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Urgențe in 
agricultură
• ÎNCHEIEREA ÎNSĂ- 

MÎNȚĂRII PORUMBU
LUI Șl PLANTĂRII 
CARTOFILOR PE UL
TIMELE SUPRAFEȚE 
DESTINATE ACESTOR 
CULTURI

• CULTIVAREA OREZU
LUI PE ÎNTREAGA SU
PRAFAȚĂ PREVĂ
ZUTĂ

• PLANTATUL LEGU
MELOR ÎN CÎMP

• EFECTUAREA EXEM
PLARĂ A LUCRĂRI
LOR DE ÎNTREȚINERE

Din cauza condițiilor climati
ce din această primăvară, semă
natul culturilor s-a prelungit și 
în cursul lunii mai'. Rînd pe 
rînd, majoritatea județelor au 
anunțat încheierea semănatului. 
Ca urmare a măsurilor tehnice 
și organizatorice luate, a mun
cii harnice a lucrătorilor de 
pe ogoare s-au realizat în în
tregime suprafețele prevăzute a 
se cultiva cu sfeclă de zahăr, 
iar cele cu floarea-soarelui au 
fost depășite cu 5 700 hectare. 
La porumb mai sînt de semă
nat circa 100 000 ha teren, care, 
în parte, continuă să aibă exces 
de umiditate, este inundat sau 
a fost cultivat cu plante fura-? 
jere pentru masă verde. Cele 
mai mari suprafețe .neînsămîriț- 
țate încă cu porumb sînt în ju
dețele Brăila, Cluj, Dolj, Ialo
mița, Olt, Teleorman, Timiș, 
Vaslui și Vîlcea. De asemenea, 
mai sînt de plantat 9 000 ha cu 
cartofi, din care 2 840 ha în ju
dețul Suceava, 2 400 ha în jude
țul Harghita etc. Este necesar 
să fie luate măsuri în vederea 
realizării în întregime a tutu
ror suprafețelor care urmează 
să se cultive cu diferite culturi.

O mare atenție trebuie acor
dată realizării în întregime a 
tuturor suprafețelor prevăzute a 
se cultiva în acest an cu orez, 
plantă agricolă de mare însem
nătate pentru economia țării și 
care se însămînțează tocmai în 
această perioadă. Pînă în pre
zent, semănatul orezului s-a fă
cut pe 85 la sută din suprafețe 
în întreprinderile agricole de 
stat și 53 la sută în cooperati
vele agricole. Suprafețe mai 
mari de semănat cu orez sînt 
în întreprinderile agricole din 
județul Brăila (realizat 63 la sută 
din plan) și în cooperativele 
agricole din județele Galați (rea
lizat 4 la sută din plan), Brăila 
(15 la sută), Buzău (29 la sută), 
Olt (34 la sută), Prahova (44 la 
sută). Ialomița (49 la sută), Te
leorman (49 la sută) etc. Se
mănatul orezului a întîrziat și 
datorită faptului că nici pînă la 
această dată nu s-au . încheiat 
lucrările de amenajare a noilor 
orezării. Din cele 1493 ha s-au
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conducătorii de partid și de stat ai 
Uniunii Sovietice și ai Republicii 
Socialiste România, la 16 mai au 
plecat la Moscova într-o vi
zită de prietenie tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al C.C. 
al P.C.R., președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, și Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului de 
Miniștri. Au plecat, de asemenea, 
tovarășii Ilie Verdeț, membru al 
Comitetului Executiv,'al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R., 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri. Manea Mănescu, mem
bru al Comitetului Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, Vasile Vlad, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
șeful secției relații externe a C.C. 
ai P.C.R.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, 
au fost prezenți tovarășii Gheorghe 
Apostol, Emil Bodnaraș, Chivu 
Stoica, Paul Niculescu-Mizil, Virgil 
Trofin, Maxim Berghianu, Florian 
Dănălache, . Constantin Drăgan, 
Janos Fazekas, Petre Lupu, Gheor
ghe Rădulescu, Gheorghe Stoica, 
Vasile Vîlcu, Ștefan Voitec, Iosif 
Banc, Petre Blajovici, Emil Drăgă- 
nescu, Mihai Gere, Dumitru Popa,

★

La Moscova, pe aeroportul Vnu
kovo, înalții oaspeți au fost întîm- 
pinați de tovarășii L. I. Brej nev, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
A. N. Kosîghin, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Consiliului de Miniștri ai 
U.R.S.S., K. F. Katușev, secretar al 
C.C. al P.C.U.S., V. N. Novikov, 
membru al C.C. al P.C.U.S., vice-

Dumitru Popescu, Vasile Patilineț, 
vicepreședinți ai Consiliului de 
Stat și ai Consiliului de Miniștri, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai Con
siliului de Stat și ai guvernului, 
conducători ai instituțiilor centrale 
și ai organizațiilor obștești.

Au fost de față A. V. Basov, am
basadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai ambasadei.

★

președinte al Consiliului de Mi
niștri, A. A. Gromîko, membru al 
C.C. al P.C.U.S., ministru al afa
cerilor externe, K. V. Rusakov, 
membru al Comisiei Centrale de 
revizie a P.C.U.S., și alte persoane 
oficiale.

Au fost de față ambasadorul Ro
mâniei la Moscova, Teodor Mari
nescu, și membri ai ambasadei.

(Contînnare în pag. a IlI-a)

Necesitățile Impuse de dezvoltarea 
economiei naționale, în anii de după 
eliberarea țării, au dat o deosebită 
amploare problemelor legate de pro
ducția și utilizarea rațională a ener
giei. încă la Conferința Națională 
a Partidului Comunist Român, din 
anul 1945, s-a subliniat importanța 
electrificării, iar în anul 1950 s-a tre
cut la elaborarea primului plan de
cenal de electrificare a țării. înte- 
meindu-se pe experiența acumulată 
în îndeplinirea acestui plan, Con
gresul al IX-lea al P.C.R. a aprobat 
un nou și amplu program de per
spectivă, pe o durată de 10 ani, de 
valorificare a surselor energetice 
și de electrificare a țării, program 
care este în curs de înfăptuire.

Se poate aprecia că, de-a lungul 
anilor construcției socialiste, partidul 
și statul nostru au acordat un loc 
primordial dezvoltării ramurii ener
giei electrice, în vederea asigurării 
avansului energetic necesar indus
trializării susținute a țării, avîntuluî 
economiei naționale. Concomitent cu 
fondurile mari de investiții alocate 
pentru dezvoltarea bazei energetice, 
pentru construcția de noi centrale 
termo și hidroelectrice, pentru extin
derea și modernizarea rețelelor elec
trice, o atenție deosebită s-a acordat 
dezvoltării cercetării științifice în 
domeniul energeticii. .

Pentru efectuarea cercetărilor de

Acad. Remus RÂDULEȚ 
vicepreședinte al Academiei 

directorul Institutului de energeticâ 
al Academiei Republicii Socialiste 

România

energetică, a luat ființă, la sfîrșitul 
anului 1948, Institutul de energetică 
al Academiei. El cuprinde astăzi 4 
secții de cercetare — economia ener
getică și electroenergetica, termoe- 
nergetica proceselor ciclice, precum 
și termoenergetica proceselor acicli
ce, electronica și automatica în ener
getică — în care lucrează 120 de spe
cialiști.

Spicuind din realizările institutu
lui — a cărui sesiune de comunicări 
științifice, consacrată împlinirii a 20 
de ani de activitate s-a încheiat 
ieri — aș releva faptul că cercetările 
sale privitoare la economia energe
tică au condus în domeniul inventa
rierii purtătorilor noștri de energie 
la elaborarea a două importante a- 
tlase ale surselor energetice ale tării, 
care constituie instrumente esențiale 
în munca de planificare : „Atlasul 
resurselor hidroenergetice", realizat 
în colaborare cu Comitetul de Stat al

r
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al creației
Opera de artă are 

doi timpi istorici. 
prezentul în care se 
zămislește si în care 
acționează în primul 
rînd și 
Tudor Vianu inaugura 
cîndva un curs uni
versitar cu o prele
gere care se chema 
Despre vremelnicia și 
eternitatea artei. Da- 
că-l citim încă pe Di- 
mitrie Cantemir sau 
pe Odobescu înseam
nă că opera lor are 
și va avea acest al 
doilea timp. Eternita
tea. cinci e vorba de 
artă, nu-i decît un 
prezent perpetuu. Sau, 
o operă are si timp 
etern, pentru că fie
care evocă vede în 
ea si un semn al pre
zentului, 
deci. pe 
oricită grijă am avea 
ca să-l vedem cu 
ochii contemporanilor 
lui. nu-l putem citi 
decît cu ochii prezen
tului. cu aceiași ochi 
care urmăresc imagi
nile mediului nostru 
de civilizație, cu ace-

eternitatea.

Citindu-l. 
Cantemir.

d® Gheorghe 
SUCIU

iași ochi care au 
zut chipul lunii 
mat de la o sută 
kilometri. Dind o
decată de valoare des
pre scrierile lui. cu 
atît mai mult această 
judecată, trebuie să 
fie. este una care va
lorifică prin 
actualității.

Ocupîndu-ne 
scriitorii vechi 
dind judecăți 
ei. sîntem
profund actuali.

Dacă toate operele 
care și-au dovedit vi
talitatea în 
într-un fel 
legături cu 
și un mesaj 
pere scrise
istorici diferiți, cu a- 
tît mai mult trebuie 
să fie actuale cele 
compuse în' timpul

prisma

de 
astăzi, 
despre 

actuali.

timp au. 
sau altul, 
prezentul 
actual, o- 
în timpi

Apelor și cu Ministerul Energiei E- 
lectrice, și „Atlasul resurselor ter- 
moenergetice", elaborat în colabo
rare cu Comitetul Geologic, cu Mi
nisterul Minelor și Ministerul Petro
lului și Chimiei. Metodele pe care 
le-am dezvoltat pentru normarea 
consumurilor specifice de energie au 
fost predate producției și au fost 
corelate cu problemele predetermi
nării necesarului de energie pe eco
nomie și pe ramuri industriale, în 
vederea creării bazelor planificării 
în energetică. O metodă originală 
de optimizare a bilanțurilor energe
tice a fost experimentată pe două 
bilanțuri anuale ale tării noastre, 
în colaborare cu Comitetul de Stat 
al Planificării. Vom trece acum la 
stabilirea experimentală a unui bi
lanț energetic optim, general, de per
spectivă, ceea ce va duce la realiza
rea unor importante economii anua
le. De asemenea, metodele pe care 
le-a elaborat institutul pentru opti
mizarea structurii sistemului ener
getic național au fundamentat știin
țific planificarea și dezvoltarea aces
tui sistem.

Cercetările în domeniul electro- 
energeticii au avut drept rezultat 
stabilirea unei metode generale 
de analiză nodală a comportării 
rețelelor electrice, care face posibilă 
vizualizarea pe ecrane a comportării 
rețelelor, metodă apreciată șl peste 
hotare. în prezent, în cadrul angaja
mentelor luate ca răspuns la che
marea celor trei institute din secto
rul 7 al Capitalei, lucrăm la defini
tivarea echipamentului necesar apli
cării metodei în nodul Craiova, cu 
sprijinul unor institute ale Ministe
rului Energiei Electrice și al Insti
tutului politehnic București.

în problemele analizei comportării 
marilor mașini -generatoare sincrone 
ca elemente ale sistemelor energe
tice și a transformatoarelor electri
ce în cadrul acestor sisteme sau în 
regimul lor în scurt-circult brusc, 
s-au folosit procedee moderne de 
cercetare, ca reprezentarea lor ne 
micromodele și pe calculatoare. De 
asemenea, s-au elaborat metode de 
prelucrare statistică a unor date ex
perimentale ce pot fi culese din sis
teme în condiții de funcționare nor
mală. Institutul a desfășurat și cer
cetări urmate de realizări în dome
niul mașinilor electrice parametrice, 
cu mișcare rectilinie alternativă, bre
vetate și convenabile pentru anumite 
acționări electrice.

Cercetări fundamentale pentru 
crearea unei rezerve științifice de 
viitor au dus la stabilirea unei teorii 
în care s-a arătat șl verificat apoi 
experimental că în regimurile tran
zitorii rapide, comportarea circuite
lor electrice ce conțin conductoare 
masive și a liniilor electrice lungi în 
prezenta solului poate fi redată nu
mai de parametri noi, diferiți de ce! 
clasici constanți șl anume dependent! 
de timp, care au putut fi calculat! 
în cazurile importante pentru apli
cațiile practice.

Totodată, cercetările !n domeniile 
electronicii șl automaticii aplicate în 
energetică — și în special cele pri
vitoare la calculatoarele electronice 
— s-au soldat cu rezultate bune. 
Cercetările de automatică s-au des
fășurat în direcțiile teoriei oscilațiilor 
și a comutației, ale metodelor nume
rice de calculul sistemelor automate, 
de programare a calculatoarelor elec-

Pe oeroportul Vnukovo, din Moscovo

CU PRIVIRE LA VIZITA ÎN U.R.S.S.I
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se 
la 
e-

nostru. Faptul că 
poartă încă discuții 
această chestiune, 
videntă prin însăși 
natura operei de artă, 
se datorează, 
părerea mea. 
confuzii care se 
încă din 
discuției. Se spune, si 
se poate spune, des
pre o carte că ea nu 
e actuală cu 
a fost scrisă 
noastre. Dar 
ceasta, care 
tuală. mă întreb, 
cumva operă de artă 7 
O operă care nu ri
dică în substanța ei, 
prin miiloacele ei 
specifice, actualitatea 
în care se zămislește, 
înseamnă că e născu
tă în seră, mediul ei 
de naștere nu-i viata 
si universul, în tul
pina ei nu curg seve, 
în frunza ei clorofila 
nu-si împlinește mi
raculosul proces al fo- 
tosintezei. Asemenea

după 
unor 

tac 
premisele

toate că 
în zilele 
cartea a- 
nu-i ac- 

e

(Continuare 
în pag. a IV-a)

(Continuare în pag. a Vil-a)

NU EXISTĂ
DOUĂ CODURI PENALE!

neața ; Sasu, însoțit de o cunoștință, 
vine la cabana unde locuiau cele 
două și începe din nou să implore 
iertare pentru Iancu (implicit și pen
tru sine, deoarece, chestiunea luînd 
proporții, s-ar fi aflat că și-a pe
trecut timpul liber la băutură). 
Cunoștința lui Sasu, un mare ama
tor de fotbal, îi ține isonul. Consem
năm aici o replică a lui E. :

— Ascultă... dumneata care mă 
rogi să-1 iert pe Iancu... dacă lucrul 
ăsta s-ar fi întîmplat soției sau su
rorii dumitale. la fel ai fi vorbit ?

A CONDUCĂTORILOR DE PARTID
Șl DE STAT Al ROMÂNIE

Pe baza acordului comun dintre 
conducătorii de partid și de stat ai 
Republicii Socialiste România și ai 
Uniunii Sovietice, în ziua de 16 
mai, la Moscova a avut loc o întîl- 
nire între tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, și to
varășii Leonid Brejnev, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., Alexei 
Kosîghin, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C.U.S., președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.

La întîlnire au participat din

partea română tovarășii Ilie Ver-
• deț, membru al Comitetului Exe

cutiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Manea 
Mănescu, membru al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, Vasile Vlad, membru supleant 
al C.C. al P.C.R., șeful secției re
lații externe a C.C. al P.C.R., și 
Teodor Marinescu, ambasadorul 
Republicii Socialiste România în 
U.R.S.S.

Au participat, de asemenea, din 
partea sovietică tovarășii K. F. 
Katușev, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., V. N. Novikov, membru 
al C.C. al P.C.U.S., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, A. A. 
Gromîko, membru al C.C. al 
P.C.U.S., ministrul afacerilor ex
terne al U.R.S.S., K. V. Rusakov,

membru al Comisiei Centrale d® 
revizie a P.C.U.S., șef de secție la 
C.C. al P.C.U.S.

