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CU CE TE OCUPI, Ramuri

TOVARĂȘE
NGINER?

Am avut de multe ori prilejul să 
constatăm că inginerilor din fa
brici si uzine li se cere tot mai 
insistent să desfășoare. înainte de 
orice, o activitate de concepție — 
de natură tehnică și tehnologică — 
apropiată, uneori, de munca oame
nilor de știință. O activitate care 
să vizeze, in esență, modernizarea 
și reînnoirea permanentă a gamei de 
produse, utilizarea cu randament 
maxim a potențialului tehnic și 
uman al întreprinderilor, valorifica
rea rațională, superioară a mate
riilor prime și a materialelor, pen
tru ca în procesul industrial să se 
obțină mijloace tehnice cu înalte 
performante tehnico-economice, si
tuate din toate punctele de vedere 
la nivelul realizărilor tehnice con
temporane. In linii mari, acestea 
sînt unele din atributele defini
torii ale profilului inginerului : 
dern- Dacă am adus, deci, 
discuție, rolul inginerilor în 
treprinderile industriale, n-am 
cut-o pentru că acesta n-ar 
destul de bine cunoscut, ci pen
tru că între ceea ce. într-un con
sens unanim, se consideră că tre
buie să preocupe zi cu zi ingine- 
rimea noastră, aflată nemijlocit în 
fabrici sau uzine, si ceea ce o pre
ocupă de fapt, există o serie de ne
potriviri.

Incontestabil, rezultatele obținute 
pe plan tehnic de întreprinderile in
dustriale. remarcabilele succese în 
diversificarea și modernizarea no
menclatorului de mașini, utilaje si 
instalații au la bază. în mare mă
gură. roadele muncii corpului ingi
neresc. Ceea ce nu înseamnă. însă, 
în mod automat, că acest ..creier 
tehnic" al industriei își manifestă 
pretutindeni, în mod1 plenar, po
tentele creatoare, ‘ că-și afirmă 
cu întreaga vigoare spiritul no
vator, sau că participă pe mă
gura posibilităților sale reale la ri-
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La sosire, pe aeroportul Vnukovo

al țariidar cțare, în mod normal, ar trebui 
îndeplinite de cadrele cu studii 
medii. Discutînd despre cale de mai 
sus cu un inginer de la „Vulcan"- 
București, acesta ne spunea : „De 
cînd am fost promovat în funcția de 
șef de secție simt că nu mai sînt 
inginer, ci funcționar. Urmăresc co
menzi și bifez bonuri...".

Sînt destul de greu de precfzat 
principalele posibilități de depășire a 
acestei stări de lucruri negative. Nu 
pledăm, desigur, pentru transferarea 
în mod mecanic a inginerilor din- 
tr-un compartiment în altul, și nici 
pentru o proporție rigidă între in
ginerii din serviciile de concepție 
și cei din serviciile funcționale sau 
din Bectoarele de producție pro- 
priu-zise. Credem, în schimb, avînd 
în vedere că mulțl dintre ei nu mai 
vor să se complacă în postura de 
simplu supraveghetor și urmăritor al 
producției, că ar fi bine ca ingi
nerii cu sarcini de dirijare, pre
cum si cei încadrați ne diferite 
posturi rutiniere în secțiile produc
tive sau în diverse compartimente 
administrative să fie concentrați cu 
consecventă în serviciile de concep
ție. de pregătire a fabricației, sau 
de organizare superioară a produc
ției.

Se cuvine să relevăm, în legătură 
cu cele de mai sus, că unii condu
cători de întreprinderi se tem, 
pare-se. că redistribuirea unor in
gineri va duce la o slăbire a mun
cii în secțiile productive. Realita
tea. experiența în acest domeniu a 
uzinei „23 August", a uzinei de 
utilaj chimic „Grivița roșie" si a 
întreprinderii textile „Dacia", toate 
trei din București, ea si a altor 
fabrici și uzine, infirmă asemenea 
temeri. Ele dovedesc tocmai con-

dîcarea în ritm accelerat a 
lului eficientei economice a 
ducției materiale.

Este adevărat, în multe 
treprinderi inginerii sînt încadrați
în proporție ridicată în compar
timentele tehnice de concepție. 
La întreprinderea „1 Septembrie" 
din Satu Mare ni s-a spus chiar, 
în acest sens : 
mite luxul să 
să se ocupe de 
ale producției. __  __ ...
maiștrilor". Totuși, în nu puține în
treprinderi inginerii se ocupă, în 
general, prea mult de problemele 
mărunte ale proceselor de fabricație, 
dedică excesiv de mult timp dădă
celii maiștrilor și tehnicienilor, așa- 
zisei „asistențe" tehnice la diferite 
locuri de muncă. Nu sînt ferite de 
această risipă a forțelor tehnice 
cu pregătire superioară nici măcar 
uzinele specializate, cu producție de 
serie mare si de masă, care ridică 
mai nutine ..probleme" pe fluxurile 
tehnologice. în două asemenea în
treprinderi. Fabrica de rulmenti- 
Brasov si Uzina de mecanică fină- 
Sinaia, doar 41 și, respectiv, 50 la 
sută din ingineri își desfășoară acti
vitatea în serviciile de concepție. Și 
poate că nu ar trebui să se dea 
prea multă atentie acestui aspect 
dacă, activînd perioade îndelunga
te în munci" de rutină — care ar 
trebui încredințate cadrelor cu stu
dii medii — inginerii din întreprin
deri n-ar fi expuși pericolului imi
nent al „îmbătrînirii" Profesionale 
premature.

Multi absolvenți aî politehnicilor 
continuă să îndeplinească și astăzi 
atribuții necorespunzătoare pregăti
rii lor — șefi sau membri ai unor

însoțite de activizarea maiștrilor și 
a celorlalte cadre cu pregătire me
die. secțiilor productive li s-au creat 
condiții de lucru mai bune ; iar ingi
nerii își aduc o contribuție incom
parabil mai mare la progresul tehnic 
și economic al întreprinderii unde 
lucrează, atunci cînd creează, la ni
velul maxim al pregătirii lor, în
tr-un compartiment de concepție 
sau organizare, decît atunci cînd își 
consumă forțele cu treburi ad
ministrative, sau cînd sînt puși să 
îndeplinească funcții de economiști, 
care cer o pregătire de specialitate, 

întrucît. în ultimul timp. pe 
alocuri s-a acreditat ideea unei oa- 
recari lipse de cadre inginerești, 
considerăm că ar fi oportună o ana
liză amănunțită pe ramuri indus
triale a modului în care sînt utili
zați în prezent inginerii, a posibili
tăților de valorificare cît mai efi
cientă a capacității lor tehnice crea
toare. O altă soluție, care se are, 
de altfel, în vedere în multe între
prinderi și care merită toată aten
ția, constă în repartizarea și utili
zarea mai rațională a maiștrilor în 
întreprinderi, școlarizarea și forma
rea — în cadrul uzinelor și nu 
în afara lor — a noi maiștri, pre
cum și în reglementarea posibilității 
numirii lor în anumite funcții.

Ar mai fi de semnalat și un alt 
aspect. în ultimii ani. în scopul u- 
nei cît mai bune folosiri a poten
țialului creator al cadrelor tehnice 
cu pregătire superioară, numărul 
specialiștilor care lucrează în sec
toarele de cercetare-proiectare din

..Nu ne putem per- 
obligăm un inginer 
problemele mărunte 
care cad în sarcina

nii $1 mai mult administrativ iar 
alții își consumă o bună parte » 
timpului lor de lucru cu activități 
cum sînt: dispecerat, evidentă, tre
buri gospodărești etc., utile, desigur,

întreagă de ope-

o dată cu ele, au 
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Eroul contemporan
Șși revendică locul

cuvenit in dramaturgia
originală

Rostul teatrului a fost și este 
„dintru-nceputuri și pînă a- 
cum“, cum spune Hamlet în ce
lebrele sfaturi adresate actorilor 
sosiți Ia Elsinore, „să-i țină lu
mii oglinda în față" să le arate 
„vremurilor și mulțimilor în
fățișarea și tiparul lor". Concisă 
și plastică, această definire sha- 
kespeareană a imperativului 
contemporaneității și-a aflat ne
contenit o strălucită confirmare 
într-un lung șir de capodopere 
ale dramaturgiei universale, in
clusiv cele românești, pînă în 
zilele noastre. Dar a-i da specta

pretarea actorului, orîcît de ta
lentat ar fi acesta : rădăcinile 
sale își trag seva vitală din 
textul dramatic respectiv.

Teatrul românesc a răspuns 
încă de la începuturile sale a- 
cestui deziderat esențial, iar va
lorile de frunte ale dramatur
giei noastre din trecut l-au con
firmat cu prisosință. Transfor
mările revoluționare petrecute 
în ultimul sfert de veac i-au 
dat însă un conținut nou, des- 
chizîndu-i orizonturile vaste ale 
umanismului socialist. Anii de 
început ai acestei perioade i-au

puncte de vedere

torului posibilitatea să vadă pe 
scenă „tiparul" vremii în care 
trăiește și „înfățișarea" lumii 
din care face parte, ba chiar a 
propriului său chip uneori, pre
supune existența unor personaje 
viguroase, ancorate adînc în 
contemporaneitate. Numai ast
fel se poate evita prezentarea 
unor imagini pasive, șterse, mai 
mult sau mai puțin indiferente 
și numai astfel devine posibilă 
declanșarea în rîndul publicului 
a unor reacții pozitive, ivirea 
unor prilejuri de meditare, pro
ducerea acelui „examen colectiv 
de conștiință" de care vorbea 
cîndva George Mihail-Zamfi- 
rescu.

Fără îndoială, realizarea aces
tui obiectiv presupune acțiunea 
convergentă a tuturor elemen
telor constitutive ale spectaco
lului. La temelia lor se află însă 
textul piesei reprezentate (iar la 
nivelul activității generale a 
teatrelor, repertoriul). Este lim
pede, așadar, faptul că nu se 
poate face teatru contemporan 
fără un repertoriu care să re
flecte actualitatea epocii respec
tive, verigă indispensabilă în 
fiecare etapă a evoluției culturii 
unui popor, în vederea consti
tuirii tezaurului literaturii dra
matice naționale și implicit a 
celei universale. Eroul contem
poran nu-și poate făuri exis
tența scenică numai din inter-

adus repertoriului original îm
bogățiri evidente, prin lărgirea 
considerabilă a ariei de inves
tigație : au intrat atunci în li
teratura noastră dramatică per
sonaje înainte vreme aproape 
inexistente și, 
fost abordate 
săvîrșire noi.

Intr-o serie . . „
re dramatice datorate lui Horia 
Lovinescu, Aurel Baranga, 
Paul Everac, Al. Mirodan, Teo
dor Mazilu, Ion Băieșu și al
tora (fără pretenția vreunei 
ierarhizări), actualitatea a de
venit treptat fapt artistic, 
iar eroii au căpătat din ce 
în ce mai multă consistență 
umană. Evident, trebuie aminti
te aici și acele piese (semnate 
de Al. Voitin, Paul Anghel, 
Alexandru Popescu, Ion Omescu 
și alții) care, fără să oglindeas
că efectiv realități actuale, ex
primă în ansamblu, și adesea 
prin eroii lor, un punct de ve
dere contemporan în privința 
trecutului poporului român în 
genere și al luptei clasei mun
citoare, pentru făurirea orîn- 
duirii noastre de astăzi, lărgind 
în felul acesta înțelesurile con
temporaneității propriu-zise.

Mihai VASILIU

(Continuare în pag. a IV-a)

Ing. Adrian PRODAN

(Continuare în pag. a III-a)

reportaj 
do Mihai CARANFIL

Lotrul este un nume al că
rui înțeles se definește prin a- 
ceea că reprezintă — împreună 
cu Porțile de Fier — a treia 
treaptă esențială a construcțiilor 
hidroenergetice din România. 
Bicaz, Argeș, apoi Porțile de 
Fier și Lotru. Mi se pare că 
termenul de trepte nu este, to
tuși, cel mai nimerit. Volute — 
acesta e cuvîntul. Volute in 
crescendo. De la mișcări abia 
perceptibile — pentru că, ce se 
făcuse pînă la Bîcaz ? — la gi
gantice lansări în spațiul în
drăznelii, al forței și priceperii.

Hidrocentrala de pe Lotru va 
reprezenta, ca putere instalată, 
mai mult decît Bicazul și Arge
șul la un loc. Proporțiile se păs
trează pe toate coordonatele : 
fizice, tehnice, social-umane. 
Pînă și decorul natural, în care 
se petrece marele act al con
strucției, este cu mult mai gran
dios. Șantierul și-a întins im
periul peste întreaga tară a 
Lytirei (Lotrului), unul dintre 
primele voievodate ale Țării 
Românești, într-un triunghi cu 
laturile de 80 X 60r X 40 de km, 
un spațiu geologic dramatic, aco
perit de păduri neumblate, stră
bătut ,def-ape.. repezi,, populat, 
încă de urși, de .rjși și de capre 
negre.

Acum trei ani a‘u pătruns aici 
primii constructori. Culmile se 
ridicau înzăpezite, pereți de 
stîncă se înălțau în dreapta și 
în stînga, în fața și în urma lor. 
Brazi și fagi închideau deasupra 
bolți de rămuriș. Dacă pentru 
a admira aceste lucruri ar fi 
venit, oamenii aceia ar fi fost 
copleșiți. Dar privirile lor ur
măreau altceva. Ele perforau 
stîncile și munții în căutarea 
formelor definitive a ceea ce 
aveau de construit, își imaginau 
barajele și vasta rețea de tu- 
nele, cavernele ca niște cate
drale subterane ale uzinei hi
droelectrice, căutau locul de a- 
șezare al viitoarelor orășele de 
constructori, vedeau întreaga 
forfotă ce se va instala în acest 
imperiu de liniște seculară.

Unul dintre oamenii aceștia 
era inginerul Gheorghe Cocoș, 
actualul director general al 
grupului de șantiere. El po
vestește :

— In februarie 1966 ne-am 
instalat în sat la Voineasa, în 
patru case din mijlocul satului. 
Venisem cu o lună și jumătate 
mai devreme și studiasem, îm
preună cu țăranii de aici, posi
bilitățile pe care ni le poate oferi 
comuna pentru cazare și n-am 
găsit decît șapte camere. Ninsese 
mult și o echipă trimisă să ame
najeze cît de cît camerele rămă
sese înzăpezită. Au plecat niște 
buldozere care au desfundat

(Continuare în pag. a II-a)
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La semănat, lupta cu timpul

se ciștîgă prin bună

organizare!

T eleg ramă

Marți dimineața a plecat la Mos
cova delegația de partid și guver
namentală a Republicii Socialiste 
România, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat, care 
va participa la sesiunea Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc.

Din delegație fac parte tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Maxim Berghianu, membru 
al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., președintele Comi
tetului de Stat al Planificării, 
Manea Mănescu, membru al Comi
tetului Executiv, secretar al C.C. al 

‘P.C.R., vicepreședinte/aî Consiliu
lui de Stat, președintele Consiliului 
Economic, Gheorghe ■ Rădulescu, 
membru al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, și Teodor Marinescu, 
membru al C.C. al P.C.R., ambasa
dorul României în Uniunea Sovie
tică.

Delegația este însoțită de consi
lieri și experți.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, delegația a fost salutată de to
varășii Gheorghe Apostol, Emil 
Bodnaraș, Chivu Stoica, Paul Ni- 
culescu-Mizil, Virgil Trofin, Iile 
Verdeț, Constantin Drăgan, Janos 
Fazekas, Leonte Răutu, Gheorghe 
Stoica, Vasile Vîlcu, Stefan Voitec, 
Iosif Banc, Petre Blajovici, Dumi
tru Coliu, Emil Drăgănescu, Mihai 
Gere, Dumitru Popa, Dumitru Po
pescu, Mihai Dalea, Vasile Patili- 
neț, de vicepreședinți ai Consiliului 
de Stat și Consiliului de Miniștri, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai Consi
liului de. Stat și ai guvernului, 
conducători de instituții centrale și 
organizații obștești.

Erau prezenți A. V. Basov, am
basadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai ambasadei.

Pe aeroport, membrii delegației 
au fost salutați cu căldură de un 
mare număr de bucureșteni. Un 
grup de pionieri au oferit tovară
șilor Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer și celorlalți 
membri al delegației buchete de 
flori. (Agerpres)

Sosirea la Moscova
în aceeași zi, delegația de partid 

și guvernamentală a Republicii 
Socialiste România, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de 
Stat, care va participa la sesiunea 
Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc, a sosit la Moscova.

La aeroportul Vnukovo, unde 
erau arborate drapelele de stat ale 
României și Uniunii Sovietice, de
legația a fost întîmpinată de tova
rășii L. I. Brejnev, secretar gene
ral al C.C. al P.C.U.S., A. N. Ko- 
sîghin, membru al Biroului Politic 
al 'C.C. ăl P.C.U.S., președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
P. N. Demicev, membru supleant 
al Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.C.U.S., K. F. Katușev, secre
tar al C.C. al P.C.U.S., V. N. Novi
kov, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., A. A. Gro- 
mîko, ministrul afacerilor externe 
al U.R.S.S., și alte persoane ofi
ciale.

Au fost prezenți Teodor Mari
nescu, ambasadorul României la 
Moscova, și membri ai ambasadei.

★
MOSCOVA 22. — Coresponden

tul Agerpres, N. Cristoloveanu, 
transmite: Marți după-amiază,
delegația de partid și guverna
mentală a Republicii Socialiste 
România, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a depus o 
coroană de flori și a vizitat Mau
soleul lui V. I. Lenin din Piața 
Roșie.

La ceremonie au fost prezenți 
V. N. Novikov, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
K. N. Grișin; prim-vicepreședinte 
al Comitetului controlului de 
partid de pe lîngă C.C. al P.C.U.S., 
D. M. Gvisiani, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat pentru Știin
ță și Tehnică de pe lîngă Con
siliul de Miniștri al U.R.S.S., și 
alte persoane oficiale.

Au fost de față membri aî 
ambasadei Republicii Socialista 
România în Uniunea Sovietică.

Adunarea festivă de la Moscova cu prilejul 

aniversării nașterii lui V. I. lenin
MOSCOVA 22 — Corespondentul 

Agerpres, N. Cristoloveanu, trans
mite : la Moscova a avut loc o a- 
dunare festivă consacrată celei 
de-a 99-a aniversări a nașterii lui 
Lenin. La adunare au luat parte 
veterani ai partidului comunist, 
muncitori, reprezentanți ai intelec
tualității, membri al corpului di
plomatic.

In prezidiul adunării au luat loc 
Leonid Brejnev, Alexei Kosîghin, 
Nikolai Podgornîl și alți conducă
tori sovietici. Au luat, de aseme
nea, ioc in prezidiu tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului de Stat, și Ion Gheor

ghe Maurer, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii So
cialiste România, precum și con
ducători din Bulgaria, Cehoslova
cia, R. D. Germană, R. P. Mongolă, 
Polonia, Ungaria, sosiți la Moscova 
pentru a participa la sesiunea Con
siliului de Ajutor Economic Re
ciproc.

Raportul consacrat celei de-a 
99-a aniversări a nașterii lui V. I. 
Lenin a fost prezentat de I. V. Ka
pitonov, secretar al C.C, al 
P.C.U.S.

în încheierea adunării, cei pre
zenți au asistat la un program ar
tistic susținut de artiști ai teatre
lor din Moscova.

Dezvoltarea și perfecționarea continuă 
a colaborării cu țările socialiste— 

obiectiv de seamă al politicii
externe a tării noastre

Tovarășului NICOLAE CEAUSESCU
secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român 

BUCUREȘTI

Stimate tovarășe,
Primiți, vă rog, mulțumiri tovărășești pentru felicitările transmise 

cu prilejul alegerii mele în funcția de prim-secretar al Comitetului Cen 
trai al Partidului Comunist din Cehoslovacia.

împărtășesc convingerea dumneavoastră că relațiile frățești, de 
prietenie și colaborare multilaterală între Republica Socialistă România 
și Republica Socialistă Cehoslovacă, între Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Cehoslovacia, se vor dezvolta și în continuare în 
avantajul popoarelor noastre, al unității țărilor socialiste și mișcării 
comuniste internaționale.

Cu salutări tovărășești, 
GUSTAV HUSAK 

prim -secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Cehoslovacia

în lumea contemporană, ca re
zultat al procesului dezvoltării so
ciale, există 14 state socialiste, u- 
nite între ele prin comunitatea o- 
rînduirii social-politice, a ideolo
giei marxist-leniniste, prin țelul 
suprem comun — construirea so
cialismului și comunismului, fău
rirea bunăstării și fericirii po
poarelor lor. în aceasta rezidă 
baza obiectivă a colaborării mul
tilaterale și cooperării dintre ță
rile socialiste pe plan politic, e- 
conomie, tehnico-științific, cultu
ral și în alte domenii — colabo
rare pe care ele o desfășoară 
concomitent cu schimburile econo
mice, culturale și de altă natură, 
cu relațiile multilaterale cu toate 
celelalte țări ale lumii. Colabora
rea dintre țările socialiste est»

menită să contribuie la accelera
rea progresului economic și social 
al fiecărui popor în parte, la în
florirea multilaterală a fiecărei 
națiuni socialiste, libere și su
verane. Ținînd seama de faptul că 
statele socialiste au pornit în 
construirea noii orinduiri de la ni
veluri diferite, colaborarea dintre 
ele este chemată să ducă la apro
pierea acestor niveluri, la egali
zarea stadiului lor de dezvoltare, 
astfel încît sistemul mondial so
cialist să înfățișeze tabloul unei 
comunități de popoare cu o înaltă 
dezvoltare economică, socială și 
cultural-științifică. Favorizînd pro
gresul fiecăreia din țările socia
liste, cooperarea dintre ele con
tribuie totodată la dezvoltarea po
tențialului economic al sistemului

mondial socialist în ansamblu, la 
întărirea forțelor socialismului în 
întreaga lume, la demonstrarea in 
practică a superiorității noii o- 
rînduiri, la sporirea continuă a 
capacității de influențare a siste
mului socialist pe plan mondial.

Un cadru larg și propice pentru 
dezvoltarea colaborării și cooperă
rii dintre țările socialiste îl consti
tuie promovarea consecventă a 
principiilor marxism-leninismului 
și internaționalismului socialist, a 
principiilor independenței și suve
ranității naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în trebu
rile interne ale altui stat, avantaj

Romulus CAPLESCU

(Continuare în pag, a Vil-a)
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Ijbacă de copil, soldată 

deznodămînt tragic. Unde 
oniului vîr

O basculă

FAPTUL
DIVERS
Seismică

In urmă cu o săptămînă, la 
Cîmpulung Muscel s-a înregis
trat un cutremur de gradul 6 
cu epicentrul în nordul ora
șului, Resimțit pe o distantă 
de 25 km., cutremurul a 
produs avarii la clădirile mai 
înalte (au căzut coșuri, au cră
pat pereți etc.) In noaptea de 
20 spre 21 aprilie, în aceeași 
zonă s-a înregistrat încă un 
cutremur de o intensitate mal 
redusă, resimțit pe o rază de 
aproape 20 km. Ambele cu
tremure sînt de natură tecto
nică, fiind determinate 
mișcarea scoarței terestre 
falia Cîmpulungului.

de 
în

Profilaxie
Ju-S-a întîmplat la Iacobeni, 

dețul Suceava. Jucîndu-se prin 
pădure, un grup de elevi a dat 
peste o ciută moartă. Au hotă- 
rit să o împăieze, păstrînd-o ca 
material didactic. Profesorii nu 
s-au impacientat; dimpotrivă, au 
acceptat propunerea. Dar bucu
ria elevilor nu a ținut mult. La 
un examen medical, s-a consta
tat că moartea animalului a fost 
provocată de turbare. Medicul 
de circumscripție Doina Călă- 
rașu a dispus aplicarea unui tra
tament profilactic de urgență 
tuturor elevilor care au venit 
in contact cu ciuta. Numărul 
elevilor care contractaseră mi
crobul era mare (76). Au 
intervenit prompt cadrele me
dicale de la Spitalul din Vatra 
Dornei, precum și alți medici 
din Suceava. Elevii se află acum 
in afara oricărui pericol. Au 
cuvîntul profesorii. Pentru au
tocritică.

Nu-i de 
glumă!

Am subliniat, nu odată, grija 
cu care trebuie păstrate armele 
de vînătoare. Un caz, petrecut 
recent, demonstrează — pentru 
a cita oară ? — necazurile pe 
care le poate provoca ignorarea 
acestei obligații. Fiind în trecere 
prin comuna Bulbucata (Ilfov), 
Gheorghe Stanciu, pădurar în 
pădurea Nebuna, s-a gîndit să-și 
viziteze o cunoștință, pe loan 
Radu. A lăsat arma (fără s-o 
descarce !) în cerdac și a intrat 
în casă. Copilul gazdei, în vîrstă 
de 4 ani, a luat pușca, a îndrep
tat-o spre mama sa și a apăsat 
pe trăgaci, lovind-o mortal. O 

cu un
• e res

ponsabilitatea omului vîrstnic ?

| năstrușnică

I Cooperatorii din Cozmești 
(Vaslui) și-au cumpărat o bas
culă de două tone, nou-nouță.

IApoi au chemat specialiști de 
la întreprinderea economică de 
industrie locală din Vaslui, să 
Io monteze. Ceea ce au și făcut.
Numai că după montare, bas
cula a devenit năstrușnică. Dacă 
se așează marfa în colțurile din 

I fața platformei, bascula o indică 
I dublu; dacă este așezată în 
• spate, cantitatea se triplează; 
(dacă se așează în centrul plat

formei, cantitatea se micșorează 
foarte mult față de greutatea ei 
reală. „Ani vrea să... cîntărim 

I responsabilitatea specialiștilor 
care au montat-o — spun coo- 

’ peratorii — dar nu știm unde 
Is-o punem : în colțurile din față 

ale platformei, în cele din spate 
— sau la centrul ei ?“ Nicăieri. 
Folosiți balanța de mînă, că 
n-are colțuri.

înainte,
viteji!

Cetatea sătească din Hosman 
— Sibiu, un întreg ansamblu 
de fortificații complexe cu zi
duri și turnuri de apărare, în- 
conjurînd biserica romanică ce 
datează din secolul al XIII-lea 
(motiv pentru care a și fost de
clarată monument istoric) ar 
putea constitui o mîndrie pen
tru localnici. Lucrurile stau, din 
păcate, altfel. Oameni „inven
tivi" din conducerea consiliului 
popular comunal au găsit cu cale 
să transforme incinta cetății în... 
depozit de gunoi. Numeroaselor 
adrese trimise de comitetul ju
dețean pentru cultură și artă 
nu li s-a dat nici o atenție. Se 
pare că indiferența autorități
lor comunale este mai... reduta
bilă decît însăși cetatea. Folosiți 
berbecele.

Pivnicerii
La sectorul vinalcool Tomești 

(Iași) s-au constatat pagube în 
dauna avutului obștesc în va
loare de peste 200 000 lei. Pro
veniența ? In actele de livrare 
se înscriau cantități de vin in
ferioare celor efectiv aflate în 
vase (între 200 și 400 litri la 
fiecare vas). Autori: Bercu 
Bercovici, pivriicer, și Teodor 
Andarache, contabil — amîndoi 
cu largul concurs (și beneficiu) 
al delegaților I.C.R.A. Iași și ai 
centrului de legume și fructe. 
Ambii făptași (și, împreună cu 
ei, mulți „colaboratori") au fost 
deferiți justiției. Morala este 
limpede. Deși închis în butoa
iele cu vin, adevărul a ieșit la 
suprafață. In schimb, făptașii 
s-au dus, precum drojdia 
„fund".

la

de

cu

Rubrica redactata
Ștefan ZIDĂRIȚA 
Gheorghe DAVID 

sprijinul corespondenților
.Scînteii"

SPIRITUL MILITANT
SE REA LIZ EA ZA

In acțiuni practice
O analiză atentă a activității eco

nomice permite să se desprindă din
colo de procente, de rezultatele în 
îndeplinirea indicatorilor de plan, ni
velul de conștiință al celor care au 
determinat obținerea acestor rezul
tate. Este o operație de descifrare, 
de interpretare a datelor economice, 
care ne dezvăluie adesea mentali
tăți și tendințe ce se repercutează 
cu serioase efecte asupra activității 
economice în general — subliniază 
interlocutorul nostru, tov. dr. Gh. 
Drăgan.

A ține seama de acest adevăr este 
cu atît mai important în acest an de
cisiv al cincinalului, cînd întrecerea 
desfășurată în cinstea celei de-a 25-a 
aniversări a eliberării patriei și a 
Congresului al X-lea al P.C.R. im
pune aprecierea activității organiza
țiilor de partid pornind de la un 
înalt nivel de exigență. Cu cît des
fășurarea întrecerii pentru obținerea 
unor rezultate superioare este 
dîrză, cu atît apare mai 
contrastul dintre spiritul 
promotor al progresului și ma
nifestările de automultumire, care 
acționează ca

Caracteristic . stărilor de 
din unitățile economice

Convorbire cu tovarășul 
dr. Gheorghe DRĂGAN

prim-secretar al 
de partid al sectorului 7 
din municipiul București

Comitetului

mai 
pregnant 
militant,

factori de stagna
re. Caracteristic . stărilor de spi
rit din unitățile economice este 
disputa permanentă între spiritul mi
litant și cel de automulțumire, dis
pută de al cărei rezultat depinde în
lăturarea inerției. Mă gîndesc în a- 
ceastă privință la faptul că, așa cum 
arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
una din trăsăturile caracteristice ale 
comunistului este efortul neobosit 
pentru autoperfecționare, pentru de
pășirea stadiului atins Ia un moment 
dat, puterea de a privi mereu înain
te, de a-și fixa obiective tot mai 
înalte.

— V-aș ruga ca, referindu-vă la 
practica muncii curente, să concre
tizați aceste considerații de principiu.

— Mă voi referi la experiența co
lectivului Fabricii de confecții și 
tricotaje București. A intrat în tra
diția acestuia ca an de an să ob
țină rezultate economice care să le 
depășească substanțial pe cele pre
cedente. Angajamentele luate pentru 
anul 1969 — depășirea producției glo
bale cu 105 milioane lei, obținerea 
a 22,5 milioane lei beneficii peste plan, 
ca să citez doar două obiective — au 
drept bază căutările insistente spre a 
găsi noi soluții tehnologice și organi
zatorice pentru modernizarea produc
ției, reorganizarea fluxului tehnologic. 
Sub impulsul muncii organizați
ilor de partid, aici s-a încetățe
nit voința de a ridica mereu ștacheta 
autoexigenței, realizările obținute 
fiind privite nu ca limita posibilită
ților existente, ci doar ca o treaptă 
spre altele superioare.

De altfel, activitatea intensă, efer
vescentă a devenit o caracteristică 
dominantă a muncii organizațiilor de 
partid și a colectivelor din întreprin
derile și. instituțiile sectorului. Depă
șind însă stadiul aprecierilor globale, 
trebuie să vedem, să cunoaștem și să 
interpretăm stările de spirit din fie
care loc de muncă în parte. 
Presa a criticat deseori deficien
țele existente la UREMOAS pri
vind organizarea producției șl ni
velul rebuturilor. Este simptomatică 
însă reacția unor factori de conducere 
de aici față de aceste stări de lu
cruri. Cînd s-au discutat sarcinile de 
plan ca și angajamentele pe anul în 
curs, unele cadre de conducere 
au amintit că față de 1966, cînd 
dotațiile de 
de 116 milioane lei, 
dea în 1969 la 31 milioane lei, iar 
rebuturile voi coborî în aceeași pe
rioadă de la 28 la sută, la 15 la sută. 
Diferența este evidentă. Este, de 
asemenea, demn de relevat că în ul
timul timp se simte un reviriment în 
activitatea colectivului; în ultimii 
doi ani uzina a izbutit să-și îndepli
nească sarcinile de plan. Totuși, în 
condițiile actuale, cînd se pune cu 
atîta ascuțime problema ridicării, e- 
ficienței întregii activități economice, 
ne putem declara satisfăcut! cu ase
menea progrese, pe cît de incontes
tabile, pe atît de departe de a epui
za posibilitățile existente ? Firește, 
dacă sarcinile uzinei n-ar fi fost 
privite dintr-o asemenea optică, s-ar 
fi creat condiții pentru o

să mobilizare a resurselor proprii, 
punînd capăt, între altele, faptului 
că o suprafață productivă de circa 
1 000 mp continuă să rămînă nefolo
sită de mai mulți ani.

