' 
teze lacul în căutarea vesti
giilor legendarului oraș. Cele ț 
cîteva luni de cercetări n-au ' 
fost edificatoare : s-au găsit 
doar terase subacvatice și ră
mășițe de copaci. Începînd din 
luna mai, cînd lacul se va eli
bera complet de ghețuri, cer- 
cetările vor fi reluate.
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COMPLICAȚIE 
POSTOPERATORIE

Haskell Karp, internat la spi
talul St. Luke din Houston, că
ruia sîmbăta trecută i s-a implan
tat o inimă artificială, iar după 
trei zile i-a fost înlocuită această 
inimă cu una umană suferă de 
pneumonie la plăminul drept și 
de insuficiență renală. Pacientul 
este conștient, dar foarte slăbit. 
Medicii speră ca el să reacțio
neze pozitiv la tratamentul ce i 
se aplică.

L



Reuniunea cvadripartită VIETNAMUL DE SUD

Orientului Apropiat

Forțele 
patriotic® își 
continua

VIZITA MINISTRULUI 
DE EXTERNE AL ROMÂNIEI 

ÎN UNIUNEA SOVIETICĂ
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HELSINKI

DELEGAȚIA P.C.R

A PLECAT SPRE PATRIE

@ INTENSA ACTIVITATE DIPLOMA.
TICA © INCIDENTE IN ZONA CA-

atacurile
NALULUI DE SUEZjȘI A GOLFU-
LUI AKABA

Marți la New York a avut loc 
cea de-a doua reuniune a repre
zentanților la O.N.U, al Angliei, 
Franței, S.U.A. și U.R.S.S. consa
crată examinării situației din O- 
i-ientul Apropiat. în baza unul a- 
cord realizat între participanți pri
vind organizarea prin rotație a a- 
cestor reuniuni, la reședințele ce
lor patru ambasadori, întîlnirea s-a 
desfășurat la sediul reprezentantu
lui permanent al U.R.S.S. la 
O.N.U., Iakov Malik, și sub preșe
dinția acestuia.

Iakov Malik a anunțat că ur
mătoarea reuniune cvadripartită va 
avea loc luni 14 aprilie. El a men
ționat că încă la prima lor întil- 
nire — care a avut loc la 3 a- 
prilie — participanții s-au înțeles 
să nu dea publicității comunicate 
după fiecare reuniune.

Potrivit unor surse diplomatice 
de Ia O.N.U.,' ambasadorii se vor 
întruni, probabil, încă de două sau 
trei ori, după care vor trimite ra
poarte guvernelor lor și abia după 
aceea vor începe o nouă serie de 
consultări.

Problema Orientului Apropiat 
formează obiectul unei intense ac
tivități diplomatice nu numai în 
cadrul Organizației Națiunilor 
Unite ci și în afara acesteia. Re
gele Hussein al Iordaniei, care a 
sosit într-o vizită oficială de trei 
zile în S.U.A., a avut marți o pri
mă întrevedere cu președintele 
Richard Nixon. Purtătorul de cu- 
vînt al Casei Albe a anunțat că 
întrevederea a fost consacrată si-

tuației din Orientul Apropiat, în 
general, și consultărilor cvadripar- 
tite de la Națiunile Unite, în spe
cial. El a adăugat că următoarea 
întîlnire între regele Iordaniei și 
președintele Statelor Unite este 
prevăzută pentru joi. Tot la New 
York se află și Mahmoud Fawzi, 
consilierul președintelui Nasser 
pentru problemele externe, care 
continuă întrevederile separate cu 
reprezentanții celor patru mari pu
teri. La a sosit ieri
Edward liderul Parti
dului Conservator britanic. El în
treprinde un turneu în cîteva țări 
din Orientul Apropiat, pentru o 
informare detaliată cu privire la 
situația încordată din această parte 
a lumii.