în cad’-ul întîlnirii, care s-a des
fășurat într-o atmosferă tovără
șească, a avui loc un schimb de 
păreri, multilateral, sincer, 'în 
probleme de interes reciproc, pri
vitoare la mișcarea comunistă șl 
muncitorească mondială și la pro
bleme ale situației internaționale, 
inclusiv la sarcinile luptei pentru 
pace și securitate în Europa. Păr
țile au analizat, de asemenea, pro
bleme ale relațiilor bilaterale din
tre U.R.S.S. și Republica Socialis
tă România și au reafirmat hotă- 
rîrea lor de a întări relațiile de 
prietenie sovieto-române.

Biroul Politic al C.C. al P.C.U.S. 
și guvernul U.R.S.S. au oferit un 
prînz în cinstea conducătorilor do 
partid și de stat români.

PLECAREA DIN MOSCOVA

VOM VORBI despre multe lucruri 
neplăcute în acest articol ; neplă
cute în sine, neplăcute prin amă
nunte, prin consecințe, lucruri ce 
aduc cu ele o jenă mal mult decît 
firească. Vom ocoli, vom căuta_ din 
toate puterile să ocolim o seamă de 
amănunte care — deși importante — 
lînt, totuși, mult prea neplăcute pen
tru a fi încredințate tiparului și vom 
da deoparte altele care ar leza pu
doarea unor oameni nevinovați. Ne 
cerem, totuși, anticipat, scuze pen
tru unele pasaje pe care nu avem 
cum să le trecem sub tăcere. Viața nu 
este totdeauna o splendidă alee cu 
trandafiri într-o seară de mai...

...Intr-o seară de ianuarie, sîm
bătă 25 ianuarie 1969, două femei 
(E. și P., funcționare în București) 
ce-și petreceau concediul la Poiana 
Brașov se duc Ia restaurantul „Sura 
Dacilor" să bea o cafea. Sînt acos
tate de doi tineri, ele refuză să le 
răspundă, intră în restaurant, se 
așează la o masă, tinerii iau loc la 
aceeași masă și comandă vin. Fe
meile își beau cafelele și după o 
vreme dau să plece.

— Am avut proasta inspirație — 
na spune E. — să ies din local. Tre- 
cînd prin curte am fost ajunsă de 
unul din tineri. (Dar să le spunem 
numele : fotbaliștii Iancu și Sasu de 
la „Farul" Constanța — echipă ce se 
afla în cantonament la Poiana Bra- 
țov. Urmăritorul este Iancu).

— A început să-mi spună... Am 
deschis gura să țip dar mi-a dat un 
pumn în maxilar. (Iși scoate oche
larii și își șterge lacrimile. O femeie 
de 38 de ani. Nici astăzi, după aproa
pe patru luni, nu poate povesti în- 
tîmplarea fără să tremure). Am că
zut grămadă. A încercat să mă vio
leze. Am leșinat. Am ajuns iar afară 
și am început să mă spăl de sînge cu 
zăpadă.

Iancu se întoarce în restaurant.
— Unde e duduia ? — îl întreabă

ancheta socială

Sasu. Iși cunoștea coechipierul șl — 
probabil — bănuia ceva.

— Ii e rău — îngaimă Iancu.
P. se duce imediat să-și ajute co

lega. Iancu iese după ea, Sasu după 
Iancu. P. dă peste E. :

— Ce e ? Ce s-a întîmplat 7
— M-a bătut... — dar P. nu apucă 

să audă răspunsul fiindcă Iancu în
cepe să o lovească și pe ea.

— Domnule, nu-l lăsa să facă ce 
a făcut și cu mine — strigă E.

P. era căzută jos. Sasu reușește să 
o scoată pe P. din mîinile bestiei dez

lănțuite. (Ne facem datoria subli
niind că — exceptînd acostarea — 
Sasu a avuț o purtare corectă. Dacă 
nu era el, lucrurile puteau lua o în
torsătură și mai gravă. Facem asta 
deoarece a existat ici-colo tendința 
de a-i pune în aceeași oală. Ceea ce 
n-ar fi conform adevărului).

Cele două femei se întorc în 
restaurant, își iau paltoanele și dau 
să plece. Fotbaliștii — după ele. 
Iancu din obișnuință, Sasu implo- 
rîndu-le să uite accidentul. Dar 
„uitaseră" să plătească trei sticle de 
vin (P. și E. plătiseră cafelele). 
Chelnerii o iau la fugă după ei și 
îi aduc înapoi din curte. Șeful or
chestrei plătește în locul lor. Pleacă 
din nou ; femeile tremură, sînt în
grozite. Sasu pledează, imploră, se 
pune chezaș pentru Iancu : „Sîntem 
oameni, gîndiți-vă, o să-1 distru
geți..." etc., etc. toată gama prea 
bine cunoscută a apelului la inima 
bună a celorlalți. In fața restauran
tului „Capra neagră", sînt poftite să 
intre. Sasu jură că nu se va întîm- 
pla nimic. Sub teroarea întîmplării, 
de frică să nu fie bătute încă o dată, 
E. șl P. intră dar nu stau decît un 
minut și fug spre ieșire. După alt 
minut, fotbaliștii fug și ei deoarece 
se iviseră antrenorii. Iancu se duce 
la Brașov *i chefuiește pînă dimi

Omul a pus capul în pămînt și din 
clipa aceea n-a mai insistat.

Acestea sînt faptele, stabilite ri
guros de o anchetă a Inspectoratu
lui Miliției Municipiului Brasov și 
de propria noastră anchetă. Răspun
dem pentru fiecare frază, pentru 
fiecare cuvînt scris aici. De ce ți
nem să precizăm ? Veți vedea.

DUPĂ consumarea faptelor de mai 
sus, E. și P. au adus cazul la cu
noștința antrenorului și medicului 
echipei „Farul", Comăniță și Dinu. 
Nu s-a luat nici o măsură. Mai mult, 
încă din această etapă își face apa
riția mentalitatea rușinoasă pe care 
o dezavuam : „Asta e Iancu dar nu 
avem ce să-i facem. Avem nevoie 
de el !“.

Să analizăm puțin acest silogism 
barbar : 1. Iancu a făptuit o ten
tativă de viol ; 2. Dar noi avem ne
voie de Iancu ; 3. Deci Iancu e ne-| 
vinovat. Unde e logica ? Ce noian' 
de întîmplări a trebuit să se depună 
de-a lungul timpului în viața unei 
echipe sportive pentru ca respon
sabilii ei să ajungă într-un aseme-

George-Radu CHIROVICI

Vineri seara, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer și 
ceilalți conducători de partid și de 
stat români au părăsit Moscova, 
plecînd spre patrie. Pe aeroportul 
Vnukovo, împodobit cu drapelele 
de stat ale României și Uniunii So
vietice, oaspeții români au fost sa
lutați de tovarășii Leonid Brejnev, 
Alexei Kosîghin, Konstantin Katu-

Vineri seara, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al C.C. 
al P.C.R., președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, și Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., președintele Consiliului 
de Miniștri, împreună cu tovarășii 
Ilie Verdeț, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., prim- 
vicepreședinte al Consiliului de Mi-

șev și de alte persoane oficiale so
vietice.

Au fost prezenți, de asemenea, 
Teodor Marinescu, ambasadorul 
României la Moscova, și membri ai 
ambasadei,

★

De la bordul avionului, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Ion Gheorghe 
Maurer au adresat tovarășilor L. I,

★

niștri, Manea Mănescu, membru 
al Comitetului Executiv, secretar 
al C.C, al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, și Vasile Vlad, 
șef de secție la C.C. al P.C.R., 
care au făcut o vizită de prietenie 
în U.R.S.S., s-au înapoiat în Capi
tală,

La sosire, pe aeroportul Bănea
sa, erau prezenți tovarășii Gheorghe 
Apostol, Emil Bodnaraș, Chivu 
Stoica, Paul Niculescu-Mizil, Virgil 
Trofin, membri și membri supleanți

Brejnev și A. N. Kosîghin urmă
toarea telegramă :

Părăsind teritoriul țării dum
neavoastră, vă adresăm mulțumi
rile noastre cordiale pentru ospi
talitatea tovărășească de care 
ne-am bucurat în timpul șederii la 
Moscova și vă transmitem dum
neavoastră și întregului popor so
vietic urări de noi succese în con
strucția comunismului.

ai Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., secretari ai C. C. al 
P.C.R., vicepreședinți ai Consiliului 
de Stat și ai Consiliului de Miniștri, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai Con
siliului de Stat și ai guvernului, 
conducători ai instituțiilor centrale 
și ai organizațiilor obștești.

Au fost de față A. V. Basov, am
basadorul Uniunii Sovietice la 
București", și membri ai amba
sadei.

(Agerpres)

(Continuare în pag. a II-a)

IN ZIHKUL DE fîZI: © Posibilități de creștere a producției și beneficiilor în în

treprinderile agricole de stat: Cum le valorificăm ? ® Rezistența șablonului în 

vestimentație ® Prețul greu al tergiversării lucrărilor „mărunte" la noile obiec
tive industriale © Lacune în informarea profesională a cadrelor didactice © Tot 
în problema editării și tipăririi cărții de artă ® Știri sportive.

... . I J



PAGINA 2 SCÎNTEIA - sîmbătă 17 mai 1969

FAPTUL
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DIVERS
Parcare 
interzisă

împreună cu mai multi prie
teni. Nicolae Homonea. șofer la 
întreprinderea agricolă de stat 
Sagul (Arad), a proiectat o... 
excursie în împrejurimi. Pen
tru aceasta, le-a pus la dis
poziție autobuzul unității. în 
care s-au urcat cu toții și au 
pornit veseli. In drum, au vi
zitat mai multe locuri ..pito
rești", precum bufete, restau
rante și alte... crame. După ce 
s-au distrat în lege, au ple
cat în căutarea unui loc de po
pas. L-au găsit în cele din ur
mă în str. Gh. Dimitrov nr. 
152 — Arad. încercînd să evi
te un stîlp de înaltă tensiune, 
au intrat, cu autobuz cu tot. 
în locuința cetătenei Ileana 
Bocso. Paguba se ridică la 
peste 50 000 lei. Cam mare 
„chiria" ! Mai ales că de dor
mit. au dormit tot la miliție.

A ruginit 
frunza
din vii...

coo-

I

In urmă cu cîțiva ani. 
peratorii din Cocu (Argeș) au 
plantat cu vită de vie circa 32 
hectare. Lucrarea s-a executat 
cu atâta grijă, incit acum pe 
zece hectare cultura s-a 
compromis total. Restul su
prafeței prezintă foarte multe 
goluri (peste 40 
iar vitele existente 
crescut. Sugestiv: 
cut, de pe întreaga _______
cultivată s-au recoltat doar 3 500 
kilograme I Deși situația a fost 
sesizată de nenumărate ori, or
ganele județene de resort pînă 
în prezent nu au stabilit nici 
o măsură concretă de folosire 
cores~bunzătoare a terenului, 
conform prevederilor legale. In 
vremea aceasta, pe suprafața a- 
mintiță ciulinii si mărăcinii 
„cultivați" în... terase cresc în 
voia lor — spre deosebire de 
„îndrumătorii" care apar si 
ei. însă prin birourile orga
nelor agricole.

la sută), 
abia au 

anul tre- 
suprafată

auto

Furaje n-au?
Orașul Piatra Neamț nu are 

nici o stație Peco. Pentru a- 
' limentare. conducătorii

sînt nevoiti să se deplaseze pînă 
la Săvinești. cale de 13 km. 
Cît costă acest du-te-vino. ni
meni n-a calculat. Anul trecut 
se hotărîse să se construiască 
si aici o statie Peco. Ea tre
buia dată în folosință la sfîr- 
Situl anului. Nu-i gata nici a- 
cum. Constructorul (I.C.M.S. 
Ploiești) a uitat de această lu
crare. Singurul care s-a ..în
grijit" de ea (investiții 900 000 
lei) este beneficiarul — baza 
de desfacere a produselor pe
troliere Iași — care a pus 3 
oameni s-o păzească cu străș
nicie zi si noapte. Ce păzesc, 
nici ei nu știu. Dar să nu mai 
turnăm șl noi benzină...

Nu că zic...
Nu o dată s-a atras atentia a- 

supra pericolului pe care-l pre
zintă neasigurarea transportului 
valorilor bănești. Cîteva cazuri 
recent semnalate de Inspecto
ratul județean al Miliției Hu
nedoara ilustrează nepăsarea 
cu care este privită în conti
nuare această chestiune. Aure
lia Vlad. gestionară la magazi
nul de mobilă al cooperativei 
de consum Orăstie, a transpor
tat de multe ori importante su
me de bani (zeci de mii de 
lei) împachetați în ziare: ca
sierul central al cooperativei 
„Viața nouă"-Orăstie a fost gă
sit transportând, fără însoțitor 
250 000 lei t Letitia Nandru. 
gestionară la magazinul ali
mentar nr. 110 din Hunedoara, 
ducea noaptea, fără însoțitor, 
peste 20 000 lei; casiera maga
zinului alimentar nr. 1 din 
Deva — tot noaptea si tot fără 
însoțitor — 59 000 lei. Trans
porturile în cauză s-au termi
nat cu bine. Dar. dacă...

Deșirați 
ghemul

E cunoscută povestea nechib
zuitului _,care_aseza căruța îna- 

, deși cunos-intea1 cailor. Dar, 
cută, unii totuși o ignoră. Este 
si cazul celor de Ia tesătoria 
din Orșova (Caras Severin). în
treprinderea a achiziționat din 
import 266 de războaie de țe
sut — valoarea 12 166 000 lei — 
fără ca să aibă habar ce va 
face apoi cu ele. Abia după so
sirea utilajelor s-au gîndit că 
pentru punerea lor în funcțiu
ne e jnecesară o documentație 
tehnică, precum si avizul Co
mitetului de Stat al Planifi
cării. In consecință. în jurul 
războaielor a început un ade
vărat ..război" al notelor ex
plicative. adreselor. cererilor 
etc. în acest timp, cele 266 u- 
tilaje tes numai pagube. Zil
nic. ne poarta întreprinderii se 
scurg dobînzi penalizatoare 
pentru utilaje. (Fără a mai so
coti cele 12 milioane de lei 
imobilizați — bani care puteau 
fi întrebuințați cu folos ime
diat). Si astfel firele nechib- 
zuintel s-au încurcat de 
Cine le descurcă ?

tot.

Rubrică redactată
Ștefan ZIDARITÂ 
Gheorghe POPESCU 

cb sprijinul corespondenților 
„Scînteiî”

de

REZISTENȚA
ȘABLONULUI

ÎN VESTIMENTAȚIE
Cu prilejul mal multor 

articole publicate în zia
rul nostru referitoare la 
piedicile așezate în calea 
promovării noului în in
dustria ușoară, a obținerii 
acelei varietăți de mărfuri 
cerute de populație, se fă
cea constatarea că stan
dardele, normele interne 
departamentale au acțio
nat timp îndelungat ca a- 
devărate „chingi" în a- 
ceastă direcție.

In ce măsură aceste pie
dici au fost înlăturate ?

Ritmul lent de apariție 
a noutăților, sortimentul 
încă restrîns al unor în
treprinderi producătoare 
de bunuri de consum 
ne-au îndreptățit să cre
dem că aceste bariere per
sistă și acționează în con
tinuare. Dar piedica mai 
este aceeași ? Un lot ma
siv de standarde, care 
stînjeneau cu adevărat 
realizarea unor creații o- 
riginale, au fost anulate : 
din circa 800, cîte existau 
în industria ușoară, au 
rămas doar 200—250, șl a- 
celea se referă la condiții 
generale și nu la amănun
te.