Spiritul militant, generator de e- 
nergie, persupune nu atît compara
rea cu rezultatele trecute, ci, în pri
mul rînd, luarea ca etalon a sarci
nilor trasate de partid privind nive
lul ce trebuie atins în anul acesta, 
In 1970, astfel ca, în funcție de a- 
ceasta, să se stabilească programul de 
acțiune, obiectivele de realizat,

— Asemenea manifestări, cum sînt 
cele pe care le-ați relatat, ar trebui 
să întîmpine opoziția fermă a organi
zației de partid, a elementelor, celor 
mai înaintate din colectivul res
pectiv.

— Evident, în asemenea cazuri or
ganizația de partid nu poate adopta 
o atitudine de neutralitate. Ea nu se 
poate împăca nici cu prezentarea 
trandafirie a rezultatelor. Tocmai 
de aceea în astfel de situații poziția

la stat

conducere

; au fost 
ele vor scă-

mai inten-

comitetului de partid nu poate fi de 
espectativă, limitîndu-se doar să con
semneze faptele, fără a interveni e- 
nergic în soluționarea unor aseme
nea probleme care influențează în- 
tr-un înalt grad asupra eficienței ac
tivității economice a uzinei.

Ofensiva spiritului militant promo
vat de partid împotriva a tot ceea ce 
este rutinier, blazat și merge de la 
sine se regăsește adesea pe planul 
contradicției dintre nou și vechi. As
pectele acestei confruntări sînt de o 
mare diversitate și afectează simțitor 
rezultatele muncii în general. 
Conducerea fabricii de bere „Gri- 
vița", respectiv directorul și ingine
rul șef, socot, nu rareori, că accep
tarea unor opinii diferite ar duce la 
diminuarea prestigiului lor. ar fi în 
contradicție cu... disciplina muncii. 
Această mentalitate îi determină să 
reacționeze violent față de cei ce fac 
anumite observații, propuneri pentru 
eliminarea unor deficiențe. Statorni
cirea unui .asemenea climat, fată de 
care organizația de partid n-a luat 
atitudine fermă, explică de altfel 
apatia, lipșa oricărei confruntări de 
păreri în cadrul comitetului de di
recție. Intr-un asemenea climat, spi
ritul militant, tendința de autodepă- 
șire ajung să se asfixieze.

în condițiile intensificării ritmului 
de dezvoltare a economiei naționale, 
una din trăsăturile caracteristice ale 
cadrelor de conducere trebuie să fie 
fermitatea cu care urmăresc 
gerea unor parametri

■ ai eficientei activității 
mice, perseverența de a pune în 
valoare resursele colectivului în toa
tă plenitudinea Jor. Fără a pune sub 
semnul întrebării capacitatea unor 
cadre de conducere, printre care to
varășul Mircea Gheorghiu si Nicolae 
Tigănilă. directorul Uzinei de mașini 
electrice, și. respectiv, al întreprin
derii „Electrotehnica", trebuie să arăt 
că ei manifestă reținere față de po
sibilitățile de a pune în valoare noi 
rezerve ale producției, deși, în re
petate rînduri. viața a dovedit ne
temeinicia lipsei lor de receptivi
tate fată de sarcinile noi impuse de 
dinamismul economiei noastre, a ne
încrederii în posibilitățile colecti
vului.

O formă curentă de deghizare a 
automulțumirii o constituie tendința 
unor conducători de întreprinderi de 
a stabili indicatori de plan și anga-

jamente avînd largi „coeficienți de 
siguranță", ceea ce creează condiții 
de îndeplinire spectaculoasă și tot
odată confortabilă a planului și anga
jamentelor, de a obține felicitări (și 
prime) pentru „meritul" de a nu va
lorifica deplin potențialul întreprin
derilor. Cînd „Electrotehnica", 
Iprofil „Tehnica Lemnului" și alte 
unități economice își realizează an
gajamentul doar în cîteva luni, este 
lesne de înțeles că estimarea rezer
velor interne a fost făcută cu mul
tă... rezervă, ceea ce, firește, nu con
stituie un factor mobilizator pentru 
colectivul de muncă respectiv.

Am insistat cu deosebire asupra 
acestor aspecte pentru a sublinia 
marea răspundere care revine con
ducătorilor de întreprinderi si orga
nizațiilor de partid de a face față 
exigentelor actuale. O condiție esen
țială a îndeplinirii sarcinilor ce le 
revin o constituie continua perfec
ționare a pregătirii de specialitate ; 
calități, aptitudini, cunoștințe, care 
erau suficiente cu zece ani în urmă, 
se dovedesc deficitare astăzi. Tocmai 
de aici necesitatea efortului propriu 
spre a tine pasul cu cerințele cali
tative impuse de ritmul dezvoltării 
economiei naționale.

— Am reținut din cele relatate u- 
nele ipostaze sub care se manifestă 
conflictul de neîmpăcat dintre spiri
tul militant și cel de automulțumire. 
Cum trebuie să intervină organiza
țiile de partid 
larg noului ?

— In primul 
partid trebuie 
nentă „nemulțumire' 
un imbold de a depăși nivelul atins, 
să încetățenească pretutindeni o 
stare de spirit combativă față de ori
ce încercare de a tolera și menține 
un climat călduț. Apoi, urmează cu
rajul de a spune lucrurilor pe nume, 
fără menajamente, indiferent de per
soane și de funcțiile pe care acestea 
le dețin. în ce privește atitu
dinea organizațiilor de partid față 
de cadrele de conducere, ea tre
buie să fie caracterizată prin prin
cipialitate partinică, respingerea ati
tudinii conciliante față de neajun
suri, a tendințelor de a justifica per
petuarea acestora prin așa zise cauze 
„obiective". Să nu cheltuim timpul 
și energia cu găsirea de explicații și 
hîrtii care să acopere lipsa de răs
pundere, ci să consacram timpul, pri
ceperea și capacitatea cadrelor noas
tre pentru căutarea și aplicarea so
luțiilor optime. Noi îndrumăm comi
tetele de partid, birourile organizați
ilor de bază ca, dezvoltînd democra
ția internă de partid, să nu se limi
teze a proclama necesitatea stimulării 
criticii și autocriticii, ci să creeze cli
matul favorabil promovării spiritu
lui militant, ca o condiție, esențială 
^progresului îh toate domeniile vie
ții ecimomico-spciale. ‘ '..

Convorbire realizată de 
Constantin MORARU

spre a deschide drum

rînd, organizațiile de 
să cultive o perma- 

creatoare, ca

Se afirmă, cu deplină în
dreptățire, că figura cen
trală din activitatea diur
nă a rețelei comerciale este 
șeful de unitate. Mai pu
țin vizibil pentru cumpără
tor decît vînzătorul, șeful 
de unitate are un rol deo
sebit în desfășurarea unei 
activități comerciale 
ciente și normale. Alături 
de aprovizionarea compar
timentelor unității comer
ciale, primirea mărfii, con
trolul afișării prețurilor, 
„lansarea" comenzilor, în
tocmirea diferitelor ra
poarte etc. — lucrări zil
nice legate de gestionarea 
fondurilor încredințate și 
de buna gospodărire și or
ganizare a muncii — șefu
lui de unitate comercială 
îi revin și alte atribuții 
care sporesc calitatea și 
complexitatea muncii sale 
și care, ca atare, 'îl deta
șează net de colectivul de 
lucrători. El trebuie să aibă 
o viziune de perspectivă 
asupra evoluției și tendin
țelor cererii consumatorilor, 
a diversificării sortimente
lor comercializate, a asigu
rării reducerii cheltuielilor 
de circulație, a creșterii 
permanente a rentabilității 
unității, a îndeplinirii pla
nului de desfacere etc.

O unitate comercială 
bine aranjată și aprovizio
nată împrumută ceva din 
fantezia și spiritul comer
cial, din personalitatea șe
fului de unitate.

Sînt întotdeauna confir
mate asemenea calități, 
sînt exercitate cu strictețe 
atribuțiile ce revin șefilor 
de unități ?

însoțiți de inspectorul șef 
al Inspecției comerciale a 
județului Constanța.. vizi
tăm mai multe unități co
merciale de diferite profile. 
O primă constatare : la 
patru, din zece unități vi
zitate, șeful de unitate era 
absent. „Acum a plecat", 
ne spun subalternii încer- 
cînd să acopere... retrage
rea șefului. Și „cînd... șeful 
nu-i acasă" : gestionara 
raionului de băuturi al bu
fetului „Niculițel" dă lipsă 
la gramaj, ospătărițele, deși 
se calcă pe picioare de 
multe ce sînt, nu se încu
metă cu nici un preț să mă
ture gunoiul care se lipește 
de încălțăminte ; la maga
zinul alimentar nr. 12 vîn- 
zătoarele raioanelor de me
zeluri și băcănie stau la 
șuetă undeva prin încăpe
rile auxiliare, în timp ce 
cumpărătorii așteaptă să 
fie serviți ; bufetiera uni
tății „Stadion" ne privește 
dinapoia bufetului, vre
me de circa 15 minute, pînă 
catadicsește să ne întrebe 
ce dorim. Asemenea fapte 
petrecute, în absență șl, 
mai grav, chiar în prezența 
șefului, sînt frecvente. Deo
sebit de importantă ni 
se pare a fi nu enumerarea 
lor, ci concluzia care se 
desprinde : ignorarea de 
către unii șefi de unitate 
a celei mai elementare o- 
bligații — îndrumarea și 
controlul permanent al 
muncii subalternilor — care 
are drept'.'consecintă deser
virea neeoresDunzătoare a 
cliențilbr și obținerea unor 
indici economico-f inanciari 
reduși. Faptul că în nici- 
una din unitățile vizitate nu

efi-

s-a luat vreo măsură, con- 
siderîndu-se — după ex
presia șefilor de unitate — 
că, „colectivul este bun", 
indică o anumită tendință, 
destul de răspîndită, de fal
să înțelegere din partea șe
fului de unitate care „în
chide ochii" la ceea ce fac 
subalternii. Nu cumva o 
asemenea atitudine este de
terminată și de ignorarea 
în unele cazuri a calităților 
pe care trebuie să le aibă 
lucrătorii promovați în a- 
ceste funcții ? Este știut 
doar, un șef de unitate tre
buie să fie el însuși un 
exemplu de corectitudine si 
de cinste, un om cu cali-

produse din sumele înca
sate.

— Ne folosim de noile 
prerogative, ne spune A. 
Nahabedian, șeful bufetu
lui „Doina".. Cumpărăm 
marfă și de pe piață.

— Care e valoarea cum
părăturilor efectuate în 
luna trecută ? — întrebăm.

— 149 de lei (I).
Suma derizorie cheltuită 

pentru mărfuri care ar per
mite diversificarea eviden
țiază cauza menținerii șa
blonului : inerția șefilor de 
unitate care consideră că 
singurul lor atribut este 
de a fi „buni gospodari".

Pete pe cartea
de vizită

de magazin
tăți morale și etice deose
bite, care să vegheze la 
respectarea regulilor de co
merț, la asigurarea unei 
atitudini și ținute civilizate 
a lucrătorilor, a unor rela
ții demne cu consumatorii, 
iar atunci cînd constată 
încălcarea acestor atribute 
esențiale ale comerțului 
modern să ia de urgență 
măsurile ce se impun.

Despre calitățile profe
sionale ce trebuie să carac
terizeze pe un bun șef de 
unitate ne-au vorbit mulți 
specialiști. Adeseori am 
constatat însă o optică care 
vădește un fel limitat de 
a înțelege 
de unitate, 
vocației și 
să permită 
tate să rezolve cu price
pere toate problemele le
gate de activitatea comer
cială. La „Gambrinus" — 
unitate bucureșteană bine
cunoscută — nu ni se 
poate oferi la ciorbă un ba
nal ardei iute, deși peste 
drum la „Aprozar" se gă
seau. Care este explicația ? 
Doar se știe : Ministerul 
Comerțului Interior a e- 
laborat instrucțiuni care 
pejrmit deșablonizarea . uni- , 
taților și diversificarea sor
timentelor. S-a acordat ’șe
filor de unități chiar drep
tul de a cumpăra anumite

munca șefului 
o subliniere a 

inițiativei, care 
șefului de uni-

neglijînd în acest fel sar
cinile de ordin comercial 
și economic. Cum să atragă 
clienții dacă le oferă zi de 
zi, lună de lună, aceeași 
mîncare ?

Sînt încă frecvente situa
țiile cînd, în practică, unii 
șefi de unitate nu-și exer
cită cu consecventă atribu
țiile, cînd munca lor nu 
este controlată cu atenție. 
O nediferențiere a sarci
nilor obișnuite de cele care 
vizează însuși prestigiul u- 
nității, rentabilitatea, vadul 
comercial pe care și-l creea
ză duce, de asemenea, la 
limitări păgubitoare în de
finirea acestei funcții 
de mare utilitate în „ierar
hia comercială".

N-am vrea să se înțelea
gă că șeful de unitate e 
lăsat întotdeauna să rezol
ve singur atîtea lucruri. 
Forurile tutelare au grijă 
să-i întărească activitatea, 
să-1 sprijine, să-1 „telecoor- 
doneze". Numeroasele cir
culare, adrese și instruc
țiuni care vin la unități de 
la întreprinderea coordona
toare și, prin aceasta, de la 
direcțiile comerciale jude
țene și M.C.I. au, fără îndo
ială, în condițiile unei . re
țele atît de vaste, un 
rol important."

Am intrat într-o diminea
ță la bufetul „Miorița" din

B O B @
(Urmare din pag. I)

drumul și atunci sătenii au 
început să-și dea _ seama 
că vine la ei o forță. Erau 
învățați să stea înzăpeziți 
cu săptămînile. La 1 febru
arie, un colectiv de 35—40 
de oameni de la Corbeni 
(statul major al hidrocen
tralei de pe Argeș care a- 
tunci își încheia lucrările) 
au venit cu familii cu tot, 
s-au instalat în sat cum 
au putut, fără confortul pe 
care-1 lăsaseră la Corbeni.

Alt moment important a 
fost cel în care am reușit 
să aducem pînă aici pri
mul trailer (o instalație u- 
riașă de transportat piese 
grele) și primul autobuz. 
Primul autobuz a înaintat 
în felul următor : în fată 
mergea un jeep. Drumul 
era foarte îngust, strecurat 
pe sub stînci. Pe unde a- 
tingea autobuzul stînca, o 
însemnam cu cretă pentru 
ca cei din urma noastră 
s-o perforeze, s-o puște, și 
să lărgească drumul, să-1 
rectifice. Ati văzut catarac
tele Lotrului ? Ați văzut 
un viaduct, picioarele 
unui pod vechi ? Podul 
acela a fost făcut atunci 
din nou, pe loc, ca să-1 pu
tem trece cu rulotele, cu 
buldozerele și cu excava
toarele. O lună mai tîrziu 
a venit Lotrul mare și 
ne-a măturat tot. dru
mul ; ne-a lăsat fără nici 
o legătură cu oamenii de 
la baraj. Am dus acolo 
autoclave, mașini, buldo
zere și în trei zile am re
făcut totul. Acuma se mer
ge bine Ia baraj.

Un alt moment : atunci 
cînd am reușit să lichidăm 
cu „opaițele", noi le spu
nem opaițe grupurilor elec
trogene de mică putere. In 
mai 1967, deci un an de la

instalarea noastră aici, ne-a 
ajuns din urmă rețeaua de 
înaltă tensiune. Am respirat 
atunci ușurați. Vă închi
puiți cît chin era să produci 
prin grupuri electrogene 
energia electrică necesară 
unui șantier ! Stîlpii au fost 
transportați, pe creste de 
munte, cu elicopterul... A- 
poi primul excavator de 
mare tonaj dus la baraj. 
L-am adus pe la Sebeș. Pe 
unde trecea răspîndea ui
mire, ba a mai provocat 
și stricăciuni — a rupt 
multe fire telefonice — . ca 
să nu mai vorbim de pri
mejdia de a cădea, el în
suși, în vreo prăpastie. A 
fost un drum eroic.

Au trecut trei ani de 
atunci, de la drumul pri
mului convoi de oameni și 
mașini, trei ani de cînd 
hidrocentrala de pe Lotru 
nu exista decît în imagi
nația fierbinte a construc
torilor.

Dar ce înseamnă șantie
rul acum, în aprilie 1969 ?

De la Gura Lotrului 
o șosea te duce spre 
munți. Depozitele centrale 
ale șantierului, așezate 
aici, pe malul Oltului, pri
mesc, înmagazinează și 
distribuie, spre interior, 
uriașele cantități de mate
riale necesare construcției. 
Mașini grele vin din munți, 
din ținutul vast al șantie
rului și încarcă ciment, 
fier, cherestea, utilaje, di
namită, șine de cale ferată, 
sîrmă, becuri, halate, cre
ioane, grinzi de beton, 
cisme de cauciuc, motori
nă, clanțe de uși, hîrtie, 
geamuri, anvelope, azotat 
de amoniu, burghie, mobi
lier, locomotive de mină, 
stîlpl de înaltă tensiune... 
o infinitate de lucruri mici 
și mari. Și pornesc pe dru
mul îngust de pe firul 
Lotrului. Este primul 
semn că acolo, departe, la 
zeci de kilometri în mun
ții care n-au mai fost stră
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Și asistența medicală cea mai calificată, pînă la nivel de clinica universitară, se apropie de sate prin intermediul „Aviasan*-  
ului. înaintea unei noi decolări la stafia „Aviasan"-Bacău Foto : Agerpresului. înaintea unei noi decolări la

Constanța (localitatea și u- 
nitatea comercială nu con
tează, de fapt, toate uni
tățile din țară posedă ' ins
trucțiuni asemănătoare). 
Responsabilul ne așează i- 
mediat în față cîteva do
sare — recolta instrucțiu
nilor pe un an.

Către
Bufetul „Miorița"
a) Vă redăm mai jos In

dicațiile M.C.I. cu privire 
Ia prepararea cafelei în u- 
nitățile alimentației pu
blice.

Indicații : „Cafeaua este 
o băutură caldă, confor- 
tantă, necesară în alimen
tația omului, cu condiția 
ca aceasta să îndeplinească 
toate condițiile de cali
tate..."

b) Instrucțiuni:
„în perioada... fiecare u- 

nitate să aibă vitrinele cu
rățate și pline cu tot sor
timentul de mărfuri aran
jat în chip de expoziție (!) 
Să nu existe veselă strica
tă, spartă sau ciobită. Să 
se stropească cu apă din 
oră în oră trotuarul din 
fața localului... (De ce, „în 
perioada" cînd asemenea 
sarcini arhicunoscute de 
toți lucrătorii din comerț 
trebuie să fie permanente ?)

Cu indicații și instruc
țiuni de acest fel am pu
tea umple pagini întregi. 
Se vede însă că nimeni nu 
se întreabă cînd, cum și 
cui folosesc ele. Aplaudăm 
și noi, alături de specialiști, 
apariția unor instrucțiuni 
necesare, dar e suficientă 
lectura unora de factura 
celor citate pentru a-ți da 
seama de valoarea redusă, 
de lipsa de discernămînt cu 
care au fost elaborate și de 
ineficienta lor. Departe de 
noi gîndul de a îndemna 
la eliminarea instrucțiuni
lor ca metodă de condu
cere a activității unităților 
comerciale ; de instrucțiuni 
a fost și este nevoie. Sîntem 
însă pentru instrucțiuni 
bine gîndite, concise, pe 
probleme de interes major, 
coroborate cu măsuri ener
gice și eficiente, care să 
permită elucidarea unor as
pecte ale practicii comer
ciale. Așa cum ne spunea 
tovarășul P. Banciu, direc
torul Direcției comerciale 
a județului Constanța : 
„Cauza principală a unor 
anomalii de genul celor re
latate se datorește nu lip
sei de instrucțiuni, ci ten
dinței de a permanentiza 
asemenea stări de lucruri, 
măsurilor insuficient de e- 
ficiente, consecvente și de 
severe". Tovarășul director 
a pus punctul pe „i“, dar 
cine îi împiedică pe con
ducătorii comerțului local 
să ia măsurile ce se impun? 
Conducerile trusturilor, în
treprinderilor și organiza
țiilor comerciale au doar o- 
bligația să asigure îndru
marea și controlul eficient 
al muncii șefilor de unitate, 
o îmbinare judicioasă în
tre exercitarea atribuțiilor 
cotidiene și a celor care 
vizează probleme de fond 
ale unităților, selecționarea 
șefilor de unități pe 
baza upor riguroase cri
terii calitative, organiza
rea periodică a unor in
structaje și schimburi de 
experiență la nivel local. 
Exercitarea acestor atri
bute ar contribui, fără 
îndoială (mai mult decît 
anumite „instrucțiuni") la 
realizarea profilului moral, 
etic și profesional al șe
fului de unitate comercială 
corespunzător cerințelor 
actuale, la sporirea autori
tății lui. în colectivul pe 
care-1 conduce.

Activitatea comercială 
presupune, ca orice altă ac
tivitate, disciplină, eforturi 
deosebite pentru ridicarea 
permanentă a calității și e- 
ficacității muncii și. în 
plus, crearea condițiilor ne
cesare pentru îmbunătăți
rea deservirii și creșterea 
rentabilității. Fără doar și 
poate, șeful de unitate ca 
figură centrală a verigii de 
bază a comerțului, împre
ună cu alți factori din ie
rarhia comercială au sar
cini de mare răspundere 
în concretizarea acestor de
ziderate,

George POPESCU
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bătuți decît de ciobani și 
tăietori de lemne, se petre
ce ceva cu totul nou și deo
sebit pentru aceste locuri.

Pînă la Voineasa, 46 km. 
Voineasa a fost cîndva (nu
mai cu trei ani în urmă) un 
sat pitoresc, adunat într-o 
vale, cu case și podețe de 
lemn. Voineasa este acum 
un uriaș parc de mașini, de 
cele mai diverse tipuri și 
dimensiuni, scăldat într-un 
continuu huruit de motoare,

oamenilor care au dat atîta 
vigoare unei zile de lucru 
la Voineasa se retrage un
deva, pe o colină, între 
brazi, într-un mic orășel, a- 
semănător unei stațiuni tu
ristice, cu vile și hoteluri 
alpine, de o rară delicatețe 
și plasticitate Voineșița, 
așa se numește orășelul a- 
cesta, viitoare stațiune tu
ristică. actualmente colonie 
de constructori. Vilele și 
hotelurile alpine au luat lo

De la Voineasa, două dru
muri duc spre barajul Vi
dra — barajul și lacul prin
cipal de acumulare. Lesne 
de presupus cîte mașini 
străbat aceste drumuri, ce 
trafic impresionant există 
între baraj și Voineasa, în
tre baraj și lumea depăr
tată din Valea Lotrului. Di
ferența de altitudine : 800 
de metri. Altitudinea bara
jului, față de nivelul mării : 
1 300 m.

oameni ce se mișcă pe fun
dul văii, printre buldozere 
și excavatoare.

— Trebuia să facem dru
mul către cariera de aroca
mente — povestește ingine
rul S. Cameniță, șeful șan
tierului — foarte greu de e- 
xecutat, cu un volum mare 
de lucrări care trebuiau fă
cute într-un timp scurt și în 
condiții grele. In plus, tre
buia defrișată pădurea. 
Ne-am gîndit să urcăm a-

Ramuri noi în arborele 
energetic al țării

un loc străbătut de rețele 
electrice, de drumuri în lu
cru, de oameni în salopete 
gri, un loc înțesat de insta
lații : de concasat piatră, de 
sortat pietrișul, de preparat 
betoane, un loc cu fabrici 
de pîine și oxigen, cu un 
aeroport pentru elicoptere, 
cu depozite de carburanți și 
mai ales cu baracamente 
de toate culorile, cu o uzină 
— o adevărată uzină de re
parat și confecționat utilaje 
de șantier. Un pămînt în 
fierbere, răscolit continuu, 
ținut continuu sub canona
da unei munci de șantier. 
Și, pentru ca diversitatea 
să fie desăvîrșită, în mijlo
cul acestei învălmășeli de 
sunete, obiecte și mișcări, o 
păstrăvărie.

Seara totul se mai do
molește puțin. Mulțimea

cul binecunoscutelor și ru
dimentarelor barăci, de șan
tier. Ideea e înțeleaptă în 
marea ei simplitate : cînd 
construiești într-un aseme
nea loc, spre care se vor în
drepta turiști de la mii de 
kilometri, de ce să instalezi 
barăci improvizate și să nu 
ridici un orășel turistic de
finitiv pe care, după termi
narea lucrărilor, șantierul 
să-1 predea Oficiului Națio
nal de Turism, o dată cu o 
splendidă șosea, o dată cu 
un peisaj înnobilat de in
tervenția delicată a omu
lui ? Un cîștig. Al doilea : 
constructorul fiind și el un 
om ca toți ceilalți, cu fami
lie, cu o viață particulară 
bogată, are dreptul legitim 
de a trăi într-o locuință 
care să-i ofere întregul 
confort.

Aici, la baraj, în mijlo
cul lui aprilie, ningea, bra
zii erau încărcați de zăpa
dă, întreaga vale care va 
fi, cîndva, un lac, se așter- 
nea în fața noastră imacu
lată, străbătută de un drum 
șerpuit pe care navigau 
mașini. Undeva, această 
vale se îngustează brusc, 
strînsă între doi pereți de 
stîncă. Aici va fi barajul. 
Dar un baraj de un tip deo
sebit : din arocamente (bo
lovani, piatră spartă) și un 
miez din argilă. O înălțime 
de 130 de metri. Teoretic e 
simplu. Practic, un munte 
va fi mutat dintr-un loc 
într-altul. Peste cîteva 
luni va începe umplerea 
barajului. Este marea clipă 
pe care o pregătesc și o aș
teaptă aceste cîteva sute de

colo un excavator gigant de 
140 tone. L-am urcat iarna, 
terenul era înghețat. L-am 
suit metru cu metru, pe un 
drum mai îngust decît tre
buia, la o înclinare de-a 
dreptul primejdioasă...

Aceasta este numai una 
dintre peripețiile excavato
rului, numai una dintre în
drăznelile acestor oameni, 
numai unul din momentele 
de încordare și eroism.

— Acum, faza mai grea a 
pregătirilor a trecut — con
tinuă inginerul Cameniță. 
Ne așteaptă însă un alt e- 
fort : umplerea barajului...

în aerul din jur trepi
dează așteptarea acestei cli
pe. O clipă de cîțiva ani...

De pe fundul lacului por
nește aducțiunea principală 
spre uzina subterană. Un 
tunel de 13 km și jumătate.

Către lac vin, din adîncu- 
rile munților, galeriile aduc- 
țiunilor secundare, cele 86 
de captări secundare. De 
jur împrejur, de la distanțe 
de zeci și zeci de km, apa 
a 86 de pîraie și pîrîiașe va 
fi absorbită în tunele și 
adusă aici, unde omul are 
nevoie de ea. Ofensiva a 
început. La Mănăileasa, pe 
aducțiunea principală, mun
tele este sfredelit în 
două direcții opuse — a- 
monte și aval. 1,300 m în 
amonte, tot atît în aval. 
Se lucrează după cele mai 
moderne procedee. O mină 
în care a-am văzut vago- 
neți și locomotive de mină. 
Autocamioane .,Tatra" in
tră direct în galerie, pînă 
la frontul de lucru, încar
că roca dislocată și o duc 
afară. O mină în care n-am 
mai văzut clasicele armă
turi din lemn. Bolta de 
piatră este susținută în 
plase de sîrmă și în ancore 
de metal, înfipte și cimen
tate în stîncă. Stînca a fost 
pusă, în felul acesta, să se 
susțină prin propriile-i pu
teri.

O aprigă bătălie se duce 
aici pentru vitezele de îna
intare la săparea galeriilor. 
In luna martie, la galeria 
aducțiunii principale de la 
lotul „castelul de echilibru" 
s-a obținut un âvansament 
de 120 de metri. Secretul : 
o mecanizare „după ulti
mul jurnal". O mașină care 
se numește ..Jumbo" — un 
nume de elefant — perfo
rează pneumatic, rapid, 
găuri cu adîncimi de trei 
metri, pe toată secțiunea 
frontului de lucru. într-un 
timp record găurile sînt 
gata, mașina se retrage, se 
introduce exploziv, se puș
că. Vine apoi o altă mașină 
care încarcă rapid vago- 
netele. Un ciclu în care 
munca minerului se con
fundă cu cea a unui ope
rator aflat în fața pupi-

trului de comandă. Nimic 
din ce știam că se numea 
minerit, altădată.

Ofensiva de care vor
beam este ofensivă și prin 
acțiunea largă, prezentă 
aici pretutindeni, de a mo
difica datele clasice ale 
meseriei, handicapate de 
noile ritmuri, de o nouă 
gîndire tehnică. Lotrul de
monstrează cu prisosință 
acest fenomen. Aceiași oa
meni care au săpat „casa" 
uzinei subterane de la Ar
geș înving stîncile Lotru
lui cu alte metode de lu
cru. Sînt aici de săpat și 
betonat trei mari încăperi 
subterane, fiecare în parte 
mai mare decît cea de la 
Argeș. Se cerea o altă vite
ză de lucru, o altă concep
ție. Ea a fost găsită și 
constă din betonarea bolți
lor prin secțiuni mari. 
Conducta forțată — cu o 
diferență de nivel de 800 
de metri, cu o înclinare 
de peste 30 de grade și o 
lungime de 1 200 de metri — 
necesita, după primele cal
cule, folosirea unor utilaje 
speciale, grele și costisitoa
re, și care ar fi devenit 
un capital inutilizabil după 
terminarea galeriei. Oame
nii șantierului au chibzuit 
însă altfel lucrurile : au 
introdus în galerie scre- 
pere, screpere de șosea, 
care au tîrît la vale între
gul material excavat; o 
idee simplă, practică și de 
o inestimabilă valoare. 
Gîndirea tehnică, ingenio
zitatea, iată armele ofensi
vei.

Și astfel, Lotrul începe 
de pe acum să-și contu
reze viitorul profil. Profi
lul de uriaș arbore subte
ran, petrecut prin șapte 
munți și șapte văi, și prin 
care vor izbucni energiile 
descătușate ale zecilor de 
ape — noi ramuri în imen
sul arbore energetic al pa
triei.
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în aceste zile, paralel cu 
intensificarea însămînțări- 
lor, oamenii muncii din a- 
gricultură au de executat 
un mare volum de lucrări 
de amenajare pentru iri
gații. Necesitatea acceleră
rii ritmului de lucru și a 
recuperării rămînerilor în 
urmă fată de graficul lu
crărilor sînt determinate 
de faptul că de pe supra
fețele irigate se pot obține, 
încă din acest an, mari 
sporuri de recoltă. Preci
pitațiile deosebit de abun
dente din ultimele luni au 
asigurat, ce-i drept, o în
semnată rezervă de apă în 
sol. Dar este știut că aceas
ta nu poate fi considerată 
suficientă în perioadele 
din vară. Pornind de la 
aceste premise, ca și 
de la faptul că o mare 
parte a lucrărilor agricole 
se execută cu mijloace me
canizate, în numeroase co
operative agricole o bună 
parte a forței de muncă 
este utilizată la amenaja
rea terenului destinat cul
turilor irigate.