Consemnînd această intensă ac
tivitate diplomatică, agențiile de 
presă se opresc în același timp 
asupra situației din Orientul A- 
propiat unde în ultimele zile s-au 
semnalat noi incidente. După cum 
transmite agenția France Presse, 
ieri a avut loc un violent duel de 
artilerie israeliano-egiptean care a 
durat cinci ore și s-a întins pe un 
front de 80 km de-a lungul Ca
nalului de Suez. Ambele părți au 
sesizat Consiliul de Securitate. 
Un alt incident a fost înregistrat 
în regiunea golfului Akaba. Două 
avioane israeliene au bombardat 
marți dimineața portul Akaba, a 
anunțat un purtător de cuvînt al 
armatei iordaniene. Acest atac ae
rian, a afirmat un purtător de cu
vînt al armatei israeliene, a fost 
declanșat în urma unui bombar
dament cu rachete efectuat din te
ritoriul iordanian asupra portului 
israelian Eilath. „Bombardamentele 
de marți — transmite A.F.P. — 
reprezintă primul incident din a- 
ceastă zonă din 1967. Akaba este 
singura poartă a Iordaniei la mare 
iar Eilath este punctul de plecare 
a conductei care aduce petrolul 
iranian la rafinăriile de la Haifa".

SAIGON 8 (Agerpres). — Insta
lațiile militare deținute de forțele 1 
americano-saigoneze în provincia 
Kontum, în apropiere de Dak To, 
precum și tabăra specială a aces
tora, amplasată la Ben Het, au 
făcut în ultimele 24 de ore obiectul 
atacurilor lansate de detașamen
tele Frontului Național de Elibe
rare din Vietnamul de sud. Lupte 
grele între unități ale patrioților și 
forțele inamice au avut loc, de a- 
semenea, la nord de orașul Tay

■ Ninh, într-o regiune acoperită ds 
junglă. în cursul luptelor, care1 au 
durat șapte ore — relatează cores
pondentul agenției France Presse 
— a intervenit și artileria ameri
cană. Ambele părți au suferit pier
deri.

Luni seara și marți dimineața, 
„fortărețele zburătoare" americane 
„B-52" au efectuat noi raiduri în 
împrejurimile localității Dau Tieng, 
precum și In provincia Long 
Khanh.

MOSCOVA 8. — Corespondentul 
Agerpres, N. Cristoloveanu, transmi
te : La 8 aprilie, la Ministerul Afa
cerilor Externe al U.R.S.S au conti
nuat convorbirile între Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor externe al 

■ Republicii Socialiste România, care 
se află într-o vizită oficială la Mos-, 
cova, la invitația guvernului sovietic, 
și Andrei Gromîko, ministrul aface
rilor externe al U.R.S.S.

Au fost examinate probleme pri
vind dezvoltarea relațiilor dintre 
cele două tari și a avut loc un 
schimb de păreri asupra unor pro
bleme internaționale actuale.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă prietenească, tovărășească.

★
Corneliu Mănescu, ministrul aface

rilor externe al Republicii Socialiste 
România, a oferit în saloanele Amba- - 
sadei Române la Moscova un dejun 
în cinstea ministrului afacerilor ex
terne al U.R.S.S., Andrei Gromîko.

Au participat V. V. Grișin, mem
bru supleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S., prim-secretar al 
Comitetului orășenesc Moscova al 
P.C.U.S., V, A. Kirillin, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., președintele Comitetului de 
stat pentru știință și tehnică, E. A. 
Furțeva, ministrul culturii, N. S. Pa- 
tolicev, ministrul comerțului exterior, 
N. N. Tarasov, ministrul industriei 
ușoare, G. A. Kiseliov, locțiitor al 
șefului secției relații externe a C.C.

al P.C.U.S., V. F. Promîslov, preșe
dintele Comitetului executiv al So
vietului Orășenesc Moscova, miniștri 
adjuncțl, funcționari superiori din 
M.A.E. al U.R.S.S.

Au luat parte Teodor Marinescu, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Moscova, persoanele ofi
ciale care îl însoțesc pe ministrul de 
externe al României, membri ai 
ambasadei române.

în timpul dejunului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă caldă, pri
etenească, Corneliu Mănescu și An
drei Gromîko au rostit toasturi.

★

La amiază, ministrul afacerilor ex
terne al României, Corneliu Mănescu, 
a depus o coroană de flori și a vizitat 
Mausoleul lui V. I. Lehin.