Deci, „zidul" standarde
lor a căzut. Parametri ri
gizi nu mai există. Au a- 
părut normele interne de
partamentale și inițiativa 
se poate mișca în voie. 
Oare așa să fie ? E drept, 
normele interne departa
mentale (N.I.D.) constituie 
un serios pas înainte. Pro
gresul constă mai ales în 
scurtarea duratei de e- 
laborare ; în vreme ce 
standardele noi, cît și ori
ce modificare a acestora 
trebuiau analizate și apro
bate la Oficiul de stat 
pentru standarde, normele 
interne departamentale se 
opresc la nivelul direcției 
tehnice din M.I.U. Am răs
foit cîteva. Unele, de pi1- 
dă cele referitoare la țe
sături, conțin un număr 
restrîns de prevederi și a- 
celea indispensabile deter
minării calității respecti
vei categorii de produse. 
Sînt însă foarte numeroa
se acele norme interne 
care copiază, de fapt, stan
dardele în ce privește de
talierea dusă pînă la exa
gerare. Capitole întregi 
descriu, în amănunt, pro
cesul . de fabricație, cu in
dicații precise pentru fie
care operațiune în parte, 
cu definiții de tot felul, ta
bele etc. De reținut că 
aceste prevederi, necesare 
sau nu, importante sau mai 
puțin importante, o dată în
scrise în N.I.D. devin lege, 
o lege la fel de imnlacabilă 
ca si standardele. Incit 
modificările, inevitabile în 
această ramură industria
lă, deși se fac mai lesne, 
durează totuși considera
bil.

Cine cere această abun
dență de detalii ? Cui îi 
este necesară ? Producăto
rii spun că ei nu au nea
părată nevoie de ele, că 
lor le trebuie un cadru ge
neral, care să le permită 
să se „miște" în voie. To
tuși, fabricile sînt autoare
le acestor veritabile ma
nuale de specialitate care, 
în loc să le ajute, în multe 
cazuri le încurcă. Am cău
tat să aflăm dacă există a- 
numite instrucțiuni care o-

bligă la această redactare 
atît de tributară amănun
telor. Nu există. Explicația 
care ni s-a dat în mai 
multe fabrici a fost urmă
toarea : comerțul le cere. 
La rîndul lor, reprezentan
ții comerțului se explică : 
dacă nu precizăm, punct 
cu punct, cum trebuie să 
arate produsul, furnizorii 
noștri se pot abate de la 
prevederi, livrîndu-ne măr
furi de calitate necorespun
zătoare. Realitatea arată 
însă că, în ciuda rigorilor 
impuse de normele interne 
departamentale, astfel de 
mărfuri tot ajung în co
merț și chiar la cumpără
tor, despăgubirea lui în a- 
semenea cazuri făcîndu-se 
în baza unei legi speciale. 
Deci, această imensă „lite
ratură" — numai în indus
tria ușoară sînt în vi
goare circa 26 000 NID — 
nu-și justifică existența de- 
cît în prea puține cazuri.

Fără îndoială, la data a-

seril mici și a altora, care 
numai „întîmplătoare" nu 
se pot numi, ele făcînd par
te din relațiile curente din
tre industrie și comerț. 
Practici similare se întîl- 
nesc și în relațiile dintre 
comerț și cooperația meș
teșugărească. In consecin
ță, am pus mai multor fac
tori competenți întrebarea 
dacă aceste caiete de sar
cini, folosite deocamdată 
izolat, nu s-ar putea extin
de, în mod legal, la toate 
acele produse de sezon su
puse schimbărilor modei 
etc. Iată ți răspunsurile 
primite :

— In ce ne privește, nu 
avem nevoie de norme in
terne departamentale. De 
multe ori, pentru 3—4 cen
timetri de material omorîm 
creația. Cred că orice fa
brică, mare sau mică, tre
buie să aibă libertatea do 
a-și stabili consumurile de 
materiale în funcție de 
model și fără tot felul de

însemnări despre producția de confecții
EH

parițiel ele au reprezentat 
un pas înainte și au contri
buit la crearea unei mai 
mari varietăți de produse. 
Nu putem crede însă că 
reprezintă și ultimul pas 
în netezirea drumului pe 
care noul îl străbate pînă 
la consumator, în înlătura
rea tuturor acelor forma
lități care se încăpățînează 
să încadreze viața în tipa
re prestabilite. De altmin
teri, însăși practica de toa
te zilele ne furnizează nu
meroase argumente care 
pledează pentru un al doi
lea pas. In toamna anului 
trecut, creatorii de la Fa
brica de confecții și trico
taje București, punîndu-și 

•în joc priceperea și talen
tul, au alcătuit pentru lito
ral o colecție de modele 
care a stîrnit admirația. 
Comerțul a apreciat-o în 
felul său : a contractat 80
la sută din modele. Spre 
norocul lor, creatorii nu cu
nosc însă prevederile nor
melor. De aceea, imagina
ția lor le-a încălcat grani
țele și atunci cînd s-a 
pus problema ••
modelelor, s-a 
multe nu se

fabricării 
văzut că 
încadrea-

ză în normele existen
te. Deci, trebuiau elabora
te norme noi. Aceasta ar 
fi însemnat „pierderea tre
nului", pentru sezonul în 
curs. Furnizorul și comer
țul au recurs atunci la o 
altă soluție : pentru mode
lele împricinate s-au întoc
mit caiete de sarcini, adică 
convenții directe între ei. 
De fapt, aceste caiete de 
sarcini — admise de legile 
în vigoare (H.C.M. 1211/
1955 și 1899/1960) nu
mai în cazul unor co
menzi întîmplătoare, al 
capetelor de serie, al pro
totipurilor și unicatelor — 
nu sînt altceva decît un
mijloc de eludare a preve
derilor mult prea rigide 
despre care aminteam. Ele 
s-au dovedit foarte bune 
în cazul unor comenzi ce 
trebuiau onorate într-un
timp mai scurt, al unor

aprobări, care nu fao alt
ceva decît să întîrzie intro
ducerea modelului in fa
bricație (Iosif Steinbach, 
directorul Fabricii de con
fecții și tricotaje-București).

— Caietele de sarcini ar 
putea înlocui cu succes 
normele interne departa
mentale la o seric de pro
duse supuse unor dese 
schimbări. Aceasta ar în
semna o creștere a compe
tențelor fabricilor, lucru 
spre care se tinde și, tot
odată, ne-ar scuti de o 
treabă mai mult formală. 
Toate normele interne de
partamentale trec prin di
recția tehnică, prin servi
ciul pe care-l conduc, unde 
se analizează și se înregis
trează. Produsele ministe
rului nostru se numără cu 
miile și ar fi o absurditate 
să afirmăm că ne pricepem 
la toate. Menținerea nor
melor nu este o necesitate 
absolută (ing. Gh. Leu- 
chter, șeful serviciului 
C.T.C. — standarde din 
M.I.U.).

— Sînt convins că norme
le interne nu sînt ultimul 
pas pe linia dobîndirii mo
bilității de care are ne
voie industria ușoară. Sînt 
însă tot atît de convins că 
un instrument pentru defi
nirea unor calități minima
le ale produselor va trebui 
să existe în orice caz. A- 
ceasta datorită celor două 
aspecte, oarecum contradic
torii, ale producției bunu
rilor de consum : pe de-o 
parte necesitatea unei va
rietăți infinite, în calea 
căreia nu trebuie să stea 
nimic ; iar pe de altă par
te obligația ca atît produ
cătorul cît și comerțul să 
aibă garanția că fiecare 
produs întrunește un mini
mum de proprietăți. Desi
gur, de standarde nici vor
bă nu mai poate fi. Ele 
nu-și au rostul decît la se
mifabricate. în ce privește 
normele interne departa
mentale, în forma lor ac
tuală nu conțin totdeauna

elementul de mobilitate 
specific industriei ușoare. 
Ele se vor simplifica în 
funcție de evoluția înseși a 
mijloacelor de determinare 
a calității. In acest sens, 
direcția tehnică are un plan 
amănunțit. Nu resping ideea 
unor caiete de sarcini (ing. 
Dobromir Sabrici, secretar 
general în M.I.U.).

Părerii celor din M.I.U. 
s-au raliat și reprezentan
ții cooperației meșteșugă
rești. „Centrul nostru de 
creație — ne informa to
varășa Elena Duliu de la 
Centrul de creație al 
U.C.E.C.O.M. — elaborează, 
în medie, 250 de modele 
lunar, pentru care întoc
mim toată documentația 
necesară, inclusiv normele 
interne. înlocuirea lor cu 
caietele de sarcini ne-ar 
economisi timpul destinat 
formalităților, dîndu-ne po
sibilitatea să ne ocupăm 
mal mult de creație".

Ce spune comerțul ? Am 
stat de vorbă cu mai multi 
specialiști din M.C.I. „Nor
mele interne departamen
tale, ne spunea tovarășul 
Mario Conțiu din serviciul 
de confecții, se elaborează 
și se schimbă foarte greoi, 
după luni de zile. Chiar 
și caietele de sarcini în
seamnă multă scriptologie. 
Iar pe noi nu hîrtiile ne 
interesează, ci produsele. 
Eventual să existe doar niș
te norme generale, care să 
prevadă că produsul va fi 
conform modelului avizat. 
Sîntem însă pentru o stan
dardizare, chiar foarte ri
guroasă, la mărimi, la ti
pare. S-au făcut o serie de 
măsurători antropometrice, 
dar ele au servit doar la 
apariția pieselor de îmbră
căminte în mai multe talii. 
Construcția tiparelor, destul 
de deficitară atît la confecții 
cît și la tricotaje, nu a fost 
îmbunătățită". De această 
dată ne declarăm susțină
tori ai... șablonului ; dacă 
prin aceasta se va înțelege 
că toate produsele indus
triei ușoare ar fi plicticos 
de bune și nu s-ar mai în- 
tîlni, nici măcar pentru va
riație, mărfuri cu defecte, 
dacă ele ar respecta, pînă 
la monotonie, tiparele și di
mensiunile stabilite științi
fic. Constatăm însă că, în 
vreme.ee timpjil prețios al 
unor specialiști din fabrici 
și din M.I.U. este înghițit 
de elaborarea unor norme 
de utilitate îndoielnică, 
standardul pentru tipare în
tîrzie să se definească. To
varășul Alexandru Corda- 
șevschi, director în Oficiul 
de stat pentru standarde, ne 
informează că la 8 iulie 1968 
M.I.U. a prezentat un ase
menea proiect de standard, 
care însă nu avea o bază 
științifică. El a fost retur- 
nat spre refacere. A fost 
prezentat O.S.S. la 30 de
cembrie 1968, dar fără mo
dificările cerute. Trimis 
înapoi la M.I.U., nu s-a mai 
întors.

Iată un standard pe care 
îl dorim cît mai repede a- 
plicat. Pentru că în acest 
unic sens standardul poate 
fi acceptat în vestimenta
ție, a cărei creație se cere 
pe deplin eliberată de 
menghinea oricăror șabloa
ne și opreliști.

Rodica ȘERBAN

; Țesături 
; de sezon
< După cum na in-
1 formează direcția do 

resort din Ministerul
< Comerțului Interior, 
' magazinele dispun în 
ț momentul de față de 
1 o mare diversitate de

țesături — 500 de 
' modele — stofe foar- 
l te fine, imprimeuri, 
i țesături uni, produse 
> ale industriei și co- 

operației meșteșugă- 
i rești și din import. 
’ Sînt materiale reco- 
\ mandabile pentru ro

chii, compleurl sau 
pentru garnituri. De 
asemenea, cumpă
rătorii găsesc a- 
cum o diversitate de 
țesături din acetat 
uni și imprimat cu fi
nisaje îngrijit execu
tate — produse ale 
fabricii „Select".

Printre noutăți în 
materie de țesături se 
află dfolenul (jerse 
sintetic). Sînt jerseuri 
jaquard cu diferite 
desene și culori, pre

cum și cu dungi mul
ticolore, din care se 
pot confecționa ro
chii. Diolenul prezin
tă avantajul unei în
trețineri ușoare. După 
spălare, confecțiile 
nu au nevoie să fie 
călcate. In plus, re
zistă mult la purtare 
și nu sînt șifonabile.

In fotografie : O 
expoziție cu țesături 
de sezon la magazi
nul „Victoria" din 
Capitală.

Dulciurile - 
o sursă 

de energie 
pentru 

organism
1

Organismul uman consumă o 
mare cantitate de energie. Fur
nizorul acesteia este, după cum 
se știe, alimentația complexă și 
rațională. între alimente, un loc 
important îl ocupă zaharurile. 
Ele se găseso și sub formă de 
dulciuri, caramele, drajeuri de 
tot felul. Nu există azi arteră 
mai importantă într-un oraș sau 
orășel, nu există localitate fără 
o unitate care desface și dul
ciuri. Sortimentele ce se găsesc 
în vînzare sînt multe Ia număr. 
Dropsurile, drajeurile, caramele
le se caracterizează printr-un 
bogat conținut în zahăr și u- 
nele componente naturale ex
trase din fructe, substanțe pro
teice, ceea ce le conferă o va
loare alimentară și calorică ri
dicată. Elementele nutritive din 
dropsurile purtînd emblema u- 
nităților producătoare —„Dezro
birea", „Delicia" și „Feleacul" 
— sînt ușor asimilabile, în a- 
celași timp au un gust plăcut, 
dulce, aromat, acrișor.

Fabrica „Dezrobirea", dotată 
cu linii tehnologice modeme 
pentru ambalare, precum și în
treprinderea „București" li
vrează unităților de desfacere o 
gamă variată de caramele — 
produse zaharoase pe bază de 
glucoză, cu lapte, cacao și di
verse fructe.

(Urmare din pag. I)

nea hal de iresponsabilitate civică 
și general-umană ? Nu este greu de 
dedus.

Dar..., hai să spunem că aceasta 
este doar mentalitatea unui antre
nor, la rîndul lui bețiv și bătăuș 
notoriu, așa cum este Comăniță. Mai 
departe însă... Ziarul „Sportul" pu
blică o notă prin care dă în vileag 
cele întîmplate. Mașina de mușama- 
lizat are o pană. Va fi însă o pană 
de scurtă durată. Din acest moment, 
încep două rînduri de cercetări: ale 
miliției și ale unui colectiv format 
din Ghinea Constantin, din partea 
ziarului „Dobrogea nouă" (Constan
ța), Nunu Nicolae, secretarul orga
nizației de bază P.C.R. de la Clubul 
sportiv „Farul" Constanța, și Cazacii 
Vasile, șeful comisiei economice la 
Consiliul județean de educație fizică 
și sport Constanța. Miliția a ajuns 
la concluziile pe care le-am con
semnat și care coincid cu cele ale 
propriei noastre anchete. Așa-zisul 
„colectiv care a anchetat" ajunge la 
concluzii opuse. Nu face nici un 
efort ca să afle adevărul; oameni 
— și nu unul singur — care la mi
liție, sub prestare de jurămînt, și 
în fața noastră au spus, cu lux de 
amănunte, ce s-a întîmplat, decla
rațiile confirmîndu-se și sprijinin- 
du-se reciproc, în simulacrul de an
chetă întreprins de către cei trei de
clară că nu știu nimic. Mai mult: 
declarațiile sînt vădit „teleghidate" ; 
martorii declară cu o insistență ciu
dată că în restaurant nu s-a întîm
plat nimic. Ca și cum cineva ar fi 
pretins că s-a întîmplat ceva în 
restaurant 1 Dar veți vedea pentru 
ce a fost nevoie de această „preci
zare".

Așa de bine lucrează „colectivul" 
că „uită" să stea de vorbă cu... E. 
și cu P. Uită să stea de vorbă cu 
ospătarul care a servit la masă și 
care i-a întors din curte pe Iancu 
și pe Sasu. Uită să stea de vorbă 
cu omul care l-a însoțit pe Sasu la 
cabană în seara întîmplării. Adică, 
tocmai personaje principale. Iar toa
tă această însăilare penibilă, pe care 
și un copil o poate răsturna, o nu
mește anchetă.

Facem aici o scurtă digresiune. 
Iancu este unul dintre cei mai în- 
răiți huligani ai orașului Constanța 
(după ce a fost un înrăit huligan 
al altor orașe). Are la activ nenu
mărate beții și bătăi, are procese 
(la plural) pentru plata pensiei ali

*
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CEI MICIPENTRU

Ia 5 ani

destinate 
grădinari,

Cu cită emoție așteaptă co
piii ziua de 1 iunie 1 Ei știu că 
pentru ziua lor, părinții le pre
gătesc daruri, care nu de puține 
ori sînt sugerate chiar de copii 
prin dorințe exprimate întîmplă- 
tor.