în prezent, pe marile șan
tiere de irigații ale țării — 
Valea Carasu, Terasa Bră
ilei, Gălățui—Călărași, Pie- 
troiu—Ștefan cel Mare, Ca
lafat—Băilești și altele, 
se lucrează intens. Pe șan
tierul „Terasa Brăilei", din 
cele 10 012 ha, cît se pre
conizează a fi amenajate 
anul acesta, peste 7 000 ha 
vor fi terminate în devans, 
urmînd să fie recepționate 
la 30 iunie, în loc de 31 no
iembrie. Față de intervalul 
scurt de timp rămas 
pînă la data fixată, s-ar 
fi cuvenit ca lucrările 
să se afle într-un stadiu 
înaintat. Cele opt coopera
tive agricole, care au tere
nuri în cadrul acestui sis
tem, trebuie să contribuie 
la efectuarea lucrărilor de 
terasare și la confecționa
rea dalelor. Situația este 
mult diferită de la o uni
tate la alta. La cooperati
vele agricole din Traianu 
șl Tudor Vladimirescu, lu
crările merg bine, execu- 
tîndu-se un important vo
lum de terasamente. Acest 
lucru a fost posibil deoare
ce la cooperativa din Tu
dor Vladimirescu,. de exem
plu, de trasarea canalelor 
pe teren, organizarea mun
cii și îndrumarea efectivă 
a cooperatorilor, se ocupă 
direct ing. Virgil Moisescu, 
de la Trustul de construcții .

pentru îmbunătățiri fun
ciare Terasa Brăilei. în 
felul acesta ș-a asigurat un 
larg front de lucru pentru 
cei 200 de cooperatori care 
au executat peste 2 000 mc 
terasamente.

în unele cooperative lu
crările sînt întîrziate din 
cauza slabei organizări a 
muncii, a lipsei de asis
tentă tehnică. După cum 
ne-a relatat ing. Mirelă 
Micu, de la cooperativa a- 
gricolă Cazasu, după ce lu
crările au început, din 
cauza lipsei de asistență 
tehnică ele au fost între
rupte. Cooperatorii nu cu-

ciențe, deoarece unele co
operative care dispun de 
materialele de construcție 
necesare — ciment și ba
last — nu au betoniere, așa 
cum este cazul la Siliștea. 
Pe de altă parte, coopera
tivele Romanu, Tudoi- Vla- 
dimirescu și Traianu, deși 
dispun de betoniere, nu sînt 
aprovizionate cu materiale 
de construcție. Este de ne
înțeles cum s-a ajuns ca 
mijloacele mecanice, . de 
altfel insuficiente, să stea 
neutilizate. Cînd vor fi con
fecționate dalele necesare 
căptușirii celor 100 000 mp 
de canale ?

Căutînd să justifice aces
te lipsuri, tov. Marcel Enes- 
cu — directorul șantieru
lui T.C.I.F. Terasa Brăi
lei — ne spune că înce
perea cu întîrziere și des
fășurarea în ritm necores
punzător a lucrărilor de 
amenajare se datorește lip
sei de cadre de speciali
tate. într-adevăr, lipsesc 
circa 40 de tehnicieni. în 
această situație se pune în
trebarea ; cînd va asigura 
Departamentul îmbunătă
țirilor funciare din cadrul 
Consiliului Superior al A- 
griculturii cadrele necesa
re pe acest șantier ? Cum

a

f no aas

de irigați!
noșteau exact ceea ce aveau 
de făcut, 
prezentant 
culantului 
construcții 
lățiri funciare, 
Terasa Brăilei) 
afla acolo pentru a asigura 
desfășurarea normală a lu
crărilor. în aceeași situație 
se află și cooperativele a- 
gricole din Siliștea, Roma
nu, Scorțaru Vechi, Oan- 
cea și Baldovinești, ca
re nu au putut să înceapă 
lucrările, deoarece a întîr- 
ziat trasarea canalelor.

■In cadrul lucrărilor de 
amenajare, o mare însem
nătate are luarea măsuri
lor pentru evitarea pierde
rilor de apă din canale prin 
căptușirea acestora cu dale. 
In acest scop ș-a stabilit 
ca în patru cooperative a- 
gricole să fie organizate 
șantiere pentru confecțio
narea dalelor. Si în această 
privință se constată defi-

Nici un re- 
din partea exe- 

(Trustul de 
pentru îmbună- 

șantierul
- nu se

Intîrzierea lucrărilor se 
datorește și faptului că, 
multă vreme, nu a fost eva
cuată apa ce stagnează pe 
o mare suprafață ce tre
buie amenajată. La coope
rativa agricolă din Traianu, 
din cauza nepunerii în 
funcțiune la timp a stației 
de evacuare a apelor de pe 
valea Encei, s-a ajuns la 
situația ca însăși stația de 
pompare să fie inundată.

Perpetuarea acestor ano
malii pune sub semnul in
certitudinii darea în func
țiune a acestui mare obiec
tiv. la termenul fixat. După 
cum se vede, intîrzierea lu
crărilor de amenajare nu 
poate fi pusă numai pe 
seama timpului nefavora
bil, ci este în primul rînd 
consecința organizării de
fectuoase a muncii, a sla
bei preocupări pentru asi
gurarea asistenței tehnice, 
procurarea de utilaje și 
materiale de construcții.

a acționat pentru a crea 
premisele respectării anga
jamentului asumat privind 
amenajarea în devans a ce
lor 7 000 ha ?

Desfășurarea normală a 
lucrărilor pe acest mare 
șantier de irigații este frî- 
nată și de faptul că nici 
pînă acum nu a fost re
glementată problema des
chiderii finanțării. Această 
operație care, in mod nor
mal, precede execuția ori
cărui obiectiv de investiție, 
nu a fost făcută pînă la 
această dată. Iată deci un 
alt aspect din „lanțul slă
biciunilor", ce grevează 
direct asupra ritmului de 
înaintare a lucrărilor pe 
acest șantier. Intîrzierea 
deschiderii finanțării nu 
mai poate fi pusă pe seama 
timpului nefavorabil. După 
cum ne-a relatat tov. Ion 
Mătăsa.ru, vicepreședinte al 
uniunii cooperatiste jude
țene, din cauza depășirii

valorii investiției cu 9 mi
lioane de Iei, față de stu
diul tehnico-economic ini
țial, Banca agricolă jude
țeană nu a deschis finan
țarea, neavînd aprobate 
credite suplimentare. Des
chiderea finanțării este în- 
tîrziată și din cauză că au 
fost înaintate Băncii agri
cole județene devize de lu
crări fără a avea avizul 
Departamentului de îmbu
nătățiri funciare și fără 
să se obțină la timp auto
rizații de construcții pen
tru unele obiective. Iată 
deci cum executarea lucră
rilor este îngreunată de 
tergiversarea unei proble
me care trebuia soluționată 
cu mult înainte de sosirea 
timpului favorabil. Este ne
cesar ca Uniunea Naționa
lă a Cooperativelor Agri
cole să asigure rezolvarea 
acestei probleme într-un 
timp cît mai scurt.

Deficientele manifestate 
în activitatea organelor de 
resort, care au determinat 
întîrzierea începerii lucră
rilor pe acest șantier, au 
fost analizate de către Co
mitetul județean de partid 
Brăila, stabilindu-se măsuri 
pentru intensificarea rit
mului de lucru. „Printre 
alte probleme abordate — 
ne spune tov. Ilie Marina- 
che, secretar al Comitetu
lui județean de partid 
Brăila — pornind de la de
ficitul de forță de muncă 
semnalat în unele coo
perative agricole, am pre
conizat organizarea unei 
vaste acțiuni intercoo- 
peratiste, prin care urmă
rim ca 2 500—3 000 de co
operatori să lucreze zilnic 
la amenajarea sistemelor 
de irigație din fiecare coo
perativă".

Prin măsurile ce au fost 
luate, se pare că brațele 
de muncă sînt asigurate, 
dar rămîn încă în suspen
sie problemele organizato
rice, asistenta tehnică, asi
gurarea cu utilaje și ma
teriale de construcții și 
deschiderea finanțării, care 
necesită o rezolvare ur
gentă. Se impune ca orga
nele agricole centrale și ju
dețene să acorde atenția 
cuvenită soluționării lor o- 
perative pentru a se asigu
ra condiții optime desfă
șurării în ritm susținut a 
lucrărilor de amenajare a 
acestui important obiectiv 
al agriculturii.

Aurel PAPADIUC 
Teodor ION

7000 DE
AUTO

TURISME

V

J!DACIA 1100“
PE ȘOSELELE

ȚARII
„Dacia-llOO" — primul auto

turism. românesc — a devenit in 
scurt timp mașina obișnuită pe 
toate drumurile țării. In numai 
opt luni, de cînd industria noastră 
constructoare de mașini a debutat 
cu acest produs, tînăra uzină 
constructoare, înălțată nu depar
te de Pitești, într-un timp re
cord, a asamblat aproape 7 000 
de autoturisme de acest fel — 
fapt considerat, de asemenea, o 
performanță.

Potrivit prevederilor, în 1969 se 
vor realiza 12 000 de autoturisme 
„Dacia-1100“. Numeroasele soli
citări au impus continuarea pro
ducției acestui tip de mașină și în 
anul 1970. Este de remarcat că 
la asamblarea autoturismelor a 
început să se folosească și repere 
asimilate de uzinele de speciali
tate din țară, repere care se si
tuează la același nivel tehnic cu 
piesele originale livrate de fir
mele „Renault", cu care colabo
răm la fabricația mașinii.

Concomitent cu procesul de 
fabricație a autoturismelor „Da- 
cia-1100", la uzina argeșeană se 
execută lucrările pentru etapa a 
doua de dezvoltare a întreprin
derii, în vederea trecerii la pro
ducerea altor tipuri de auto
turisme.

(Agerpres)
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în cea mai mare parte a țării 
timpul a devenit frumos. Tempera
turile mai ridicate și vîntul au fa
vorizat zvîntarea terenului. Există, 
deci, condiții optime pentru inten
sificarea semănatului. Problema care 
se pune acum în fața oamenilor 
muncii din agricultură o constituie 
folosirea din plin a timpului bun de 
lucru. Și într-adevăr, în multe uni
tăți agricole se constată roadele bu
nei organizări a muncii, sînt eviden
te rezultatele hărniciei mecanizato
rilor și prezenței pe teren a specia
liștilor și a altor cadre de conducere.

în numeroase cooperative agricole 
din județul Ialomița semănatul po
rumbului este avansat. Cooperativele 
agricole Făcăieni, Cegani și Bordu- 
șani au terminat însămînțatul po
rumbului pe o suprafață de 3 448 ha. 
Rezultate foarte bune au obținut și 
cooperativele agricole din Movila, 
Fetești-Gară, Vlădeni, Mihai Vitea
zul, Jegălia, precum și întreprinde
rile agricole de stat Bărăganul, Ivă-, 
nești, Grădiștea, Ograda, Pietroiu și 
Slobozia.

Și în județul Sălaj este evidentă, 
în multe locuri, preocuparea pentru 
folosirea tuturor mijloacelor și for
țelor de care dispun unitățile agri
cole în vederea grăbirii semănatului, 
în cooperativele agricole din Camăr, 
Ip, Crișeni, Carastelec, unde semă
natul porumbului a început cu cî- 
teva zile în urmă, acum continuă cu 
intensitate. în cursul zilelor de luni 
și marți au început semănatul și alte 
cooperative agricole din județ. Se re
marcă grija specialiștilor, a condu
cerilor cooperativelor ca această lu
crare să se facă mai întîi pe acele 
suprafețe unde umiditatea este mai 
scăzută și temperatura din sol mai 
ridicată.

Deși timpul destinat campaniei a- 
gricole de primăvară s-a redus atît 
de mult, iar volumul lucrărilor care 
au rămas de executat este foarte 
mare, în unele cooperative agricole 
munca nu este bine organizată și, ca 
atare, ritmul semănatului nu a intrat 
încă în normal. O astfel de situație 
este caracteristică pentru unele coo
perative agricole din județul Sălaj. 
Luni la ora prînzului, la Gîlgău — 
unitate situată pe valea Someșului 
— nu putea fi găsit nimeni din cei 
cafe trebuia să se ocupe de coor
donarea lucrărilor. Președintele, 
loan Oșan, era plecat la Baia Mare, 
iar inginerul agronom, Alexandru 
Lungu, nu se întorsese de la Cluj. 
Or, la cooperativa agricolă din 
Gîlgău mai sînt de arat 30 ha, 
de plantat cartofi și, bineîn
țeles, de semănat porumbul. Se afir
ma chiar că ar fi început semănatul 
porumbului, dar loan Laszlo, șeful 
secției de mecanizare, care lucra la 
reglarea unor semănători, nu știa ni
mic despre acest lucru. Este de neto
lerat că tocmai acum, în plină cam
panie agricolă, principalii coordona
tori și răspunzători pentru ritmul 
și calitatea lucrărilor lipsesc de la 
datorie. Numai așa se explică 
de ce această unitate a rămas în 
urmă față de vecinii din Glod, care 
nu numai că au însămînțat toate cul
turile din prima epocă, inclusiv Car

tofii, dar au pregătit tot terenul des
tinat culturii porumbului.

Intîrzierea lucrăriloi- de sezon 
se datorește și randamentului 
scăzut al tractoarelor. Luni diminea
ța, la orele 9,30, la sediul secției de 
mecanizare de la cooperativa din 
Sf. Gheorghe, județul Ialomița, trei 
dintre mecanizatori încă nu ieșiseră 
la cîmp. Contabilul secției — Mircea 
Pavel — afirma că - inginerul agro
nom ar fi schimbat „atunci" destina
ția tractoarelor. Președintele coope
rativei, Alexandru Badea, credea 
mai degrabă că tractoriștii au venit 
la lucru doar atunci. Cei trei meca
nizatori se îndemnau cam greu să 
iasă la cîmp. în drum- spre Grinda, 
am întîlnit două tractoare de la a- 
ceastă cooperativă, ai căror mecani
zatori locuiesc la Sf. Gheorghe. Cei 
doi plecaseră sîmbătă acasă, cu 
tractoarele, și se întorceau luni pe In 
ora prînzului. Tot luni, în jurul 
orei 16,30, la sediul secției de meca
nizare nr. 7 din Mirșid, aparținînd 
de I.M.A. Surduc, tractoarele erau 
aliniate, iar mecanizatorii, pur și 
simplu, stăteau. La întrebarea: de 
ce ați lăsat lucrul atît de devreme, 
ei au răspuns că au trecut orele de 
muncă. Șeful secției, Ambrozie Pop- 
telecan, plecase și el. După atîtea 
zile de repaus, determinate de 
timpul nefavorabil, nu se poate ad
mite ca munca să fie întreruptă atît 
de devreme. Este absolut necesar ca, 
acum, să se lucreze neîntrerupt, de 
dimineață și pînă seara, și în primul 
rînd mecanizatorii să respecte aceas
tă cerință. în alte locuri se pierde 
timp prețios cu repararea tractoare
lor sau cu reglarea semănătorilor. 
La secția din Letca a I.M.A. Dej, 
două tractoare erau defecte, iar me
canizatorii lucrau la reglatul semă
nătorilor. De ce organele agricole 
județene și conducerile întreprinde
rilor pentru mecanizarea agriculturii 
permit ca timpul bun de lucru în 
cîmp să fie irosit ?

Dar acestea nu sînt singurele 
cauze care determină rămînerea în 
urmă la semănat. în multe locuri, 
pe considerentul că pămîntul nu s-a 
încălzit suficient, nu s-a început se
mănatul porumbului. Inginerul a- 
gronom Sorin Matcaș, din coopera
tiva agricolă din Mirșid, județul Să
laj, susținea că n-a sosit vremea se
mănatului din moment ce n-a înflo
rit porumbarul. în aceleași condiții, 
însă, în cooperativa agricolă vecină, 
cea din Crișeni, se lucra de zor la 
semănat. Și este normal să se pro
cedeze așa, deoarece temperatura 
solului fiind în continuă 
va asigura buna răsărire 
lor.

în județul Ialomița nu
rește îndeaproape cum se 
terenul pe diferite porțiuni. Ca ur
mare, pînă luni 
112 cooperative 
încă nici un bob 
constată și un
Direcția agricolă a județului Ialo
mița a raportat terminarea arături
lor de primăvară pe cele 7 500 ha 
rămase nearate din toamnă. Dar

iată că, în hotarul dintre Ciochina 
și Crunți, mai stau „în picioare" co
cenii de porumb pe circa 50 ha. Si 
acesta nu e singurul loc din județ 
unde pot fi întîlnite și astăzi aseme
nea situații. Cînd se va face pregă
tirea acestor terenuri, cînd se va 
trece la semănat ? Timpul nu aș
teaptă și, de aceea, trebuie să se 
acționeze energic pentru recuperarea 
întîrzierilor.

în aceste zile, grăbirea semănatu
lui este principala problemă la or
dinea zilei în toate unitățile agri
cole. In acest scop trebuie să fie 
identificate toate terenurile care 
pot fi lucrate cu prioritate, să fie 
luate măsuri pentru transferarea 
rapidă a tractoarelor și utilajelor a- 
gricole din unitățile care încheie lu
crările în cele în care acestea sînt 
întîrziate. Conducerile I.M.A. și 
I.A.S., direcțiile agricole și uniunile 
cooperatiste au sarcina de mare răs
pundere de a urmări în permanență 
cum sînt folosite tractoarele și alte 
mijloace de lucru, de a organiza cît 
mai bine munca, îneît timpul scurt 
care a mai rămas să fie folosit din 
plin pentru terminarea însămînțări- 
lor pe toate suprafețele.

Alex. MUREȘAN
Alex. BRAD

(Urmare din pag. I)
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creștere 
a plante-

se urmă- 
zvîntă

seara, 45 din cele 
nu însâmînțaseră 
de porumb. Se mai 
alt aspect negativ.

I

întreprinderi a sporit simțitor. Este 
latura pozitivă a lucrurilor. Există 
însă și un revers al ei. Potrivit apre
cierii multor specialiști, cu care am 
discutat în ultima vreme pe această 
temă, pe lîngă un mare număr de 
cadre cu adevărat bine pregătite, 
care desfășoară o activitate rodnică, 
în serviciile de cercetări-proiectări 
ale uzinelor s-au strecurat și unii oa
meni al căror loc nu e nicidecum 
aici, care nu simt o atracție deo
sebită pentru munca de concepție, 
nu o consideră a fi modalitatea op
timă de 
nic. de 
tudinile. 
că mai 
mai .2____ __  ___
credem că au devenit 
o selecționare riguroasă a celor care 
sînt încadrați pe funcții de proiec- 
tare-cercetare, precum și o revizuire 
a criteriilor de stimulare și de 
cointeresare a cadrelor de concepție 
din uzine.

Tendința din ultima vreme din 
combinatele chimice, din întreprinde
rile constructoare de mașini și din 
multe alte părți, de a îndruma ingi
nerii spre sectoarele de concepție și 
organizare superioară a producției 
este, desigur, pozitivă. Simpla 
încadrare a cît mai mulți ingi
neri în aceste compartimente nu 
presupune. însă. în mod automat, 
și o maximă valorificare a capaci
tății lor creatoare. întrebarea nu e 
atît unde lucrează inginerii, cît ce 
anume lucrează, cu ce se ocupă ei

a se afirma pe plan teh- 
a-și pune
ci văd în 
ușoară și 

bănoasă. Așa 
că au

în valoare apti- 
ea doar o mun- 
mai „elegantă", 
stînd lucrurile, 

necesare
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Piese de mare volum în execuție la Uzina constructoare de mașini Reșifa

în mod concret, și — de ce n-am 
spune-o — în ce măsură aceștia au 
conștiința împlinirii lor. materiali
zată nu în initiative și gînduri ste
rile. ci in rezultate practice valo
roase. Nu este suficient ca uzinele 
să dispună de sectoare de cerceta- 
re-proiectare puternice din punct 
de vedere numeric. Important este 
ca prezenta acestora să se facă 
simțită din plin, și anume prin a-

plusurilor inutile de metal din com
ponenta unor produse, sau ca ra
ționalizarea proceselor tehnologice 
de fabricație. Activitatea cadrelor 
din serviciile tehnice de concepție 
nu se poate însă limita, sub nici 
un motiv, doar la atît. Acestor spe
cialiști li se 
mai mult: 
producției pe 
nicii actuale.

cere în prezent mult 
asigurarea dezvoltării 
măsura cerințelor teh- 

mentinerea perma-

Recenta hotărîre a Consiliului de Miniștri privind generalizarea 
experimentării noului sistem de salarizare și majorarea salariilor în 
întreprinderile cu profil de foraj, petrol, gaz metan și explorări geo
logice continuă să rețină atenția colectivelor din unitățile amintite. 
Sondorii, geologii, petroliștii din rafinării au primit cu deplină satis
facție prevederile acestei hotărîri, care constituie o nouă dovadă a 
consecvenței cu care conducerea partidului și statului nostru aplică ho- 
tărîrile Congresului al IX-lea 
oamenilor muncii.

Măsurile de generalizare a experi
mentării noului sistem de salarizare 
și majorarea salariilor au devenit cu
noscute și geologilor, celorlalți spe
cialiști de la Șasea Montană, Băișoa- 
ra, Vișeu, Pădurea Craiului, întor- 
sura Buzăului, ca și din diferite alte 
colțuri ale țării în care își desfășoară 
activitatea colectivul ÎNTREPRIN
DERII GEOLOGICE DE EXPLO
RĂRI, din subordinea Comitetului 
de Stat al Geologiei. „Prevederile 
hotărîrii — ne-a spus ing. Constantin 
Ispas, directorul tehnic al întreprin
derii — stimulează puternic activitatea 
pe care fiecare muncitor, geolog, in
giner și tehnician de pe șantierele 
noastre o desfășoară pentru a des
coperi și pune în valoare noi acu
mulări de resurse minerale. Stabili
rea salariilor în funcție de cantitatea, 
calitatea și răspunderea în muncă a 
fiecărui salariat, de finalitatea mun
cii de cercetare geologică va deter
mina sporirea rezultatelor în activi
tatea întreprinderii, creșterea efici
enței cercetărilor geologice".

Din discuția cu directorul tehnic al 
'întreprinderii, am reținut că, în a- 
ceste zile, comitetul de direcție este 
preocupat să asigure aplicarea în 
cele mai bune condiții a hotărîrii 
Consiliului de Miniștri. Pentru mun
citori s-au luat măsuri în vederea 
normării științifice a muncii și ex
tinderea salarizării în acord, acolo 
unde condițiile permit, care este atît 
în avantajul salariaților, cît și al în
treprinderii. Vor fi trecuți să lucreze 
în acord, de exemplu, anumite cate
gorii dintre muncitorii de la forajul 
cu sondeze și de la unele activități 
de deservire. în același timp, comi
tetul de direcție caută să fructifice 
noi posibilități pentru realizarea pla
nului de lucrări. „Angajamentul nos
tru este ca pînă la sfîrșitul anului, 
în cinstea celei de a XXV-a aniver
sări a eliberării patriei și a Congre
sului al X-lea al partidului, să spo
rim cu 1 la sută productivitatea mun
cii, să realizăm suplimentar 5 mili
oane lei economii la prețul de cost 
și 5,5 milioane lei beneficii peste 
plan".

— Stimularea geologilor, în funcție 
de vechimea neîntreruptă în activi
tatea de cercetare, de experiență și 
calificare, de răspunderile funcțiilor 
ce le dețin, va face ca oamenii care 
au acceptat să lucreze în locuri izo
late, în condiții dificile, să fie mai 
legați de munca lor, de întreprindere 
— ne-a spus geologul șef Ion Crețu. 
Prevederile hotărîrii cointeresează și 
mai puternic pe geologi în descope
rirea de noi zăcăminte și extinderea 
cercetării resurseloi' subsolului țării, 
în ridicarea necontenită a eficacității 
lucrărilor de cercetare și finalizarea 
lor practică.

Ne-am deplasat și în unitățile pe
troliere din bazinul Argeșului. „După 
cum se arată în hotărîre — ne spune 
tov. Sorin Popa, șeful serviciului sa
larizare din TRUSTUL DE FORAJ 
PITEȘTI — salariile în sectorul nos
tru de activitate se majorează cu 8,9 
la sută. în felul acesta se asigură pe 
ansamblu, împreună cu majorările 
din 1967, o creștere medie de 9,6 la 
sută. în cadrul trustului Pitești vor 
beneficia de prevederile hotărîrii 
3 300 de lucrători, ale cărora venituri 
vor crește cu 3,6 milioane lei pe an. 
Prilej de satisfacție, în același timp 
și de obligații sporite pentru a munci 
mai bine, de a spori economicitatea 
lucrărilor de foraj".

— Ne-ați găsit tocmai în toiul lu
crărilor de încadrare — ne spune tov. 
Gheorghe Stănculescu, șeful serviciu
lui plan de la ÎNTREPRINDEREA 
DE FORAJ BASCOV. Am și termi
nat lucrările de încadrare a sondo
rilor și continuăm aceste lucrări 
pentru personalul tehnico-adminis- 
trativ. Sondorii noștri au primit cu 
vie satisfacție noile măsuri. Repre-

privind creșterea nivelului da trai al

zentînd o nouă șl grăitoare confir
mare a grijii permanente a partidu
lui și statului pentru ridicarea nive
lului de trai al oamenilor muncii, ho- 
tărîrea stimulează colectivul între
prinderii noastre să sporească viteze
le de avansare, să reducă prețul de 
cost al forajului, să realizeze exem
plar sarcinile de plan.

Pe Gheorghe Stoian, maistru de 
foraj, l-am găsit la datorie, Îm
preună cu cei’24 sondori din brigada 
sa, săpînd cu spor la sonda nr. 1 555 
de pe dealul Merișanilor, de lingă 
Pitești. „încă puțin — ne declară 
maistrul sondor argeșean — și mo
derna instalație va atinge stratul de 
„aur negru". Cu toate că sîntem 
oarecum izolați, despre noua hotă- 
rîre am luat cunoștință cu bucurie 
prin intermediul aparatelor de radio, 
al presei. Ne-am dat seama de ca
racterul el stimulator pentru fiecare, 
și de aceea ne-am angajat să mun
cim tot mai bine. în ce mă privește, 
cu cej 18 ani ai mei de sondorit fără 
întrerupere la același loc de muncă, 
voi beneficia, între altele, așa cum 
se subliniază în hotărîre, de sporuri 
la salariu pentru vechime neîntre
ruptă în aceeași întreprindere. Vom 
munci fără preget în continuare 
pentru a aduce la suprafață noi iz
voare de petrol, necesare economiei 
noastre naționale".

în mod firesc, și muncitorii, teh
nicienii și inginerii din cadrul 
SCHELEI DE EXTRACȚIE CRA
IOVA au primit cu viu interes ho- 
tărîrea Consiliului de Miniștri, „în 
întreprinderea noastră — ne-a rela
tat ing. Valentin Gavrillță, directo
rul schelei — toți cei aproape 800 da 
salariați vor beneficia de creșteri de 
salarii prin aplicarea acestei hotă- 
rîrij Pînă la sfîrșitul anului, sporul 
total de salarii va fi de 600 000 lei".

Noul sistem de salarizare consti
tuie aici un puternic imbold în ob
ținerea de noi succese în producție, 
prin promovarea metodelor noi de 
extracție a țițeiului' și fructificarea 
altor rezerve interne. Realizările pe 
primul trimestru al anului, cînd 
s-au livrat peste plan cantități În
semnate de țiței, 312 tone gazolină șl 
5 milioane metri cubi de gaze, sînt 
o mărturie evidentă în această pri
vință. Toate cele trei secții ale sche
lei au încheiat această perioadă cu 
planul îndeplinit la toți indicatorii 
și în mod ritmic. „Petroliștii noștri 
dau o înaltă apreciere prevederilor 
din noul sistem de salarizare, refe
ritoare la stimularea- vechimii neîn
trerupte în muncă in aceeași unitate, 
gratificațiile anuale pentru depăși
rea prin efort propriu a beneficiilor 
planificate, precum și la acordarea 
de premii în cursul anului pentru 
rezultatele deosebite obținute în 
producție — ne-a spus maistrul me
canic Ion Avram, de la secția I ă 
schelei. Acestea corespund princi
piului socialist de retribuție a mun
cii și vor stimula creșterea eficien
ței activității noastre economice".

Secvențele surprinse în întreprin
derile prezentate relevă cu prisosin
ță că noua hotărîre a generat pretu
tindeni în unitățile cu profil de fo
raj, petrol, gaz metan și explorări 
geologice, vie satisfacție și interes, 
dar și un puternic stimul în activi
tatea productivă. Colectivele acestor 
întreprinderi și-au propus să răs
pundă noilor măsuri de ridicare a 
nivelului de trai printr-o muncă 
plină de inițiativă pentru realizarea 
sarcinilor ce le revin în actualul 
cincinal, pentru exploatarea rațio
nală a zăcămintelor de hidrocarburi, 
identificarea de noi resurse de sub
stanțe minerale și introducerea lot 
operativă în circuitul economic.

Nicolas PANTILIE 
Gheorghe CÎRSTEA 
Nijfor ȚUICU

dite pe care și le-a propus spre re
zolvare — cu maxim folos pentru 
producție —. de capacitatea de a a- 
borda diferitele teme în avans, cu 
o largă perspectivă de perseverență 
si operativitatea cu care participă 
la asigurarea sincronizării produc
ției cu noile cuceriri ale științei si 
tehnicii, la ridicarea nivelului teh
nic al producției.

Nu credem că greșim cînd afir-

paritia unor noi produse de con
cepție originală, caracterizate prin 
performante tehnico-functionale de 
nivelul celor mai reușite produse si
milare existente pe plan mondial, 
prin modernizarea produselor asi
milate anterior în fabricație, prin 
înlocuirea în condiții tehnice si e- 
conomice avantajoase, pe bază de 
cercetări și experimentări proprii, a 
unor materiale 
mai ieftine si 
rat.

Nu contestă 
unor activități

deficitare cu altele, 
mai ușor de procu-

nimeni însemnătatea 
ca înlăturarea »ur-

nentă. din toate punctele de ve
dere, a competitivității produselor 
si creșterea ei sistematică, autodo- 
tarea si dotarea altor uzine cu 
mașinile-unelte si instalațiile com
plexe necesare ridicării nivelului 
tehnic al producției. Aceste eforturi 
sînt impuse de necesitatea de a re
nunța la unele importuri de uti
laje si de licențe, de a dezvolta în 
continuare procesul valorificării in
teligentei proprii. Fiecărui inginer 
din sectoarele de concepție trebuie 
să i se judece si aprecieze activi
tatea în funcție de problemele ine-

măm. în altă ordine de idei, că e- 
xistă, în prezent, în unele întreprin
deri, o serie de factori-frînă, de ne
ajunsuri, care dau inginerilor falsul 
sentiment că dispun de un surplus 
de capacitate profesională de care 
nimeni 
telesul 
Este o 
nuează ___  ____  _ „__
rilor. care duce la blazare. Unii in
gineri se rup 
formare, uită 
perfecționării, 
celasi motiv.

nu are nevoie. Mai pe în- 
tuturor. că nu sînt... înțeleși, 
stare de spirit care dimi- 
randamentul muncii ingine-

de studiu și de în
de necesitatea auto- 
Alții alunecă, din a- 

pe panta diametral

opusă. Vrînd să dovedească că pre
gătirea pe care o au le permite a- 
bordarea oricăror probleme. încep 
să se amestece în treburile econo
miștilor. ale psihologilor, ale altor 
categorii de specialiști șl. pînă la 
urmă, uită — ca să spunem asa — 
cum se tine în mînă o riglă de 
calcul. Interesele industriei națio
nale cer ca inginerii din întreprin
deri să nu mai fie încadrați, sub 
nici un motiv. în posturi care pot 
fi încredințate foarte bine altor 
specialiști, să fie obligați să se de
dice cu întreaga lor putere de 
muncă sarcinii promovării progre
sului tehnic. Chemate să se ocupe 
de eliminarea tuturor anomaliilor, 
ca și de asigurarea unei ambianțe cît 
mai propice bunei desfășurări a ac
tivității inginerești, sînt. bineînțe
les. conducerile întreprinderilor, 
și ministerele de resort.

Marile obiective care stau în fata 
întregii industrii impun inginerilor 
din întreprinderi o reconsiderare 
în spirit sincer, autocritic, a răs
punderii ce le revine în procesul 
de continuă dezvoltare, diversificare 
și modernizare a producției. Aceasta 
trebuie să se oglindească în transfor
marea inginerilor executori-urmări- 
tori în adevărate cadre tehnice de 
creație, în specialiști caracterizați de 
un puternic spirit de inițiativă, capa
bili să abordeze competent proble
mele tehnice curente și de pers
pectivă ale întreprinderilor. Iar a- 
ceastă transformare trebuie să fie 
dusă pînă Ia capăt în primul rînd de 
către ingineri, dacă, bineînțeles, do
resc cu adevărat să poarte cu cinste 
titlul înscris de propria lor diplomă !
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CONCURSUL
DE ADMITERE

ÎN LKEU 
NUi O SIMPLĂ

COMPETIȚIE
în fiecare an, o parte din absol

venții școlii generale se îndreaptă 
spre licee, dornici să-și continue 
pregătirea pe o treaptă mai înaltă a 
școlarității. Și cum studiul liceal pre
supune reale aptitudini pentru în
vățătură, capacitatea și dorința de a 
duce o muncă intelectuală susținută, 
este cit se poate de firesc ca aceste 
calități să facă obiectul unor probe 
de verificare, respectiv a concursu
lui de admitere. Ani la rînd însă, 
datorită unor deficiențe de organi
zare, concursul de admitere în liceu 
n-a reușit decît în parte să asigure 
acea atît de necesară selecție o- 
biectivă, științifică a candidaților.