Oaspetele a depus, de asemenea, o 
coroană de flori la Mormîntul Sol
datului Necunoscut, de lîngă zidul 
Kremlinului. La ceremonia depunerii 
coroanelor au participat L. F. Iliciov, 

, locțiitor al ministrului afacerilor ex
terne al U.R.S.S., Teodor Marinescu, 
ambasadorul României la Moscova, 
persoanele oficiale care îl însoțesc pe 
ministrul de externe al României, 
membri' ai ambasadei.

în cursul după-amlezii, oaspetele 
și persoanele care îl însoțesc au vi
zitat turhul de televiziune de la 
Ostankino, iar seara au asistat la un 
spectacol la Palatul congreselor din 
Kremlin.

HELSINKI 8 (Agerpres). — 
Marți a părăsit Helsinki delegația 
Partidului Comunist Român care 
a participat la lucrările congresu
lui al 15-lea al P.C. din Finlanda.

Delegația, formată din tovarășii 
Gheorghe Stoica, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., și Vasile Potop, membru al 
C.C. al P.C.R., a fost condusă la

aeroportul din Helsinki de Erkki 
Kivimakl, membru al Biroului Po
litic, secretar al C.C. al P.C. din 
Finlanda; și de alți activiști de 
partid.

Au fost, de asemenea, prezenți, 
dr. Mircea Bălănescu, ambasadorul 
României la Helsinki, și, membri 
ai Ambasadei,

PARLAMENTARII POT CONTRIBUI

LA CREAREA UNUI CLIMAT 
PROPICE SECURITĂȚII EUROPENE

Deschiderea reuniunii Uniunii 
interparlamentare

VIENA 8. — Corespondentul A- 
gerpres, P. Stăncescu, transmite: 
Marți și-a început lucrările la 
Viena reuniunea Uniunii intei par
lamentare. Participă peste 300 de 
delegați din 50 de țări, printre care 
miniștri și președinți ai parlamen-

L

Comunicatul comun în 
lOțjătUîă cu v*2*ta oficială făcută în 
Maroc de Nikolai Podgornîi, președin
tele Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., subliniază că între cele două 
țări se dezvoltă o colaborare rodnică. 
Părțile au constatat că într-o serie de 
probleme internaționale importante îm
părtășesc puncte de vedere1 identice 
sau apropiate și și-au reafirmat atașa
mentul față de principiul coexistenței 
pașnice între statele cu orînduiri so
ciale diferite. Ele au subliniat că întă
rirea păcii în Europa este un factor 
important pentru destinderea încordării 
internaționale și menținerea păcii ge

nerale. Regele Marocului, Hassan al 
II-lea, a acceptat invitația de a face 
o vizită în U.R.S.S.

India și Pakistanul ?i au 
soluționat divergențele legate de 
trasarea noii frontiere în regiunea 
Rann of Kutch, s-a anunțat la New' 
Delhi. Această zonă, care a constituit 
obiect de litigiu între cele două țări, 
a fost atribuită, printr-un verdict al 
Tribunalului Internațional de la Haga, 
în cea mai mare parte Pakistanului.

Etapa spre 
ieșirea
din N.A.T.O.?

Hotărîrea guvernului canadi
anz de a reduce efectivele for
țelor sale armate staționate în 
Europa, occidentală formează o- 
biectuf. unor vii comen
tarii în presa americană.

© „Washington Post“
„Avînd în vedere latura politică a 

problemei. Statele Unite se declară 
decepționate de .această hotărîre. 
Reducerile unilaterale de forte mili
tare din Europa occidentală ar putea 
avea un efect negativ asupra so
lidarității alianței. Efectul militar 
ar putea fi tolerabil, dar cel psiholo- 
gico-politic este greu de suportat".

® „New York Times11
„Mult mai neliniștitor este faptul 

că unele oficialități canadiene consi
deră Alianța atlantică nu ca pe un 
for durabil. ci ca pe o relicvă a răz
boiului rece... Marea întrebare este 

■ dacă hotărîrea recentă a Canadei se 
va opri la această fază sau va servi 
doar ca o stație de cale ferată in 
drum spre completa retragere a Ca
nadei din N.A.T.O.".