1 iunie, Ziua internațională a 
copilului,- este, totodată, și ziua 
oamenilor mari. în cadrul pre- 
parativelor pentru acest eveni
ment devenit tradițional, Minis
terul Comerțului Interior orga
nizează, între 23 mai — 1 iunie 
a.c., o acțiune de larg interes 
public intitulată sugestiv „Bucu
ria copiilor". Așa se face că 
magazinele etalează, printre alte
le, o multitudine de jocuri și ju-

carii. în această categorie 
articole se numără variatele 
cării ce poț fi folosite în aer li
ber și care se găsesc de pe acum 
în magazine: trotinete și trici
clete rezistente și ușor de mînuit, 
mingi, diferite unelte 
îndeletnicirilor micilor 
rachete de tenis etc.

Pentru copiii pînă 
sînt binevenite avioanele, trenu- 
lețele, mașinile și autocamioane
le, ca și alte așa-numite jocuri 

: „de tras", din tablă litografiată, 
lemn sau material plastic.

Magazinele de specialitate au 
primit și alte jocuri și jucării 
specifice vîrstei preșcolare.

I
I

A

Deschiderea 
sezonului 
pe litoral

Stațiunea Mamaia a inaugu
rat noul sezon estival de pe 
litoralul Mării Negre. Intre 
primii săi oaspeți se numără 
cîteva sute de turiști străini. 
Pe litoralul românesc și-au a- 
nuntat, de asemenea, sosirea 
noi grupuri de turiști ger
mani, suedezi sl din alte țări 
europene.

Mamaia își întâmpină oaspe
ții cu o serie de noutăți: vor 
fi inaugurate încă trei hoteluri 
în nordul stațiunii, cu aproape 
1 000 de locuri, două restau
rante. două grădini de vară și 
două baruri de. zi, o cherhana. 
In acest sezon stațiunea va 
putea găzdui aproape 300 000 
de turiști.

I @ D B B
mentare, a adus la disperare pe co
locatarii din bloc, își molestează sis
tematic soția... și cîte altele. Există 
puțini oameni în Constanța care să nu 
fie la curent cu isprăvile centrului 
înaintaș de la Farul. Numai ziaris
tul C. Ghinea ne-a povestit cîteva 
care ne-au umplut de oroare. Același 
Ghinea care scrie și semnează în 
încheierea concluziilor anchetei 
efectuate la Poiana Brașov : (după 
ce spune că orice judecată trebuie 
făcută fără părtinire) „...numai 
atunci îl vom putea privi în față 
pe Iancu fără să roșim și fără să 
plecăm capul". Pe Iancu ! „Fără să

Iancu 1 s-a anulat „prima de efort" 
pe luna februarie.

Ce interese îl mînau pe președin
tele C.J.E.F.S. Constanța ? Credem 
că aflăm dacă examinăm în conti
nuare nu „cazul Iancu", ci respec
tivele articole din „Dobrogea nouă". 
Cu un anunț „bombist", cititorii sînt 
sfătuiți să urmărească serialul : „In 
ziarul nostru de mîine vom publica 
partea a doua a acestui articol. Veți 
ajunge lesne la concluzia că pe 
Iancu îl apără, de fapt, adevărul. 
„CE S-A PETRECUT ÎN FOND ?“ 
„AVENTURA AMOROASA ?“ —
iată ce veți citi mîine la rubrica 
noastră de sport. REȚINEȚI : păre-

nouă" să procedeze așa cum au pro
cedat.

★
SA URMĂRIM, însă, mersul cer

cetărilor de la Brașov. Ele au 
stabilit culpa de ultraj contra 
bunelor moravuri. Art. 321 C. P. 
spune : „Fapta persoanei care, în 
public, săvîrșește acte sau ges
turi, proferează cuvinte ori ex
presii, sau se dedă la orice alte 
manifestări prin care se aduce atin
gere bunelor moravuri sau se pro
duce scandal public, se pedepsește 
cu închisoare de la 3 luni la 2 ani". 
Miliția își face datoria și stabi-

NU EXISTA DOUA 
CODURI PENALE!

roșim" ! Am roșit noi pentru sem
natarii frazei de mai sus.

★
CONCLUZIILE „anchetei" sînt 

publicate în două numere consecu
tive ale ziarului „Dobrogea nouă" 
(26 și 27 februarie). In prima parte, 
sub titlul cu litere groase „Cazul 
Iancu", tov. Ivan Dumitru, președin
tele C.J.E.F.S. Constanța, declară 
textual : „...cazul petrecut la Bra
șov (...) a avut loc sîmbătă or, Iancu 
vrea să vină cu dovezi că era în 
Constanța încă de vineri. (...) Dacă 
așa stau lucrurile (dacă Iancu e vi
novat — n.n.), noi vom lua măsuri 
drastice". Cîteva obiecții : inter
vievatul știa că Iancu nu putea fi 
în Constanța „încă de vineri" fiindcă 
sîmbătă Iancu jucase la Poiana Bra
șov într-un meci amical cu Rapid. 
Știa toată țara. „Dacă așa stau lu
crurile..." Dacă nu are ce căuta aici. 
Cu o zi înainte, la 25 februarie, Ivari 
Dumitru prezidase ședința unde cei 
trei (Ghinea, Nunu și Cazacu) pre
zentaseră concluziile din care rezul
ta că Iancu e ușă de biserică. „Mă
surile drastice" se și luaseră ; Iui

rea redactorului nostru este că se 
vorbește despre „un caz Iancu" ca 
despre „farfuriile zburătoare". Cu 
alte cuvinte : nimeni nu știe nimic 
dar toată lumea vorbește. Articolul 
nostru vă va lămuri însă".

Și ziarul se ține de cuvînt: a 
doua zi ne lămurește, sub semnă
tura Costică GHINEA, că s-a 
transformat în tribună de la care 
se încearcă să se acopere faptele 
reprobabile ale huliganului înrăit 
Constantin Iancu. Abdicînd de la 
principialitate, de la fermitate, ui- 
tînd înaltele îndatoriri care revin 
presei, lucrătorilor din presă, arun- 
cînd peste bord spiritul de drep
tate, de adevăr care călăuzește acti
vitatea presei noastre, redactorul de 
la ziarul „Dobrogea nouă" umple co
loanele de neadevăruri și calomnia
ză pe cele două victime. Este un 
trist exemplu de culpă morală și 
nu putem să consemnăm decît cu 
dezaprobare faptele unor colegi de 
condei de la Constanța —; autorul ar
ticolului și conducerea redacției. Se 
vor însărcina, probabil, forurile com
petente să afle cine și ce i-a îndem
nat pe ziariștii de la „Dobrogea

lește cu rigoare faptele. Dosa
rul este înaintat Procuraturii lo
cale Brașov. La 12 aprilie, procu
rorul V. Serețeanu semnează „Ordo
nanța de încetare a urmăririi pe
nale" din care cităm : „Nu există 
probe cu privire la comiterea in
fracțiunii de ultraj contra bunelor 
moravuri și tulburarea liniștii pu
blice. Nu s-a produs scandal în pu
blic..."

Din discuția pe care am purtat-o 
cu tov. Serețeanu și cu procurorul 
șef al județului, rezultă că faptele 
nu pot fi urmărite penal întrucît nu 
s-au produs „în public". Intr-adevăr, 
ele s-au consumat la toaleta restau
rantului. Dar Codul penal, la arti
colul 152, spune : „Fapta se consi
deră săvîrșită „în public" atunci cînd 
a fost comisă :

a) într-un loc care prin natura 
sau destinația lui este totdeauna 
accesibil publicului, chiar dacă nu 
este prezentă nici o persoană ;

b) în orice alt loc accesibil publi
cului, dacă sînt de față două sau 
mai multe persoane ; (...)“

Revedeți, vă rugăm, filmul întîm
plării ; confruntați cu prevederile ar

ticolului 152 ; s-a comis sau nu „în 
public"? Este limpede : DA. Să nu 
știe procurorii de la Brașov că exis
tă în Codul penal art. 152 ? Ciudat... 
„Lovirile părților vătămate s-au pro
dus la toaleta restaurantului..." — se 
scrie mai departe în ordonanță și 
se recomandă victimelor să-1 cheme 
pe Iancu... în fața comisiei de jude
cată de la... Constanța.

De la „tentativa de viol" la „ultra
jul contra bunelor moravuri" si de 
aici la o simplă „lovire" ? ! Supunem 
atenției Procuraturii Generale dosa
rul nr. 811/B/1969 de la Brașov.

★
ACEASTA ESTE trista odisee — 

nu atît a unui huligan cît a tuturor 
celor coalizați să-1 apere. Ce forță 
magică exercită picioarele lui. îneît 
oameni serioși, oameni chemați prin 
profesia' lor, prin calitățile lor să ve
gheze la stricta aplicare a legilor, la 
a se păstra neștirbite demnitatea și 
onoarea cetățenilor, sănătatea lor fi
zică și psihică, uită cu atîta ușurință 
care le este menirea ? Nu este pri
mul caz cînd un sportiv încalcă gro
solan codul penal și nu este prima 
dată cînd o mină misterioasă șterge 
cu buretele faptele.

Cunoaștem cu toții sportivi care 
sînt pilde de seriozitate, de hărnicie, 
de dăruire. Le prețuim performanțele 
și îi stimăm ca oameni. Se pot găsi 
destule exemple chiar în sînul Clu
bului „Farul" din Constanta. Cu atît 
mai mult, faptele lui Iancu ne 
umplu de indignare și ne fac să ce
rem pedepsirea lui exemplară.

Avea întru totul dreptate tovarășul 
Petre Ionescu, prim-secretarul co
mitetului județean Constanța al 
P.C.R., atunci cînd arăta că vinovați 
pentru asemenea abateri sînt și cei 
care le tolerează, care îngăduie cîte 
unui derbedeu pripășit în sport să-și 
facă de cap. Sînt vinovați și cei care 
indirect îi încurajează creîndu-le și 
întreținîndu-le credința falsă că sînt 
de neînlocuit.

Nu există două coduri penale ! Le
gea este una pentru toți și fiecare 
răspunde pentru faptele sale. Meri
tele de pe terenul de sport sînt una 
iar faptele cu caracter penal din 
afara lui — alta. Oricine face aceas
tă tristă confuzie, cine crede că unui 
sportiv i se poate ierta orice, gre
șește. Iar cei care întind mușamaua 
trebuie trași la răspundere.

Dacă Iancu era macaragiu în port 
sau docher, dacă în locul lui Iancu 
s-ar fi aflat oricare dintre înflă- 
cărații săi suporteri, de mult

ar fi fost la închisoare. Nimeni nu 
l-ar fi iertat. Pe Iancu îl iartă. Și 
nu numai atît: îl acoperă.

Se spune că secolul 20 este seco
lul fotbalului. Se poate ; într-adevăr, 
sportul acesta care duminică de du
minică aduce milioane de oameni la 
el are o forță de atracție ieșită din 
comun. Cînd e vorba de fotbal, spi
ritele se exaltă, lumea pare alta. 
Nu este însă îngăduit ca unii fac
tori de răspundere — așa cum s-a în
tîmplat la Constanța — să refuze re
velarea adevărului doar pentru că 
„echipa e la strîmtoare".

Constanța merită să aibă o bună 
echipă de fotbal. Suporterii înflăcă
rați ai „Farului" merită ca echipa 
lor să le dea satisfacții. O merită 
din plin pentru dragostea cu care își 
susțin echipa, pentru ardoarea cu 
care o încurajează. Dar li se cere 
nu o dragoste oarbă, atotiertătoare, 
ci una lucidă.

Prin însăși definiția lui, sportul 
înseamnă deplină sănătate trupeas
că și sufletească. Manifestări ca ale 
lui Iancu trebuie condamnate fără 
nici o cruțare, iar asemenea purtători 
de viruși morali excluși fără drept 
de apel din viața sportivă. Orice 
urmă de îngăduință înseamnă o lo
vitură directă dată sportului, muncii 
de educare a tineretului, moralității 
publice.

Iar dacă cineva mai este dispus 
totuși să-1 apere pe Iancu, îi re
amintim întrebarea lui E. :

— Ascultă... dumneata care mă 
rogi să-1 iert pe Iancu... dacă lucrul 
ăsta s-ar fi întîmplat soției sau su
rorii dumitale, Ia fel ai fi vorbit ?

...La Constanța ni s-a dat a în
țelege că forțe tenebroase lucrează 
pentru a compromite echipa „Farul". 
Apa e ; ele se numesc Iancu et comp. 
Ei sînt cei care au adus cele mai 
mari pagube echipei „Farul" și, în 
sens mai larg, prestigiului sportivi
lor. Echipa „Farul" este o echipă 
bună, dar unul dintre membrii ei a 
încercat să-i întineze onoarea. 
Este trist cînd faptele cîte unui 
Iancu întind o umbră asupra atîtor 
admirabili oameni, sportivi munci
tori, cinstiți, corecți, stimați pe bună 
dreptate.

Cei vinovați să plătească ! Iancu, 
apărînd în fața justiției, acolo unde 
faptele lui și legea îl trimit, iar cei
lalți dînd socoteală. Fiindcă nn 
există două legi ; există una singură, 
și ei i ne supunem toți.

vreme.ee
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Pe multe șantiere, intrarea în func
țiune a unui nou obiectiv industrial 
coincide în mod obligatoriu cu ter
minarea tuturor lucrărilor de inves
tiții cuprinse în devizul general de 
execuție. Avantajele acestui fapt 
sînt evidente : se asigură desfășu
rarea normală a procesului de fa
bricație și nimic nu impietează asu
pra bunului mers al activității pro
ductive. Reglementările în vigoare 
prevăd însă că, în anumite si
tuații bine justificate, se poate 
admite darea în exploatare a unor 
obiective industriale, chiar dacă u- 
nele lucrări de construcții-montaj, ce 
nu au legătură directă cu activita
tea de bază și nu stînjenesc prea 
mult procesul de fabricație, nu au 
fost terminate. Menținerea aces
tor situații are o limită în timp. 
Cînd se prelungesc provizoratele, 
consecințele iau o turnură cu totul 
nefirească, în sensul că tergiversarea 
închiderii șantierelor la aceste noi 
unități industriale și a terminării 
așa-ziselor lucrări „mărunte" creează 
perturbații în activitatea lor, declan- 
șînd implicații economice, care, în 
final, costă scump economia națio
nală.

CONSTRUCTORI 
CARE ÎȘI SCHIMBĂ 

INTENȚIILE DUPĂ CE AU 
ÎNCASAT PREMIILE

încercarea de a da de firul cau
zelor care generează o atare situație 
negativă ne-a condus, de la primele 
investigații, într-un hățiș încîlcit de 
compromisuri, perpetuate mai întîi 
de constructori și montori. Compro
misurile evoluează, în marea ma
joritate a cazurilor, după o schemă 
„standard", care se poate rezuma la 
următoarea descriere. Cînd toate lu
crările de bază sînt încheiate și se 
hotărăște punerea în funcțiune a fa
bricii. uzinei, instalației sau secției 
de producție, între constructori și 
beneficiar se încheie o notă în care 
sînt menționate lucrările ce trebuie 
executate în continuare, sau neapă
rat refăcute, ca și termenele — mobi
lizatoare, de altfel — în care aces
tea să fie terminate. Respectiva notă 
are și un alt rost r în baza ei, con
structorul își încasează primele ce i 
se cuvin pentru darea în exploatare 
a noului obiectiv industrial. De unde 
înainte de încasarea drepturilor bă
nești, constructorul și montorul se 
arată dispuși să accepte orice pre
tenții din partea beneficiarului, în 
clipa „cînd se văd cu sacii în că
ruță", cum glăsuiește un subtil dicton 
popular, adică cu primele în buzu
nar. își schimbă brusc cuvîntul și 
intențiile.

Iată un caz : întreprinderea de 
prefabricate din beton Călărași. Aici, 
la sfîrșitul trimestrului I 1967, au 
intrat în funcțiune fabrica de pre
fabricate din beton, iar la sfîrșitul 
trimestrului II anul trecut — secția 
de jgheaburi și elemente liniare. . La 
ambele capacități rămăseseră de e- 
xecutat, la datele respective, nume
roase lucrări care urmau să fie ter
minate în cel mult 6 luni. In reali
tate, execuția lor s-a prelungit și 
acum mai sînt de realizat lu
crări în valoare de peste 4 milioane 
lei.