Dar, mai întîi, o succintă retros
pectivă. Repetate ediții ale con
cursului de admitere în liceu au 
scos la iveală o anume stare de 
fapt: în timp ce la unele școli — 
reprezentînd licee cu renume și în
delungată tradiție, din centre ur
bane mai mari etc. — numărul co:i- 
siderabil de candidați permitea a- 
legerea cu adevărat a celor mai bine 
pregătiți, la altele completarea locu
rilor se făcea cu 
mare greutate, 
adesea prin re
petarea examenu
lui și cu serioase 
concesii de exi
gență. In plus, 
în timp ce la primele, candi
dați bine pregătiți care obținuseră 
media 7 nu reușeau să fie admiși, 
la celelalte intrau numeroși candi
dați cu media 5 (și aceasta realizată 
cu mari eforturi). Nu e greu de 
închipuit, în asemenea condiții, ce 
premise se conturau pentru desfă
șurarea ulterioară a procesului ins- 
tructiv-educativ.

Firesc, se ridică întrebarea: cum 
poate fi evitată pe viitor această si
tuație nefirească ? „Personal, con
sider că situația amintită se dato
rează, în bună măsură, deficiențelor 
existente în organizarea concursului
— ne spune prof. Ion Dragotoiu, di
rectorul Liceului nr. 40 din Bucu
rești. Mă refer la faptul că regu
lamentul prevede două sesiuni ofi
ciale de concurs — vara și toamna
— cea de a doua fiind evident „con
sacrată"... corigenților. Perfecționa
rea procesului instructiv-educativ, 
ridicarea calității studiului liceal 
presupun neapărat ridicarea ștache
tei exigenței în selecția candidaților. 
Mă pronunț pentru fixarea unei sin
gure sesiuni de concurs — vara — și 
stabilirea mediei minime de admitere 
la 6 și nu la 5 cît este prevăzut în 
prezent. Bineînțeles, acolo unde nu 
s-au completat locurile se mai poate 
reveni cu un examen".

De la Craiova, profesorul fruntaș 
Hariton Stoiculescu, directorul Școlii 
generale nr. 12, ne scrie : „Mă preo
cupă de mai mult timp modul de des
fășurare a concursurilor de admitere, 
găsirea unor modalități de perfecțio
nare a lor. M-am gîndit și la solu
țiile pe care le preconizează unii co
legi. După părerea mea propunerea ca 
după concursul de admitere repartiza
rea pe licee să se facă centralizat, la 
nivelul județului sau municipiului, 
este neacceptabilă. Există o infinitate 
de situații obiective, specifice, care nu 
pot și nici nu trebuie să-i oprească 
pe elevi să-și. aleagă liceul cînd se 
prezintă la concurs. Altele cred că ar 
fi căile pe care s-ar putea interveni 
pentru echilibrarea — sub aspectul 
participării — a concursului de admi
tere în liceu. Bunăoară, ar fi de dorit, 
ca o măsură premergătoare concursu
lui, ca forurile de învățămînt să sta
bilească ce limbi străine din cele in
cluse în planul de învățămînt liceal 
urmează să fie predate în fiecare uni
tate și, în funcție de aceasta, să se 
treacă la popularizarea lor în rîndul 
candidaților. în felul acesta, de la 
început, elevii se vor îndrepta spre 
acele licee unde pot continua studiul 
limbilor străine începute în școala 
generală și pot începe studiul 
altei limbi preferate. Totodată, se vor 
evita dificultățile organizatorice nedo
rite din anii trecuți, în ce privește 
alcătuirea claselor de elevi pentru 
orele de studiu al limbilor".

Există însă și un alt aspect al pro
blemei : alcătuirea comisiilor, care să 
asigure examinarea în așa mod îneît 
să nu se depășească cu nimic cerin
țele programului de învățămînt din 
școala generală. „Ar fi de dorit ca 
președinții comisiilor să fie directorii 
liceelor respective, profesori de gra
dul I și II, direct interesați de nive
lul cunoștințelor viitorilor lor elevi
— este de părere prof. Ovidiu 
Frîneulescu, de la Liceul „M. Emi- 
nescu" din Buzău. întrucît, în 
prezent, participarea la asemenea 
examene face parte din îndato
ririle profesionale, ale membrilor 
corpului profesoral, aș opina pentru 
lărgirea comisiei de examinare, creîn- 
du-se astfel posibilitatea unei mai a- 
tente și obiective verificări și apre
cieri a cunoștințelor și capacităților 
candidaților. Se înțelege de la sine 
că în comisii n-au ce căuta acele ca
dre didactice care se ocupă de me- 
ditarea «în particular» a unor elevi". 
Unele cadre didactice cu care am stat 
de vorbă, între care și prof. Floren
tina Dincă, directoare adjunctă la ace
lași liceu, propun să se studieze și 
oportunitatea numirii membrilor co
misiilor tot dintre profesorii liceului 
unde are loc concursul de admitere.

După cum se știe, opinia publică 
școlară este intens preocupată de dez
baterea și definitivarea proiectelor 
planurilor și programelor de învăță
mînt pentru școala generală de 10 ani 
și pentru liceul de cultură generală. 

ancheta pedagogică

Firesc, aceste discuții Includ în sfera 
lor și problema condițiilor de admi
tere în noua formulă a liceului. „Poa
te n-ar fi rău să ne gîndim la posi
bilitatea înlăturării unor neajunsuri pe 
care le întîmpinăm în repartizarea ele
vilor liceului pe secții — ne spune 
prof. Elena Rădan, directoarea Liceu
lui nr. 30 din București. Pînă acum, 
abia reușeam să închegăm colectivul 
de elevi în prima clasă de liceu (a 
IX-a) și în anul următor treceam Ia 
scindarea claselor în vederea formării 
secțiilor. Propunerea din proiectul de 
plan de învățămînt al liceului de cul
tură generală, ca despărțirea pe cele 
trei secții să se facă de la început, 
mi se pare bine venită. Dar, atunci, 
de ce să nu marcăm opțiunea încă de 
la înscrierea la concurs ? S-ar putea 
merge chiar mai departe, realizînd o 
diferențiere a probelor de concurs în 
funcție de aptitudinile cerute pentru 
studiul materiilor care au o pondere 
specifică în programul secției pentru 
care se candidează".

Dincolo însă de aceste aspecte de 
organizare sau de conținut ale con

cursului de ad
mitere în liceu, 
numeroși profe
sori relevă im
portanța și se
riozitatea proble
mei pregătirii e- 

levilor în ultimele clase ale școlii ge
nerale. „A devenit o practică aproape 
curentă — ne scrie prof. Ovidiu Frin- 
culescu, din Buzău — «doparea» ele
vilor care se pregătesc pentru intrarea 
în liceu exclusiv cu cunoștințele disci
plinelor de concurs. Practica mi-a do
vedit că, în cazul cînd trec probele 
de concurs, dintre aceștia se recru
tează aproape fără excepție corigenții 
și repetenții din primii ani de liceu. 
Din păcate, acest lucru este uitat 
uneori chiar și de unii profesori, care 
stimulează înclinația elevilor (și a pă
rinților) de a se ocupa exclusiv de 
pregătirea pentru concursul de admi
tere în liceu".

Școlii generale — ca școală de 
masă — profesorilor săi, le revine în
datorirea de a veghea cu toată aten
ția la pregătirea temeinică a tuturor 
elevilor ce le-au fost încredințați, asi- 
gurindu-le cunoștințe omogene, fun
damentale, strîns concordate cu cerin
țele vieții, ale realității, o educație 
cetățenească pe măsura cerințelor so
cietății noastre socialiste. Printr-o 
muncă perseverentă, de zi cu zi, ca
drele didactice trebuie să-i ajute pe 
elevi să-și descopere, să-și cultive și 
să-și pună în valoare aptitudinile, în
clinațiile, apreciindu-și și dozîndu-și 
cu chibzuială forțele în vederea diferi
telor concursuri și examene. In ase
menea condiții, concursul de admitere 
în liceu sau în oricare altă formă de 
studiu post-general nu va mai fi un 
„prag" dificil de trecut, pentru care 
trebuie făcute eforturi deosebite de 
pregătire, ci un mijloc obiectiv și efi
cient de certificare a unui nivel de 
cunoștințe reale, temeinice, de selec
ție a celor mai buni absolvenți ai 
școlii generale.

Florica D1NULESCU

(Urmare din pag. I)

A recunoaște progresele în prezen
tarea pe scenă a eroului contempo
ran și a relațiilor sale de viață nu 
trebuie să însemne însă a ne mul
țumi deplin cu ceea ce s-a realizat 
în dramaturgia românească actuală 
pînă acum. Repertoriul stagiunii în 
curs este încă sărac în piese origi
nale realmente și profund contem
porane. Desigur, recunoaștem acui
tatea satirei cu care atacă unele 
comedii aspecte negative, rămîneri 
în urmă inerente procesului general 
de creștere, și. ca atare, valoarea 
unor personaje din aceste comedii 
(Travesti de Aurel Baranga și unele 
din scenetele care au compus spec
tacolul Tandrețe și abjecție de Teo
dor Mazilu). Recunoaștem ș! strădu
ința de a oferi scenei dezbateri eti
ce (Ion Băieșu — Iertarea). Cum este 
și firesc, una sau alta din aceste piese 
au suscitat discuții. Recunoaștem în
cercările. nu o dată izbutite, de în
noire a mijloacelor de expresie, a 
măiestriei dramaturgilor în ceea ce 
privește conturarea eroilor. Ar fi ne
drept să nu remarcăm, în fine, cu 
satisfacție apariția unui nou ■ contin
gent de tineri dramaturgi, dispuși să 
sondeze în piese de mică întindere 
îndeobște psihologia omului con
temporan.

Toate acestea nu ne pot împiedica, 
însă, să nu observăm că dramatur
gia originală rămîne încă datoare 
temelor majore ale vieții noastre, 
relevării complexității eroului con
temporan. adîncirii preocupărilor și 
trăsăturilor sale, definirii lui în ra
port cu idealurile societății Pe care 
o făurește. Dacă am trece în revistă 
piesele apărute sau jucate în actuala 
stagiune, din punctul de vedere al 
profunzimii ideilor și al substanței 
lor ideologice, al amplitudinii con
flictului dramatic, al dimensiunilor 
eroilor contemporani care-1 gene
rează, n-am putea reține, din pă
cate. decît puține titluri. Multe piese 
noi, inspirate din actualitate, nu iz
butesc să oglindească decît palid și 
destul de confuz chipul și problema
tica eroului contemporan. Adesea, 
personajele sînt alese dintr-o zonă 
periferică a realității, trăsăturile lor 
frizînd uneori chiar patologicul. Sînt 
„cazuri" mai mult sau mai puțin de
gradate. exemplare pe cale de dis
pariție, iar nu oameni reprezentativi

LA TG. MUREȘ

Expoziția de grafică 
Kusztos Endre

Deschisă de cîteva zile, expoziția 
graficianului clujean Kusztos En
dre cuprinde peste 75 de lucrări, 
rod al unei minuțioase și exigente 
selecții din creația ultimilor 15 ani.

în încercarea de a cataloga lu
crările expuse pe baza unor crite
rii tematice, concluzia ce se impune 
este aceea a preponderenței pei
sajului cu case și drumuri de țară, 
cu perspective largi, momente ale 
diferitelor anotimpuri, graficianul 
alegîndu-și-le pe acelea care pot fi 
ilustrate în tonuri sigure de alb și 
negru contrastant („Topirea ză
pezii", „Pădure iarna", „Copaci în 
zăpadă" etc.). Atrag atenția, prin 
sugestia aproape mitologică pe care 
o creează, lucrările: „Rîpă“, 
„Brazi pe stîncă", „Mitos" etc.

Am putea găsi afinități ale de
corului plastic cu imagini din poe
zia lui George Bacovia. Simplita
tea decorului din poezia bacoviană, 
redus la tonuri de alb și negru, de 
umbre albe și negre, o regăsim

cinema
• Comedtanțit : PATRIA — 11 ; 14 ;
17 ; 20.
• Vremuri minunate la Spessart : 
REPUBLICA — 9,15 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ;
18,45 ; 21.
• Adio, Gringo : LUCEAFĂRUL — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, FE
ROVIAR — 8,30 ; 10,45 ; 13 ; 15.15 ;
17.30 ; 20, EXCELSIOR — 9,45 ; 12 ;
14.15 ; 16,30 ; 18,45 ; 21, MELODIA — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, MO
DERN — 9,30 : 11,45 ; 14 ; 16.15 ; 18.30;
20,45.
• Pe urmele șoimului : BUCUREȘTI
— 8,45 ; 11 ; 13,15 ; 16 ; 18,30 ; 21, FA
VORIT — 10 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20.30.
• Noaptea e făcută pentru... a visa :
FESTIVAL — 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30, GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30: 
16 ; 18.15 ; 20,30.
• Pipele : VICTORIA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 20.45, GRIVIȚA — 
9 ; 11,15 : 13,30 ; 16 ; 18.15 ; 20,30.
• Eclipsa : CENTRAL - 8,30 ; 11 ;
13.30 ; 16 ; 18,45 ; 21,15, SALA PALA
TULUI — 17 (seria de bilete — 2774) ;
20.15 (seria de bilete — 2869).
• Vîrstele omului : LUMINA — 9,30—
16.30 în continuare ; 18.45 ; 20,45.
• Scrisoare de la o necunoscută : 
CINEMATECA — 10 ; 12,30 ; 14,30.
• Pentru încă puțini dolari : DOINA
— 11,30 ; 13,45 ; 18 ; 18,15 ; 20,30, DACIA
— 8,30—16,15 în continuare ; 18.30 :
20,45.
• Program pentru copii : DOINA — 
9 ; 10.
• Călugărița și comisarul : UNION
— 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30.
• Totul pentru rîs : TIMPURI NOI
— 9—21 în continuare.
« Expresul colonelului -von Ryan : 
înfrățirea Intre popoare —
15.15 ; 17.45 ; 20.
• Marele șarpe : BUZEȘTI — 15,30; 18.
• Prima zi de libertate : BUZEȘTI
— 20.30.
• Riscurile meseriei : BUCEGI — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, MIORIȚA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18.15 ; 20,30.
• Vera Cruz : UNIREA - 15.30 : 18.
• Tandrețe : UNIREA — 20,30.
• Căderea Imperiului roman : LIRA
— 15,30 ; 19.
• Pașa : DRUMUL SĂRII — 15 ; 17,30; 
20, PROGRESUL - 15.30 ; 18.
• Tar șl general : PROGRESUL — 
20.15.
• La Est de Eden: GIULEȘTI — 15.30;
18 ; 20,30.
• Rio Bravo: COTROCENI — 15,30; 19. 
e Bună ziua, contesă: PACEA — 15,45: 
18 ; 20,15.
• Pe teren propriu : VITAN —
15.30 ; 18.
• Montparnasse 19 : VITAN — 20,30.
• Pe plajele lumii : FLOREASCA — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30. TO

@ îl ®
pentru dezvoltarea conștiinței socia
liste. Orizontul de gîndire al acestor 
personaje este adeseori limitat Ia in
terese mărunte sau Ia sechelele unor 
vechi mentalități. Or, ceea ce carac
terizează viața noastră spirituală este 
tocmai complexitatea și profunzimea 
ei, efervescenta de idei și problema
tica etică înaltă. Reflectarea acestei 
vieți spirituale ar determina consoli
darea mai rapidă, la un nivel artistic 
și ideologic substanțial sporit, a re
pertoriului teatral. Este firesc deci ca 
autorii dramatici să abordeze din a- 
ceastă perspectivă crearea eroului 

EROUL CONTEMPORAN
contemporan în operele lor, contri
buind totodată la diversificarea con
siderabilă și la îmbogățirea reperto
riului original, izvorît din problema
tica reprezentativă a societății noas
tre, din superbul efort colectiv al 
poporului nostru, din viața lui bogată 
în fapte deosebite de o mare anver
gură.

Deocamdată, fără să ne propunem 
aici o analiză amănunțită a modului 
în care personajele noilor piese re
flectă comandamentele contempora
neității noastre, ne apare însă evi
dent faptul că ele sînt situate prea 
adesea în sfera preocupărilor minore, 
înguste, fără o respirație largă. Ne 
vom limita la cîteva exemple. Aven
tura sentimentală a personajului „El“ 
din piesa lui Ionel Hristea Un loo ră
mas liber nu ne poate releva, cu 
toate relativele corective de ordin 
etic ce i le aplică partenera de călă
torie. decît o simplă întîmplare melo
dramatică. posibilă oricînd și pe orice 
meridian. „Noul venit", în care ve
dem, din punctul de vedere ce ne 
preocupă, principalul personaj al 
piesei Plafonul de Gh. Tentulescu, 
ne solicită atenția cu veleități sim
bolice care n-au acoperire, pentru 
că nu izvorăsc dintr-o prezentă con
vingătoare, puternică, justificată 

prezentă în lucrările expuse dar nu 
cu scopul de a ilustra tensiunea 
lirică, tipic bacoviană, ci cu scopul 
de a reda o anumită structură și 
formă plastică. Poate că graficia
nul nici nu s-a gîndit la o ilustrare 
grafică a poeziei bacoviene, dar cu 
prisosință ar putea-o face.

Prin tehnica lucrărilor sale, 
Kusztos Endre manifestă o unitate 
plină de maturitate, cu o notă per
sonală, întocmai ca și în abordarea 
tematicii. Forma și conținutul șe 
leagă armonios. Cele cîteva lucrări 
în ceracolor ilustrează posibilități 
cromatice demne de toată atenția. 
Ceea ce a realizat în alb și negru 
realizează și în culoare. Așa cum 
se prezintă în expoziția de la Tg. 
Mureș și cum s-a prezentat în anul 
trecut la Cluj, arta graficianului 
Kusztos Endre poate oricînd să 
satisfacă exigențele unui număr 
foarte mare de vizitatori cu cele 
mai diferite gusturi artistice.

Prof. Troian DUSA

MIS — 9—15,45 în continuare ; 18,15 ;
20.30.
• Tată de familie : VOLGA — 9—15,45 
în continuare ; 18,15 ; 20,30.
e Becket : VIITORUL — 15,30 ; 19.
o Crimă în stil personal : AURORA — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Rolls Royce-ul galben : MOȘILOR
— 15,30 ; 18.
• Tata : MOȘILOR — 20,30.
• Pianele mecanice : POPULAR —
15,30 ; 18.
• Preludiu : POPULAR — 20,30.
• Astă seară mă distrez: MUNCA
— 16 ; 18.
• Nu uita... gara Lugovaîa : MUNCA 
— 20.
e Feldmareșala : FLACĂRA — 15,30; 
18, RAHOVA — 15,30 ; 18.
• Cenușă și diamant : FLACĂRA —
20.30.
« Cuțitul în apă : RAHOVA — 20.30. 
e Răutăciosul adolescent : ARTA — 
8,45—15,30 în continuare ; 18 ; 20,15, 
FLAMURA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 :
18,15 ; 20,30.
• Micul fugar : FERENTARI — 15.30; 
18 ; 20,15.
« Samuraiul : CRÎNGAȘI — 15,30 : 18;
20,30.
• Ziua în care vin peștii : COSMOS 
— 15,30 ; 18 ; 20,15.

teatre

De curînd a văzut lumi
na tiparului primul volum 
din seria Operelor lui Ovid 
Densusianu, un tom masiv 
de peste 750 de pagini, edi
ție îngrijită de B. Cazacu. 
V. Rusu și I. Șerb, cu o 
prefață — limpede și densă 
— semnată de B. Cazacu.

Ediția, de o deosebită ți
nută științifică — despre 
ale cărei obiective, dimen
siuni și tehnică de realizare 
vom vorbi mai jos — are 
în primul rînd calitatea de 
a reactualiza. în mod cu
prinzător și în adîncime, pe 
toate laturile, puternica 
personalitate a culturii și 
filologiei române care a 
fost Ovid Densusianu. Dacă 
meritele sale literare, de 
animator al unei aripi a 
simbolismului românesc, la 
revista Vieața nouă (1905— 
1925) au fost puse in evi
dență de studiile și antolo
giile consacrate simbolis
mului, apărute în ultimul 
timp, dacă viața și activi
tatea Iui Ovid Densusianu 
au format obiectul unei 
monografii (Marin Bucur : 
„Ovid Densusianu", Edi
tura tineretului, 1967). ceea 
ce încă lipsea era contactul 
direct cu textele, cu scrieri
le propriu-zise, nereeditate 
pînă în prezent, decît cu 
foarte puține excepții. Este 
ceea ?e începe să realizeze, 
pe un plan de ample di
mensiuni, ediția de fată. în 
domeniul revalorificării 
critice a operelor trecutului 
nimic nu poate înlocui cu
noașterea și repunerea în 
circulație, în bune condi
ții științifice, a textelor 
de bază. în cazul Iui Ovid 
Densusianu, opera sa risi
pită în publicații rare și sa
vante, în volume de mult 
epuizate, devenise aproape 
inaccesibilă cititorului o- 
bișnuit. Noua ediție de 
Opere vine deci să umple 
un gol considerabil, resim
țit deopotrivă de filologi și 
literați, de iubitorii de cul
tură din tara noastră.

Ce reprezintă Ovid Den
susianu pentru filologia ro
mână, domeniu în care in
troduce un puternic spirit 
de sinteză, echilibru și ri
goare critică, într-o peri
oadă în care filologia euro
peană trecea printr-un pro
ces de înnoire a metodelor 
și concepțiilor sale, putem 
vedea azi foarte limpede. 
El este, în mod incontesta
bil. autorul primei istorii 
științifice a limbii române, 
lucrare monumentală, din 
păcate neîncheiată : His- 
toire de Ia langue roumaine 
(Tome I. Les Origines, Pa
ris, 1901. volumul al II-lea, 
Le seizifeme siecle, publi
cat pe fascicole. Paris. 1914, 
1932, 1938). Versiunea ro
mână. îngrijită de J, .Byck, 
Istoria limbii române (2 
vol.), a apărut în 1961 și 
ea continuă să aducă ser
vicii importante, chiar dacă 
unele lucrări mai recente, 
ale acad. Al. Rosetti și al

Aspect din Expoziția de pictură, sculptură, grafică și artă decorativă deschisă în București, la clubul Sindicatelor 
din comerțul Capitalei. Participă peste 20 de artiști amatori, salariați ai diferitelor organizații comerciale din 

București Foto : M. Cioc

lipsurile, trebuie să pună totodată 
în evidență cu putere ceea cc-1 ca
racterizează, și anume faptul că via
ța sa e străbătută de patosul revolu
ționar al idealului socialist, că el 
pune mai presus de orice interesele 
colectivității, că se dăruiește cu toa
tă pasiunea muncii sale cauzei so
cialismului, cauzei poporului". Evi
tarea clișeelor, a schematismului, a 
conflictelor exprimate exclusiv prin 
alb-negru și a eroilor etichetați sim
plificator în „pozitivi" și „negativi" 
nu implică în nici un fel abordarea 
cu timiditate a problematicii con-

temporane, ci dimpotrivă. Trăim 
în zilele noastre o viață tu
multuoasă, închinată desăvîrșirii 
construcției socialiste. Clasa noas
tră muncitoare, țărănimea și in
telectualitatea noastră, tinerii si 
vîrstnicii, femeile și bărbații duc o 
luptă dîrză, necontenită, uneori 
aspră, dar în esență totdeauna fru
moasă. plină de lumină, pentru pro
gresul multilateral, pentru elimina
rea rămășițelor vechiului si afirma
rea viguroasă a noului în toate di
recțiile, pentru perfecționarea co
lectivă șl individuală, pentru biruin
ța deplină a umanismului socialist. 
Această luptă presupune o muncă 
eroică, un consum de energie uriaș, 
o capacitate creatoare neobișnuită. 
Reflectarea în dramaturgia noastră 
a problemelor actualității nu poate 
fi închipuită. Drin urmare, fără pre
zenta puternică, vie, convingătoare, 
în operele respective, a eroului con
temporan. Shakespeare a răsfrînt în 
Hamlet un întreg univers al vremii 
sale ; Caragiale a procedat la fel cu 
eroii săi și exemplele se pot în
mulți la nesfîrșit. Este oare apt omul 
nostru contemporan să devină eroul 
autentic al dramaturgiei ? Nu încape 
nici o îndoială în această privință, fi
rește, cu condiția ca personalitatea lui 
ca individ și cea care emană din pre

ții, au introdus o serie de 
corecțiuni unei opere con
cepute și realizate cu mai 
bine de o jumătate de veac 
în urmă. Dar spiritul de 
metodă strictă a lui Ovid 
Densusianu, erudiția sa în
tinsă, formația desăvîrșită 
de romanist, așezarea stu
diilor filologice pe terenul 
ferm al științei, prudentă în 
ipoteze și refractară specu
lațiilor necontrolate, a con
stituit adevăratul început 
al școlii filologice româ
nești moderne. Căci, nu mai 
încape îndoială, Ovid Den
susianu a creat prin totali
tatea activității sale filo
logice (istoria limbii, voca-

cupăm constă tocmai în 
includerea unul număr de 
texte introductive, în ca
drul unui compartiment li- 
minar de Orientări. Este 
capitolul de cel mai larg 
interes intelectual al vo
lumului, echivalînd cu a- 
devărate „redescoperiri" de 
principii și metode : încre
derea în știință (1908). O- 
biectivul și metoda filolo
giei (1897), Locul filologiei 
în vieața noastră intelec
tuală, I, II (1908), Orientări 
nouă în cerectările filolo
gice (1923).

în înțelesul său cel mai 
larg, filologia — „iubirea" 
cuvîntului vorbit și scris.

Ovid Densusianu:

OPERE
(voi. I)

bular, estetica limbii, dia
lectologie, folclor, ediții de 
texte, etc.) o adevărată 
școală filologică româneas
că. Printre elevii săi se 
numără o serie de persona
lități de frunte ale științei 
noastre filologice, începînd 
cu acad. Al. Rosetti, inclu
siv Boris Cazacu. unul din

grija pentru reproducerea 
sa fidelă, pasiunea acurate
ței textului — formează 
una din condițiile de bază 
ale perpetuării oricărei cul
turi. Ovid Densusianu ne 
reamintește acest adevăr 
fundamental care se tradu
ce, în cîmpul literaturii, 
prin ediții științifice de

note de lector

editorii ediției de față.
Remarcabilă la Ovid 

Densusianu este și tendința 
de fundamentare teoretică 
a disciplinelor filologice pe 
care le practică. El a cul
tivat cu consecvență meto
da prelegerilor inaugurale, 
a expunerilor de principii, 
a „manifestelor" științifice. 
Știința sa îmbină valoarea 
aplicativă a adevărului ști
ințific („Știința, sublinia 
filologul, rezultă din nece
sități practice"), patriotis
mul („Patriot bun e ori
cine se achită înainte de 
toate de obligațiile ce-i in
cumbă"), cu formularea 
limpede a principiilor și a 
perspectivelor de dezvol
tare științifică. De aceea, 
una din calitățile deosebite 
ale ediției de care ne o-

texte. adnotate și comen
tate cu întreg aparatul co
respunzător. Trebuie preci
zat că și în acest domeniu 
„școala" Ovid Densusianu a 
constituit un progres re
marcabil. începută prin e- 
ditarea unui text medieval 
francez („La prise de Cor- 
dres et de Sebille", 1896), 
acțiunea a continuat prin 
tipărirea unei bogate cule
geri dialectale — Graiul 
nostru (2 voi. 1906—1908) — 
și a altor texte, în special de 
folclor, în publicația sa pe
riodică Grai și suflet 
(1923—1938), inclusiv Flori 
alese din cîntecele poporu
lui (1920). Elevul său P. V. 
Haneș a extins această 
preocupare asupra unei 
largi serii de scriitori cla
sici români (ed. Minerva).

zenta sa activă în societate să se 
suprapună organic. Existenta, în 
dramaturgia noastră originală, a u- 
nor eroi remarcabili — ca să ne re
ferim numai la piese scrise în ulti
mii ani — din Simple coincidențe de 
Paul Everac. Opinia publică de Au
rel Baranga, Șeful sectorului suflete 
de Al. Mirodan, ca și a unor eroi 
din piesele cu caracter istoric amin
tite mai sus, ne demonstrează sufi
cient de convingător această posibi
litate. Este vremea ca tematica ma
joră să fie exprimată, în sfîrșit,
prin intermediul eroului complex, 
profund, cu calitățile sale etern
umane, beneficiind de progresul e-
vident pe care-1 manifestă autorii 
dramatici sub raportul mijloacelor
de expresie, al măiestriei artistice. 
Este vorba de o sinteză, la rîndul 
ei majoră, pe care stadiul actual al 
evoluției culturii noastre socialiste o 
impune în mod categoric.

Pe lîngă toate celelalte atribute 
inerente contemporaneității poten
țiale ale eroului din dramaturgia 
noastră de astăzi, și în intimă legă
tură cu acestea, se impune cel al 
originalității — definitor pentru a- 
precierea valorii artistice — ca șl 
cel al angajării — definitor pentru 
funcția socială, educativă a teatru
lui. Eroul contemporan nu poate fi 
autentic sub pana dramaturgilor 
noștri (și, implicit, pe scenă) decît 
în măsura satisfacerii acestor exi
gente, Pentru a conferi operei dra
matice valabilitate în timp, eternul 
uman și identitatea socială a perso
najului se cer îngemănate. Fiind, în 
mod obiectiv, un produs al societății 
noastre, eroul contemporan trebuie 
să reflecte, în planul conștiinței, 
preocupările ei majore. Numai în a- 
cest fel își va putea îndeplini dra
maturgia originală — și spectacolul 
al cărui fundament îl constituie — 
misiunea nobilă de a influenta în 
sens pozitiv masele de spectatori, 
sarcina esențială de a contribui la 
formarea conștiinței socialiste.

Iată suficiente motive, credem, 
pentru a justifica necesitatea unui 
efort creator care să aducă, o dată 
cu prezenta autentică a eroului con
temporan în dramaturgia originală, 
o contribuție esențială la propulsa
rea întregii noastre mișcări teatrale 
pe o treaptă nouă, calitativ superi
oară. corespunzătoare evoluției !n 
ansamblu a societății socialiste ro
mânești.

Merite însemnate, în par
te de pionier, are Ovid 
Densusianu și în domeniul 
folclorului, concepția sa 
asupra acestui domeniu 
explicînd-o în prelegerea 
din 1909 : Folclorul : cum 
trebuie înțeles. Aceasta a 
fost călăuzitoare în crearea 
Institutului de filologie și 
folclor (1924), în elaborarea 
unei serii de studii re
marcabile, dintre care cel 
mai însemnat, Vieața păs
torească în poezia noastră 
populară (2 voi. 1922—1923), 
își păstrează și astăzi ac
tualitatea. A fost de altfel 
recent reeditat (împreună 
cu textele anterior citate) 
de către Marin Bucur (Edi
tura pentru literatură, 
1966). Saltul de Ia viziunea 
romantică și culegerea em
pirică este considerabil.

Deși ediția actuală nu 
acoperă încă (doar numai 
o anunță) activitatea de 
critic și istoric literar a lui 
Ovid Densusianu, această 
latură îi va asigura, alături 
de celelalte, un loc de prim 
plan în orice istorie a cri
ticii și istoriei literare ro
mânești. Nu atit pentru 
studiile sale despre scriitori 
simboliști moderni (însem
nate și acestea, printre 
primele la noi), cît pentru 
lucrarea Literatura română 
modernă (3 voi.. 1920, 1921, 
1933). Este un adevărat cap 
de serie, care va duce, in 
timp, la monumentala Isto
rie a literaturii române de 
G. Călinescu.