UN INTERVIU Al 

PREMIERULUI FRANCEZ 
|il| Dl MURVIILE
PARIS 8 (Agerpres). — în ca

drul unui interviu radiodifuzat, 
Maurice Couve de Murville, pri
mul ministru al Franței, și-a ex
primat convingerea că referendu
mul asupra,, reformei regionale și a 
Senatului, care va avea .loc la 27 
aprilie se va încheia cu un rezul
tat pozitiv. Ocupîndu-se de pro
bleme economice și financiare, el a 
respins categoric ideea unei devalo
rizări a francului. „în situația ac
tuală a economiei și prețurilor din 
Franța, a declarat el, nu există nici 
un motiv să se creadă că operațiu-1 
nea monetară de acest gen ar pre
zenta vreun interes pentru activi
tatea întreprinderilor noastre". în 
încheiere, Maurice Couve de Mur
ville a declarat că din iunie 1968 
exporturile franceze se dezvoltă „în 
condiții satisfăcătoare".

PRIMA CONFERINȚĂ

DE PRESĂ A LUI W. ROGERS
kJ

WASHINGTON 8 — Coresponden
tul Agerpres, C. Alexandroaie, tran
smite : Secretarul de stat al S.U.A., 
William Rogers, a ținut, luni prima 
sa conferință de presă de la prelua
rea acestui post.

Răspunzînd întrebărilor ziariștilor 
cu privire la politica S.U.A. în pro
blema vietnameză, Rogers a afirmat 
că administrația Nixon „are un pro
gram propriu" și nu se bazează pe 
„formula de la Manilla a administra
ției Johnson". Fără să aducă lămu
riri suplimentare în ce constă acest 
„program propriu", el a arătat că 
continuă să fie adeptul cunoscutei 
poziții a administrației Johnson cu 
privire la o așa-zisă „reciprocitate" 
în domeniul retragerii trupelor din 
Vietnam.

Referindu-se apoi la problema O- 
rientului Apropiat, secretarul de stat 
al S.U.A. a arătat că guvernul ame
rican consideră că, ținînd seama de

slabele progrese ale misiunii Jarring, 
marile puteri au datoria să încerce 
să obțină ca părțile să-și lichideze 
divergențele.

întrebat' în legătură cu atitudinea 
S.U.A. față de Apelul recent al sta
telor participante la Tratatul de la 
Varșovia către toate statele Europei 
privind organizarea unei conferințe 
cu privire la securitatea europeană, 
secretarul de stat american a decla
rat că acest apel „va fi, desigur, 
un subiect de discuție la apropiata 
conferință ministerială a N.A.T.O.". 
El a apreciat că „tonul propunerii 
este prietenos" și „merită atenția 
noastră".

William Rogers a declarat, de ase
menea, că Statele Unite speră ca la 
sfîrșitul primăverii sau la începutul 
verii să înceapă tratative cu Uniunea 
Sovietică în problema limitării 
melor strategice.

Un colocviu internațional 
cu tema „Războiul in Mediterană", or
ganizat de Comitetul de istorie al celui 
de-al doilea război mondial din Franța, 
are loc în aceste zile la Paris. La co
locviu iau parte aproape 200 de isto
rici din 20 de țări. Din România par
ticipă general-maior în rezervă Gheor- 
ghe Zaharia, director adjunct al In
stitutului de studii istorice și social- 
politice de pe lîngă C.C. al P.C.R., 
și colonelul I. Cupșa, profesor la A- 
cademia Militară din București.

C.C. al P.C.U.S. și Consi
liul de Miniștri al U.R.S.S. 
au hotărît Ca, începînd din anul 1969, 
să instituie încă un premiu „Lenin" 
și un premiu de stat pentru cele mai 
merituoase opere literare și artistice 
destinate copiilor.

Tonte porturile și aero
porturile Marii Britanii au 
fost puse sub strictă supraveghere în 
urma furtului a 25 de tablouri celebre 
din colecția cunoscutului expert bri
tanic în domeniul picturii contempo
rane sir Roland Penrose. Evaluate la 
300 000 lire sterline, aceste picturi sînt 
prea cunoscute pentru a putea fi va
lorificate în Marea Britanic.