— Pînă în prezent, constructorul a 
întocmit vreo 7—8 planuri de mă
suri, care constituie tot atîtea anga
jamente pentru terminarea lucrărilor 
restante — ne-a spus ing. VICTOR 
ORLOVSCHI, directorul întreprinde
rii. Sistematic, el le-a ignorat pe 
rînd, așa că îndeplinirea graficelor 
reactualizate a rămas, în continuare, 
uri simplu deziderat.

Investigații am efectuat și pe. șan
tierul de dezvoltare a tăbăeăriei mi
nerale „Vîlceana" din Rm. Vîlcea, 
de la a cărei punere în funcțiune a 
trecut aproape un an. Șantierul este 
parcă mai în floare ca oricînd. Iată 
numai o parte din lista „codițelor" : 
depozit lubrefianți, castel de apă, 
stație chimică, îngroșător de nămol 
(în cadrul stației de epurare), atelier 
mecanic, drumuri și platforme. Din 
lectura actului adițional am reținut 
că „pentru terminarea întregii lu
crări se fixează un nou termen — 
30 septembrie 1969".

Aici, mai sînt de executat lucrări 
în valoare de 4 milioane lei, din care 
3 milioane lei sînt lucrări de con
strucții-montaj. Deși s-a fixat o nouă 
dată pentru terminarea lucrărilor, de 
pe acum șe profilează o nouă încăl
care a ei. „Constructorul nu arată 
nici un semn că i-ar fi în intenție să 
grăbească ritmul de lucru — ni s-a 
spus la comisia economică a comite
tului județean de partid. Se bate încă 
pasul pe loc". Ne-am convins și noi 
de acest adevăr, mergînd pe șantier. 
„Avem șantiere mai mari; acesta e 
mai mic, iar lucrările fiind pe sfîr- 
șite, am retras o parte din muncitori" 
— ne-a spus MARIN. STOICĂNES- 
CU, șeful lotului, din cadrul în
treprinderii de construcții-montaje 6 
Craiova. Să vedem cum lucrează și 
acești puțini constructori. După mai 
bine de o oră de la terminarea pau
zei de masă, majoritatea lor stăteau 
pe lîngă barăcile din împrejurimi. 
Șantierul nu mai are. nici măcar un 
singur maistru. Șeful de Iot este și 
el cu gîndul la transfer...

PROIECTANTI CARE DAU 
APĂ LA MOARĂ...
TĂRĂGĂNĂRILOR

Ne aflăm tot Ia întreprinderea din 
Rm. Vîlcea. Toți cei cu care am dis
cutat, cadre de conducere de la tăb.ă- 
căria minerală, specialiști ai băncii 
sau activiști de partid, au fost una
nimi în a aprecia că dacă noua in
vestiție nu este nici azi complet gata 
și funcționează cu improvizații, în 
bună măsură starea aceasta de lu
cruri se datorește modului „original" 
de a proceda al proiectantului — In
stitutul de proiectări al industriei u- 
șoare.

— Nu numai că multe din proiecte 
au sosit cu întîrziere pe șantier, dar

proiectantul ne-a ținut „în șah" și cu 
tot felul de surprize — ne-a spus 
ing VASILE CIOCAN, șeful servi
ciului organizarea producției și a 
muncii, pînă nu de mult dirigintele 
șantierului. Față de proiectul inițial, 
a apărut la un moment dat o ava
lanșă de suplimentări necuprinse în 
deviz. Constructorul este stînjenit 
în lichidarea lucrărilor restante 
și de , numărul mare de note 
de comandă suplimentare — peste 230 
— a căror valoare însumează aproape 
2 milioane lei.

— încurajat, pare-se, de aceste de
ficiențe de proiectare — ne-a rela
tat ing. GHEORGIIE HODOROGEA, 
actualul diriginte de șantier — con-

află și soluționarea problemei elec- 
trofiltrelor. „Codițele" persistă și la 
fabrica de var, intrată în funcțiune 
cu un an în urmă.

— Fabrica de var nu-și va atinge 
parametrii proiectați — apreciază 
ION MIJA, inginerul șef cu inves
tițiile — întrucît nu s-a realizat la 
piatra de carieră granulometria 
impusă de cerințele tehnologice. 
Pentru remedierea acestui neajuns, 
printr-o suplimentare de fonduri, a 
fost construită o stație de sortare. 
Dar și a doua oară a apărut o eroa
re de proiectare : s-a indicat ca sta
ția să deservească numai unul din 
cele două concasoare. Ca urmare, 
problema aprovizionării cuptoarelor

ancheta economică
structorul a trecut, la rîndul său, toa
te neajunsurile proprii în contul ex
clusiv al proiectantului și a esca
motat consecințele ritmului lent de 
lucru. Turnul de apă caldă și 
rece, bunăoară, trebuia să fie gata 
la 3 iunie 1968, dar nu va fi'dat în 
exploatare nici în iunie 1969.

„Jocul" cu provizoratele în proiec
tare este întreținut și in cazul sec
ției de plăci de faianță și gresie ce
ramică de pardoseli din cadrul Com
plexului industrial Militari din Capi
tală. Punerea în funcțiune a sec
ției — la sfîrșitul lunii iulie 1968 — 
s-a făcut în condițiile existenței unui 
volum însemnat de lucrărj neexecu- 
tăte și nu se știe nici acum nimic 
sigur despre termenele cînd. vor fi 
încheiate aceste lucrări. Proiectele 
au fost furnizate pe etape și 
nu în ordinea firească a obiec
tivelor care trebuiau construite. în 
plus, au apărut multe omisiuni, de 
la lucrări de o surprinzătoare simpli
tate, pînă la cele care influențau 
direct activitatea de producție La „ 
secția frită, de exemplu, furnizorul 
de utilaje tehnologice a recomandat 
din capul locului să se creeze unele 
condiții tehnice, pentru că tempera
tura în instalații să poată ajunge la 
1 450°, dar proiectantul nu a ți
nut cont de aceasță cerință, nu a 
luat măsuri de protejare a coșurilor, 
din care cauză acum acestea se în
locuiesc.

In atari condiții, constructorul, 
bineînțeles, a făcut și el tot ce i-a 
stat în putință pentru a nu depăși 
cumva nota responsabilității scăzute 
imprimate de proiectant. Ritmul ex
cesiv de lent în executarea lucrări
lor, în discordanță vădită cu grafi
cele, a caracterizat și continuă să 
caracterizeze activitatea sa. Bună
oară, lucrările de la pavilionul ad
ministrativ și statia pilot, care aveau 
termene de predare cu un an în 
urmă, se află și astăzi în execuție. 
Manifestînd o „imparțialitate olim
piană", el tratează cu egal dezin
teres atît lucrările mai mari, cît 
și cele mai mici tolerînd improviza
țiile care automat se repercutează 
asupra mersului producției.

Calitatea muncii proiectantului a 
a fost pusă în discuție și în cazul 
Combinatului de materiale de con
strucții de la Tg. Jiu. Cu toate că 
fabricile de ciment și var au intrat 
în funcțiune de circa 4 ani, totuși 
și azi, aici mai este de executat un 
volum însemnat de investiții. Este 
vorba de remedierea unor neajun
suri cunoscute, de altfel, în cea mai 
mare parte, încă de acum 4 ani, 
printre care cele legate de înlocui
rea actualului sistern de transport, 
lucrare trecută în planul pe acest an, 
dar care nu va fi terminată decît 
poate anul viitor. In suspensie se

cu piatră de var la granulometria 
impusă a fost rezolvată numai în 
proporție de 50—60 la sută. Acum 
sînt necesare alte lucrări pentru în
lăturarea deficiențelor de proiectare, 
care la rîndul lor se află abia... în 
faza de proiectare.

TITULARI
DE INVESTIȚII: ATI 
CALCULAT VOLUMUL 

PIERDERILOR ?
Indiferent ce factor nu-și îndepli

nește cum se cuvine sarcinile ce-i 
revin în înfăptuirea exemplară a 
planului de investiții, pînă la urmă 
daunele privesc economia națională. 
Bunăoară, la fabrica de ciment de 
la Combinatul pentru materiale de 
construcții de la Tg. Jiu, amînarea 
punerii la punct a sistemului de 
transport limitează posibilitatea de 
creștere a producției cuptoarelor de 
ciment. în plus, deficiențele care per
sistă atrag după sine efectuarea 
unor cheltuieli suplimentare cu 
transportul clincherului ce se revar
să pe platforma fabricii. Tot așa, 
prin întîrzierea remedierii electro- 
filtrelor, zilnic se pierde în atmos
feră aproape 15 la sută din praful 
de clincher. Sînt aruncate astfel pe 
cocurile fabricii circa 720 tone făină 
de clincher, din care s-ar putea rea
liza într-o zi 500 tone ciment. Dar 
într-un an, cît se pierde tovarăși din 
Ministerul Industriei Construcțiilor 
— titularul acestei Investiții, cu con
struirea căreia statul a cheltuit fon
duri importante ?

Pierderi intolerabile se consemnea
ză și la întreprinderea „Vîlceana" din 
Rm. Vîlcea. „Cînd am luat în pri
mire corpul principal de fabricație, 
nici nu ne-a trecut prin gînd cîte 
neajunsuri aveau să apară — ne-a 
spus tov. NICOLAE ISAILĂ, ingi
nerul șef de aici. Lucrările ce au ră
mas să se execute diminuează, în 
primul rînd, productivitatea muncii ; 
manopera pe care o consumăm 
acum, într-o lună, n-am înregistrat-o 
înainte nici în două luni. Un caz din
tre altele : în loc ca pulverizarea 
vopselei să, se facă automat. în cea 
mai mare parte această operație se 
execută manual. în plus, transportul 
materialelor se efectuează tot ma
nual, într-un păienjeniș de drumuri 
încrucișate. Lovindu-ne la tot pasul 
de constructori, nu putem aplica 
aproape nimic nici din ceea ce 
ne-am propus în cadrul acțiunii de 
organizare științifică a producției și 
a muncii".

La întreprinderea de prefabricate 
din Călărași, implicațiile se răsfrîng 
îndeosebi asupra realizării indicato
rilor proiectați. Capacitatea secției

este condiționată de producția atelie
rului de împletit sîrma — SPB, în a 
cărui dotație trebuia să se afle, încă 
la 31.XII.1967, grinzile rulante — ne 
spunea ing. Victor Orlovschi. De 
atunci, execuția lor a fost trecută în 
vreo 8 planuri de măsuri întocmite 
de constructor, de comun acord cu 
proiectantul. Nici pînă azi, însă, lu
crările nu au fost terminate, iar atin
gerea capacității proiectate a secției 
se tot amină. întîrzierile în execu
tarea grinzilor de rulare — de aceas
tă dată la secția pentru recupera
rea torcretului — au drept efect fap
tul că aici se pierde anual o produc
ție în valoare de 2,5 milioane lei și 
nu se obțin însemnate beneficii, care 
ar ameliora situația financiară a în
treprinderii.

în ce privește secția de plăci de 
faianță și gresie ceramică de pardo
seli, din cadrul Complexului indus
trial- Militari-București, consecințe
le tergiversării sînt multiple și ex
trem de complexe. Am reținut, în
deosebi, că noua secție nu-și poate 
desfășura activitatea nici pe departe 
în mod normal, lucrînd cu mult sub 
nivelul indicatorilor proiectați. în 
loc de economii și beneficii, aici — 
la doi pași de minister — se produc 
pierderi.

★
Care ar fi soluția evitării unui a- 

semenea fenomen păgubitor, mate
rializat în „maladia" lucrărilor ne
terminate. Ne-am notat, în acest 
sens, răspunsul dat de dr. IOAN 
CIOLAN, director în Banca de In
vestiții :

o în lista de titluri, pe lîngă ter
menul de punere în funcțiune, să se 
prevadă și un termen maxim în 
care să se închidă șantierul. « La 
obiectivele de investiții date în ex
ploatare în anii precedenți și la care, 
în cadrul perioadei normate, s-au 
atins parametrii proiectați, să se în
cheie finanțarea, sumele din devizul 
general neconsumate, urmînd să se 
constituie ca economii • Pentru ca
pacitățile la care nu au fost reali
zați indicatorii stabiliți, într-o peri
oadă de trei luni de la data expiră
rii termenului respectiv, să se pre
cizeze lucrările rămase de executat 
în acest scop, iar în cadrul propu
nerilor de plan, conducerile minis
terelor să .fixeze ca sarcini .depărta^ 
mentale datele de închidere a șan
tierelor o La obiectivele ce nu con
stituie capacități de producție, finan
țarea să se închidă în termen de 
maximum 6 luni de la data punerii 
în funcțiune o Investițiile aferente 
sectoarelor de utilități și întreținere, 
ce nu sînt nominalizate în cadrul 
studiului tehnico-economic aprobat 
pentru obiectivul de bază, să fie cu
prinse nominal în listele de titluri.

Fapt este că atît titularii de in
vestiții, cît și proiectanții și con
structorii poartă răspunderea pentru 
tergiversarea terminării unor lucrări, 
după punerea în exploatare a obiec
tivelor de bază. Este de datoria lor 
să-și concentreze la maximum efor
turile pentru lichidarea tuturor ne
ajunsurilor ce mai frînează finaliza
rea deplină, pînă la ultimul amă
nunt, a unor lucrări de investiții. 
Numai în acest fel, factorii de răs
pundere amintiți pot dovedi că în
țeleg însemnătatea prevenirii pier
derilor generate de provizorate și 
improvizații, că sînt deciși să le înlă
ture, în interesul atingerii în scurt 
timp a întregii eficiențe economice 
scontate, de pe urma fondurilor in
vestite de stat pentru construirea 
nbilor unități industriale.

Anchetă realizată de -.
loan ERHAN, Cristian ANTO
NESCU, Nicolae BRUJAN, 
T. NISTOR

Crearea fermelor agri
cole — verigi esențiale în 
organizarea agriculturii de 
stat — reprezintă un ca
dru optim de manifes
tare a capacității crea
toare, a spiritului de 
inițiativă și de răspun
dere a specialiștilor și 
lucrătorilor din I.A.S. pen
tru punerea în valoare a 
marilor resurse de creștere 
a producției și beneficiilor. 
Cele 17 ferme agricole care 
Intră în componența între
prinderii noastre dispun 
de o suprafață de peste 
13 000 hectare și de o pu
ternică bază tehnică ma
terială. Dînd viață măsu
rilor stabilite de Plenara 
C.C. al P.C.R. din martie 
1967, fermierii au luat nu
meroase inițiative care au 
permis să realizăm și să 
depășim sarcinile prevăzu
te la toți indicatorii. Anul 
trecut, întreprinderea noas
tră a realizat un benefi
ciu de 8 237 000 lei.

Consiliul de administra
ție a luat un șir de măsuri 
pentru folosirea întregii 
capacități de lucru a trac
toarelor, prin cuplarea mai 
multor mașini, adaptarea 
de bunchere la combine, 
introducerea triunghiurilor 
de tracțiune la combinele 
CT 2 R și altele.- Rezulta
tul acestor măsuri se con
cretizează prin creșterea 
gradului de mecanizare a 
lucrărilor și eliminarea în
tr-o mare măsură a mun
cii manuale.

Din experiența acumu
lată, de-a lungul anilor, re
zultă că una din căile de 
valorificare a resurselor de 
mărire a producției și be
neficiilor este stabilirea u- 
nui profil adecvat condi
țiilor fiecărei ferme în 
parte. întreprinderea noas
tră cultivă porumb pe cir
ca 50 la sută din teren. Dar, 
în funcție de condiții, s-a 
schimbat mult structura pe

®
ferme. Astfel, fermele spe
cializate în cultura porum
bului au 70—80 la sută din 
suprafață cu această plan
tă, la care se adaugă cul
turi complimentare cum 
sînt soia pe terenuri irigate 
și grîul pe cele neirigate.

Pe baza unor largi dez
bateri, la care au partici
pat toți specialiștii între-

H ®
bilit nivelul de dotare cu 
tractoare și mașini agri
cole, întocmindu-se un 
plan minuțios de cooperare 
cu fermele care, datorită 
varietății condițiilor exis
tente, au alt profil.