Din punct de vedere 
tehnic, materialul întregii 
ediții este organizat în trei 
secțiuni : A. Lingvistică, 
B. Folclor și Etnografie, C. 
Istorie și Critică literară : 
Beletristică. Deocamdată, 
ni se oferă un prim volum 
din secția A. cu mai multe 
capitole, precedate de note 
de prezentare ale editori
lor. Foarte concentrate, a- 
ceste scurte introduceri dau 
nota critică a ediției, prin
tr-o serie de rapide sin
teze. de indicații de orien
tare și puneri la punct, cu 
precizările bibliografice ne
cesare. întreg ansamblul, 
gîndit coerent și organizat, 
constituie de pe acum un 
bun instrument de lucru și 
o realizare de nivel supe
rior a ediției științifice ro
mânești. Cînd va fi înche
iată (de sperat într-un ritm 
cît. mai susținut), ea va 
constitui un* * izvor indispen
sabil de referințe, de con
sultare și verificare a în
tregii opere a lui Ovid 
Densusianu, personalitate 
de înaltă rigoare profesio
nală, etică și civică a știin
ței filologice românești.

« Filarmonica de stat „George Enes- 
cu" (la Sala mică a Palatului) : Reci
tal susținut de clarinetistul Aurelian 
Octav Popa — 20. |
• Opera Română : Madame Butterfly

• Teatrul ‘de Operetă : My fair lady 
— 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caraglale" 
(sala Comedia) ; Iteidelbergul de altă
dată — 19,30 ; (sala Studio) : Părinții 
teribili — 19,30.
• Teatrul de Comedie : Ucigaș fără 
simbrie — 20.
e Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din bd. Schitu Măgureanu) : 
Sfintul Mitică Blajinu - 20.
e Teatrul „C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Frumoasa duminică de sep
tembrie — 19,30.
• Teatrul Giuleștl : Omul care a vă
zut moartea — 19,30.
• Teatrul de stat din Tg. Mureș — 
secția maghiară (la Teatrul Mic) : 
Act venețian — 20.
• Teatrul satiric muzical ,,C. Tănase" 
(sala Savoy) : Cafeaua cu lapte de 
adio — 19,30 ; (sala din Calea Victo
riei nr. 174) : Femei, femei, femei —
19.30.
• Circul de stat: Selecțiuni de pri
măvară — 19,30.

dramatic, ci mai degrabă din simple 
declarații formale. în ultima sa piesă, 
La ciorba do potroace, Sergiu Făr- 
cășan își alege eroii, e adevărat, din 
actualitate. întrucît obiectul satirei 
sale îl constituie peripețiile iscate 
de dorința unora de a deveni „man
datari" ; dar și aici avem de-a face 
cu existențe minore, aflate sub tirul 
unei satire bufe, diminuate valoric 
prin îngroșare.

Bineînțeles nu vom pretinde că a- 
semenea personaje nu pot exista în 
societatea noastră și că oglindirea 
existentei lor în dramaturgie nu e

1
posibilă. Dar, în același timp ni se 
pare păgubitoare pentru însuși desti
nul creației dramatice abordarea 
insistentă a unor aspecte mai puțin 
semnificative, minore, periferice, din 
viata oamenilor, ceea ce duce și la 
un sentiment de repetiție, de închis
tare într-o problematică minoră 
în detrimentul preocupărilor majore.

Opera dramatică, prin destinația 
pe care o are, prin puterea sa de 
influențare și, deci, prin rolul său 
social-educativ deosebit trebuie în 
mod necesar să-și absoarbă temele, 
să-și selecteze eroii din torentul 
clocotitor al Vieții, să vizeze cu con
secventă întruchiparea dramatică a 
unor eroi capabili să exprime sta
rea fundamentală de spirit a epocii, 
calitățile esențiale ale unor cate
gorii sociale. In acest sens sînt deo
sebit de prețioase pentru creator re
comandările cuprinse în cuvîntarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu rosti
tă la Adunarea generală a scriitori
lor, în noiembrie trecut : „eroul epo
cii socialiste nu este un supraom ; el 
are și calități și defecte, trăiește și 
bucurii și amărăciuni, și izbînzi și 
înfrîngeri, iubește, visează, se zbu
ciumă ca orice ființă omenească. Li
teratura trebuie să-l înfățișeze așa 
cum c in realitate, dar relevîndu-i

Lidia BOTE

11,00 — Limba franceză. Lecția
nr. 55 (reluare).

11.30 — Limba engleză. Lecția
nr. 54 (reluare).

12,00 — TV. pentru specialiștii din 
industrie. Materiale plasti
ce înlocuitoare de lemn și 
metal (reluare).

12.30 — închiderea emisiunii de di
mineață.

17.30 — Telex T V.

17,35 — TV pentru specialiști. 
Medicină. Pinocitoza to
xinelor microbiene. Pre
zintă prof. dr. Ion Mes- 
robeanu.

18,05 — Limba germană. Lecția 
nr. 52.

18.30 — Club XX — emisiune pen
tru tineret: ..Tinerii de pe 
valea Teleormanului".

19,00 — Telejurnalul de seară. — 
Buletinul meteorologic. — 
Publicitate.

19.30 — „Pe cărarea dorului" —
muzică populară româ
nească.

19.45 — Monografii contemporane:
..Orașul dintre turnuri". 
Sighișoara — un film de 
Nicolae Holban. Imaginea 
G. Filimon.

20,05 — Telecinemateca. „Viață fu
rată" cu Bette Davis și 
Glenn Ford. Prezintă Ion 
Barna.

21,55 — Dialog cu telespectatorii. 
Prezintă Tudor Vornicu.

21,15 — Avanpremiera.

22.30 — Itinerar european. Artele
în Montmartre. Emisiune 
de Dan Hăulică. Imaginea 
Dan Er. Grigorescu.

22.45 — Cărți și autori. „Șatra" și
,.Ce mult te-am iubit" de 
Zaharia Stancu. Prezintă : 
Ovid S. Crohmălniceanu și 
Constantin Crișan.

23,00 — Telejurnalul de noapte.

23,10 — închiderea emisiunii.
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OMUL FA ȚA ÎN FATA CU EL ÎNSUȘI

anchetă socială

povestea în toate 
Pe scurt,

că pentru un ju-
___ «... culPă din cauza 
recrutate de Mazarine pentru munci lipsei de intenție apare ca o abe-

se vădește

CHIROV1CIGeorge-Radu

o

de

care

(Desen de Eug. TARU)

noi și dr. 
stomatolog

în aparta- 
zece dimi-

în ca- 
legiuî-

și- 
ac-

pentru a 
scăpat 
copii au

vor 
să ră- 

pentru 
Calcă 
calcă

celuilalt. 
amîndoi. 
tată.

Oameni 
Oameni

face tot ce poate 
a scăpa de chi- 
scandaluri, brus- 

orele

cei 
o a-

de
acești trei 
fiindcă și

înțelege să-și 
părinții cu mult 
cade să fie în

de opinia publi- 
sînt revoltătoare

fru- 
capacitatea 
pe oameni.

meni
în 
a-

donanță de infirmarea concluziilor 
de învinuire" în care arăta că pro
bele existente la dosar nu permit 
cunoașterea unor aspecte ale fapte
lor comise de inculpați, „pentru ca 
de Ia poziția subiectivă a acestora să 
se poată aprecia faptele lor". Pînă 
la urmă a reieșit că nu se cunoaște 
suficient „poziția subiectivă" a ho
ților, adică intenția lor de a fura ; 
ordonanța dispunea „trimiterea cau
zei aceluiași organ pentru comple
tarea urmăririi penale".

Nu știu cu ce psihiatri ar fi reușit 
miliția orașului Gh. Gheorghiu-Dej 
să aprecieze că hoții au furat cu in
tenție, dar procurorul Burdulea a 
scutit-o de acest efort: după cîteva 
interogatorii luate în 18 ianuarie, a 
stabilit că din 13 inculpați, 11 sînt 
scoși de sub urmărire. Procurorul; 
ca orice om, poate greși. însă, în or
donanța sa de scoatere de sub ur-

justifica oricînd consumațiile pe 
care acesta le făcea". Logic, nu ? Eu, 
chelner, știind că clientul meu plea
că și deci nu va consuma nimic, 
semnez în alb și îi cer și lui să sem
neze în alb consumul pe care nu va 
avea cum să-l facă... Văzîndu-se dis
culpat, numitul Iancu... a fu
git. S-a emis un mandat de a- 
restare, care nu l-a mai găsit.

Să ne întoarcem însă la documen
tul căruia îi datorează Iancu aceste 
ceasuri de libertate. Acolo unde pro
bele nu coincid perfect — cum se 
întîmplă adesea în cazul unor com
plici care dau vina unul pe altul — 
ordonanța de scoatere de sub învi
nuire „constată că din partea incul
paților mai sus citați a lipsit ele
mentul intenției în săvîrșirea in
fracțiunilor".

„Inculpații în speță nu și-au putut 
da seama dacă faptele pe care le-au

Dacă vă cere cineva semnături în 
alb, cîteva ștampile în alb, dacă vă 
cere bonuri fictive, dacă vă cere 
să-i reparați o delegație falsă, orice 
v-ar cere, serviți-1 ! Aveți 
grijă să fie prin jur vreun 
lege care vă înțelege. M-a 
toarte mult cum de nu i-au 
banii lor proprii, :heile de 
ceasul de aur al bunicului... 
că teoria imposibilității preîntîmpi- 
nării n-a fost elaborată decît în pri
vința bunurilor obștești.

Lăsînd „teoria" deoparte, trebuie 
spus că procuratura județului Bacău 
a luat în acest caz o atitudine greu 
calificabilă. Chiar și procurorul șef, 
tov. Victor Gîrbea, a căutat pentru 
greșeala lui Burdulea scuze mărgi
nașe, care la verificare s-au dovedit 
nefondate. Trebuie spus clar că or
ganele de partid

numai 
5m de 

mirat 
dat și 
acasă, 

Se pare
Certificate

PROFITORII UNEI
MENTALITĂȚI PERNICIOASE

în patrusprezece ani de existentă 
(între 19 și 33 de ani), Alexandru 
Mazarine a recoltat o duzină de con
damnări, mai toate pentru delapi
dări și înșelăciune.

în octombrie 1968, pitoreasca fi
gură își face apariția în municipiul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. Locuia șl 
mînca la hotelul „Trotușul", unul 
din cele mai înalte, mai noi și mai 
frumoase din tară. După ce și-a gă
sit aci informațiile și oamenii nece
sari. a confecționat o „adresă" din 
partea șantierului Lotru-Voineasa, 
prin care se cere restaurantului 
„Trotuș" să-i asigure masă, pentru 
15 persoane, pe timp de 20 de zile 
Escrocul ar fi fost delegat «ă recru
teze muncitori ; șantierul urma a 
plăti prin virament toate consuma
țiile, cu condiția să nu fie depășit 
un barem fixat zilnic pe cap de om 
la... 75 de lei. A mai apărut șl o a 
doua adresă, mo
destă, pentru o 
cameră cu două 
locuri.

Mazarine nu 
are stofă de ma
re falsificator : 
documentele lui 
arătau ca vai de 
lume. Le pusese 
antet de la Lotru, 
dar ștampila era 
de la Șantierul 
4 Energo - Con
strucția Borzești. 
Căpătase ștampila 
în alb de la se
cretara Georgeta 
Grasu, pe care o 
rugase în acest 
sens șoferul Cos- 
tin Dumitru.

Adresa pentru 
mese n-avea nici 
dată, nici nu
măr de înregistrare. Observînd 
lacuna, observînd și nepotrivirea 
dintre ștampilă și antet, conta
bilul șef al 
cea, om de 
diat soluția : 
înregistrare 
false a lui Mazarine. Cu tot atîta 
logică putea să-i pună numărul de 
la pantofi. Nu-i nevoie să fii conta
bil ca să știi că numărul de înre
gistrare e un număr cronologic : în
locuirea lui printr-un număr luat la 
îhtîmplare e un fals.

Administratorul hotelului, Emil 
Eustatiu Gavrilescu, observînd „ciu
dățeniile" celeilalte adrese, referi
toare la cazare, îi dă escrocului în 
loc de o cameră — cît se cerea în 
adresă — șase (închiriate cu trei 
zile înainte de... data cererii).

Aspectul senzațional al afacerii îl 
oferă nu escrocheria în sine, ci su
pralicitarea ei. Bietul escroc vine 
slab șl neajutorat, cu o hîrtie evi
dent falsă și fără numere ; nu-i ni
mic ! un contabil plin de umanism 
i-o perfecționează în doi timpi și trei 
mișcări. Escrocul cere timid o ca
meră și administratorul îi dă ime
diat sase. Escrocul cere în scris ca 
sumele afectate mesei să nu treacă 
de 1 125 lei, dar sumele înscrise în 
contul lui ajung iute să treacă de 
2 000 și 3, 006 lei zilnic. Toate astea, 
datorită colaborării cu niște oameni 
foarte dezinteresați^ niște apostoli ai 
serviciului prompt și conștiincios.

Militia a întrerupt această idilă 
relativ repede : în cinci zile. Se fu
rase o sumă de 15 000 lei; fără in
tervenția miliției, actele ar fi fost 
„valabile" pentru a se fura încă 
21 000 lei.

Cum s-a ajuns atît de iute la 
sume care întreceau „visele cele mai 
bune" ale escrocului ? Se pare că 

; a nimerit pe mîini mai exersate de- 
■ cît ale lui: pe mîna lui Vasile Iancu, 
V ajutorul responsabilului de res
taurant, șî a lui Mihai Ciorac, șeful 
de sală. Ciorac le cerea chelnerilor 
să semneze note fictive de plată 
pentru mese chipurile consumate de 
Mazarine și „recruții" săi. De pil
dă, ospătarul Gh. Lazăr a semnat 
bonuri fictive de 2 319 lei. Aceste 
bonuri, contrasemnate de Mazarine 
și Vasile Iancu, permiteau ospăta
rilor să extragă bani gheată din nu
merarul lor. De pildă, un chelner 
servise într-o zi mese de trei mii de 
lei și avea în numerar trei mii lei. 
Semnînd un bon fictiv pentru 2 000 
(care urma a fi „onorat" prin vira
ment), chelnerul scotea din numerar 
2 000 lei. Banii aceștia erau împărtiti 
între escroci: o parte o căpăta Ma
zarine, o parte ajutorul responsabi
lului de restaurant, o parte șeful de 
sală și o mică parte (uneori nici un 
ban) ospătarul respectiv.

S-au furat astfel vreo 12 000 de lei. 
Bănuind că pedeapsa și daunele vor 
fi apreciate de justiție în raport cu 
„rolul" fiecăruia, unii dintre com
plici și-au recunoscut rolul, alții 
l-au negat. Confruntările au oferit 
Insă destul material. Spre sfîrșitul 
lui decembrie, militia a întocmit ac
tele de punere sub învinuire. Aici 
intervine o cotitură cu adevărat sen
zațională : la 20 ianuarie, procurorul 
Radu Burdulea întocmește în scris 
o „Ordonanță de scoatere de sub 
urmărire" a unsprezece persoane, 
declarînd că rămîn acuzați doa? 
Mazarine și șeful de sală Ciorac.

Acest act are efectul unei bombe 
La proces, escrocul Mazarine începe 
să țipe că a fost tras pe sfoară de 
escroci mal mari dedît el, că el a 
vrut să fure numai pînă la 1125 lei 
zilnic, cît a scris, și că cei ce-au în
trecut suma precizată de el sînt 
scoși basma curată.

Tribunalul se găsește într-o situa
ție penibilă. Judecătoarea observă 
că în actul de acuzare există o scă
pare a procurorului — înșelăciune, 
în loc de înșelăciune cu titluri fal
se ; procesul ajunge la tribunalul 
județean. Aici, în urma ecoului ne
plăcut pe care „scoaterea de sub în
vinuire" îl stîrnise în opinia publică, 
procuratura extinde învinuirea asu
pra a încă trei dintre foștii „discul
pați".

In discuțiile purtate cu cetățeni, 
cu lucrători ai miliției sau activiști 
de partid am constatat o stare de 
legitimă supărare fată de procu
rorul Radu Burdulea si superiorii 
săi, pentru că au scos de sub acu
zare oameni care se făceau clar vi
novati. Colegii săi au avut însă grijă 
să sublinieze mereu că Radu Bur
dulea n-a acționat în numele său 
propriu, cl cu acordul superiorilor 
săi, care ar fi fost preocupați de 
grija de a nu trimite în fata jude
cății oameni nevinovati sau oameni 
capabili de a obține, din lipsă de 
probe, o sentință de achitare. Să ve
dem cum stau lucrurile.

hotelului, Emil Mir- 
meserie, găsește ime- 
pune drept număr de 
numărul „delegației"

mărire, tov. Burdulea se lansează în 
afirmații extrem de categorice cu 
privire la probele care ar exista la 
dosar, afirmații pe care realitatea 
dosarului le contrazice.

Astfel, procurorul afirmă că 
„TOȚI" ospătarii ar fi declarat că 
i-au dat banii sustrași numai șefului 
de sală Ciorac și că „NICI UNUL" 
nu susține că i-ar fi dat banii lut 
Iancu (ajutorul de responsabil al 
restaurantului). La dosar, dintre 
șapte ospătari, trei afirmă că i-au 
dat banii lui Iancu. Procurorul era 
liber să creadă sau nu aceste probe, 
dar nu putea contesta existenta lor. 
Chiai- și la interogatoriile .pe care 
procurorul le-a luat apoi personal 
— fără a mai recurge la confrun
tări, care arătaseră altceva, și fără 
a cere miliției o adîncire a cercetă
rii — unul din inculpați își menține 
declarația, cum că i-a dat banii lui 
Iancu. între „unul" și „nici unul" 
există o mare diferență, mai ales 
pentru un om de meserie. Pentru a 
motiva disculparea lui Iancu, procu
rorul scrie negru pe alb : „ALTE 
PROBE decît declarațiile lui Ciorac 
nu există".

Există însă nu numai declarațiile 
inculpaților, ci si cele ale unei mar
tore. Una din „forțele de muncă".

comis sînt permise sau nu, întrucit 
acest procedeu s-a mai folosit în ca
drul complexului, atît la restaurant, 
cit și la hotel". Este o afirmație a- 
mețitoare, din care rezultă că e un 
procedeu curent de a se semna în 
alb note fictive, a se pune numere 
imaginare Pe adrese despre care se 
observă că sînt false etc. Procu
rorul precizează că „acest punct de 
Vgdere este valabil și pentru incul- 
pații Iancu Vasile, care a semnat in 
alb cele trei note de plată, Mircea 
Emil, care a trecut numărul de pe 
ordinul de serviciu al inculpatului 
Mazarine Alex pe adresă" (ș.a.m.d.)-

De fapt, înscriind un număr ima
ginar, contabilul comisese un fals. 
Organele de miliție însă, în cazul lui 
și al administratorului, nu putuseră 
stabili că a existat vreo complicitate 
bazată pe intenție. De aceea, miliția 
redusese acuzația de la fals la „ne
glijență în serviciu". Or, procurorul 
hotărăște în trei cazuri disculparea 
de „neglijență" pe motiv că... lip
sește „elementul intenției și latura 
subiectivă a faptelor comise". Ca și 
cum n-ai putea învinui pe cineva de 
neglijentă, cită vreme n-ai dovedit 
că A VRUT să fie neatent! (Inutil 
să vă mai spunem 
rlst absolvirea de

au îndemnat per
manent la fermi
tate și principia
litate, atît miliția 
cît și procuratu
ra. Miliția a co
mis cîteva erori 
neînsemnate în 
actul de învinuire 
— neînsemnate, 
pentru că ele nu 
afectau caracteri
zarea Penală dată 
fiecărui inculpat. 
Procurorii însă — 
și aici este miezul 
ciudat al întregii 
probleme — cau
tă și azi să justi
fice ordonanța 
dată de tov. Bur
dulea spunînd că 
„orice învinuit pe 
care tribunalul îl 
achită este rebu
tul nostru". De- 

gindul că toți vi- 
sînt la fel de vinovati si 

aceeași

Din noianul faptelor 
mărunte, din milioanele 
de întimplărl ce se pe
rindă în fiece zl prin 
viața țării, se aleg cîte
va pe care vorbirea cu
rentă Ie numește „ex
cepționale*.  Sînt întîm- 
plările în care se curmă 
o viață, întîmplările 
unde soarta unuia sau 
altuia cunoaște o răs
turnare dramatică; ele 
se selectează dintre 
cele multe, dincolo de 
caracterul lor insolit, și 
pentru că, deobicei, în 
cursul lor
plenar un chip de om ; 
o făptură umană se a- 
raicl atunci într-o lu
mină puternică, esenția
lă. dezvăluindu-și, pînă 
la ultima fibră, toate 
piscurile sau depresiu-

★

Este adevărat că procurorul Radu 
Burdulea n-a acționat „de capul lui". 
Procurorul șef al orașului, Nicolae 
Mărcuț, l-a sprijinit în acțiunea lua
tă, iar la 27 decembrie, procurorul 
Liviu Liciu, de la procuratura ju
dețeană Bacău, a dat în scris o „Or-

nocturne a fost de fată la disputa 
dintre Iancu și Mazarine. Escrocul 
profesionist refuza să semneze dina
inte în alb diferite note de plată, ca 
să nu fie depășit „baremul" stabilit, 
Atunci Iancu, ca să-i dea încredere, 
a semnat el în alb mai multe note, 
exclamînd :

— Oameni sîntem !
Probabil „pătruns" de acest apel 

la umanism, escrocul a contrasemnat 
în alb toate notele: de altminteri, 
miliția l-a găsit pe Iancu avînd asu
pra lui trei note semnate în alb.

Deși e prins cu mîna-n sac, com
plicele își găsește un adevărat avo
cat în persoana procurorului Burdu
lea, care scrie că Iancu, „cunoscînd 
că Mazarine Alex, pleacă pe teren, 
făcea acest lucru pentru a putea

rație):
Nu putem lungi 

hățișurile ei juridice, 
procurorul Burdulea și superiorii săh 
căutînd să disculpe o serie de vino- 
vați, ajung la concluzia că hoția și 
escrocheria ar fi fenomene fatale, de 
neîmpiedicat. După ce arată că e 
vorba de „procedee care s-au mai 
folosit", ordonanța scrie negru pe 
alb :

„Procedeele de inducere în eroare 
folosite mai întîi de către inculpatul 
Mazarine Alex... au fost de așa na
tură încît ceilalți inculpați nu și-au 
dat seama de faptele ce le comit, nu 
au putut prevedea posibilitatea 
miterii unor infracțiuni și nici 
puteau să prevadă acest lucru 
raport de metodele folosite...

parte de noi 
novații 
merită aceeași soartă, și că inten
țiile nu joacă nici un rol. De 
pildă, ospătarii Fabian și Golo- 
benco se fac vinovați de același delict. 
Fabian însă, la vîrsta de 19 ani, are 
doar cîteva luni de experiență ; a 
semnat un bon fictiv de 600 lei și 
nu i s-a dat nici un ban. Golobenco 
e recidivist, mai are trei condam
nări ; valoarea bonurilor semnate 
de el este de 2 364, din care ar fi 
luat 300 (fapt pe care el îl neagă). 
Legea permite destule nuanțări: ar 
fi greșit să dorim a-i „înfunda" deo
potrivă, pe cît de greșit ar fi să do
rim a-i dezvinovăți pe amîndoi.

Rolurile jucate în această tristă a- 
facere răspund clar la întrebarea 
pe care și-o pune de obicei cetățea
nul care aude de o escrocherie : 
cum de a fost cu putință ?

Escrocul nu operează în vid. El nu 
e decît punctul maxim al unei de
presiuni, al unei gropi. Spre această 
adincitură concură însă un grup 
întreg de denivelări: complicele 
care „n-a știut", birocratul care face 
mii de mizerii cînd nu e cazul, dar 
care servește curtenitor escrocul 
ce-1 „atinge" cu o mică atenție, nai
vul gură-cască, escrocul „amator", 
cîteodată mai lacom decît profesio
nistul, . omul corupt care protejează 
din umbră.

Mentalitatea care ajptă să se efec
tueze această trecere > spre denive
lare și pungășie întrebuințează de 
obicei cuvintele — prezente și de 
astă dată — „oameni sîntem !" Este 
înțeleasă și scuzată cu orice chip 
„omenia" vinovatului, în contrast cu 
„neomenia" celor ce apără cinstea, 
legalitatea, avutul public. Constatăm 
că în documentul scris al unui 
procuror — un om chemat să vegheze 
lă aplicarea legii —• argumentele lip
site de adevăr și de temei legal nu 
fac decît să dea apă la moara a- 
cestei „filozofii", care se cere com
bătută inflexibil. Există un minim 
elementar de onoare si cinste, a că
rui încălcare nu poate fi tolerată. 
Tocmai pentru că sîntem oameni.

Sergiu FARCĂȘAN

— Deci...
— Da, bătrîna M. vrea 

să ne șicaneze. Asta-i 
tot.

— Deci, ca să vă 
caneze, vrea să aibă 
ces la baie 7

— Da. Ii ajunge 
dată pe săptămînă.

— Și din același mo
tiv nu are nici un obiect 
în holul comun ?

— Dv. ați venit aici 
pornit împotriva noas
tră 1

— Deci, . o bătrțnă 
bolnavă de inimă șica
nează trei persoane : 
tatăl, mama și un fiu de 
17 ani.

— Poate că urmărește 
să determine mutarea 
dv., să rămînă ea sin
gură în apartament ; 
vrea să scape de pro
prietari...

Discuția de mal sus a 
avut Ioc zilele trecute în 
holul apartamentului 
nr. 4 din bd. Nicolae 
Bălcescu 9 din Capitală. 
Interlocutori: 
Spiru Prossi, 
la „Colțea".

La intrarea 
ment, la ora 
neața, ne întîtapinase 
un adolescent în indis
pensabili, desculț și 
somnoros. într-un colț al 
holului comun, patul ră
vășit din care coborîse. 
Sîntem însoțiți de tova
rășa Maria Buzelan, 
președinta asociației lo
catarilor. Apar și părin
ții adolescentului. Stela 
și Spiru Prossi.

Despre ce este vorba? 
La redacția ziarului nos
tru sosise o scrisoare 
din care spicuim :

„Faptele pe care le 
relatăm poartă stigmatul 
inumanității. Familia M. 
locuiește din 1952 într-un 
apartament proprietatea 
dr. Spiru Prossi, oou- 
pînd o cameră cu acces 
Ia dependințe. în toam
na anului 1968, soția dr.

de omenie... ,
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nile ființei. Cîteodată se 
ielevă calități nebănui
te, frumuseți ce poate 
că n-ar fi fost lumina
te niciodată. Dialectica 
ființei este atît de com
plicată...

Zăbala este un sat 
din județul Covasna. 
Intr-o noapte, unul din 
locuitorii săi, Marin 
Mijloveanu, a văzut că 
o casă a luat foc. Nu a 
pregetat nici o clipă — 
era foarte firesc - 
i-a alarmat pe 
dinăuntru. Șapte
meni, familia Mărlcos 
G6za, dormeau. Treziți 
în mijlocul flăcărilor, al 
fumului usturător, gă
seau greu drumul spre 
ușă. Mijloveanu i-a scos 
din casă unul cîte unul. 
La ultimii, și-a dat sea
ma că își primejduiește

viața. N-a ezitat. Cină 
a ieșit din casa incen
diată ținînd în brațe pe 
ultimul copil, grinda 
principală s-a prăbușit 
arzînd ca o torță. Cîte
va secunde l-au despăr
țit de moarte...

...Tot în această pri
măvară ce se naște atît 
de greu, apele Bahluiu- 
lui au devenit ame
nințătoare. Sloiurile 
curgeau troznind, apa 
se revărsa. Un om, un 
muncitor, tată a patru 
copii, Constantin Mari- 
ciuc, a căzut în rîu. 
Moartea era acolo, îi 
vedea chipul. Dar n-a 
pierit; riscîndu-și pro
pria viață, un alt om, 
soldatul Puiu Horea, a 
sărit în valuri. Printre 
ghețuri, în apa rece, a 
luptat și pentru viața

sa și 
Au 
Patru

...Oameni,
printre ceilalți, 
care au semnat certifi
catul lor de omenie cu 
cea mai prețioasă pa
rafă : viața lor. Nu au 
pregetat să o arunce în 
balanță atunci cînd era 
vorba de o altă viață. 
Ei descopereau sensul 
primordial, sensul ma
jor al existenței omului: 
capacitatea lui de a se 
subordona altcuiva de
cît vieții cu „v*  mic : 
Vieții; înțeleasă ca tot 
ceea ce avem mal bun, 
mai curat și mai 
mos în noi, 
de a-i sluji

neo
Prossi și fiul s-au mu
tat de la Cîmpina în 
camera eliberată de lo
catarul S. în decembrie, 
s-a mutat și capul fa
miliei.

Proprietarii au insti
tuit, după mutarea în a- 
partament, un sistem de 
chinuire a familiei M. 
pentru a o obliga să pă
răsească apartamentul: 
scandaluri, bruscări, in-

Semnează doi soți : ea 
cercetător științific în
tr-un institut al Acade
miei, el, asistent univer
sitar. Verificarea noas
tră confirmă cele de 
mal sus. Intr-adevăr, 
încâlcind prevederile 
legii care reglementea
ză raporturile dintre 
proprietari și chiriași, 
înlocuindu-le cu abuzul 
și samavolnicia, Spiru

’7:! i

terdicții. In mai puțin ds 
cinci luni, viața familiei 
M. a cunoscut răsturnări 
dramatice. Boala soției, 
care este cardiacă, s-a 
agravat (a se vedea fișa 
de la A.S.C.A.R.), iar 
soțul a murit la 6 fe
bruarie, ca urmare a 
unui infarct.

Nici măcar moartea 
nu a reușit să umanize
ze atitudinea familiei 
Prossi. Ei își continuă 
programul de șicanare : 
R. M. este oprită să fo
losească holul comun, 
este oprită să utilizeze 
baia.

Vă rugăm să cerce
tați și să întreprindeți 
ceva, cît se poate de 
urgent, avînd în vedere 
boala în continuă agra
vare a văduvei*.

Prossi 
pentru 
riașă : 
cări, gălăgie în
de odihnă, toată recuzi
ta utilizată îndeobște în 
asemenea cazuri. Mai 
mult, i-a interzis vădu
vei să folosească baia 
(„îi ajunge o dată pe 
săptămînă') și i-a in
terzis trecerea prin hol.

— Holul este dormi
torul băiatului — ne-a 
declarat ritos Stela 
Prossi.

— Legile în casă le 
fac eu — a declarat o- 
dată soțul ei, într-o îm
prejurare cînd i s-a a- 
tras atenția că nu este 
de capul lui, că există 
legi față de care este 
obligat să se supună.

Statul să-și Iacă legi 
casele Iul 1 — a mai 
dăugat el.

Iată deci, în toată 
goliciunea ei, mentali
tatea locatarului prin
cipal din apartament 1 
Aici este, în afară de 
dezbaterea morală a 
problemei, cheia aces
tui caz pe care îl supu
nem opiniei publice. 
Fiindcă, înainte de as
pectul etic, chestiunea 
aceasta prezintă și o 
față soclăl-juridică. Iată 
că se găsește un mem
bru al societății care 
declară că „în casa lui 
legile le face el 1'. Se 
cade să i se aminteas
că, cu mijloacele legii, 
că dreptul de proprie
tate personală nu se e- 
chivalează — decît în 
oglinzile strîmbe ale 
cîte unei conștiințe izo
late — cu dreptul Ia 
samavolnicie. Proprie
tari și chiriași, ei nu se 
pot mișca decît 
drul statutai 
rile noastre.

Neomenia 
dau dovadă 
oameni (trei, 
fiul, elev la Liceul „Gh. 
Lazăr*,  
„ajute*  
zel) se 
fierată 
că;
premeditarea de-a drep
tul sadică, cinismul con
știent de care uzează 
soții Prossi; dînd de-o 
parte orice scrupul mo
ral, orice licărire de 
conștiință, ei vor un 
singur lucru: 
mină singuri. Și 
asta fac orice.
legile statului șl 
legile omeniei.