Cauzarea a hotărît să nu 
ceară pedeapsa capitală 
pentru Sirhan Eishara Sir- 
lian, învinuit de uciderea senatoru
lui Robert Kennedy, la 5 iunie 1968, 
anunță agenția Associated Press. Ver
dictul a fost lăsat în seama juriului, 
care va hotărî dacă Sirhan va fi con-

.■

Marți dimineața* a înce
put la Lima ultima rundă 
a negocierilor purtate de e- 
misarul special al președin
telui Nixon, John Irwin, 
care s-a întors în Peru 
luni, după ce a avut o se
rie de consultări cu preșe
dintele S.U.A. Tratativele 
se desfășoară de trei săptă
mîni învăluite în discreție 
și pînă acum nimic nu in
dică ajungerea la vreo în
țelegere. Se știe că agenda 
contactelor lui Irwin cu 
președintele Juan Velasco 
Alvarado, cu ministrul de 
externe Mercado Jarrin și 
alți membri ai guvernului 
cuprinde două puncte : li
tigiul cu „International Pe
troleum Company" (I.P.C.), 
subsidiară a lui „Standard 
Oil of New Jersey", și pro
blema suveranității mariti
me fixată de Peru 
mile de coastă și 
noscută de S.U.A.

Irwin a adus cu 
meșaj adresat de președin
tele Nixon șefului statului 
Peruvian pentru a se per
mite 1 continuarea tratative
lor în scopul rezolvării pro
blemelor deschise, în care 
se arată că guvernul de la 
Washington a hotărît să a- 
mîne, pe termen nedefinit, 
aplicarea sancțiunilor eco
nomice împotriva Republi
cii Peru decretate ca urma
re a exproprierii bunurilor 
societății I.P.C.

După cum este cunoscut, 
conform legislației S.U.A., 
azi 9 aprilie urma să intre 
în vigoare „amendamentul 
Hickenlooper" prevăzînd 
suspendarea ajutorului eco
nomic 
zahăr 
S.U.A,

Din

peruviene făcute în repeta
te rînduri pînă acum rezul
tă că ele consideră cazul 
I.P.C. drept „încheiat". Gu
vernul de la Lima a fixat 
pentru bunurile expropriate 
ale I.P.C. o compensație de 
71 milioane dolari care nu 
va fi plătită pînă ce I.P.C.

la 200 
nerecu-
sine un

și anularea cotei de 
Peruvian pe piața

declarațiile oficiale

nu își va achita datoria 
față de statul Peruvian (690 
milioane dolari) reprezen- 
tînd obligații neonorate 
timp de 44 ani de cînd ex
ploatează petrol în această 
țară. I.P.C. pretinde însă 
120 milioane dolari ca în- 
demnizare, iar pe de altă 
parte refuză să-și recunoas
că datoriile. Guvernul 
S.U.A. a intervenit fățiș — 
cum a mai făcut-o de a- 
tîtea ori în trecut — în 
apărarea intereselor I.P.C. 
In virtutea pozițiilor deți
nute de S.U.A. în Peru și 
a angrenajului de acorduri 
în mai toate sectoarele, ca
nalele de presiune sînt 
multiple și puternice. Gru
purile nord-americane con
trolează 85 la sută din sec
torul minier, întreprinde
rile de export (prin inter-

mediul băncilor, din 
numai două sînt autentic 
peruviene), peste jumătate 
din producția de zahăr, ser
viciile publice etc. Era de 
prevăzut că toți acești pi
loni monopoliști vor căuta 
să acționeze concomitent 
pentru a crea guvernului

care are un profit anual de 
peste 12 miliarde dolari, de 
cîteva ori mai mare decît 
întreg bugetul Peruvian. în 
timp ce Irwin își desfășoa
ră' conversațiile lâ Lima, 
un emisar al guvernului 
Peruvian. Ramirez Novoa, 
parcurge țările latino-ame-

l

Alvarado zile tot mai 
grele. ,

Observatorii apreciază 
totuși i aproape în unanimi
tate că miza de intimidare 
a eșuat ■ Lima nu e dispusă
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să dea înapoi în cazul ex
proprierii I.P.C. (ziua ex
proprierii I.P.C. a fost pro
clamată oficial „Ziua dem
nității naționale"), arătîn- 
du-se dimpotrivă decisă să 
înfrunte un colos ca „Stan
dard Oil of New Jersey",

ricane pentru a explica po
ziția țării sale și pentru a 
asigura solidaritatea state
lor de pe continent, soli
daritate manifestată de a- 
cum de o serie de guverne.