Amplasarea judicioasă a 
culturilor contribuie la va
lorificarea mai bună a ti
purilor de sol. La stabi-
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sprijinul acestei afirmații 
stau mărturie rezultatele 
diferite de la o fermă la 
alta, obținute în condiții 
asemănătoare. Iată un 
exemplu : Fermele nr. 3 
și 4 sînt vecine si au 
același tip de sol amenajat 
pentru irigat în sistem în
gropat. Cu toate că au a- 
celeași condiții, producția

Posibilități de creștere a producției 
și beneficiilor in ‘întreprinderile 

agricole de stat
2

0
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executat numai 740 ha, lucrările fiind mai întîr- 
ziate în județele Dolj, Ialomița, Olt, etc. Cînd se va 
putea termina însămînțatul din moment ce trebuie 
să se amenajeze noi orezării pe o suprafață de 
753 ha ? Este necesar ca organele de specialitate să ia 
măsuri hotărîte în vederea rezolvării urgente a acestei 
probleme.

Buna aprovizionare a populației cu legume necesită 
realizarea în întregime' a suprafețelor prevăzute a fi 
cultivate cu fiecare sortiment în parte, efectuarea plan
tărilor la timpul indicat, incit să se poată realiza o 
producție eșalonată. Din datele centralizate la Consi
liul Superior al Agriculturii rezultă că, pînă în pre
zent, semănatul și plantatul legumelor în cîmp s-a 
făcut pe 77 ]a sută din suprafețe în întreprinderile 
agricole de stat și 71 la sută în cooperativele agricole. 
Au fost realizate în întregime suprafețele prevăzute 
a se cultiva cu roșii timpurii și varză timpurie. Este 
necesar să fie depuse eforturi susținute, în vederea 
plantării celorlalte sortimente de legume. A întîrziat, 
de exemplu, plantatul ardeiului (realizat numai 32 la 
sută din suprafețele prevăzute), vinetelor (30 la sută în 
întreprinderile agricole de stat și 33 la sută în coope
rativele agricole). Continuă să se neglijeze plantarea 
cepei din răsad, pînă la această dată realizîndu-se nu
mai 186 ha, din cele 3 470 prevăzute în cooperativele 
agricole. Unii specialiști, pe considerentul că trebuie 
să se - realizeze eșalonarea culturilor, nu iau măsuri 
pentru grăbirea plantării la unele sortimente. Orga
nele agricole județene și întreprinderile de valorifi
care au datoria să controleze cum se realizează su
prafețele prevăzute a se cultiva cu fiecare sortiment, 
condiție de mare însemnătate pentru buna aprovizio
nare a pieței.

Obținerea unor recolte mari este hotărîtă, în cea 
mai mare măsură, de efectuarea la timp și de bună 
calitate a lucrărilor de întreținere a culturilor. Valul 
de căldură care a cuprins întreaga țară favorizează 
pierderea apei din sol și întărește pămîntul. De aceea, 
trebuie efectuat cu rapiditate maximă prășitul cultu
rilor. In unele zone din țară a început să se simtă 
lipsa apei din sol. Prin executarea prășitului atît pe 
terenurile cu umiditate suficientă, cît și acolo unde 
pămîntul este mai uscat, se creează condiții bune de 
dezvoltare a culturilor agricole, asigurîndu-se -obți
nerea unor recolte mari, indiferent de condițiile cli
matice. întrucît în momentul de față întreținerea cul
turilor prezintă o importanță excepțională pentru re
colta din acest an, este necesar ca toate forțele din agri
cultură să fie mobilizate pentru executarea acestor lu
crări. în acest scop se cere o temeinică organizare a 
muncii în cadrul brigăzilor și echipelor. în unele locuri 
se constată atac de dăunători Ia plantele agricole. 
Combaterea lor trebuie să se facă imediat ce se sem
nalează atacul, pentru a preîntîmpina răspîndirea lor, 
care ar putea provoca pagube culturilor agricole. în 
acest scop au fost asigurate cantități însemnate de in
secticide. Trebuie numai ca centrele de protecția plan
telor și specialiștii să procedeze cu cea mai mare ra
piditate în vederea organizării acțiunii de combatere.

în cele mai multe întreprinderi agricole de stat și 
cooperative agricole au fost mobilizate toate forțele la 
executarea lucrărilor de întreținere. în județul Dolj, 
de exemplu, lucrează la cîmp mii de oameni. într-un 
timp scurt, din cele 6 850 ha cu floarea-soarelui au fost 
prășite 4 100 ha. De asemenea; în cooperativele agri
cole din județul Erașov s-a executat prima prașilă la 
sfecla de zahăr pe 66 la sută din suprafață. Au terminat 
această lucrare cooperativele agricole Trestian, Rîșnov, 
Ghimbav, Hărman, Crihalma, Făgăraș, Veneția. Prașila 
I la cartofi a fost efectuată pe 22 la sută din supra
față. Este necesar ca peste tot și la toate culturile 
prășitul să se execute fără nici o întîrziere.

în cadrul lucrărilor de întreținere un loc important 
îl ocupă irigarea culturilor, metodă agrotehnică de mare 
însemnătate pentru obținerea unor recolte mari în 
orice condiții climatice. în numeroase unități agricole 
s-a trecut la irigarea culturi Igr și, de aceea, plantele 
cresc văzînd cu ochii. Pentru ca această lucrare să 
poată fi executată pe toate suprafețele propuse, este 
necesar să fie terminate urgent lucrările de amenajare 
a terenului. Or, pînă la această dată, amenajările noi 
au fost făcute în proporție de numai 51 la sută în în
treprinderile agricole de stat și 44 la sută în coope
rativele agricole. N-au fost terminate nici remedierile 
la amenajările existente, care n-au funcționat în anul 
trecut pe circa 2 000 ha. Amenajarea terenului în ve
derea irigării trebuie intensificată îndeosebi în coopera
tivele agricole din județele Argeș, Bacău, Botoșani, 
Bistrița-Năsăud, Brăila, Dîmbovița, Galați, Gorj. Iași, 
Ilfov, Maramureș, Mureș, Neamț, Prahova, Teleorman, 
Vîlcea, Vrancea etc. Este necesar ca în decurs de 15—20 
de zile să se termine toate lucrările de amenajare a te
renului pe suprafețele propuse a se iriga în acest an, 
pentru ca să se poată trece efectiv la efectuarea uda
tului. Timpul călduros și lipsa precipitațiilor impun să 
se acorde cea mai mare atenție irigării culturilor.

Lucrătorii ogoarelor au dovedit că, printr-o muncă 
harnică, neobosită, chiar și în condiții climatice mai 
grele lucrările agricole pot fi făcute la timp. Se cere ca 
acum la executarea prășitului și a celorlalte lucrări 
de sezon să se muncească cu aceeași abnegație, pentru 
a se putea obține recolte sporite, potrivit necesităților 
economiei naționale.

O

prinderii, am stabilit mo
dul cel mai eficient de mă- 

*rire a producției de grîu.
In anii precedenți, cultura 
griului era repartizată la 
toate fermele. In prezent, 
un număr de 4 ferme cul
tivă 50—60 la sută din su
prafața lor cu grîu, iar 
complimentar cu floarea- 
soarelui. Această speciali
zare se va încheia după 
terminarea lucrărilor de 
desecare, ce se efectuează 
pe 4 000 hectare. Stabilirea 
judicioasă a profilului fer
melor creează condiții 
care favorizează crește
rea producției și redu
cerea cheltuielilor. Cu 
mult discernămînt s-a sta-

lifea structurii culturilor 
avem în vedere nu numai 
potențialul de fertilitate al 
solului, ci și cerințele eco
nomiei. Ca urmare a spe
cializării. a aplicării dife
rențiate a măsurilor agro
tehnice producțiile au cres
cut an de an. Față de anul 
1966 cînd recolta medie la 
grîu a fost de 2160 kg Ia 
hectar, în anul trecut am 
obținut 3 035 kg. La po
rumb, în aceeași perioadă, 
producția medie a crescut 
de la 3 970 kg, la 5 040 kg, 
iar la floarea-soarelui de 
la 1 830 kg, la 2 380 kg.

Sîntem convinși că avem 
mari rezerve de creștere a 
producției la hectar. In

de porumb obținută în a- 
nul trecut a fost diferită ; 
în timp ce ferma nr. 4 a 
obținut în medie 6 845 kg 
la hectar, ferma nr. 3 a rea
lizat 5 500 kg — cu 1 345 kg 
mai puțin. Cauzele acestei 
diferențieri constau în fap
tul că la ferma nr. 3 s-a 
întîrziat darea în exploa
tare a sistemului de irigat 
cu aproape o lună, pregăti
rea terenului a fost de o 
calitate mai slabă, iar în- 
grășămintele nu s-au apli
cat la timpul optim. Exem
ple asemănătoare se pot da 
și din alte ferme. Analizînd 
această situație, consiliul de 
administrație a hotărît sa
și canalizeze atenția spre

acele ferme ale căror rezul
tate se situează sub me
dia pe întreprindere.

Datorită faptului că avem 
terenuri în apropierea rîu- 
lui Mureș, au crescut mult 
suprafețele irigate. între
prinderea noastră dispune 
de un sistem de irigații cu 
conducte subterane, pe o 
suprafață de 3 160 hectare, 
precum, și de un sistem 
de irigații mai vechi care 
ocupă 1 100 hectare. Consi
derăm că aceste terenuri 
au un potențial productiv 
ridicat. De aceea culturile 
irigate au prioritate la ad
ministrarea îngrășăminte
lor, iar lucrările agrotehni
ce se aplică cu atenție 
sporită.

Pentru obținerea de pro
ducții mai mari față de 
cele planificate am stabi
lit un complex de măsuri 
care vizează aplicarea di
ferențiată, rațională a tutu
ror lucrărilor agrotehnice, 
după cele mai noi tehno
logii și cuceriri ale științei. 
Studierea și promovarea 
metodelor noi, a soiurilor 
de mare randament în con
dițiile noastre specifice, 
constituie o preocupare 
constantă de care depinde 
sporirea recoltelor la hec
tar. Pînă acum s-au intro
dus în cultură, pe 600 hec
tare, hibridul de porumb 
simplu 301, produs de Ins
titutul de cercetări pentru 
cereale și plante tehnice 
de la Fundulea,, care s-a 
dovedit a fi mai 'productiv 
cu 15 la sută în condiții 
de irigații. Alegerea hibri
zilor de porumb adecvați 
pentru fiecare fermă în 
parte, în funcție de carac
teristicile solului, se face 
pe baza consultării unui 
mare număr de date teh
nice și a observațiilor spe
cialiștilor La noi s-a extins 
metoda amestecului de hi
brizi cu diferite stadii de 
vegetație pentru a asigura

polen o perioadă mai lungă 
și a evita șiștăvirea, cauza
tă de lipsa de polen. De 
asemenea, stabilirea densi
tăților optime la toate cul
turile, în funcție de condi
țiile create pe fiecare par
celă în parte, reprezintă o 
importantă sursă de spo
rire a recoltei.

La cultura florii-soare- 
lui, am introdus soiul Re
cord a cărui producție la 
hectai- este mai mare cu 
circa 300 kg fată de vechile 
soiuri. Binevenită este și 
amplasarea florii-soarelui 
pe terenuri mai grele, pe 
lăcoviști, în diferite stadii 
de sărăturare. De altfel, 
cea mai mare producție de 
floarea-soarelui a fost ob
ținută pe aceste terenuri. 
Anul trecut. în timp ce pe 
cernoziom s-au obținut 
2 100 kg floarea-soarelui la 
hectar, pe lăcoviște s-au 
realizat 2 620 kg. De aceea, 
în acest an cultivăm floa
rea-soarelui numai pe lă
coviște. Terenurile mlăști
noase și sărăturoase le-am 
valorificat, în mod eficient, 
cultivînd sorg hibrid — 
una din puținele plante ca
re dau rezultate foarte 
bune pe aceste terenuri, 
obtinînd pînă la 6 000 kg 
la hectar.

Măsurile de pînă acum 
și cele care vor fi luate, 
în continuare, ne îndrep
tățesc convingerea că, în 
acest an, întreprinderea 
noastră va obține rezultate 
superioare indicilor de 
plan. Inițiativele luate de 
către șefii de fermă sînt 
sprijinite de către con
siliul de administrație, asi
gurîndu-se finalizarea lor, 
în vederea obținerii unor 
producții și beneficii cît 
mai mari.

Ing. Ion ȚIRLEA
directorul întreprinderii 
agricole de stat Pecica, 
județul Arad

S-a stabilit ca 
teren să fie fo- 

pentru piscicul- 
Ce va mai fi. 
vedea !

au
de 

produce, 
acum s-au

Combaterea 
cale chimică a buru
ienilor se introduce si 
pe terenurile coopera
tivelor agricole. Ge
neralizarea acestei 
metode, de altfel deo
sebit de eficientă, ne
cesită multă răspun
dere. Si iată de ce. 
In unele cooperative 
agricole din iudetul 
Constanta, ierbicidele 
aplicate greșit au dus 
nu numai 
gerea buruienilor, 
și a 
ceapă.
ai tăiat o plantă nu-i 
mare pagubă. Rămîn 
altele. „Sapa chimică" 
poate face ravagii. 
Și după cum s-a văzut, 
chiar a făcut. Rămîne 
deci ca toți acei care 
mînuiesc „sapa chi
mică" să deschidă o- 
chii și cartea pentru 
a nu trebui să deschi
dă buzunarul.

prășitul 
si fără 
anume 7

nou. 
este posibil 
sapă. L__  ___
Prin folosirea ierbici- 
delor. Sînt substanțe 
chimice care. dacă 
sînt pulverizate pe 
suprafața solului sau 
pe culturi agricole, 
buruienile se chircesc, 
se usucă. în timp ce 
plantele cultivate ră
mîn intacte. Folosirea 
lor în agricultura tă
rii noastre cunoaște, 
de la an la an. o ex
tindere tot mai mare. 
Pe lîngă grîu și po
rumb. unde folosirea 
ierbicidelor a devenit 
ceva obișnuit, ele se a- 
plică și pentru comba
terea buruienilor din 
culturile de cartofi, 
soia, ceapă etc. în a- 
cest an. 
derile 
stat se 
bicide 
prafață

Cum

, în întreprin- 
agricole de 

vor folosi ier- 
pe o su- 

de 330 000

De curînd. relatam 
despre aprovizionarea 
defectuoasă. încrucișa
tă, cu materii prime, 
a unei întreprinderi de 
tricotaje din,- Sighetul 
Marmației. Iată 
„maladia" poate fi 
tilnită si la unele 
nităti din Arad 
industriei ușoare. Cum 
se manifestă ? 
coul roșu" nu 
mește fire de bum
bac de la U.T.A. sau 
„Teba" din aceeași 
localitate, ci de la 
„Oltul“-Sf. Gheorghe 
și Filatura Româneas
că de Bumbac 
București, 
timp, însă, 
vrează fire 
treprinderi 
resti. Tg. Mures. Te
leorman, P. Neamț. 
Pentru trimestrul II, 
întreaga cantitate din . 
firul de bumbac 27/2, 
necesară ’ „Tricoului 
roșu", urmează să fie 
primită de la „Oltul"- 

Gheorghe. iar

că 
in
n

ate
„Tri- 
pri-

din 
In același 
U.T.A. li- 
unor în- 

din Bucu-

la distru- 
ci 

culturilor de 
Cu sapa dacă

U.T.A. va livra 
lași fir la Tg. Mureș. 
Deoarece în prima de
cadă a lunii aprilie 
îndeplinirea, olanului 
de producție a fost 
periclitată, conducerea 
întreprinderii 
eoni roșu" 
voită să 
camion la 
glie după 
bumbac ; 
tent, U.T.A. 
acțiunile de 
re a beneficiarului 
din Tg. Mures, care 
n-a venit să-si ridice 
cantitatea de fire re
partizată.

Unde duce 
acestui . sistem, 
torsionat de 
zionare. care produce 
pagube întreprinderi
lor iSi economiei na
ționale.? La Minister 
ritl Industriei Ușoare, 
diagnosticul 
diei" fiind 
vrem să știm 
este remediul ei.