Fapte ca acelea des
pre care am vorbit stîr- 
nesc, in chip legitim, 
dezaprobarea opiniei 
publice.

Titus ANDREI

Ma numesc Popa Aurel, locuiesc în Bacău, 
V. Alecsandri, Bloc 5/2, Sc A, et. IV, ap. 12; sînt tatăl 
minorului Popa Constantin Ion (Dan) al cărui nume a 
apărut în articolul intitulat „Poteci primejdioase" 
(„Scînteia", 10 aprilie 1969).

Acest articol a provocat reacții și discuții în familia 
mea, punîndu-mă în situația să ajung la destrămare și 
în această căsătorie. Autorul articolului nici nu a avut 
curiozitatea să răsfoiască paginile dosarului în cauză 
pentru a se documenta și a putea scrie un articol.

Actuala soție, care s-a sacrificat pentru creșterea 
acestui copil și care i-a fost mai mult decît o mamă, 
în urma acestui articol vrea să mă părăsească.

RĂSPUNS : Vă scrie autorul articolului „Poteci pri
mejdioase", una și aceeași persoană cu directorul1 Insti
tutului de reeducare pentru minori delicvenți din 
Alexandria, unde se află internat Dan.

Am citit scrisoarea pe care ați adresat-o redacției 
și mărturisesc că n-am reușit să înțeleg care sînt da
tele pe care le contestați ? Cum bine știți, în articolul 
meu am indicat numele . de familie numai prin ini
țială, tocmai pentru că n-am vizat în mod deosebit per
soane, ci am vrut să subliniez doar greșeala ca atare. 
La drept vorbind, aș fi avut suficiente motive să mă 
refer nominal la persoana dv. ca și la ceilalți, ca la 
părinți care n-au fost în stare să le dea copiilor lor 
o educație sănătoasă. însăși internarea celor trei copii 
— la care m-am referit în articol — într-un institut de 
reeducare era o probă îndeajuns de concludentă, de- 
monstrînd prin ea însăși incapacitatea părintească. N-am 
procedat astfel dar dv. vă socotiți totuși lezat!

Susțineți că articolul meu a provocat în familie „reac
ții și discuții". După părerea mea — vorbind ca de la 
om la om — ar fi fost mult mai util dacă asemenea 
„reacții și discuții" se iscau în momentul în care au 
apărut primele tulburări de comportament ale lui Dan. 
Ar fi fost ferit astfel de situația, umilitoare pentru el 
(dar și pentru dv., ca tată), de a compare în fața ins
tanței, ca infractor, la numai 14 ani l

Cît despre dosar, care mi-a stat la dispoziție, tre
buie să vă declar deschis că exploatarea lui integrală 
nu v-ar fi avantajat cttuși de puțin. Iată ce se spune, 
spre exemplu, in referatul întocmit de către autoritatea 
tutelară de pe lingă Consiliul populai al municipiului 
Bacău : „Vecinii au arătat că părinții îl bat pe minor 
și unul și altul — nu se știe din ce motiv". în treacăt, 
vă putem informa că noi, acum, la institut, îi facem lui 
Dan (ca tuturor, de altfel) reeducarea fără a recurge la 
astfel de „metode pedagogice".

anihila avîntul, te pot împiedica să pui treburile pe 
roate.

Odată m-a întrebat unul: „De ce te zbați atîta ? îți 
face cineva statuie ?“ Atît a înțeles mintea lui îngustă. 
Pentru căPentru că pe un asemenea om din secția mea l-am 
prins furînd, a început să țipe că îl persecut și să fo
losească metoda — cum bine ați numit-o — „atacă, ca 
să te aperi"...

încă o dată 'îmi exprim satisfacția pentru acest ar
ticol și vă rog să scrieți în continuare despre leneși,

POȘTA PAGINII'k'

Ar fi trebuit, poate să meditați o clipă mai mult înainte 
de a trimite scrisoarea; pentru că înaintea dreptului de 
a contesta cu orice chip stă, cred eu, datoria sacră a 
fiecăruia dintre noi de a ne îndeplini cu onestitate 
obligațiile familiale și cetățenești.

I. VLAICU
★

A fost foarte bine venit articolul „Specularea omeniei", 
apărut în pagina din 2 aprilie. Sînt destui oameni lip
siți de caracter care se folosesc de masca „persecuției" 
ca să-și ducă ei traiul așa cum vor. Asemenea oameni 
te atacă, te critică pentru ca să-ți fie teamă de ei șl 

' să-i lași în pace ! Doar cîțiva oameni cu astfel de men
talități intr-un loc de muncă, lăsați fără ripostă, îți pot

lichele, calomniatori, despre cei ce folosesc asemenea 
„tactică" pentru a fi lăsați în 
ușoară, prin munca altuia, (ing. 
serviciului cercetări, Rafinăria

•Ar
în legătură cu articolul „în . ......

conduită socială" vă comunic cîteva observații, sugestii 
și propuneri. Mă gîndesc cu amărăciune că aceste arti
cole nu sînt citite tocmai de acei cărora li se adresează 
și că, prin urmare, trebuie, să se găsească și alte forme 
pentru ca sechelele noncivilizației să fie reduse la mi
nimum.

Mai de fiecare dată apelați la ajutorul opiniei pu
blice și opinia publică recepționează apelul dar rareori 
poate acționa deoarece apărătorii noncivilizației sînt mai

\

pace să-și facă viața
Șcheianu P. Ion, șeful 

Teleajen).

apărarea normelor de

duri, mai brutali. Ei, neavînd ce pierde într-o dispută 
publică neprincipială, reușesc de cele mai multe ori să 
acopere vocea opiniei publice. Gîndesc că înainte de a se 
apela la opinia publică trebuie să se apeleze la autorită
țile noastre municipale și sanitare pentru a crea cadrul 
minim de respectare a normelor de conduită socială. 
(G. Fundi, Calea Giulești 133, București).

RĂSPUNS: Așa este, în combaterea manifestărilor 
de necivilizație autoritățile (miliția, , inspecția sanitară 
etc.) își au rolul lor ; dar nu putem să fim de acord. 
cu poziția — s-o numim defetistă ?... — a celor ce vor
besc despre o pretinsă neputință a opiniei publice. 
Dimpotrivă; tocmai pentru că autorii manifestărilor ne
civilizate se dovedesc „tari", se cuvine ca ei să pri
mească niște lecții din care să înțeleagă că, de fapt, pos
tura lor este jalnică. Combaterea manifestărilor de non- 
civilizație este un semn de civilizație. Pasivitatea — mai 
puțin.

Propunerile dv. privind magazinele le-am trimis celor, 
în drept. Vă rugăm să ne mai scrieți.

Ar
Pagina „Omul față în față cu el însuși..." ne-a cucerit 

simpatia. Multe, marea majoritate a articolelor publicate 
aici, s-au bucurat de aprecierea pozitivă, a noastră și a 
colegilor noștri.

Propunem ca în viitor publicarea anchetelor sociale 
ce semnalează diverse încălcări ale legilor să fie înso
țite și de măsurile ce s-au luat împotriva celor vinovați. 
în situația cînd măsurile respective urmează să fie 
luate, propunem să se rezerve în pagină un mic spațiu 
în care, periodic, ele să fie aduse la cunoștința cititori
lor. Credem că în acest fel va crește eficiența 
(Alexandru Făran, loan Tocaciu, Vasile Matei, 
citori la Autobaza transporturi auto Tîrnăveni)

RĂSPUNS: Vă mulțumim pentru aprecieri, 
strădui ca și pe viitor să fim la înălțimea lor. Propu
nerea dv. vine în întâmpinarea unei mai vechi preo
cupări a redactorilor paginii.

ziarului.
— mun-

Ne vom
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cetării © Ce factori deter
mină randamentul activi

U B

oricărui in

ii trebuit să

aveți în vedere,

to-

Prilej de analiză adîncită și obiectivă a rezultatelor și eforturilor
actuale ale științei naționale — în special de nivel aplicativ — exami-

Pagină realizată de T. CAZACU și L. SACHELARIE

în practică a 
factorilor ce

și slaba eointere- 
de proiectare, a 
și control sau de

este relativ ușor de efectuat; 
efectelor economice specifice

fost elabo- 
brevetată,

— Nu este mai puțin adevărat — a re
plicat ing. NICOLAE DEICĂ, șef de labo
rator la Institutul de cercetări metalurgice

anumit ni- 
a avea in 

inginerie 
de organi-

— Există în prezent o metodologie adec
vată pentru evaluarea sub aspect econo
mic a eficientei cercetărilor ? — l-am în
trebat pe ing. L. DUCMAN, șeful secției

pentru 
aplicarea ei 
care se dau 
— de către 
de relative.

,din cauza sarcinilor :urente de 
„nu există suficientă capaci- 
proiectarea și experimentarea 
este întotdeauna ’ntemeiată. 
preocupării întreprinderilor

din urmă purtînd 
Părerea specialiștilor 

„sînt bune plăcuțele

bl- 
în-

aproximații

FINALITA TEA Șl EFICIENȚA
® Dialoguri despre va 
ioarea economică a cer

tafii omului de știință? 
© Cercetarea se poate 
considera încheiată nu-ancheta „Scînten" ECONOMICA mai după ce se materia- 
lizează în producție 
® Sînt necesare studii

A CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
justificative temeinice !
• Estimări metodice ri-
guroase, nu 
arbitrare!

Cina îți vorbește despre rezultatele pro
priei activități, sau despre cele obținute 
de colectivul din care face parte, cerce
tătorul științific conchide, de regulă, su
bliniind rentabilitatea lor economică. Lu
crul este întrutotul firesc. Fondurile alo
cate de la bugetul statului pentru dez
voltarea cercetării științifice sînt deosebit 
de importante și anumiți specialiști afir
mă că în cercetare poți investi astăzi, 
practic, nelimitat. Eforturile financiare pe 
care statul, poporul nostru le fac în acest 
scop trebuie însă recompensate, rezulta
tele cercetării trebuie să se materializeze 
cît mai repede și eficient în producție, în 
crearea de bunuri materiale, contribuind 
la dezvoltarea rapidă a societății noastre. 
Iată de ce problema finalității și a avan
tajelor economice pe care le oferă cerce
tarea științifică a devenit o sarcină de 
prim ordin pe care conducerea partidului 
a pus-o în fața lucrătorilor din acest do
meniu.

In definitiv, ce se înțelege prin eficiența 
economică a unei cercetări și in ce constă 
deosebita ei importanță actuală. Am adre
sat această întrebare conducătorului unui 
colectiv științific cu rezultate de cea mai 
largă rezonantă în sfera, de major interes 
pentru țara noastră, a chimiei petrolului 
— ing. GAVRIL MUSCĂ, directorul Insti
tutului „Petrochim" din Ploiești.

— Un laborator modest cuprinde ade
sea valori de zeci de milioane de lei; un 
calculator ,.mic“, de pildă, costă cel puțin 
25 000—30 000 de dolari, iar cheltuielile 
pentru pregătirea unui specialist în știin
țele tehnice se ridică la sume importante. 
Se adaugă apoi investițiile pentru spațiile 
în continuă creștere, cheltuielile pentru 
materiale costisitoare, pentru experimen
tări etc. Spun acestea pentru a sublinia 
ideea că cercetarea necesită astăzi inves
tiții sporite nu numai în plan general, ci 
și concret, în cazul fiecărei unități- de 
cercetare în parte. In schimbul acestei 
deschideri de orizont, omul de știință nu 
evoluează la întîmplare — atacînd totul 
și neglijînd succesul practic, imediat — ci 
își alege cu deosebită grijă și raționalitate 
temele, abordînd mai ales acele aspecte 
și probleme care prezintă un interes ma
jor și o urgență deosebită pentru marele 
lui beneficiar : societatea. El se strădu
iește să soluționeze cerințe tehnice și eco
nomice reale, bine delimitate, concrete, 
impuse de progresul științific și economic 
din țara respectivă.

Calculul eficienței economice urmăreș
te, în ultimă instanță, să precizeze — în 
măsura în care mijloacele actuale, mate
matice și economice, o permit — aportul 
valoric specific pe care îl are cercetarea 
științifică la CREȘTEREA VENITULUI 
NAȚIONAL. El reprezintă un raport între 
efectele utile pe care le determină în eco
nomie aplicarea unei soluții științifice 
(reducerea prețului de cost, creșterea ca
pacităților de producție și a calității pro
duselor, mărirea productivității muncii, 
înființarea de ramuri și întreprinderi noi) 
și efortul investit pentru realizarea aces
tor efecte (activitate de cercetare, inves
tiții etc.). Totul este ca supratermenul să 
fie mai mare — de dorit mult mai mare — 
decît subtermenul ! Se creează, în acest 
fel, posibilitatea efectuării unui control 
mai riguros asupra cheltuielilor, la ni
velul fiecărei unități științifice și pe sec
toare. Pe de altă parte, se asigură un 
control și, implicit, o dirijare și o pro
porționare cît mai raționale a investițiilor 
și evoluției diferitelor sfere de probleme 
și discipline în cadrul științei naționale 
în ansamblu, a ritmului dezvoltării teh- 
nico-științifice dintr-o etapă sau alta.

— De ce factori depinde în principal 
valoarea economică a unei cercetări ? 
Punînd această întrebare, ne gîndim că, 
pentru a putea fi estimată, valoarea tre
buie să existe realmente înmagazinată, 
în tema și soluția respectivă.

— întocmai. Acești factori sînt diverși 
și prezenți pe parcursul tuturor etapelor 
investigației — de la faza de temă, pînă 
la cea de rezolvare de laborator sau so
luție aflată în proces de asimilare indus
trială. Pe terenul activității științifice 
propriu-zise, acești factori se numesc : 
selecție corespunzătoare a tematicii, abor
dare și desfășurare rapidă a lucrărilor, 
originalitate, aplicare operativă și eficace 
în producție, cheltuieli reduse. Actuala 
etapă de evoluție a științei și economiei 
naționale impune inevitabil creșterea ro
lului și importanței tuturor acestor fac
tori, neglijarea unuia dintre ei puțind pe
riclita rezultatul general. A sporit consi
derabil însemnătatea aspectului economio 
al cercetărilor, acesta fiind în ultimă in
stanță condiționat de abordarea unor 
teme ce interesează realmente progresul 
economic național, de rezolvarea lor la un 
nivel corespunzător condițiilor bazei teh- 
nico-materiale proprii și în timpul cel mai 
util. Astfel, importanța economică repre
zintă astăzi nu numai unul dintre aspec
tele esențiale ale soluției științifice, dar și 
o bază de dezvăluire a valorii celorlalți 
factori : originalitatea unei soluții, de pil
dă, poate fi evidențiată și exploatată su
perior numai dacă duce la randamente 
și avantaje economice superioare.

din Capitala — ca, în prezent, sînt încă 
destul de frecvente cazurile de sub
estimare a unuia sau altuia dintre 
acești factori. Există unități în care 
un important volum de forțe și mij
loace este afectat unor teme neactuale, 
minore, prezentînd un slab interes pen
tru obiectivele complexe ale dezvoltării 
economiei și șțiinței noastre Nesiguranța 
în stabilirea unei tematici de cercetare 
corespunzătoare face ca, în unele colec
tive, să se absolutizeze conjunctura, în
țeleasă în mod îngust. Drept urmare, unele 
cercetări importante sînt supuse unui tra
tament care duce la irosirea inutilă de 
timp, forțe și mijloace. Tipică din acest 
punct de vedere mi se pare a fi situația 
cercetărilor privind obținerea oxidului de 
magneziu (din dolomită sau apă de mare), 
pentru care au fost propuse și încercate, 
întrerupte, reluate și abandonate, una 
după alta, vreme îndelungată, nu mai 
puțin de zece rezolvări. Nici astăzi nu s-a 
ajuns la o soluție concretă, pentru a se 
renunța la importul cărămizilor de mag- 
nezită, necesare siderurgiei, care solicită 
anual economiei naționale importante fon
duri valutare. Să mai insistăm asupra 
importanței și utilității concentrării for
țelor pentru abordarea și rezolvarea cît 
mai rapidă a unor asemenea aspecte (ca 
oxidul de magneziu sau concentratele 
disten) ce se justifică temeinic din punct 
de vedere economic ? Sau asupra necesită
ții scoaterii din plan a unor teme minore, 
sau chiar importante, dar pentru care, 
în condițiile actuale, nu dispunem de 
posibilități reale de rezolvare prin forțe 
proprii și în mod avantajos ?

— Cercetătorii caută să cunoască
totdeauna, cît mai exact, cerințele și po
sibilitățile specifice, reale ale industriei 
și economiei noastre ? . .

— Cu toate eforturile pe care institu
tele științifice le fac în acest sens, se 
manifestă încă unele optici și practici 
deficitare. Este, printre altele, cazul cer
cetărilor îndelungate privind punerea la 
punct a tehnologiei de producere a cără
mizilor forsteritice, care, o dată definiti
vată, s-a aplicat, apoi s-a abandonat utili
zarea lor. In aceeași categorie — a solu
țiilor care, din cauza ignorării condițiilor 
specifice ale industriei noastre, nu au pu
tut fi adaptate și stau nefolosite — mai 
pot fi amintite lucrările efectuate pentru 
dolomită stabilizată care ar 
fie aplicate.

In legătură cu finalizarea 
cercetărilor, cu influența 
intervin în fazele de preluare și avizare 
a lor, dr. ing. M. CORCIOVEI, șef de sec
ție la „Petrocliim", a menționat:

— Eu conduc o secție de cercetare teh
nologică la institut și pot spune că nu sînt 
rare cazurile cînd o valoare economică 
reală, conținută de soluția tehnico-știin- 
țifică, se poate deprecia sau chiar pierde 
după ce aceasta a depășit fazele de la
borator și a fost înaintată în exterior 
spre utilizare.

— Ce anume factori 
ministerele ?

— NU numai ele, ci 
sare a unor colective 
unor foruri de avizare
brevetare, a unor întreprinderi. Iată, de 
pildă, o situație pe care o cunosc înde
aproape. Studiindu-se posibilitatea de va
lorificare a butadienei diluate din gazele 
ce ard la facla Combinatului petrochimic 
Ploiești, colectivul nostru a realizat nu 
de mult o tehnologie a polibutadienei 
lichide. Excelent material de compounda- 
re și plastifiant pentru unele cauciucuri 
sintetice, acest produs este cerut insis
tent de beneficiari, care în prezent im
portă materiale similare. Există, de ase
menea, posibilități certe de largă desfa
cere și pe piața externă. Totuși, procesul 
industrializării procedeului se desfășoară 
cu viteza... melcului, principalul motiv 
fiind că nu a fost prevăzut în planul de 
investiții. Consider că o corelare mai 
strînsă între planurile de cercetare ale 
institutului și planul de investiții al di
recției generale ar fi dus la asimilarea 
cu mult mai mare operativitate a acestei 
soluții. Or, se mai obiectează adesea că 
lucrările de omologare a procesului teh
nologic și studiul tehnico-economic tre
buie să fie încheiate, pentru a se putea 
nominaliza problema în cadrul planului de 
investiții. Un asemenea mod de lucru for
mal, greoi, cauzează adesea mari întîrzieri. 
Includerea problemei în planul de cerceta
re pe baza unui studiu preliminar, care 
conturează și principalele aspecte econo
mice, ar trebui — în asemenea situații — 
să determine nominalizarea ei în planul de 
investiții și desemnarea imediată a proiec
tantului.

— Aminteați mai înainte de întreprinde
rile care pot contribui la păstrarea — 
poate chiar sporirea — și realizarea valorii 
economice a soluțiilor oferite de cerce
tare...

— Cred că aprecierea activității fabri
cilor și uzinelor numai pe baza îndepli
nirii planului de producție, fără a se lua 
în considerare, în egală măsură, și mo
dul în care ele participă la industriali
zarea tehnologiilor noi, nu stimulează su
ficient interesul acestora pentru prelua
rea și asimilarea rapidă a soluțiilor știin
țifice. Lipsa unor elemente de cointeresa
re la aceste nivele face ca soluțiile pe 
care le preconizăm să fie uneori pur și 
simplu ignorate. Pe de altă parte, nimeni 
pînă acum n-a pierdut prima pentru că 
aplică în continuare un procedeu „vechi", 
care încă „merge", deși e scump. In 
schimb, unitățile industriale care intro
duc procedee noi sînt adesea penalizate 
pentru greutățile inerente 
ceput.

La noi, la „Petrochim", a 
rată o tehnologie originală, ____ ,
pentru dehidrogenarea etilbenzenului la 
stiren și a izopropilbenzenului la afla- 
metil-stiren, verificată pe instalația Indus
trială. Aplicarea la Combinatul de cauciuc 
sintetic și produse petrochimice din orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a acestei teh
nologii noi, ar asigura creșterea cu circa 
30 la sută a capacității de producție la 
instalațiile existente, Iară să fie aecesare 
investiții suplimentare. In plus, există o 
conjunctură deosebit de favorabilă pen
tru valorificarea licenței într-o serie de 
țări industriale avansate, ceea ce ar re
prezenta un însemnat aport de valută. 
Cu toate acestea, valorificarea procedeu
lui întîrzie atît la combinatul amintit, cît 
și pe linia exportului licenței. în ceea 
ce privește în special vinderea licenței, 
ar trebui luate măsuri de urgentare, pen
tru că trecerea timpului echivalează cu 
scăderea șanselor de succes. j

— Experimentarea procedeului elaborat 
de „Petrochim" (pentru dehidrogenarea 
etilbenzenului), arăta tovarășul ing. 
PETRU BUNEA, director general al Com
binatului de cauciuc sintetic și pro
duse petrochimice din orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, începută pe un reactor 
industrial în anul 1968, a dovedit 
într-adevăr că se poate realiza o creș
tere substanțială a capacității de produc
ție la instalațiile existente în combinat. 
Dar concluziile preliminare (cele defini
tive se vor trage abia după terminarea 
experimentărilor) indică — în același 
timp — că tipul de catalizator folosit dă o 
selectivitate mai slabă, mărește consumul 
de materie primă pe tona de produs finit. 
Sînt aspecte foarte importante și este de 
datoria cercetării să le elucideze cît mai 
grabnic. Materia primă în chestiune este 
de asemenea deficitară, din care cauză 
nici pînă în prezent instalația industrială 
nu funcționează cu întreaga ei capacitate. 
Intervin și unele elemente specifice : o 
sporire atît de substanțială a capacității 
instalației ar presupune o depășire a po
sibilităților unor agregate și, deci, ;epro- 
iectarea și reconstrucția lor In Întregime.

— Intîrzierea aplicării rezultatului res
pectiv se datorează, deci, și unor Imper
fecțiuni sau insuficiențe ale adaptării in
vestigației științifice la specificul pro
ducției în combinatul dv. ?

— Da. In legătură cu astfel de situații 
— ne spune directorul general din com
binatul amintit — se poate afirma că, în 
general, după cum un medic trebuie să 
cunoască bine anatomia organismului 
uman pe care dorește să-1 „repare", tot 
astfel și cercetarea, mai ales cea aplica
tivă, în soluțiile pe care le preconizează 
pentru îmbunătățirea sau înnoirea tehno
logiilor existente, trebuie să se bazeze pe 
cunoașterea amănunțită a condițiilor con
crete existente la beneficiari. Altfel nu se 
poate vorbi de aplicare industrială și, 
deci, de o valoare economică ridicată a 
soluției.

în domeniul industriei chimice, solu
țiile propuse de cercetare ca definitive 
prezintă adesea deficiențe destul de se
rioase, datorită și insuficientei dezvol
tări, la noi, a ingineriei chimice. încer
cările de a organiza, în cadrul serviciului 
nostru de cercetare uzinal, o secție cu a- 
cest profil, s-au dovedit irealizabile, nu 
atît din lipsa personalului de înaltă cali
ficare necesar (am avut chiar în vedere 
completarea acestei secții cu 4—5 spe
cialiști dintre subșefii secțiilor productive 
ale combinatului, cu o foarte bună cali
ficare profesională și o substanțială ex
periență în ingineria chimică), cît mai 
ales din cauza posibilităților limitate în 
ceea ce privește încadrarea. Practic, nu 
putem asigura o încadrare corespunză
toare, pe posturi de cercetători, a unor 
specialiști atît de bine calificați. Cred, 
de aceea, că este absolut necesar ca pen
tru unitățile productive de un 
vel să existe posibilitatea de 
nomenclatorul loj grupuri de 
chimică, prevăzute în schema 
zare și în fondul de salarii, astfel îneît să 
se poată recruta pentru aceste munci de 
înaltă răspundere oameni bine pregătiți 
și cu multă experiență, încadrați, de pil
dă, ca specialiști consultanți.

Consider, de asemenea, că problema 
încadrării specialiștilor din cercetarea 
uzinală ar trebui mai atent analizată. în 
prezent, dificultățile întîmpinate în pro
movarea celor mai capabili specialiști de
termină și la noi un fenomen aparent pa
radoxal : în locul unui aflux de specialiști

spre cercetarea uzinală — așa cum cer, în 
mod imperios, interesele economiei națio
nale — se constată că, neavînd perspec
tive clare de creștere, cele mai bune cadre 
din cercetarea uzinală au tendința să „mi
greze" spre institutele departamentale.

<•

De buna funcționare a nucleelor ce 
participă la evaluarea eficienței econo
mice a soluțiilor cercetării depinde, im
plicit, și viteza de aplicare în producție a 
acestora. Căci, concomitent cu intensifi
carea preocupărilor cercetătorului însuși 
pentru aspectul economic al soluțiilor ob
ținute, esențială și mai obiectivă rămîne., 
în această privință, estimarea valorii 
economice a cercetării efectuată de nu
cleele specializate existente : comisiile de 
specialitate din Consiliul Național al Cer
cetării Științifice, Oficiul de Stat pentru 
Invenții, direcțiile tehnice din ministere, 
serviciile de cercetări economice din in
stitute, comisiile do inovații din între
prinderi etc.

în legătură cu ajutorul pe care aceste 
organe specializate îl pot da activității 
de popularizare și afirmare a rezultatelor 
științifice și tehnice valoroase, ing. LU
CIAN MARINETE, directorul Oficiului de 
Stat pentru Invenții, a ținut să precizeze :

— O analiză a celor mai eficiente mij
loace de realizare a beneficiilor peste plan 
duce la concluzia că invențiile și inova
țiile se numără printre factorii cu pon
derea cea mai importantă. Din rapoartele 
oficiale ale departamentelor rezultă, de 
altfel, că numai în anul 1968 efectul eco
nomic total al aplicării în producție a 
invențiilor și' inovațiilor (350 de invenții 
noi) a fost de 830 milioane lei. Ca ele
mente active ale creșterii potențialului ști
ințific și economic al țării noastre, solu
țiile noi și originale trebuie să fio reali
zate practic și introduse operativ în pro
ducție, pentru a-și dovedi eficiența eco
nomică și a justifica brevetarea. Din pă
cate, deși legislația noastră prevede ter
mene precise pentru experimentare și 
realizare, acestea nu sînt întotdeauna res
pectate de ministere. Motivarea gene
rală — „i“ 
producție", 
tate pentru 
lor" — nu 
Creșterea 
pentru preluarea și .-ealizarea practică 
operativă a 'nvențiilor — în irimul rînd 
a acelora cu o eficientă șconomică •idi- 
cată, riguros stabilită — ar ivea :a rezul
tat, :red eu, depășirea tubstanțială a re
zultatelor îbținute oînă acum, contribuind 
la întărirea .'orței economice și științifice 
a țării noastre.

— Se resimt aici și deficiențele siste
mului actual de cointeresare a factorilor 
ce participă la accelerarea progresului 
științific și tehnic — arăta Ing. EUGEN 
FALK, șef de '.aborator ia Institutul de 
cercetări metalurgice. Chiar aoua legis
lație privind Invențiile, Inovațiile și ra
ționalizările rezolvă doar parțial proble
ma cointeresării, acordînd drepturi spo
rite autorului, dar nu și colectivului 
care participă la aplicarea noutății. Au
torii înșiși caută adesea să restabilească 
echilibrul firesc, prin includerea în co
lectivele de creație tehnico-științifică a 
tuturor acelora care, prin participarea 
directă, accelerează ciclul de aplicare a 
noului. Conform legii, însă, „nu au cali
tatea de coautori persoanele care au dat 
ajutor tehnic, au contribuit la executarea 
de fapt a inovației", ci doar aceia care 
au creat invenția, astfel îneît, de fapt, 
procedeul amintit devine ilegal. Accen
tuarea creației colective în știința și 
tehnica contemporană face ca Interpretă
rile înguste în regimul de cointeresare al 
factorilor ce participă la finalizarea rezul
tatelor cercetării să nu rămînă simple 
„amărăciuni individuale", ci frîne 
reale în calea noului. în orice caz, cred că 
ar trebui adus un corectiv noii legislații, 
pentru a se realiza cointeresarea legală a 
celor care aplică în uzine sau la proiec
tare soluția nouă, atribuindu-li-se o cotă 
parte din recompensă. Eventual, din eco
nomiile generate de o invenție din care 
autorilor Ii se cuvine între 30 și 0,1 la 
sută (în funcție de mărimea economiilor 
realizate), o cotă parte ar trebui dată și 
acelora care ajută efectiv la aplicarea ei.

de cercetări economice și matematice de 
la Institutul de cercetări metalurgice.

— Cu toată complexitatea ei, activita
tea științifică se pretează la unele cal
cule — parțiale sau globale — ale 
eficacității economice, mai ales în cazul 
unor cercetări cu un pronunțat caracter 
aplicativ. Din acest punct de vedere, ex
periența secției noastre a scos la iveală 
două situații tipice, care impun un ase
menea calcul. în cazul cercetărilor în
cheiate și în curs de aplicare, este nece
sară deseori separarea efectului economic 
determinat de cercetare, de altele, rezul
tate în general din eforturile complexe 
ale uzinei — reutilări, creșterea compe
tenței deciziei, raționalizări; această ope
rație se realizează în prezent, în majo
ritatea cazurilor, cu o precizie satisfăcă
toare. A doua categorie o formează cerce
tările ce se află în diferite faze de lucru; 
la estimarea valorii lor economice con
tribuie indicatori diverși, specifici fazelor 
respective ale cercetării și clasificării lu
crărilor de cercetare, în funcție de obiec
tivele urmărite (utilizări de noi materii 
prime, îmbunătățirea proceselor tehnolo
gice, produse noi etc.).

Specificul lucrărilor de determinare a 
eficienței economice a cercetărilor, care 
— principial — preced în timp calculul 
eficienței economice a investițiilor, im
primă acestor două activități, similare 
din punct de vedere al scopului urmărit, 
deosebiri atît de formă, cît și de conți
nut. Pe cînd în proiectare avem la în- 
demînă totalitatea elementelor fizice șl 
valorice necesare analizei economice (con
diții specifice, manoperă, amplasamente, 
valoarea investițiilor’'etc.),. în cercetare 
dispunem numai de unele din aceste ele
mente. De aici rezultă nevoia asigurării 
unei precizii sporite a analizelor de efi
cientă economică a investițiilor și aplica
țiilor.

Aș vrea să relev marea importanță pe 
care o au în prezent, și în această pri
vință. metodele matematice moderne, su
ficient de complexe pentru a cuprinde cu 
un grad do certitudine și precizie sporit 
majoritatea factorilor ce concură Ia cris
talizarea eficienței economice în cerce
tare. De asemenea, așteptăm încă noi 
mijloace și sisteme pe care ni le poate 
pune la dispoziție cercetarea economică 
de specialitate.

— Așadar, pe ce căi contribuie cerceta
rea economică la creșterea siguranței și 
preciziei evaluării eficienței economice a 
rezultatelor științifice și a utilizării lor ?

— Creșterea dimensiunilor și complexi
tății investigațiilor științifice — ne răspun
de tov. ION OESMIREANU, director ad
junct științific al Institutului de cercetări 
economice al Academiei — situează aces
te preocupări științifice din țara noastră 
într-un cadru de strictă actualitate. Men
ționez, tn acest sens, hotărîrea adoptată 
de Consiliul de Miniștri, la sfîrșitul anu
lui trecut, privind realizarea planului de 
stat al economiei naționale pe 1S69, în 
care, la capitolul cercetare, se prevede si 
efectuarea unor studii menite să contri
buie la elaborarea unei metodologii uni
tare de evaluare a eficienței economice în 
cercetarea științifică.