Pe de altă parte, repre
zentanți ai guvernului de 
la Lima au declarat că, în 
cazul aplicării amendamen
tului, Peru va înceta să 
mai importe alimente din 
S.U.A. (Peru importă în 
prezent din S.U.A alimen
te în valoare de 180 mi
lioane dolari). Va spori 
procentul dividendelor per- ’ 
cepute pentru extracția și 
vînzarea cuprului (actual
mente de numai 11 la sută) 
și va trece la exproprierea 
și a altor firme nord-ame
ricane. Unele măsuri în a- 
ceastă direcție au și fost a- 
doptate Firma „Cerro de

pasco Peruvian corpora
tion", care exploatează 
mine de cupru, argint și 
aur, a fost obligată să res
tituie 240 000 hectare din 
concesiile ei. urmînd ca 
suprafața sa să fie distri
buită în cadrul unei refor
me agrare Pe de altă par
te a început un proces de 
„peruvianizare" a băncilor, 
prin decretul care obliga 
ca în termen de doi ani 75 
la sută din capitalul orică
rei bănci să aparțină peru- 
vienilor. Măsura vine să a- 
fecteze în primul rînd 
grupul Rockefeller, stăpîn 
al Băncii continentale din 
Lima. După cum se vede, 
dacă mijloacele de persua
siune ale S.U.A. sînt puter
nice, nici posibilitățile de 
ripostă ale peruvienilor nu 
pot fi desconsiderate. In a- 
fară de aceasta, în ultimele 
săptămîni au poposit la 
Lima cu oferte de colabo
rare .în condiții echitabile 
reprezentanți a două firme 
petroliere europene (E.N.I. 
— italiană și E.R.AP. - 
franceză), ai firmei suedeze 
„Volvo" și un trimis al 
guvernului olandez. Alte 
vizite similare se așteaptă 
în zilele următoare. Așa
dar. guvernul Peruvian nu 
duce lipsă de posibilități de 
înlocuire a partenerului a- 
merican.

Deși nu se pot face încă 
pronosticuri cu privire 
la rezultatul diferendului 
americano-peruvian, în 
cercurile latino-americane 
se apreciază că soluționa
rea eventuală a cazului 
I.P.C. nu va putea oferi 
S.U.A. nici o garanție față 
de apariția a noi conflicte 
similare în alte părți . ale 
Americii Latine.

. damnat la moarte sau la închisoare pe 
viață. Pe de altă parte, se anunță că 
James Earl Ray, condamnat luna tre
cută la 99 de ani închisoare pentru 
asasinarea pastorului Martin Luther 
King, a cerut luni în scris redeschi
derea procesului său.

Operele a 86 de scriitori 
07801, care fusesera interzise pînă 
acum la Atena, se vor afla din nou 
la dispoziția publicului. Printre scrii
torii care vor fi editați se numără Ni
kos Karvunis, Mehelaos Lundemis, Di
mitri Hazzis, Galatia Kazantzakis și 
alții.

0 delegație a Agenției 
Române de Presă, condusă de 

- Andrei Vela, director general al Ager
pres, a sosit la Hanoi Ia invitația A- 
genției V.N.A.

. Comisia însărcinată cu 
elaborarea unei noi consti
tuții siriene și-a încheiat 
lucrările, transmite agenția Sana. 
Textul proiectului de constituție a fost 
remis conducerii partidului Baas, care 
urmează să se pronunțe asupra lui 
într-un termen de aproximativ 30 de 
zile.

La uzina de muniții „Toî- 
tikon", din apropiere de Aarau (El
veția), s-a produs marți dimineața o 
puternică explozie. S-au înregistrat 9 
morți și 40 de răniți, iar clădirea uzi
nei a fost în cea mai mare parte dis.- 
trusă. Maștori oculari au comunicat 
că au văzut „o ciupercă de fum de 
cîteva sute de metri deasupra uzinei", 
iar pe o rază de cîțiva kilometri gea
murile au fost sparte.