..Tri
os fost ne- 

trimită un 
Sf. Gheor- 

fire de 
concomi- 
pregătea 
penaliza-

..firul" 
con- 

aprovi-

„mala.-r. l 
stabilit, 

care

La Roman există o 
moacă cu bucluc, Re
numită „Moldova". 
Cu bucluc, deoarece 
aici, de aproape un 
an, se tot lucrează Ia 
ea, pentru a-i spori 
capacitatea la 100 de 
tone în 24 de ore. Se 
investesc bani grei, 
circa 15 milioane lei. 
Constructorul, I.C.M. 
Piatra. Neamț, lucrea
ză în ritm de melc, 
iar montorul, I.M.M. 
București, abia în 
luna martie s-a apu
cat de treabă. De cu- 
rînd a apărut o altă

...construită secția de 
producere a dextrinei 
pure de la întreprinde
rea „Amillemn" din 
Sînsimion, județul 
Harghita? Iată o între
bare la care nici Insti
tutul de proiectări al 
industriei alimentare 
nu a putut da un răs
puns. Lui i-a revenit 
sarcina de a elabora 
proiectul dc execuție și 
devizul general al lu
crării. Discuțiile nu 
s-au încheiat (pînă la 
începiitul lunii mai) 
deși încă din al 
patrulea trimestru al 
anului 1967 au început 
să sosească... utilajele 
pentru secția respecti
vă. Direcția generală 
a băuturilor și tutunu
lui din Ministerul In
dustriei Alimentare a 
dispus această „ploaie" 
cu utilaje. Mai întîi,

Cu ani în urma 
fost secată balta Eze- 
rul din apropiere de 
Călărași, care se în
tinde pe mii de hec
tare. O mare parte 
din suprafață a fost 
redată agriculturii, 
iar circa 1 000 ha au 
rămas pînă în acest 
an fără o destinație 
precisă. Nu se produ
ceau nici cereale, nici 
pește. Mul ți ani la 
rînd, întreprinderea a- 
gricolă de stat Mircea 
Vodă a încercat să cul
tive porumb pe o „bal
tă" de 500 ha, dar de re
coltat nu a recoltat 
nimic. In acest timp 
între piscicultori și

dandana : Beneficia
rul — întreprinderea 
de morărit și panifi
cație Piatra Neamț — 
împreună cu proiec
tantul, I. M. „Dîmbo
vița" din București, 
și-au dat seama 
au greșit soluția 
tru partea 
ciniș și 
buie să schimbe 
iectul. Alți bani, 
pierderi. Și este 
ba de vreo 3 milioane 
lei. Iată cum, în 
să macine grîu 
porumb, moara 
cină banii statului.

stație de us- 
pulverizare 

de
au

a sosit o 
care și
NIRO, în valoare 
2S5 790 lei ; apoi 
fost aduse două cen
trifuge care costă 
145 636 lei și două cris- 
talizatoare în 
de 35b 784 lei. 
mat: motoare 
ce, un vas 
captarea apei, 
densator de amestec, 
fierbător, evaporator, 
un vas de dizolvare a 
glucozei. Toate în va
loare de 948 524 lei. Cu 
alte cuvinte, aproape 
1 009 000 lei au stat a- 
tîta timp imobilizați în 
utilaje inactive, 
cheltuielile de < 
servare au sporit, 
nigma construirii aces
tei secții a costat 
scump economia 
tională. Dar pe 
care au tărăgănat 
au încurcat lucrurile ?

valoare 
Au ur- 
electri- 
pentru 

un con-

agricultori s-au pur
tat numeroase și a- 
prinse discuții, pentru 
a stabili ce destinație 
să se dea acestui te
ren. Deși aprinse, de 
fiecare dată discuțiile 
se stingeau 
Probabil din 
excesului de i 
te din baltă, 
lucrurile 
baltă ani 
balta nu 
pare că 
mai limpezit puțin a- 
pele. 
acest 
losit

. tură.
vom

repede, 
i cauza 
umidita- 
Și așa 

rămas 
zile, iar 

Se
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PROFESIONALA
ESQSS I

A CADRELOR DIDACTICE
Nenumărate sînt argumentele care 

pledează în favoarea cerinței de a 
asigura informarea științifică amplă, 
operativă, a membrilor corpului 
profesoral cu cele mai noi descope
riri ale cunoașterii umane, în fiecare 
domeniu de activitate. Ele au fost 
pe larg susținute și în dezbaterile 
Conferinței naționale a cadrelor di
dactice, au fost înscrise în docu
mentele adoptate cu acel prilej. In 
general, toate aceste argumente con
verg spre ideea îndeplinirii cu mai 
multă competență și cu rezultate 
certe a sarcinii primordiale pe care 
partidul și societatea noastră so
cialistă au atribuit-o școlii : moder
nizarea continuă a conținutului știin
țific al învățămîntului, situarea per
manentă a procesului instructiv-e- 
ducativ în contextul realității obiec
tive din patria noastră, al epocii în 
care trăim.

Incontestabil, rapiditatea cu care 
sporește informația științifică, efect 
direct al revoluției tehnico-științifice 
contemporane, face dificilă infor
marea largă și mai ales operativă a 
slujitorilor școlii asupra actualității 
din literatura de specialitate. Dar 
această dificultate poate și trebuie 
depășită. Cum anume ?

Ne răspunde la început, prof. dr. 
docent Nicolae Rădulescu, prorector 
al Universității din Craiova. „După 
părerea mea, în primul rînd printr-o 
cît mai rațională utilizare a materia
lelor și mijloacelor informativ-docu- 
mentare existente în prezent la dis
poziția instituțiilor de învățămînt. 
Mai concret. După cum se știe, ca
drele universitare — ca să mă refer 
la categoria didactică din care fac 
parte — au Ia dispoziție numeroase 
materiale informative : documen
tare elaborate de biblioteca universi
tară respectivă sau editate de Aca
demie, de centrele de documentare 
departamentale, de I.D.T. sau Minis
terul învățămîntului. Lista de cărți 
apărute în editurile noastre 
în edituri străine care trimit 
loage bibliotecilor noastre, publi
cațiile cu caracter bibliografic din 
țară și 
pletează imaginea posibilităților și 
surselor " ‘ ~
cate, informarea bibliografică or
ganizată în acest fel are și multe 
deficiente : este prezentată inegal —

centrele de documentare avîndu-și 
fiecare maniera proprie de ordonare 
a materialelor — și incomplet, căci 
foarte multe din articolele din pe
riodice scapă, din diferite motive, 
de la inserarea în buletinul de docu
mentare. Informarea este de multe 
ori ineficientă și din cauza conciziu- 
nii sau a generalităților din textul 
prezentării, ceea ce face ca cititorul 
interesat să fie silit să ia de la ca
păt munca de documentare respec
tivă. Pentru centrul nostru universi
tar situația este și mai puțin satis
făcătoare din cauză că nu s-a orga
nizat încă" un sistem eficient de co
laborare între cele patru biblioteci

plare nevîndute In pivni
țele editurilor de artă.

Cînd cercetăm cauzele 
acestei stări de lucruri, 
ni se spune : că nu avem 
destulă hîrtie (deși o mare 
parte a celei pe care o 
avem la dispoziție se 
prăpădește cu lucrări 
care rămîn nevîndute) ; 
că dacă reproducerile, 
numeroase și indispensa
bile în orice lucrare de 
artă, nu sînt reușite și 
convingătoare, este că 
cerneala pe care o avem, 
fabricată în țară, nu poa-

finit mai bine puse In va
loare In tipărituri de artă, 
știut fiind că numele 
nostru bun nu lese din 
publicațiile de reclamă, ci 
din publicațiile serioase 
și îngrijite pe care le scot 
criticii și istoricii de artă. 
Această coniuzie care se 
face cu importanța rezul
tatelor este foarte dăună
toare întregii noastre in
dustrii de tipărire a cărții.

Poate că punctul meu 
de vedere din acest ar
ticol ar părea pesimist în 
raport cu cel care re-

curînd vor intra In depo
zitele editurii, să nu ac
ționeze pentru prevenirea 
pierderilor importante de 
hîrtie și de prestigiu pe 
care acele opere le creea
ză, în timp ce alte lu
crări, de al căror bun re
zultat ei sînt conștienți 
mai dinainte, se tipăresc, 
pentru motive de econo
mie, sau pentru alte mo
tive, Intr-un număr de 
exemplare cu totul insu- 
iicient.

Unele greutăți pe care 
le întîlnesc editorii noștri

sau 
cata-

de peste hotare com-

de informare. Din pă-

Manifestări

teatrale

în pregătire
stimularea activității 

și creșterea calității ar- 
spectacolelor, Comitetul 
pentru Cultură și Artă 

impor-

Pentru 
teatrelor 
tistice a 
de Stat
organizează anul acesta 
tante manifestări teatrale.

între 1 septembrie și 20 de
cembrie va avea loc Festivalul 
național de teatru — 1969, la 
care urmază să participe toate 
teatrele dramatice din țară cu 
cele mai bune spectacole reali
zate în stagiunile 1968—1969 și 
1969—1970, avînd la bază piese 
românești clasice și contempora
ne. De asemenea, vor putea fi 
prezentate fragmente de specta
cole, monologuri, versuri ele., din 
producția literară originală, pre
gătite de tineri actori, regizori și 
scenografi. Festivalul se va des
fășura în două faze : una inter
zonală, care va avea loc între 
I septembrie și 1 decembrie la 
București, Iași, Cluj, Timișoara, 
Craiova. Brașov, și cea finală, 
între 10 și 20 decembrie, la 
București. In urma aprecierilor 
Suriului, Comitetul de Stat, pen
tru Cultură și Artă va acorda 
premii pentru cel mai bun spec
tacol, cea mai bună regie, sce
nografie, interpretare masculină, 
interpretare feminină și 
mențiuni pentru realizări 
tice deosebite.

Orașul Piatra Neamț va
dui, în luna iunie, Festivalul 
spectacolelor pentru copii și ti
neret — Piatra Neamț 1969. La 
această manifestare — prima de 
acest fel în țara noastră — voi 
fi invitate să participe teatrele 
care în stagiunile 1967—1968 și 
1968—1969 au realizat spectacole 
cu piese destinate copiilor și ti
neretului. Cn același prilej va 
avea loc și un simpozion în ca
drul căruia vor fi dezbătute di
ferite probleme privind rolul 
teatrului în educarea tinerelor 
generații de spectatori,

tntre 8 și 15 iunie se va orga
niza Săptămîna teatrelor de 
păpuși i pe litoral — Con
stanța 1969. Ea va prilejui 
participarea acelor teatre care în 
stagiunea 1968—1969 au pre
zentat spectacole valoroase după 
lucrări originale, în stiluri și 
modalități artistice diferite, pen
tru spectatori de toate vîr- 
stele. Totodată, va fi deschisă 
o expoziție de scenografie a tea
trelor participante, care va cu
prinde : păpuși, schițe de decor 
și costume, fotografii, afișe.

s
(Agerpres)

zece 
artis-

găz-

ancheta

pedagogică

mai mari — de la Universitate, uzina 
„Electroputere". centrul de cercetări 
al Academiei și biblioteca munici
pală".

— Ce soluție concretă propuneți 
pentru înlăturarea acestor deficiențe ?

— Personal, consider că se impune 
o coordonare pe plan național mai 
eficientă, bazată — bunăoară — pe 
publicații unice pentru fiecare ra
mură de știință (chimie, geografie, 
electrotehnică etc.) Unei instituții 
să-i fie repartizată o specialitate (sau 
grup de specialități), referitor la care 
să concentreze informarea prin pu
blicațiile sosite din întreaga țară.

In aceeași ordine de idei, prof, 
dr. ing. Constantin V. Picoș, decanul 
Facultății de mecanică a Institutului 
politehnic din Iași, se referă la nece
sitatea folosirii cît mai depline a 
schimbului de idei și de experiență 
ce are loc cu ocazia unor vizite sau a 
participării cadrelor didactice și 
specialiștilor din țara noastră la ma
nifestări internaționale. „Toți mem
brii corpului profesoral care parti
cipă la asemenea manifestări ar fi 
de dorit să facă informări publice 
asupra noutăților consemnate, să 
prezinte lucrările nou achiziționate. 
Sugerez, Ide asemenea, ca dezbate
rile unor conferințe și simpozioane 
științifice să fie publicate cu mai 
multă operativitate, pentru a fi la 
indemînă unui cerc mai larg de ca
dre interesate". Există, desigur, multe 
alte căi prin care să se asigure pro
fesorilor o documentare științifică 
și pedagogică la zi asupra probleme
lor care privesc dezvoltarea știin
ței, a mijloacelor și metodelor de a 
le face accesibile tineretului studios. 
După cum au subliniat interlocuto
rii noștri, trebuie să existe în gene
ral o mai mare chibzuință în utili
zarea fondurilor bănești alocate de 
stat pentru achiziționarea de publi
cații, din țară și de peste hotare, rea- 
lizîndu-se atît o mai bună selecție a 
lucrărilor procurate, cît și o intensă 
punere în valoare a lor printr-o di
fuzare mai echitabilă în rindul ce
lor interesați să le cunoască, să le 
studieze, să le folosească în munca 
lor la catedră.

Continuînd discuția, de această 
dată în sfera școlii, reținem obser
vația că pentru cadrele didactice 
din învățămîntul general și liceal 
posibilitățile de documentare sînt și 
mai precare. „Activitatea de infor
mare și respectiv de perfecționare 
a cadrelor didactice suferă din cau
za pulverizării, forțelor și posibilită
ților în forme și la nivele diferite — 
consideră prof, 
tor general la 
județean Dolj, 
specialitate, de 
gie editate în tara 
greu în mina cadrelor didactice, cu 
deosebire a celor din mediul rural și 
la majoritatea școlilor generale, fie 
dintr-o defectuoasă organizare a di
fuzării. prin sistemele C.L.D.C. și 
cooperației de consum, fie dintr-o 
optică greșită a celor chemați să 
asigure prezența literaturii științifice 
în școală. Posibilitățile de informa
re sînt, în general, excesiv, de cen
tralizate. Toate cărțile mai impor
tante din tară sau din străinătate vin 
numai la bibliotecile centrale și 
mult timp nici acolo nu se pot 
consulta fiind reținute, împotriva 
regulamentului, de diferite persoa
ne. La fel se petrec lucrurile și cu

D. D. Voicu, inspec- 
Inspectoratu) școlar 

Diferitele lucrări de 
metodică și pedago- 

noastră ajung

revistele. Sînt biblioteci abonate la 
cite 10—15 reviste străine, în timp 
ce școlile mari, inspectoratele șco
lare județene și chiar filialele Insti
tutului de științe pedagogice n-au 
nici un abonament. Prea puține bi
blioteci centrale editează buletine de 
informare și le difuzează cu zgîr- 
cenie ; uneori anunță doar apari
ția unei lucrări noi fără însă a referi 
și asupra conținutului său". Din dis
cuție a mai reieșit că, în general, bi
bliotecile mari nu acordă suficient 
interes pentru procurarea cărților 
didactice. Cît privește școlile, aces
tea pot procura și procură de fapt 
mai mult lucrări adresate elevilor, 
în dauna unora de actualitate știin
țifică. destinate în principal profeso
rilor.