Pe plan mondial, nu s-a ajuns încă la 
stabilirea unei metodologii unitare, exis- 
tînd doar preocupări legate de conturarea 
unor metodologii de evaluare pe diferitele 
mari compartimente ale cercetării apli
cative. Ar fi oportună, deci, mai degrabă 
conturarea unor principii generale și re
guli de bază de evaluare — 
unor modele de exemplificare 
cui ramurilor industriale — 
fiecare institut să tindă spre 
unei metodologii proprii de 
eficienței economice rezultate 
rea soluțiilor științifice
Calculul cheltuielilor efectuate de cerce
tare în căutarea noului, precum și a celor 
necesitate de valorificarea rezultatelor în

producție, 
calcularea 
post-aplicative întîmpină însă mari difi
cultăți, legate în primul rînd de impre
cizia în consemnarea duratei acestor efec
te. Este necesar, de aceea, ca în institute 
să existe nu numai convingerea că cer
cetarea științifică contemporană presu
pune, prin însăși definiția sa, eficiență 
economică, dar și preocuparea de a utiliza 
în măsura posibilului, la un nivel supe
rior, baza metodologică de evaluare exis
tentă.

După ee a subliniat Ideea că, pentru a 
II util, calculul eficientei economice tre
buie să fie efectuat cît mai riguros cu 
putință, ing. ILIE BARBU, șef de secție 
la Institutul de cercetări metalurgice, a 
trecut la enumerarea unor anomalii ce se 
mai manifestă din acest punct de vedere :

— Evaluarea eficienței trebuie să fie 
efectuată pe tot parcursul cercetării, ca 
factor esențial ce justifică nu numai a- 
bordarea și finalizarea ei, dar și efortul 
depus în cadrul diferitelor faze interme
diare. Există însă colective științifice care 
consideră că este suficient să estimeze din 
punct de vedere economic o temă numai 
la început și, eventual, la sfîrșit, cînd se 
pune problema aplicării. Ritmul vertigi
nos al progresului tehnico-științific poate 
aduce însă elemente noi, care să deter
mine modificări importante ale temei sau 
chiar anularea valorii ei inițiale. De ase
menea, insuficienta preocupare 
urmărirea unei soluții, după 
în producție, face ca cifrele
— la insistențele institutelor 
fabrici și uzine să fie destul
Crearea în institut sau în fabrică a unor 
nuclee profilate pe urmărirea cercetărilor 
și extinderea aplicațiilor lor ar permite, 
cred, și o mai realistă abordare a eficien
tei economice a acestora. Cu atît mai 
mult, cu cît în această zonă de relații 
între cercetare și producție intervin une
ori atitudini și optici care nu au nimic 
de-a face cu criteriile sigure ale științei.

— Ne oferiți cîteva cazuri concrete î
— La o uzină au fost încercate în pa

ralel trei serii de plăcuțe dure, prezen
tate ca fiind japoneze, vest-germane și 
romanești, acestea 
marca „Durom". 
uzinei a 1'ost că
Durom, dar nu suportă comparație cu cele 
străine, mai ales cu cele japoneze". în 
.realitate, toate plăcuțele erau românești 
și proveneau din același lot. De aseme
nea, la uzinele „T“, produsele Fabricii de 
scule din Rîșnov au fost acceptate numai 
după ce au fost prezentate ca aduse din 
import. Filierele I.S.C.T. au fost și ele 
prezentate, la un moment dat, drept fi
liere „P“, din străinătate, pentru a-și pu
tea croi drum prin hățișurile inerției, 
rocratismului, indiferenței, lipsei de 
credere și de cointeresare.

Personal, consider că trebuie făcut
tul — atît de cercetare, cît și de industrie
— pentru a spori încrederea în produsele 
cercetării românești, știindu-se că nesoco
tirea acestei cerințe nu rămîne fără in
fluențe negative și în planul eficacității 
economice. Mă refer, de pildă, la „tăce
rea" cam îndelungată ce se păstrează încă 
cu privire la soluții ca parafina clorurată 
(ce ar fi putut înlocui de mult colofoniul 
din import utilizat la încieierea hîrtiei), 
porțelanul din sticlă, sau distilarea ra
țională a motorinei pentru mărirea canti
tăților disponibile pentru export.

eventual a 
pe specifi- 
urmînd ca 
elaborarea 
stabilire a 
din aplica-

în producție.

narea eficienței economice a cercetărilor a scos la iveală o serie de ele
mente demne de întreaga atenție. Evidențiind importanța crescîndă pe 

care o are astăzi economicitatea temei sau a soluției științifice, ca și 
evaluarea ei cît mai riguroasă, cercetătorii și cadrele din producție, care 
și-au spus cuvîntul în cadrul anchetei noastre, au relevat totodată un șir 

întreg de anomalii și deficiențe ce mai persistă în rețeaua noastră știin
țifică și care trebuie cît mai grabnic remediate. Forurile de resort — de 

Ia cele locale, pînă la ministere și Consiliul Național al Cercetării Știin
țifice — au datoria ca, printr-o justă și operativă îndrumare și coordo
nare a eforturilor, să asigure depășirea diferitelor impedimente ce mal 
stau în calea abordării și valorificării practice cît mai rapide a soluțiilor 

tehnico-științifice valoroase și utile pentru economia noastră națională. 
Cu cît ciclul cercetare-producție industrială este mai scurt, cu atît este 
mai mare eficiența cercetărilor științifice.
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COMUNICAT 
cu privire la vizita in Republica 

Socialistă România a consilierului 
federal Willy Spiihler, șeful 

Departamentului Politic 
al Confederației Elvețiene

La Invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste Ro
mânia, Corneliu Mănescu, adresată 
în numele guvernului român, consi
lierul federal Willy Spiihler, șeful 
Departamentului Politic al Confede
rației Elvețiene, a făcut, impreună 
cu sofia, o vizită oficială în Repu
blica Socialistă România, între 18 și 
22 aprilie 1969.

în timpul șederii sale în Republica 
Socialistă România, șeful Departa
mentului Politic Federal, Willy 
Spiihler, a fost primit de președin
tele Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, care a oferit în cinstea sa 
un dejun, și de președintele Consiliu
lui de Miniștri, Ion Gheorghe Mau
rer.

La 21 aprilie 1969, șeful Departa
mentului Politic Federal a inaugurat 
Expoziția industrială elvețiană, orga
nizată la București.

Consilierul federal și persoanele 
care l-au însoțit au vizitat așezămin
te istorice și obiective turistice din 
capitala țării și din județele Brașov, 
Sibiu și Vîlcea.

în cursul vizitei, ministrul aface
rilor externe al Republicii Socialiste 
România, Corneliu Mănescu, și șeful 
Departamentului Politic al Confede
rației Elvețiene, Willy Spiihler, au 
procedat la un schimb de vederi sin
cer și prietenesc privind evoluția re
lațiilor bilaterale între cele două țări 
și unele probleme internaționale de 
interes comun.

„România și Elveția sint animate 
de dorința de a avea relații hune, 
bazate pe înțelegere reciprocă"

Conferința de presă a șefului Departamentului

Politic Federal al Elveției

în cadrul unei conferințe de presă, 
la care au participat ziariști români 
și străini, dr. Willy Spiihler, șeful 
Departamentului Politic Federal al 
Elveției, a declarat printre altele :

Vizita pe care am făcut-o la invi- 
tațiaguvernului Republicii Socialiste 
România a fost încununată de suc
ces. Am avut prilejul să deschid la 
București Expoziția industrială a El
veției și îmi permit să sper că ea 
va însemna o contribuție la ■ mai 
buna cunoaștere a realizărilor indus
triale din țara mea. Vizita domnu
lui președinte Maurer, în 1966, pre
cum și vizita domnului ministru de 
externe, Mănescu, în 1968, în Elveția 
au rămas vii în amintirea noastră. 
De asemenea, expoziția românească 
organizată la Neuchâtel și participa
rea la Tîrgul de la Lausanne au con
stituit succese ale României, care au 
făcut să crească simpatia țării noas
tre față de țara dv.

; în cadrul actualei vizite, am avut 
prilejul să port discuții cu domnul 
președinte al Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, cu domnul pre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, cu domnul 
ministru de externe, Corneliu Mă
nescu. Toate convorbirile au fost pă
trunse de un spirit deschis al înțele
gerii depline față de problemele 
abordate. A fost firesc ca în dome
niul relațiilor externe să discutăm, 
în primul rînd, despre relațiile bila
terale dintre România și Elveția. 
Am putut constata că între țările 
noastre nu există nici o problemă 
divergentă. Și România, și Elveția 
sint animate de dorința de a avea 
relații bune, cordiale, bazate pe in
teresul și înțelegerea reciprocă.

în ceea ce privește colaborarea 
româno-elvețiană în domeniile eco
nomic, cultural și științific, al turis
mului, ministrul elvețian a subliniat 
cu satisfacție preocuparea reciprocă 
de a o intensifica tot mai mult, con
tribuind astfel la dezvoltarea rela
țiilor internaționale. Procedînd la o 
examinare a relațiilor noastre co
merciale — a subliniat oaspetele — 
am constatat cu bucurie că, atît im
portul, cît și exportul au crescut în 
mod evident, s-au dublat chiar față 
de primii 10 ani de după război.

In cadrul discuțiilor privind pro
blemele internaționale — a spus dr. 
Willy Spiihler — cărora le-am acor

•A-

Marti dimineața a părăsit Capi
tala dr. Willy Spiihler, șeful De
partamentului Politic Federal al 
Elveției, împreună cu soția, care, 
la invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, Corneliu Mănescu, adre
sată în numele guvernului român, 
a făcut o vizită în tara noastră.

Ministrul elvețian a fost însoțit 
de Hans Miesch, supleant al șefu
lui Diviziei Afacerilor Politice, șeful 
Direcției Politice Est din Departa
mentul Politic Federal, Frederic 
Hummler, președinte al Oficiului 
Elvețian de Expansiune Comercială,

<

at»
vremea

Ieri în (ară : Vremea a conti
nuat să se încălzească. Cerul a 
fost variabil. S-au semnalat a- 
verse însoțite de descărcări elec
trice în Banat, iar în rest a- 
versele au fost cu totul izolate. 
Vîntul a suflat slab pină la po
trivit. Temperatura aerului la 
orele 14 oscila între 9 grade la 
Sfîntu Gheorghe-Deltă și Man
galia și 23 grade Ia Bechet și 
Turnu-Măgurele. în București : 
Vremea a continuat să se încăl
zească. Cerul a fost mai mult 
senin dimineața. S-a înnorat în

Ambele părți au constatat cu satis
facție că relațiile româno-elvețiene 
se dezvoltă favorabil, în spiritul prie
teniei și înțelegerii reciproce.

Evidențiind faptul că posibilitățile 
economice sporite ale celor două țări 
oferă condiții prielnice pentru lărgi
rea schimburilor comercial.e și pen
tru intensificarea cooperării tehnico- 
economice, a fost reliefată necesita
tea continuării eforturilor pentru 
concretizarea în practică a acestor 
posibilități Pe linia adîncirii dezvol
tării multilaterale a relațiilor româ- 
no-elvețiene. Au fost, de asemenea, 
examinate posibilitățile dezvoltării 
în viitor a relațiilor culturale, știin
țifice, turistice și consulare dintre 
România și Elveția.

în cadrul schimbului de vederi 
privind problemele internaționale, a 
fost subliniată necesitatea intensifi
cării cooperării internaționale, pe 
baza respectării independenței și su
veranității naționale. Ambele părți 
au exprimat voința de a încuraja în
țelegerea între națiuni, favorizînd a- 
plicarea principiilor dreptului în re
lațiile interstatale.

Vizita în Republica Socialistă Ro
mânia a șefului Departamentului Po
litic al Confederației Elvețiene a con
tribuit astfel la o mai bună înțelegere 
reciprocă și la dezvoltarea bunelor 
relații existente între cele două țări 
și popoare, în interesul păcii în Eu
ropa și în lume.

dat un spațiu foarte larg, am atins 
in general aproape toate chestiunile 
care stau astăzi pe ordinea de zi. El
veția, ca și România se pronunță 
pentru respectul independenței și 
suveranității naționale, sînt de a- 
ceeași părere că problemele fiecă
rei țări trebuie să fie rezolvate de 
poporul țării respective și că orîn- 
duirea internă a fiecărei țări trebuie 
să fie realizată conform interesului, 
său propriu, fără amestec din afară. 
Punctul de vedere ăl Elveției este că 
orice măsură întreprinsă pentru în
tărirea păcii, pentru asigurarea ei va 
primi sprijinul necesar. O conferință 
a securității europene ar putea fi 
utilă numai dacă se va stabili de la 
bun început scopul urmărit. Succe
sul ei, ca de altfel succesul fie
cărei conferințe internaționale, de
pinde în primul rînd de felul cum 
va fi pregătită. Nu este deajuns să 
ne întîlnim și să discutăm pur și 
simplu asupra problemelor ; o ase
menea conferință necesită o bună 
pregătire.

Răspunzînd unei întrebări, minis
trul elvețian a arătat că o altă pro
blemă a securității europene o con
stituie și cea privind dezarmarea. 
După cum știți — a spus oaspetele 
— întregii lumi i-a fost prezentat 
pentru semnare un tratat de nepro- 
liferare a armelor nucleare. Acest 
tratat ar putea să aibă o importanță 
deosebită, mai ales dacă toate țările 
posesoare de asemenea arme ar fi 
gata să se declare pentru dezarmare, 
pentru micșorarea arsenalului de ast
fel de arme. în legătură cu rolul 
Elveției în promovarea colaborării 
economice europene, neîngrădită de 
obstacole artificiale, de grupări eco
nomice închise și diferite discrimi
nări, oaspetele a arătat că țara sa 
are o concepție proprie, personală, 
că ea contribuie activ Ia facilitarea 
comerțului între țările europene, 
pentru înlăturarea piedicilor care 
despart unele țări, ca urmare a apar
tenenței lor la grupări diferite.

Ministrul de externe elvețian, în 
răspunsurile date ziariștilor, s-a re
ferit în continuare la alte probleme 
de politică internă și internațională, 
la colaborarea viitoare dintre Româ
nia și Elveția, arătînd în încheiere 
că scurta sa vizită în România va 
rămâne vie în amintirea sa.

★
Franz Blankart, secretarul șefului 
Departamentului Politic Federal.

Oaspeții au fost salutați la ple
care, pe aeroportul Băneasa, de 
Corneliu Mănescu, ministrul aface
rilor externe, și soția, Vasile 
Gliga, adjunct al minstrului aface
rilor externe, Vasile Răuță, adjunct 
al ministrului comerțului exterior, 
Ion Georgescu, ambasadorul Româ
niei la Berna, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe.

Erau prezenti, de asemenea, Char
les Albert Dubois, ambasadorul El
veției la București, și membri ai 
ambasadei.

(Agerpres)

cursul după-amiezii, cînd a 
plouat slab. Vîntul a suflat slab 
pînă la potrivit. Temperatura 
maximă a fost de 22 grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 24, 25 și 26 aprilie a-c. In 
țară : Vremea va fi în general 
umedă, mai ales în jumătatea 
de nord a tării, unde cerul va 
fi mai mult noros și vor cădea 
ploi locale. In rest, cerul va fi 
variabil, iar ploile vor avea un 
caracter izolat. Vînt slab pînă 
la potrivit din sectorul vestic. 
Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 2 și 12 grade, iar 
maximele între 10 si 20 grade, 
în București : Vremea devine 
in general umedă cu cerul va
riabil mai mult noros. Vor cădea 
ploi slabe. Vînt potrivit. Tempe
ratura în creștere la 'nceput, a- 
poi în scădere ușoară.

Tovarășul Virgil Trofin 
a primit delegația 

de activiști ai P.C.U.S.
Marti la amiază, tovarășul Virgil 

Trofin, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent, se
cretar al C.C. al P.C.R., impreună cu 
ovarășul Vasile Patilineț, secretar al 

C.C. al P.C.R., a primit delegația de 
activiști ai P.C.U.S., condusă de to
varășul N. P. Malșakov, prim-adjunct 
al șefului Secției organe administra
tive a C.C. al P.C.U.S., care, la invi
tația C.C. al P.C.R., face o vizită în 
schimb de experiență în țara noas
tră.

La primire, au luat parte tovarășii 
Vasile Vlad, șef de secție, și Ion 
Dincă, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

A fost prezent I. S. Ilin, ministru 
consilier al ambasadei U.R.S.S. la 
București.

Vizitele delegației
Sovietului Suprem 

al U.R.S.S.
Martî dimineața, delegația Sovie

tului Suprem al U.R.S.S., condusă de 
G. S. Dzotenidze, vicepreședinte al 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., președintele Prezidiului So
vietului Suprem al R.S.S. Gruzine, a 
fost primită de Dumitru Popa, prima
rul general al municipiului București.

Au fost de față Gheorghe Necula, 
vicepreședinte al Marii Adunări Na
ționale, Vasile Potop, secretar al 
Consiliului Național al Frontului Uni
tății Socialiste, George Marin, direc
tor în Ministerul Afacerilor Externe, 
vicepreședinții, secretarul și membri 
al Comitetului Executiv al Consiliu
lui popular al municipiului București, 
președinți ai unor comisii permanente 
de deputati.

A fost prezent I. K. Tomșin, consi
lier al Ambasadei Uniunii Sovietice 
la București.

Cu acest prilej, au fost discutate 
unele aspecte privind organizarea și 
funcționarea Consiliului popular al 
municipiului București, precum și ac
tivitatea edilitară, economică și so
cială a municipalității.

întîlnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă de cordialitate. Conducătorul 
delegației Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. a apreciat călduros activita
tea Consiliului popular al municipiu
lui București.

La despărțire, G. S. Dzotenidze a 
înmînat primarului general al muni
cipiului București, Dumitru Popa, o 
medalie reprezent.înd clădirea Sovie
tului Suprem, după care a semnat în 
cartea de aur a Consiliului popular.

In dimineața aceleiași zile, membrii 
delegației Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. au vizitat cîteva din noile 
cartiere de locuințe ale Bucureștiului, 
precum și unele din edificiile și mo
numentele de artă și cjiltură.

Pe parcurs, arhitectul șef-adjunct al

Cronica
In cadrul manifestărilor prile

juite de aniversarea a 20 de ani 
de la înființarea Miliției, la Ins
pectoratul General al Miliției a 
avut loc o întîlnire cu scriitori, 
ziariști si cineaști. Cu această o- 
cazie, general-locotenent Stelian 
Staicu. adjunct al ministrului afa
cerilor interne, a înfățișat partici- 
panților unele aspecte din activita
tea miliției pentru apărarea avutu
lui obștesc și personal al cetățeni
lor, a liniștei și ordinii publice.★

Marți dimineața, la sediul secției 
comerciale a Ambasadei R.D. Ger
mane la București, din Calea Doro-

(Urinare din pag. I) 

jului reciproc și întrajutorării to
vărășești. Alcătuind un tot unitar, 
aceste principii oferă calea sigură, 
unica modalitate a desfășurării ne- 
stînjenite a conlucrării mereu as
cendente, în forme tot mai varia
te, între țările sistemului socialist 
mondial.

Practica țărilor socialiste a ară
tat că dezvoltarea multilaterală, 
armonioasă a economiei lor creează 
premisele extinderii la un nivel 
superior a legăturilor economice 
reciproce, desfășurării unei cola
borări tot mai intense. Datele sta
tistice atestă că aceste legături au 
cunoscut o evoluție ascendentă ce 
depășește dinamica generală a co
merțului mondial. Așa, de pildă, 
pentru a ne referi la schimbul de 
mărfuri al României cu celelalte 
state socialiste, acesta a înregistrat 
o cvadruplare în perioada 1950— 
1968, reprezentînd peste 50 la sută 
din ansamblul comerțului nostru 
exterior. In decurs de șapte ani 
(1960—1967) în schimburile co
merciale cu Uniunea Sovietică s-a 
înregistrat un spoi de aproape 1.7 
miliarde lei valută, cu R. D. Ger
mană de aproape 340 milioane lei 
valută, cu Polonia peste 315 mili
oane etc. Colaborarea cuprin
de și alte domenii, cum ar 
fi construirea prin eforturi comu
ne a unor importante obiective e- 
conomice, ca, de exemplu, comple
xul hidroenergetic de la Porțile de 
Fier, realizat în cooperare cu Iu
goslavia, sau complexul hidrotehnic 
de la Islaz-Somovit, care va fi în
făptuit împreună cu Bulgaria.

După cum se știe, un rol însemnat 
în colaborarea dintre țările so
cialiste revine Consiliului de A- 
jutor Economic Reciproc, din care 
face parte, ca membru fondator, 
și Republica Socialistă România. 
Potrivit statutului său, C.A.E.R. își 
propune să contribuie la dezvolta
rea economiilor naționale, la acce
lerarea progresului economic și 
tehnic, la creșterea buneistări a 
țărilor membre. România partici
pă în mod susținut Ia activitatea 
desfășurată în cadrul C.A.E.R.

Aducîndu-și contribuția la dez
voltarea colaborării cu țările

Cu acest prilej a avut loc o convor
bire care s-a desfășurat într-o atmos
feră cordială, tovărășească.

★
Ambasadorul Uniunii Sovietice la 

București, A. V. Basov a oferit marți 
o masă tovărășească cu ocazia pre
zenței în țara noastră a delegației 
de activiști ai P.C.U.S., condusă de 
N. P. Malșakov, prim-adjunct al șe
fului Secției organe administra
tive a C.C. al P.C.U.S.

Au luat parte tovarășii Vasile Pa
tilineț, secretar al C.C. al P.C.R., Cor
nel Onescu, ministrul afacerilor in
terne, Vasile Vlad, șef de secție la 
C.C. al P.C.R., și alte persoane ofi
ciale.

(Agerpres)

Capitalei, Traian Stănescu, a înfățișai 
oaspeților aspecte ale urbanisticii ac
tuale a orașului, precum și preocu
pările de viitor ale edililor bucureș- 
tenl.

După-amiază, membrii delegației 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. impre
ună cu persoanele oficiale române au 
făcut o vizită Ia Muzeul de istorie a 
partidului comunist, a mișcării revo
luționare și democratice din România

Oaspeții au urmărit cu interes ex
plicațiile directorului muzeului, Ni
colae Cioroiu, s-au oprit îndelung în 
fața nenumăratelor mărturii ale lup
tei poporului nostru pentru libertate, 
drepturi democratice, progres social 
și o viată mai bună.

La sfîrșitul vizitei, membrii delega
ției au semnat în cartea de aur a 
muzeului.

Seara, delegația parlamentară so
vietică, condusă de G. S. Dzotenid- 
ze, vicepreședinte al Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., a asis
tat la un spectacol muzical core
grafic, • susținut de Ansamblul Con
siliului Central al U.G.S.R.

împreună cu delegația au asis
tat la spectacol Mia Groza, Kovacs 
Gyorgy și Gheorghe Necula, vice
președinți ai Marii Adunări Națio
nale, Mihail Roșianu, președintele 
Consiliului general A.R.L.U.S.. Va
sile Sandru, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, președinții de 
comisii permanente ale Marii Adu
nări Naționale, membri ai Consi
liului Central al U.G.S.R., deputati, 
precum si I. K. Tomșin. consilier 
al ambasadei Uniunii Sovietice.

Spectacolul, alcătuit din cintece și 
dansuri, clasice și populare, arii din 
opere și piese corale, . s-a bucurat 
de un frumos succes. Artiștilor le-au 
fost oferite flori din partea .dele
gației Sovietului Suprem al U.R.S.S.

r. (Agerpres)

zilei
banților nr. 14, s-a deschis o ex
poziție tehnică, organizată de în
treprinderea de export și import 
„Elektrotechnik" din Berlin.

Expoziția, care cuprinde aparate 
electronice de măsură și control, 
rămîne deschisă pînă joi, 24 a- 
prilie. ★

La spectacolul de marți seara al 
Teatrului liric din Constanta cu o- 
pera „Carmen" de Bizet, rolul lui 
Don Jose a fost interpretat de teno
rul cehoslovac Jindrich Capek, care 
se află în turneu în tara noas
tră.

(Agerpres)

membre ale C.A.E.R., țara noa
stră a considerat și consideră 
că există posibilități ample pen
tru perfecționarea activității Con
siliului de Ajutor Economic Re
ciproc, a modului de funcționare 
a acestui organism, în vederea a- 
dîncirii colaborării dintre statele 
membre, în interesul fiecăruia 
dintre ele și al cauzei generale 
a socialismului.

După cum s-a anunțat, astăzi 
se deschide la Moscova Consfă
tuirea la nivel înalt a țărilor 
membre ale Consiliului de Aju
tor Economic Reciproc, pentru 

Dezvoltarea și perfecționarea continuă 
a colaborării cu tarile socialiste

discutarea căilor de îmbunătățire 
și dezvoltarea colaborării în ca
drul acestei organizații. Așa cum 
a arătat zilele trecute tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al C.C. al P.C.R., delegația 
partidului și guvernului țării 
noastre merge la Consfătuirea de 
la Moscova animată de dorința 
sinceră de a contribui la buna 
desfășurare a consfătuirii, la dez
voltarea colaborării cu țările mem
bre ale C.A.E.R., cu toate țările 
socialiste.

Poziția țării noastre în proble
mele asupra cărora se vor axa 
schimburile de păreri este cunos
cută. ea a fost expusă în repe
tate rînduri de conducerea noastră 
de partid și de stat. România so
cialistă este de părere că în ca
drul actualului statut, care oferă 
toate premisele pentru o mai bună 
desfășurare a activității C.A.E.R., 
relațiile de colaborare dintre ță

Manifestări 
consacrate nașterii 

lui V. I. Lenin
Cu prilejul aniversării a 99 de 

ani de la nașterea lui V. I. Lenin, 
la Casa prieteniei romăno-sovietice 
din Capitală a avut loc marți o 
seară cultural-artistică.

Personalitatea strălucitului gîndi- 
tor și conducător revoluționar al 
proletariatului, contribuția sa deo
sebită adusă la îmbogățirea tezau
rului comunismului științific au 
fost evocate de dr. Augustin Deac, 
director adjunct al Institutului de 
studii istorice si social-politice de 
Pe lingă C.C. al P.C.R.

In continuare, a fost prezentat un 
program de poezie și proză dedica
te marelui dascăl al proletariatului, 
precum si filmul documentar „Le- 
nin la Samara".

Printre cei prezenți la această 
manifestare se aflau membri ai 
ambasadei Uniunii Sovietice la 
București.

★

La Casele prieteniei româno-so- 
vietice din Timișoara, Arad și 
Constanța s-au deschis marți ex
poziții de ' fotografii intitulate : 
„Prin locurile pe unde a trăit Lenin". 
Expozițiile redau momente din viața 
și activitatea revoluționară a lui 
V. I. Lenin.

In toate orașele țării reședință de 
județ, au avut loc conferințe, seri li
terare și alte manifestări consacrate 
aniversării. (Agerpres)

Festiva bl
artei studențești 

craîovene
Marți au început manifestările 

prilejuite de Festivalul artei stu
dențești craiovene. 200 de studenti 
artiști amatori din facultățile Uni
versității susțin, timp de șase zile, 
spectacole și concerte, participă la 
diferite manifestări cultural-artis- 
tice.

In prima zi, Festivalul a debu
tat cu un Concert de muzică cla
sică în al cărui program au fost 
incluse lucrări de Bach, Mozart, 
Haydn, Schubert, Kramrper si Ber
tini. în aceeași zi, la Casa de cultură 
a studenților a avut loc vernisajul 
unei expoziții de artă plastică.

(Agerpres)

rile membre pot fi lărgite și a- 
dîncite în forme și pe căi mul
tiple și variate — de la coordo
narea planurilor economice națio
nale pe baza înțelegerilor bi și 
multilaterale — formă de bază a 
acestei colaborări — pînă la 
cooperarea în construirea de dife
rite obiective economice în dome
niul industriei, agriculturii și în 
alte ramuri, fabricarea, pe baza 
specializării, de mașini și utilaje, 
tipuri și părți de instalații pentru 
nevoile părților sau pentru export 
pe terțe piețe, efectuarea de pros
pecțiuni și explorări pentru valo-
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rificarea resurselor din țările res
pective sau alte țări, intensificarea 
și diversificarea cercetărilor națio
nale în domeniile principale ale 
științei și tehnicii etc.

O dată cu colaborarea realizată 
cu țările membre ale C.A.E.R., țara 
noastră promovează o politică de 
dezvoltare reciproc avantajoasă a 
relațiilor economice cu toate țările 
socialiste. Ținînd seama de făptui 
că lumea numără astăzi 14 țări 
socialiste, de perspectiva ca și alte 
țări să pășească pe calea socialis
mului, colaborarea în cadrul 
C.A.E.R. trebuie să fie de așa na
tură îneît să prezinte atractivitate 
pentru toate statele socialiste, pre
cum și pentru alte țări ale lumii 
interesate în această colaborare. 
De aceea C.A.E.R.-ul — așa cum 
a fost conceput încă de la ori
gine — trebuie să fie nu o orga
nizație închisă, ci una deschisă, atît 
colaborării cu celelalte țări socia

Primire h Consiliul de Miniștri
J

Vicepreședintele Consiliului de Mi
niștri, Ion Pățan, a primit marți la 
amiază delegația guvernamentală a 
Republicii Tanzania, condusă de Ab
dul Babu, ministrul comerțului și in
dustriei, care face o vizită în țara 
noastră.

La întrevedere, care a decurs în
tr-o atmosferă cordială, au participat

ÎNCHEIEREA CONVORBIRILOR ÎNTRE DELEGAȚIA
REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA
Șl DELEGAȚIA GUVERNAMENTALĂ

A REPUBLICII TANZANIA
Marț! s-au încheiat convorbirile 

dintre delegația Republicii Socialiste 
România și delegația guvernamentală 
a Republicii Tanzania, care a făcut o 
vizită în țara noastră.

Cele două delegații au stabilit, de 
comun acord, măsuri pentru lărgirea 
schimburilor comerciale, precum și 
pentru dezvoltarea cooperării econo
mice între România și Tanzania în 
domeniile minier, al economiei fo
restiere și altele.

în timpul șederii în țara noastră, 
delegația tanzaniană a mai avut în
trevederi cu membri ai conducerii

ȘTIRI SPORTIVE
o TENIS DE MASĂ. Aseară, la 

Munchen, în cadrul campionatelor 
mondiale de tenis de masă. s-a 
disputat finala competiției masculi
ne pe echipe între selecționatele 
Japoniei și R. F. a Germaniei. Au 
învins cu 5—3 sportivii japonezi, 
care cuceresc astfel din nou titlul 
de campioni ai lumii.

• ȘAII. — A 4-a partidă a meciu
lui pentru titlul mondial de șah 
(partidă în care Petrosian a jucat cu 
albele), a fost cîștigată de Spasski, 
astfel că scorul este acum egal : 2—2.

o TENIS. — Jucătorii români au 
debutat victorioși în campionatele 
internaționale de tenis ale Italiei. 
Ilie Năstase l-a învins cu 6—4, 7—5 
pe belgianul Drossart, iar Ion Țiriac
1- a eliminat cu 6—1, 7—5 pe sud- 
africanul Ray Moore.

o FOTBAL. — Intr-un meci con- 
tînd pentru preliminariile campiona
tului mondial de fotbal (grupa ame
ricană) la Port au Prince (Haiti) e- 
chipa Haiti a învins cu scorul da
2— 0 (1—0) selecționata S.U.A.

In cadrul pregătirilor pentru 
turneul U.E.F.A. la l'otbal, echipa 
R. D. Germane a întrecut cu 4—0 
(2—0) formația Poloniei.

• BOX. — Federația unională de 
box a stabilit ca la campionatele eu
ropene de la București să deplaseze

Pe litoral

Căsuțe din prefabricate 
de la C. Î.L. Bacău

Ce surprize ne rezervă anul 
acesta litoralul ?

Din multitudinea acestora a- 
legem doar căsuțele ospitaliere 
ce vor intra în fondul turistic 
existent. La Eforie Nord și 
Eforie Sud, pe lingă actualele 
spații, se vcr da în folosință noi 
locuri în căsuțe ce vor contri
bui la diversificarea spațiilor de 
cazare. Realizate de COMBI
NATUL DE INDUSTRIALIZA
RE A LEMNULUI din BACĂU, 
într-un stil arhitectonic speci
fic litoralului, aceste căsuțe vor

liste, cît și cu alte state care doresc 
acest lucru.