Ministrul relațiilor ex
terne și ciîltelar al Argen
tinei, Nicanor Costa Mendez, care 
se află la Roma, a declarat că scopul 
vizitei sale este acela „de a completa 
schimburile economice și culturale, pe 
care Argentina le are cu Italia, cu un 
dialog politic și examinarea în comun 
a problemelor mondiale". In cursul 
zilei de marți, oaspetele a conferit cu 
ministrul de externe al Italiei, Pietro 
Nenni.

Guvernul venezueleon 
a hotărît să restabilească relații diplo
matice cu Peru, întrerupte după lovi
tura de stat militară din Peru, în oc
tombrie anul trecut. La Caracas s-a 
anunțat de asemenea că vor fi reluate 
legăturile diplomatice și cu Argentina 
și Panama.

telor. Din delegația Grupului in
terparlamentar român fac parte 
prof. Mihai Levente, președintele 
Comitetului de conducere al 
Grupului, prof. dr. Tudor Drăganu,. 
vicepreședinte, și Ion Mărgineanți, 
secretar al Comitetului. în ședința 
festivă de deschidere, participanții 

’au fost salutați de președintele 
parlamentului austriac, Alfred Ma- 
leta, și de cancelarul Austriei, Jo
sef Klaus. în centrul dezbaterilor 
reuniunii, ale cărei lucrări se des
fășoară pe comisii, stau probleme 
ca : rolul și responsabilitatea sta
telor mijlocii și mici în menținerea 
păcii internaționale ; perspectivele 
realizării unui acord asupra in
terzicerii folosirii armelor nuclea
re și armelor bacteriologice și chi
mice ; progresul social ța factor șl 
condiție a dezvoltării economice. 
Vor fi abordate, de asemenea, ches
tiuni de educație, știință și cul
tură, aspecte ale activității parla
mentelor și ale mijloacelor loj.A$ 
contact cu opinia publică.

Intervenții ale delega

țîlor români
In prima zi a lucrărilor, Mihai 

Levente a vorbit despre „Rolul și 
răspunderea statelor mijlocii și 
miei în asigurarea păcii", iar prof, 
dr. Tudor Drăganu, despre „Pro
gresul social, factor și condiție a 
dezvoltării".

Menționînd că prefacerile post
belice au făcut ca. în prezent co
munitatea internațională să nume
re 130 de state, delegatul român 
Mihai Levente a arătat că acerată 
realitate a’ impus schimbări radi
cale calitative în domeniul rela
țiilor internaționale. „Faptele de
monstrează că în epoca noastră nu 
mai este posibil ca soarta umani
tății să fie decisă de un număr 
restrîns de state. Țările mijlocii și 
mici sînt chemate, ele însele, să 
aducă contribuția 'lor activă, ală
turi de marile puteri, la dezvol
tarea pozitivă a vieții internațio
nale. Pe plan juridic și politic, re
lația țări mijlocii și mici — mari 
puteri este asociată principiului e- 
galității în drepturi a statelor, con
siderată pe bună dreptate ca pia
tră unghiulară a dreptului inter
național contemporan".

Referindu-se la necesitatea creă
rii unui climat propice securității 
europene, delegatul român a ară
tat că este esențial să se adopte de 
pe acum măsuri practice pentru a- 
tingerea acestui scop. Vorbitorul 
a menționat că parlamentarii pot 
întreprinde o operă utilă, angajînd 
un vast dialog european destinat 
stabilirii unei mai bune înțelegeri 
multilaterale .

România, a spus vorbitorul, mi
litează fără răgaz pentru respec
tarea principiilor suveranității, in
dependenței naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în trebu
rile interne și avantajului reciproc, 
considerînd că recunoașterea una
nimă a acestor principii constituie 
premiza indispensabilă pentru sta
bilirea de relații echitabile și paș
nice între state mari, mijlocii și 
mici, indiferent de regimul lor so
cial-economic.

Din noiembrie 
1967, cînd și-a pro
clamat indepen
dența, Republica 
Populară a Yeme
nului de sud a avut 
de făcut față unor 
neîntrerupte a- 
tacuri din partea 
unităților de mer
cenari instalate pe 
teritoriul Arabiei 
Saudite. în foto
grafie : O unitate 
a forțelor armate 
Yemenite de strajă 
la punctul de fron
tieră „Fort Harik*
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