Partizană a dezvoltării, diversi
ficării și perfecționării colaborării 
în C.A.E.R., țara noastră se pro
nunță totodată împotriva ideilor 
privind „integrarea" statelor 
C.A.E.R., conferirea unor atribute 
suprastatale acestei organizații, în
ființarea unor organisme su- 
pranaționale, luarea hotărîri- 
lor în temeiul majorității și 
nu al unanimității — idei incom
patibile cu principiile marxism- 
leninismului, ale internaționalis
mului socialist, — principii aflate la

baza relațiilor dintre țările socialis
te. După cum a declarat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea 
sa recentă la Conferința Uniu
nii Asociațiilor Studențești, „Româ
nia dorește să-și aducă contribu
ția Ia găsirea căilor pentru per
fecționarea activității C.A.E.R., 
pentru dezvoltarea colaborării și 
cooperării între țările membre, dar 
nu este partizana integrării și nu 
dorește să participe la organisme 
comune supranaționale. Noi consi
derăm că formele de activitate ale 
C.A.E.R.-ului, cooperarea și cola
borarea între țările membre tre
buie să fie de așa natură îneît 
să favorizeze dezvoltarea în ritm 
susținut a fiecărei țări membre".

Acesta este spiritul în care a 
acționat și înțelege să acționeze 
și pe viitor Republica Socialistă 
România în problemele colaboră
rii și cooperării între țările so
cialiste membre ale C.A.E.R., cît 
și acelea care nu fac parte din 

Bujor Almășan, ministrul minelor, și 
Alexandru Albescu, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior.

Cu acest prilej, au fost discutate 
unele probleme privind posibilitățile 
de dezvoltare a cooperării economice 
și a schimburilor comerciale între 
Romînia și Tanzania.

(Agerpres)

unor Întreprinderi de comerț exterior 
și ai Băncii române de comerț exte
rior, a vizitat întreprinderi de indus
trializare a lemnului și ale indus
triei constructoare de mașini.

★
După amiază, delegația guverna

mentală a Republicii Tanzania a pă
răsit Capitala.

Pe aeroportul Băneasa oaspeții au 
fost salutați de Bujor Almășan, mi
nistrul minelor, de funcționari supe
riori din Ministerul Comerțului Exte- 
rilor și Ministerul Minelor.

(Agerpres)

următoarea echipă (în ordinea celor 
11 categorii) : A. Semenov, V. Zapo- 
rojetz (Novikov), I. Kulaghin, V. So
kolov, N. Krumov, V. Frolov, V. 
Musalimov, V. Tregubov (B. Lagu
tin), V. Tarasenkov, D. Pozniak și 
Al. Vasiuskin.

C ATLETISM. — Proba de sări
tură în lungime din cadrul concursu
lui atletic desfășurat la Knoxville 
(S.U.A.) a revenit lui Ralph Boston 
cu 7,86 m. Campionul olimpic de la 
Ciudad de Mexico, Bob Beamon (re
cordman mondial), s-a clasat pe lo
cul doi cu 7,36 m.

a MOTOCICLISM. — Peste 10 000 
de spectatori au urmărit la Payerne 
(Elveția) concursul internațional de 
motocros contînd pentru campiona
tul mondial (categoria 250 cmc). Vic
toria a revenit deținătorului titlului 
mondial, belgianul Joel Robert,

0 VOLEI. — In ziua a treia a tur
neului final al competiției interna
ționale de volei „Cupa continentelor", 
care se desfășoară în prezent Ia 
Montevideo, echipa U.R.S.S. a învins 
cu 3—2 (13—15, 4—15, 15—3, 15—5,
15—12) reprezentativa Japoniei. In
tr-un alt joc, Cehoslovacia a dispus 
cu 3—0 (15—11, 15—11, 15—6) de Uru
guay. In clasament conduc neînvinse 
echipele U.R.S.S. și R. D. Germane 
cu cite 4 puncte.

oferi oaspeților condiții bune de 
confort cu instalații sanitare de 
apă caldă și rece. Amplasate în
tr-un cadru adecvat, alături de 
ele, oaspeții vor dispune de res
taurante, parcaje-auto, locuri de 
agrement și distracții.

Combinatul de industrializare 
a lemnului din Bacău s-a pro
filat și în producția de căsuțe 
din prefabricate, în serie, desti
nate dotării unor complexe tu
ristice, de odihnă și de trata
ment din tara noastră.

această organizație. Fidelă princi
piilor care stau la baza relațiilor de 
tip nou dintre țările socialiste, sin
gurele care pot asigura o colabo
rare caracterizată prin încredere 
și stimă reciprocă între state su
verane. egale în drepturi, țara 
noastră este hotărîtă să facă și de 
acum înainte tot ce depinde de 
ea pentru asigurarea unei coope
rări trainice, tovărășești, reciproc 
avantajoase cu statele membre 
ale C.A.E.R., cu toate țările so
cialiste, în interesul propășirii fie
cărei țări, al cauzei generale a 
socialismului. Avem convingerea 
că dezvoltarea, pe această bază, a 
colaborării va constitui un factor 
de creștere a prestigiului socia
lismului în întreaga lume.

Corespunzător cerințelor con
viețuirii pașnice între popoare. 
România își va dezvolta, de 
asemenea, ca și pînă acum, le
găturile de colaborare econo
mică și de altă natură cu 
celelalte țări ale lumii, în con
dițiile egalității și avantajului re
ciproc, respectării principiilor in
dependenței și suveranității nați
onale, dreptului fiecărui popor 
de a-și hotărî singur destinele, 
căile dezvoltării sale. Este convin
gerea fermă a țării noastre că a- 
ceasta corespunde cerințelor impe
rioase ale vieții contemporane, in
tereselor creării în Europa și pe 
întreg globul a unui climat al des
tinderii, al securității, al bunei în
țelegeri și vecinătăți, contribuind 
în măsură însemnată la cauza pă
cii și progresului social al po
poarelor.

întreaga activitate internaționa
lă a României socialiste atestă spi
ritul responsabilității cu care par
tidul și guvernul nostru, pornind 
de la interesele și aspirațiile fun
damentale ale poporului român, 
ale cauzei socialismului și păcii, 
acționează pentru întărirea conti
nuă a prieteniei și colaborării cu 
toate țările socialiste, a coeziunii 
întregului sistem socialist mondial, 
pentru creșterea prestigiului și 
forței de atracție a socialismului 
în lume, pentru promovarea aspira
țiilor progresiste ale omenirii con
temporane. j
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DIN IRLANDA DE NORD
© CONFLICTUL ÎN FAZA INTERNAȚIONALIZĂRII ? ® INCI
DENTELE CONTINUĂ © DECLARAȚIA COMITETULUI POLI
TIC AL P.C. DIN MAREA BRITANEE

După cs părea că liniștea a fost 
restabilită în Irlanda de Nord, noi 
scene de violență s-au produs luni 
noaptea la Belfast, unde demonstran
ții au atacat cu grenade de mină 
două posturi de poliție, situate în 
cartierul catolic al orașului.

în același timp, plecarea ministru
lui de externe al Irlandei la O.N.U. 
« adus un element nou, care dă 
alte dimensiuni situației încordate 
din Irlanda de Nord. Hotărîrea gu
vernului Republicii Irlanda de a-1 
informa pe secretarul general ai 
O.N.U., U Thant, despre evoluția 
evenimentelor din Ulster (Irlanda de 
Nord), internaționalizează de fapt con
flictul din această provincie a Rega
tului Unit. Cercuri informate irlan
deze afirmă că guvernul de la Du
blin ar avea intenția să solicite dis
locarea unor forțe ale O.N.U. în 
Irlanda de Nord, susținînd că poliția 
nord-irlandeză nu mai este în mă
sură să mențină ordinea, iar inter
venția trupelor britanice nu poate 
decît să intensifice conflictul. De 
fapt, în opinia guvernului de la 
Dublin preluarea de către trupele 
britanice a controlului în Ulstei’ ar 
reprezenta un „amestec în treburile 
interne ale Irlandei".

încheierea sesiunii pregă
titoare a conferinței, pe plan 
neguvernamental,

Pentru securitate 
și cooperare în Europa

VIENA 22. — Corespondentul A- 
gerpres, P. Scancescu, transmite: în 
zilele d» 19 și 20 aprilie a avut loo 
la Viena cea de-a 20-a sesiune pre
gătitoare a conferinței pentru secu
ritate și cooperare în Europa, care 
va avea loc pe plan neguvernamen
tal în zilele de 10—12 octombrie 
1969 în capitala Austriei. Au parti
cipat reprezentanți ai opiniei pu
blice din 19 țări europene, printre 
care și din România. în apelul a- 
doptat de sesiune se subliniază im
portanța convocării acestei conferin
țe, menite să creeze nu climat pro
pice negocierilor între guverne în 
vederea asigurării securității și coo
perării europene.

NIGERIA

Lupte violente 
in jurul orașului 

Umuahia
UMUAHIA 22 (Agerpres). — Prima 

divizie a forțelor federale nigeriene 
continuă să înainteze spre Umuahia, 
principalul centru politic și admi
nistrativ al Biafrei, transmite agen
ția France Presse, citind surse din 
Lagos — capitala Nigeriei. înainta
rea unităților federale întîmpină însă 
o puternică rezistență din partea bia- 
frezilor, ceea ce face să se creadă că 
Umuahia nu va cădea sub controlul 
federalilor chiar așa de curînd. Atît 
comunicatele de la Lagos, cît și cele 
de la Umuahia confirmă că luptele 
din jurul Umuahiei sînt deosebit de 
violente. Trimisul special al agenției 
France Presse, Francois Mazure, 
transmitea marți de pe aeroportul 
Uli, deținut de biafrezi, că acum 
Umuahia este bombardată de fede
rali. Membrii militari ai guvernului 
biafrez, în frunte cu colonelul Ojuk- 
wu, au rămas însă la Umuahia.

în ultima săptămînă, o dată cu in
tensificarea acțiunilor din cadrul 
ofensivei trupelor federale, au căzut 
localitățile biafreze Uzuakoli, A- 
maokwe, Ahaba, Ngu, Ovim, Ezukwu 
și Bende, îngustînd în acest fel spa
țiul de manevră al trupelor colone
lului Ojukwu.

La Belfast a avut loc marți după- 
amiază o reuniune a guvernului Ir
landei de Nord, prezidată de primul 
ministru, Terence O’Neill, în vederea 
adoptării unor măsuri care să pună 
capăt actualei tensiuni. în timpul dis
cuțiilor, primul ministru O’Neill a 
cerut cabinetului să cadă de acord a- 
supra satisfacerii cererii populației 
catolice de a beneficia de drepturi 
electorale egale cu toți ceilalți cetă
țeni ai Regatului Unit. Dezbaterile 
n-au dus la nici un rezultat practic, 
în urma acestei situații, s-a hotărît ca 
ele să fie reluate miercuri dimineața. 
Adoptarea unor astfel de măsuri ar 
contribui la evitarea manifestațiilor 
și puternicelor incidente interne, 
care numai la sfîrșitul săptămînii 
trecute s-au soldat, după cum s-a a- 
nunțat, cu 200 de răniți și nu
meroase arestări. Agenția France 
Presse, citind surse bine informate 
din Belfast, relatează că în cursul 
ședinței, primul ministru Terence 
O’Neill ar fi făcut cunoscut că în 
cazul cînd această reformă nu va fi 
adoptată va demisiona.

La Londra, Camera Comunelor a 
dezbătut ieri situația din Irlanda 
de Nord. Contrar tuturor tradiții
lor din Palatul Westminster, pre
ședintele Camerei Comunelor a au
torizat pe cel mai tînăr membru, 
deputata nord-irlandeză Bernadette 
Devlin, în vîrstă de 22 de ani, să 
pronunțe discursul inaugural. Ea s-a 
pronunțat împotriva folosirii de 
trupe britanice în Irlanda de Nord. 
Bernadette Devlin a reproșat tot
odată Camerei Comunelor faptul că 
sprijină Partidul Unionist din Ir
landa de Nord. Deputatul laburist 
Paul Rose, președintele delegației 
anglo-irlandeze și vicepreședinte al 
..Campaniei pentru democrație în 
Ulster", a subliniat la rîndul său 
că singura soluție pentru aplanarea 
conflictului din Irlanda de Nord 
este ca tuturor cetățenilor să li se 
acorde drepturi egale.

★

LONDRA 22. — Corespondentul 
Agerpres, L. Rodescu, transmite : 
Intr-o declarație publicată în Mor
ning Star, Comitetul Politic al PC. 
din Marea Brltanie critică hotărîrea 
de a pune la dispoziție trupe bri
tanice pentru „misiuni de pază" în 
Irlanda de Nord. In loc sa adopte 
o poziție în favoarea dreptului popu
lației din Irlanda de Nord de a-și 
exercita libertățile democratice si 
civile — se spune în declarație — 
guvernul. britanic este în mod clar 
de partea liderilor unioniști din 
Ulster care recurg la discriminări 
împotriva minorității catolice si re- 
string libertățile democratice.

VIETNAMUL DE SUD

Acțiuni ale forțelor patriotice 

in delta Mekongului
SAIGON 22 (Agerpres). - în 

cursul nopții de luni spre marți, ac
țiunile forțelor patriotice din Vietna
mul de sud au fost concentrate a- 
supra unor poziții fortificate deținu
te de unitățile militare ale S.U.A. și 
ale administrației saigoneze în delta 
Mekongului. Obiective ale atacurilor 
cu rachete și mortiere lansa
te în ultimele 24 de ore de patrioți 
în această zonă au fost mai ales in
stalațiile militare americano-șaigo- 
neze din împrejurimile orașului Vtnh 
Long și centrul de pregătire militară 
al forțelor saigoneze de la Nha 
Trang.

Noi ciocniri între unitățile Frontu
lui Național de Eliberare și trupele 
inamice au avut loc la 43 kilometri 
de capitala sud-vietnameză, precum 
și în apropierea localității An Hoa, 
la 40 km sud-vest de marea bază a- 
mericană de la Da Nang.

Fortărețele zburătoare americane 
„B-52” au efectuat luni seara și marți 
dimineața noi raiduri la aproxima
tiv 30 kilometri de Saigon, în îm

Alianță rasistă 
colonialistă

BRAZZAVILLE 22 (Agerpres). — 
După vizita întreprinsă de șeful gu
vernului de la Lisabona, Marcello 
Caetano, în coloniile portugheze afri 
cane — Angola, Mozambic și Gui- 
neea-Bissau — Mișcarea Populară 
pentru Eliberarea Angolei (M.P.L.A.) 
a dat publicității un comunicat în 
care denunță alianța dintre oficialită
țile colonialiste ale Portugaliei și au
toritățile rasiste ■ din Republica Sud- 
Africană și Rhodesia, relevată încă 
o dată cu prilejul turneului premie
rului portughez. Această alianță, 
menită să perpetueze exploatarea co
lonială și rasismul pe continentul 
negru, reprezintă totodată o primejdie 
pentru toate țările din centrul și su
dul Africii — subliniază comunicatul 
M.P.L.A. Documentul conține un apel 
adresat statelor africane de a acorda 
un sprijin și mai intens mișcării de 
eliberare națională a populației din 
coloniile portugheze din Africa.

Precizări la Națiunile Unite 
în legătură cu evenimentele 

din Orientul Apropiat
NEW YORK 22 (Agerpres). — 

Secretarul general al O.N.U., U 
Thant, a adresat marți un raport spe
cial Consiliului de Securitate în le
gătură cu situația din zona Cana
lului de Suez. „Consider necesar să 
recurg la procedeul neutilizat al u- 
nui raport special al secretarului ge
neral către Consiliul de Securitate 
pentru a atrage atenția membrilor 
Consiliului asupra situației din sec
torul Canalului de Suez, situație care, 
după părerea mea, este gravă".

Eforturile observatorilor Națiunilor 
Unite pentru încetarea rapidă a fo
cului se soldează cu un succes re
lativ, constată U Thant.

„în asemenea împrejurări, mi se 
pare că singura concluzie care se 
degajă este de a constata că înce
tarea focului, ordonată de Consiliul 
de Securitate, a devenit aproape to
tal ineficientă în sectorul Canalului 
de Suez, și că în acest sector există 
în mod .virtual o stare de război ac
tiv, așa cum indică de altfel și ra
poartele observatorilor sus-mențio-

prejurimile orașului Tay Ninh și în 
provincia Long Khanh, lansînd mari 
cantități de bombe.

★

Un număr de 250 conducători ai 
asociațiilor studențești din S.U.A. au 
remis președintelui Richard Nixon 
a declarație în care protestează îm
potriva continuării războiului din 
Vietnam si afirmă hotărîrea lor de 
a nu servi în forțele armate atît 
timp cît acest război va continua. 
Studenții, aparținînd unor asociații 
de diferite tendințe, au afirmat că 
„NU POT PARTICIPA LA UN 
RĂZBOI PE CARE ÎL CONSIDE
RA IMORAL SI NEDREPT". „Ex
primăm în mod public si colec
tiv — au adăugat ei — intenția 
noastră de a refuza înrola
rea în forțele armate si de a aiuta 
pe cei care vor hotărî să se opună 
efectuării serviciului militar'1. Pe 
de altă parte, într-o scrisoare care 
însoțește această declarație, studen
ții au adus la cunoștința președin
telui Nixon preocuparea lor față 
de lipsa de progrese realizată în 
căutarea păcii.

In Italia a avut loc zilele trecute o grevă generală a peste 1,5 milioane de 
salariați din sectorul public. Timp de 24 de ore, greva a paralizat, traficul 
feroviar, activitatea serviciilor poștale și telefonice, precum și a birourilor 
administrației de stat. în fotografie: Gara centrală din Roma blocată de 

trenuri, ca urmare a grevei muncitorilor feroviari

BOLIVIA

Sub semnul

nați“, se apreciază în raportul secre
tarului general al O.N.U., U Thant

Pe de altă parte, surse de la 
O.N.U., citate de agenția Reuter, au 
indicat că reprezentanții celor patru 
mari puteri au subliniat, în cursul 
reuniunii lor de luni, necesitatea 
unei soluții urgente a conflictului din 
Orientul Apropiat. Sursele au de
clarat că adjuncții ambasadorilor la 
O.N.U. ai Franței, Marii Britanii, 
S.U.A. și U.R.S.S. elaborează în 
prezent un raport privind problema 
refugiaților palestinieni. Ambasadorii 
continuă studierea răspunsurilor date 
de Israel, Iordania și R.A.U. la 
chestionarul ce le-a fost remis luna 
trecută de Gunnar Jarring, repre
zentantul secretarului general al 
O.N.U. în Orientul Apropiat.

★

AMMAN. — Avioane israeliene 
au bombardat marți dimineața re
giunea iordaniană Ilmazar, în dis
trictul Karak, precum si împrejuri
mile localității Irbid, a .declarat 
un purtător de cuvînt al armatei 
iordaniene. El a precizat, totodată, 
că unitățile iordaniene antiaeriene 
au intrat în acțiune doborind două 
avioane inamice.

TEL-AVIV. — Aviația israeliănă 
a bombardat marți dimineața două 
stații de radar amplasate în teri
toriul iordanian, precum și două 
baze ale foițelor de guerilă pa
lestiniene, situate, de asemenea. în 
Iordania, a anunțat un purtător de 
cuvînt al comandamentului militar 
de la Tel-Aviv. Purtătorul de cuvînt 
a menționat, totodată, că unitățile 
antiaeriene iordaniene au doborît 
un avion israelian.

Măsuri pentru normalizarea 
vieții interne în Pakistan

CÂRACI 22 (Agerpres). — Preșe
dintele Pakistanului, generalul 
Yahia Khan, care efectuează o că
lătorie prin țară, a declarat marți, 
la sosirea sa la Lahore, că „în Pa
kistan vor avea loc alegeri genera
le îndată ce condițiile interne vor 
permite aceasta". Observatorii po
litici subliniază că această declara
ție a președintelui țării privind or
ganizarea alegerilor generale este 
făcută în momentul în care se în
registrează reluarea unor activități 
politice in Pakistan, afectate de in
troducerea legii marțiale.

Pe de altă parte din Caraci se 
anunță că guvernul militar al Pa

viitoarelor alegeri 

prezidențiale

LA PAZ 22 (Agerpres). — Pre
ședintele Boliviei, generalul Rene 
Barrientos, a declarat că nu va 
sprijini nici un candidat la alege
rile prezidențiale din iunie 1970 și 
consideră orice dezbatere în legă
tură cu aceste alegeri ca fiind pre
matură. Declarațiile lui Barrientos 
au fost făcute în momentul cînd 
scena politică boliviană pare con
fuză și succesorul său posibil, ge
neralul Alfredo Ovando Candia. 
comandantul. forțelor armate, nu a 
indicat încă dacă își va prezenta 
candidatura.

Referindu-se la știrile, potrivit 
cărora fostul președinte, Victor 
Paz Estenssoro, intenționează să 
candideze Ia alegerile din 1970, 
Barrientos a declarat că „dacă
Estenssoro va cîștiga alegerile, îi 
voi remite puterea". Cu toate a- 
cestea. potrivit relatărilor agenției 
Prensa Latina, guvernul bolivian 
face tentative pe calea justiției de 
a împiedica revenirea în țară a 
lui Paz Estenssoro, care trăiește 
în prezent în exil.

kistanului va desemna în curînd 
un comitet special care va fi însăr
cinat să ancheteze toate cazurile de 
corupție. Măsurile pentru combate
rea corupției vor fi aplicate și la 
nivelul consiliului de administrație, 
al guvernatorilor de provincii și 
altor înalți demnitari.

Referindu-se la aceste hotărîri, 
observatorii politici consideră că, 
după campania de șase luni lansa
tă de opoziție împotriva fostei ad
ministrații a lui Ayub Khan, căreia 
i s-a reproșat că nu a luat măsurile 
necesare pentru combaterea corup
ției, actualul guvern pakistanez do
rește să evite critici similare.

Dezbaterile din Comitete 
celor 18 stele 

pentru dezarmare
GENEVA 22. — Corespondentul

Agerpres, Horia Liman, transmite: 
în ședința de marți a Comitetului ce- 
loi 18 state pentru dezarmare, șeful 
delegației braziliene Sergio Frazao, a 
relevat primejdii „accentuării escala
dei atomice" exprimîndu-și neliniștea 
în legătură cu construcția de noi arme 
și sisteme militare care periclitează 
pacea și securitatea internațională. El 
a subliniat importanța folosirii ener
giei nucleare în scopuri pașnice ca o 
contrapondere a tendințelor de înar
mare. Insistînd asupra obiectivului 
principal al conferinței — dezarmarea 
generală și totală —, vorbitorul a afir
mat că în acest sens s-au realizat pro
grese minime. El a reliefat valoarea 
politică și practică a tratatului latino- 
american de creare a unei zone denu- 
clearizate, afirmînd că aceasta consti
tuie, totodată, o garanție a securității 
acestor regiuni.

Șeful delegației sovietice, A. Roșcin, 
a declarat că accelerarea cursei înar
mărilor se datorește N.A.T.O. care a 
întreținut tot timpul o atmosferă de 
tensiune între state. El a evocat pro
punerile făcute de U.R.S.S. în vede
rea dezarmării generale și totale, men- 
ționînd că aceasta ar constitui o bază 
constructivă de discuție. Cum, însă, 
puterile occidentale s-au opus planu
lui sovietic de dezarmare, a afirmat 
vorbitorul, comitetul s-a aflat în situa

î *
! AGENDĂ ECONOMICĂ !

Campanie antimflațio- ■ 
nisîă în S.U.A. <

Dosar monetar la reu- 
niunea C.E.E.

I In cursul reuniunii de luni, 
i de la Bruxelles, miniștrii de
' finanțe ai țărilor membre ale
i Pieței comune au analizat pla-

nul de coordonare propus de 
( Comisia Executivă a C.E.E.,
i precum și problemele finan-
' ciare care confruntă în pre-
l zent guvernele „celor sase".

Printre propunerile planului 
) prezentat miniștrilor de tinan-
l te de Comisia Executivă se află
' si aceea a creării unui meca-
l nism comunitar pentru coordo-1 narea politicii economice și, a
) cooperării monetare în cadrul
l comunității, care ar cuprinde
* si „asistența monetară" Pe ter-
\ men scurt, asigurată partene-
i rilor care s-ar afla în dificul-
) tate. Planul a suscitat unele o-
i biecții din partea reprezentan-
.’ tilor Italiei, Belgiei, Olandei și

Republicii Federale a Germa- 
i niei, în timp ce Franța s-a a-
) ratat în general favorabilă, de
i data aceasta, propunerilor fă-
, cute de Comisia Executivă. 

Astăzi este sărbătoarea națională a Israelului — 21 de ani de la consti
tuirea statului. In fotografie : vedere din Tel-Aviv

ția de a aborda măsuri colaterale. 
A. Roșcin a analizat proiectul propus 
de U.R.S.S. în 1962, evidențiind în
semnătatea prevederilor sale pentru 
desăvîrșirea dezarmării generale și to
tale. El a arătat că măsurile colate
rale ar putea facilita apropierea de 
obiectivul final al dezarmării gene
rale și totale.

Reprezentanta Suediei, Alva Myrdal, 
s-a ocupat de pioblema interzicerii 
militarizării fundului mărilor și ocea
nelor, cerînd comitetului să clarifice 
o serie de aspecte tehnice pe care le 
ridică un eventual tratat. Ea a pre
cizat că orice acord trebuie să excludă 
folosirea în scopuri militare a fun
dului mărilor și să asigure un con
trol eficient.

Conducătorul delegației italiene, 
Roberto Caracciolo, a făcut precizări 
cu privire la documentele de lucru 
prezentate, declarînd că activitatea 
comitetului ar trebui să se bazeze pe 
un program organic de dezarmare. 
Amintind că necesitatea unui aseme
nea program organic s-a făcut simțită 
încă în 1961 și 1962, el și-a manifestat 
regretul că comitetul s-a ocupat, to
tuși, de măsurile colaterale separate, 
îndepărtîndu-se de obiectivul princi
pal. Astfel, a încheiat delegatul ita
lian, proiectul de lucru prezentat ar 
fi menit să deschidă calea unui schimb 
de vederi profitabil.

Propunerea de reformă fis
cală a președintelui Nixon 
înaintată Congresului S.U.A. 
este considerată de observato
rii de presă ca o etapă impor
tantă a luptei antiinflaționiste 
declanșate de noua adminis
trație. Potrivit acestui proiect 
de reformă, va fi anulată scu
tirea de impozite de 7 la sută 
de care beneficiază-întreprin
derile în .domeniul investiții
lor. Această măsură tinde să 
frîneze ritmul de creștere net 
inflaționist al investițiilor și, 
în același timp, va aduce tre
zoreriei un vărsămînt anual 
suplimentar de 3 miliarde do
lari. Șeful executivului a pro
pus ca suprataxa fiscală de 10 
la sută asupra impozitelor 
masei largi de contribuabili 
să fie redusă la 1 ianuarie 
1970 la jumătate.
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Cu barca peste... pod. Din cauza ploilor abundente din ultimele zile, nive
lul rîului Appelle (America de Nord) s-a ridicat într-atît, încît trecerea de pe 

un mal pe altul a fost posibilă doar pe această cale

agențiile de presă transmit:
Noul buget al Marii Bri

tanii a fost aprobat luni seara de 
Camera Comunelor cu o majoritate de 
69 de voturi (322 pentru și 253 îm
potrivă). După cum s-a mai anunțat, 
acesta prevede creșterea cu 340 de mi
lioane de lire sterline a cheltuielilor 
bugetare anuale.

SOFIA 22. — Corespondentul 
Agerpres, Gh. leva, transmite : 
Comitetul bulgar pentru înțele
gere reciprocă și colaborare în 
Balcani a dat publicității o de
clarație în care își exprimă spri
jinul deplin pentru ideea convo
cării unei conferințe în proble
mele securității și colaborării 
europene. în declarație se ex
primă sprijinul pentru orice ini
țiativă îndreptată spre transfor
marea Balcanilor într-o zonă 
denuclearizată, o zonă a păcii, 
relațiilor de bună vecinătate, co
laborare și înțelegere reciprocă.

Secretarul general al O.N.U., U Thant, va întreprinde 
începînd de joi un turneu în unele țări din Europa. Prima 
escală o va face la Londra, unde se va întîlni cu ministnil de externe britanic, 
Michael Stewart, și va lua cuvîntul la o adunare a Asociației britanice pentru 
Națiunile Unite. El va pleca apoi la Roma, pentru a prezida, intre 28 și 30 
aprilie, lucrările sesiunii anuale a Comitetului de coordonare a Instituțiilor spe
cializate ale O.N.U. Tot în Italia, U Thant va face o rizită oficială, în cursul 
căreia va fi primit de președintele Giuseppe Saragat și va ivea întrevederi cu 
primul ministru, Mariano Rumor, și cu ministrul de sxteme, Pietro Nenni. în 
cadrul aceluiași turneu, U Thant va sosi la Geneva, pentru a asista la o ceremo
nie consacrată celei de-a 50-a aniversări a „Societății națiunilor", unwind să se 
înapoieze la New York în seara zilei de 6 mai.

Ambasadorul Republicii Socialiste România în Malta, 
ing. Cornel Burtică, a fost primit marți de guvernatorul general al Maltei, Sir 
Maurice Dorman, în legătură cu plecarea sa definitivă din această țară. Cu acest 
prilej a avut loc o convorbire cordială. De asemenea, primul ministru al Maltei, 
Georg Borg Olivier, l-a primit pe ambasadorul României într-o vizită de rămas 
bun.

Președintele Republicii
Italia, Giuseppe Saragat, a sosit la 
Londra, într-o vizită oficială, la 22 
aprilie. în capitala Marii Britanii, 
președintele Italiei va avea întrevederi

cu primul ministru, Harold Wilson, și 
cu membri ai guvernului englez. Cu 
acest prilej vor fi abordate probleme 
de interes comun, precum și diferite 
aspecte în legătură cu cererea Angliei 
de a intra în Piața comună.

în largul coastelor Nor
vegiei au început luni seara 
manevre militare navale ale 
N.A.T.O., a anunțat un purtător de 
cuvînt militar al Alianței atlantice. La 
aceste manevre participă 50 de nave 
militare iparținînd Statelor Unite, Ma
rii 3ritanii, R. F. a Germaniei, Olan
dei, Danemarcei și Norvegiei. Mane
vrele vor dura pînă la 2 mai.

Ministrul poștelor și tele
comunicațiilor al României, 
Mihai Bălănescu, a sosit la Belgrad 
într-o vizită la invitația Consiliului 
de poștă și telecomunicații din 
R.S.F.I.

Un acord privind furni
zarea de arme engleze ar
matei libiene a fost semnat ,;i 
Tripoli de ministrul apărării al Libiei, 
Ubeidi, și reprezentantul Ministerului 
Apărării al Marii Britanii, John Morris.

O expediție braziliană, alcă
tuită din trei persoane, .urmează 
să părăsească orașul Rio de Ja
neiro, plecînd spre junglele din 
statul Mato Grosso, pentru a în
cerca să stabilească contacte 
prietenești cu un trib de indieni 
primitivi din această zonă. In
dienii Tapaiuna, cunoscuți și 
sub denumirea de „buze de 
lemn", deoarece în buzele lor 
sînt introduse inele din lemn, 
trăiesc într-o rezervație amenin
țată de invazia latifundiarilor 
albi, vînătorilor, căutătorilor de 
cauciuc și aventurierilor de tot 
felul. Expediția se va deplasa 
cu bărcile pe fluviul Arinos pînă 
la Insula Trincheiras, unde își 
va stabili baza. Din expediție fac 
parte, de asemenea, un etnolog 
și un medic.

Dacă acțiunea se va solda cu 
un succes, în zona respectivă 
va fi instalat un post perma
nent de asistență al Fundației 
naționale pentru indieni. Băști
nașii vor fi învățați să folosească 
uneltele agricole, vasele de gă
tit și vor fi vaccinați împotriva 
bolilor transportate de oamenii 
albi, față de care ei nu sînt 
imuni.
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