Mai mulțl învățători șl profesori 
cu care am stat de vorbă și-au ex
primat convingerea că multe din 
neajunsurile existente în sistemul 
de informare și documentare pot fi 
înlăturate prin crearea acelor case 
sau cabinete județene ale cadrelor 
didactice, a căror necesitate a fost 
reliefată la Conferința națională a 
cadrelor didactice. „Intr-o asemenea 
instituție — este de părere prof. 
Horia Suciu din Constanța — sluji
torii școlii trebuie să aibă, în pri
mul rînd. la dispoziție o bibliotecă 
bogată în documentare tehnico-știin- 
țifică de actualitate, în noutăți pe
dagogice. Apoi, ea are menirea să 
devină un centru de intens schimb 
de experiență între oamenii școlii, 
al unei bogate vieți și activități 
științifice și de cercetare, locul de 
întîlnire cu specialiști din diferite 
domenii, cu colegi cu o activitate mai 
rodnică etc. Intr-un cuvînt, locul 
unde fiecare dintre noi să-și gă
sească acel climat propice și mij
loacele necesare unei desfășurări am
ple a capacității creatoare, pe care 
să le pună apoi cu totală dăruire 
în sluj’ba pregătirii și instruirii tine
retului". De altfel, în această direc
ție sînt îndreptate și preocupările 
forurilor locale școlare, care se ocu
pă direct de organizarea „casei" pro
fesorilor din județul Constanța, de 
pregătirea viitorului său program de 
activitate. In multe alte județe însă, 
aceste cerințe întemeiate ale cadre
lor didactice sînt omise de pe agen
da de lucru a forurilor locale, ră- 
mînînd mai departe un deziderat.

Dincolo însă de mijloacele șl mo
dalitățile concrete de realizare, pro
blema informării științifice a cadre
lor didactice îmbracă și un alt as
pect deosebit de important : acela 
al efortului personal, al interesului 
și preocupării constante pe care fie
care om al școlii este chemat șă-l 
manifeste pentru propria pregătire. 
„Dezvoltarea deosebit de rapidă a 
științei și culturii contemporane 
ne obligă să ne sporim efortul 
pentru autoperfectionare continuă — 
consideră prof. dr. docent D. Rusu, 
prorector al Universității „Al. I. 
Cuza" din Iași. Din explozia de in
formații, de pe toate meridianele, 
ne revine sarcina să selecționăm, 
cu grijă, tot ceea ce este mai va
loros pentru perfecționarea activită
ții noastre didactice și științifice. Ne 
sînt puse la dispoziție mijloace din 
ce în ce mai bogate de informare 
Dar acestea rămîn ineficace fără o 
muncă personală dîrză pentru auto- 
perfecționare didactico-științifică. 
Limbile moderne. învățate la timp 
și cu seriozitate, joacă în acest sens 
un rol precumpănitor. La fel de 
utile pot să devină și cursurile post
universitare, organizate la intervale 
corespunzătoare pentru diferitele 
specialități, ptecum și variatele 
cursuri de perfecționare și speciali
zare. Cu condiția ca ele să aducă 
participanților o bogată documentare 
de actualitate, posibilitatea par
curgerii unei literaturi și informări 
din cele mai recente, apărute in 
anii de după absolvirea facultății"

Documentarea științifică de spe
cialitate. informarea de actualitate 
în cele mai diferite domenii ale vie
ții social-politice și tehnico-științi
fice trebuie să-și găsească un spri
jin și o rezolvare mai substanțială 
din partea Ministerului Invățămîn- 
tului, a tuturor forurilor de resort. 
Pentru că ea constituie o problemă 
cu implicații sociale largi, în pregă
tirea. pentru viață și în educarea ti
nerelor generații.

Anchetă realizată de Florica
DINULESCU, Nistor TUICU, 
Manole CORCACI

(Urmare din pag. I)

o contest. Alt- 
as fi nevoit să 
numai Homer sau 
au actualitate as- 

• scriitorul de acum 
să n-aibă. Dacă 

ceea ce

operă 
minteri 
cred că 
Goethe 
tăzi, iar 
poate t 
n-are actualitate. ___ __
vedem in urma muncii lui 
c. fizicește vorbind, o carte. 
dar nu si o operă. Iar o 
carte care nu e operă nu-i 
altceva decît un produs ste
ril si atunci acest produs 
il discut la categoria steri
lului. Numai astfel mă pot 
păstra cu folos în cadrul 
discuției despre actualitatea 
operei de artă, numai dis
cutând intr-adevăr opere. 
ne ele spriiinindu-mi ar
gumentele.

In al doilea rînd, mi se 
pare că nu e prea clară 
însăși noțiunea de actuali
tate atunci cînd ea e rapor
tată la opera de artă. Ne-a 
fost dat să contestăm cîteo- 
dată adevărul artistic al 
vreunei nuvele sau roman. 
Uimit, autorul ne-a răs
puns cum că nu putem să-i 
punem la îndoială acest 
lucru intrucît ceea ce se po
vestește în 
i-am citit-o 
amănunt cu 
lui însuși.
cega, am răspunde noi. Se 
înțelege foarte greu un lu
cru (evident de cînd exis
tă arta) : opera de artă 
nu-i redare, nu-i simplă co
pie a realității, nu-i foto
grafie. ci ficțiune, imagine 
ideal-artistică a realității 
sociale și a realității uni-

versale. După contactul cu 
opera de artă nu venim 
să identificăm parte cu 
parte amănuntele realității, 
asta o putem face din capul 
locului fără artă sau aju- 
tîndu-ne de mijloacele ști
inței, ci să vedem semnifi
cațiile. legăturile acestor 
realități, conditionarea lor 
reciprocă. Opera 
devine în acest 
organ prin care 
festă alte simțuri

de artâ 
sens un 
se mant
ale noas-

nuvela pe care 
i s-a întîmplat. 
amănunt, chiar 
Tocmai de a-

mal multe. La noi Insă, 
sistemul acesta nu se 
aplică, după cum se 
spune, din cauza tipogra- 
iilor. 
să-și 
trării 
crea 
plus, 
tipografiile din alte țări 
pot aplica acest sistem, 
în timp ce ale noastre 
după tipărirea unei prime 
ediții consideră că și-au 
îndeplinit rolul, așa încît 
dacă opera are succes șl 
se simte nevoia unei a 
doua sau a treia ediții, 
este nevoie să se ia de la 
început procesul de im
primare ?

Problema imposibilității 
în care se găsesc autori 
și editori de a retipări 
cu ușurință o lucrare de 
succes, care s-ar vinde 
ușor, este una din cauzele 
esențiale ale situației a- 
normale de care vorbeam 
la începutul acestui 
ticol : operele care 
vînd bine se găsesc 
tr-un număr redus 
exemplare, în timp ce 
tele care nu se vînd, dar 
care au protecție, se gră
mădesc și pînă la urmă 
sînt destinate topirii.

Sînt departe de a crede 
că în acest articol am 
putut spune tot ce este 
interesant în legătură cu 
tipărirea cărții de artă. 
Părerea mea ar fi că, por
nind de la articolul men
ționat al tovarășului Ma
tei, la care s-a adăugat 
ieri un articol tot atît de 
competent al altui direc
tor de 
ceea 
presă în legătură 
aceste 
constituie 
restrîns 
cute cauzele situației ne
satisfăcătoare în care se 
află cartea de artă și să 
se ajungă la concluzii 
care, aplicate fiind, ar 
duce poate la oarecare 
îmbunătățiri, urmate, ceea 
ce este tot atît de im
portant și interesează sta
tul nostru, la eliminarea 
unor pierderi de bani și 
la un cost mai convenabil 
al publicațiilor 
care, în ordinea 
țiilor tipografice, 
mai costisitoare.

Aceștid nu vor 
asume grija păs- 

zațului, care le-ar 
o dificultate în 
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editură, și de 
ce s-a scris
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Săptămîna viitoare, la cinematograful „Central din Capitală va rula 
o producție a studiourilor sovietice, „Contemporanul tău", în regia lui 
luli Raizman Din distribuție fac parte actorii Igor Vladimirov, Nikolai 

Plotnikov, Tatiana Nadejdina

„Lunga vară fierbinte" (I), re- 
. " ___

xvuiutixi. zx,va — Filmul artistic „Castelanii", o 
producție a Studioului Cinematografic București. Scenariul Siltâ Andras. 
Regia Gheorghe Turcu. Cu : Radu Beligan, Marcel Anghelescu, Colea 
Răutu, Margit Kdszlgy, Ilinca Tomoroveanu, Vasillca Tastaman. 22,20 — 
închiderea emisiunii programului II,

20,00 — Telex TV. 20,05 — Roman foileton „Lunga vară fierbinte" (I), re
luare. 20,55 — Trei melodii pe săptămînă. Muzică ușoară românească în 
primă audiție. Prezintă Elly Roman. 21,05 — r*------ - - .. ..

REASCA 13,45 ;
18,15 ; 20,30, TOMIS — 9—15,45 în 
continuare ; 18,30, la grădină - 
20.
• Pașa .- VIITORUL — 15,30 ; 18.
• Vîrstele omului : VIITORUL — 

, 20,30.
o Vremuri minunate la Spessart : 

în contl- 
ARTA -

MIORIȚA — 9—15,45 
nuare ; 18,15 ; 20,45, ______
9—15,45 în continuare ; 18,15 ; 20,30. 
la grădină
• Becket : FLACARA — 15,30 ; 19.
• Răutăciosul adolescent : VITAN 
- 15,30 ; 18 ; 20,30, la grădină — 
20, RAHOVA - 15,30 ; 18, la gră
dină - 20.
O Astă seară mă distrez: PROGRE
SUL — 15,30 ; 18, GRADINA PRO- 
GRESUL-PARC — 20.
• Hiroșima, dragostea mea : PRO
GRESUL - 20.30.

Directorul Editurii „Me
ridiane* a publicat, în 
numărul din 7 mai al zia
rului „Scînteia*, un foarte 
interesant articol asupra 
situației în care se gă
sesc tipăriturile de artă, 
precum și studiile de is
toria artei în momentul de 
fată. Un șef de editură își 
exprimă punctul de vede
re într-o chestiune care ne 
interesează pe toți cei 
care ne ocupăm de artă, 
— artiști, critici și istorici 
de artă —, ca și pe ma
rele public al cititorilor. 
Cu toate progresele 
marcabile obținute în 
ceastă privință, cu 
numărul mare de cărți
artă tipărite în ultimii ani, 
așa cum e organizată ac
tualmente importanta pro
blemă a comentării, a sti
mulării și a răspîndiril 
cunoștințelor de 
artei în marele 
există foarte multe 
te care o fac 
mai puțin efectivă 
costisitoare din punctul 
de vedere al producției. 
Se tipărește, cum spu
neam, mult, dar opere in
dispensabile înțelegerii 
unui artist, a unui grup de 
artiști sau a unor tendințe 
ajung mai greu la tipar 
pentru motive pe care pu
blicul le ignorează. Edi
torii de studii de artă nu 
le ignorează, dar nu se 
străduiesc suficient ca să 
le schimbe. Se consideră 
că această problemă de
pinde de niște funcționari 
care nu-și dau perfect de 
bine seama de efectele 
unei insuficiente cunoaș
teri a situației reale. (To
varășul Pompiliu Matei 
ne spune că un studiu al 
lui Dan Hăulică, nu nu
mai foarte bun istoric de 
artă, dar unul dintre cei 
mai meșteșugiți autori, nu 
s-a putut tipări decît în 
500 dș exemplare). Rezul
tatul este că, pe de o 
parte ceea ce este bun și 
util se epuizează în scurt 
timp, sau nici măcar nu 
ajunge să satisfacă toate 
cerințele, în timp ce opere 
fără ■ însemnătate, Ia rea
lizarea cărora a stat ig
noranța sau chiar bunul 
plac al celor care hotă
răsc apariția lor, se gră
mădesc în sute de exem-

te da mai bune rezultate. 
De fapt, aici este pro
blemă răspunderii edito
rului pentru ceea ce tri
mite la tipar, a capacității 
lui de a selecționa, de a 
utiliza cu folos pentru cul
tura noastră mijloacele 
care-i sînt puse la dispo
ziție — banii, hîrtia, ti
parul etc. Dincolo de a- 
ceastă problemă capitală 
există desigur și alte as
pecte. Se știe că publi
cații pentru reclamă se 
fac pe o hîrtie admirabi
lă, cu Imagini cu care 
rareori se pot compa
ra cele din cărțile de 
istoria artei. Prin urmare, 
pentru o coală de hîrtie 
pe care cineva o citește 
și o aruncă se întrebuin
țează cele mai bune mij
loace care ar putea fi in-

zultâ din articolul tova
rășului Matei, care se o- 
prește la constatări, care 
nu merge totdeauna pînă 
Ia determinarea cauzelor. 
Mă întreb, de pildă, de ce

puncte 
de vedere

editorii de opere de is
toria artei nu fac ceea ce 
trebuie de vreme ce ei 
sînt cei care, mai bine de
cît oricine altul, cunosc 
defectele producției și di
fuzării publicațiilor 
istoria artei. Este 
sibil de admis ca 
rul ce se ocupă de 
despre care el știe

există și în publicațiile 
altor țări, cum sînt de 
pildă cele din apusul Eu
ropei și din America. Aici 
însă, experiența a condus 
pe editor să încerce a re
media răul ce rezultă din 
tipărirea unui mare nu
măr de exemplare care 
nu se vînd și netipărirea 
unor exemplare care s-ar 
putea vinde cu ușurință. 
Editorii nu procedează, 
cînd se tipărește o primă 
ediție, la fixarea numă
rului de exemplare defi
nitiv pe care să le exe
cute. Ei fac încercarea 
următoare : tipăresc un 
număr oarecare de exem
plare, păstrînd zațul. 
Dacă opera se vinde, scot 
în momentul în care ea 
s-a epuizat un al doilea 
tiraj, apoi un al treilea, 
un al patrulea, sau chiar
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„Contemporanul tău
Aspecte de la Campio

natul Mondial de Dirt Track. (în
registrare de la Stralsund - 
R.D.G.). 17,30 — Telex TV. 17,35 - 
„Pg plaiurile ciocîrliei". Emisiune 
muzicală în Interpretarea copii
lor. (Intervlzlune). 18,05 — „stu- 
dent-club". O seară la Casa de 
Cultură a Studenților din Bucu- 

. - , „ , reștl. 19,00 — Telejurnalul de
seară. Buletinul meteorologic. 19,30 —- „Anotimpurile". Spectacol prezen-
tat de Ansamblul folcloric al Casei de Cultură din Vișeu — Maramureș. 
19,50 — Desene animate. 20,00 - Teleenciclopedia. 21,00 — Monografii con
temporane. „Insularii" — film de Valentin Munteanu și Alexandru lonescu.
21.20 — Un interpret de odinioară al muzicii populare : Theodor Zavaidoc. 
21,35 — O oră cu Alfred Hitchcock. „Am văzut cu ochii mei !“ 22,25 - 
Publicitate. 22,30 — Vreți să ne-ntîlnim sîmbătă seara ? (III). Emisiune de 
Petre Bărbulescu. Regla : Sergiu lonescu. 23,05 — Telejurnalul de noapte.
23.20 — închiderea emisiunii programului I.

ONii■

• La dulce vita : PATRIA - 9,30 ; 
13 ; 16,30 ; 20.
O Tarzan, omul Junglei : REPU
BLICA — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19,15 ; 
21,15, FESTIVAL — 8.45 ; 11,15 ;
13,30 -, 16 ; 18,30 21, la grădină —
20. FAVORIT - 10 ; 13 ; 15,30 ; 18 ;

STADIONUL .. ............ ~

mi se permite termenul, în 
chip filozofic. Actualitatea 
operei de artă constă în 
tendința pe care o dezvă
luie prezentului — putem 
scrie și un basm care să 
fie profund actual — și nu 
prin oglindirile fotografi
ce, nesemnificate, pe care 
le-ar putea da despre pre
zent. Cu alt prilej, contes
tam termenul de literatură 
cu tematică istorică, propu- 
nind în loc un altul, mai

n-avem de-a face cu o o- 
peră, ci cu ceea ce se chea
mă o „literaturizare".

Ar mai fi, în fine, o ches
tiune de discutat, aceea 
care se referă la eforturile 
pe care ar trebui să le facă 
cititorul și interpretul ope
rei de artă pentru a dezvă
lui actualitatea ei. Asupra 
modului cum e privită ope
ra de artă socotesc că se 
poate medita cu folos și 
găsi mijloacele cele mai e-

etern al creației
decît cele cinci pe ca
le cunoaște psihologia, 
alte facultăți nebănui- 
ale 

deci

tre 
re 
sau 
te 
e 
ventat și 
tenit prin 
să-și sporească lui însuși 
virtuțile, chiar și cele fizi
ce, nemaivorbind de cele 
spirituale și sufletești. Prin 
crbarea artei si crin culti
varea ei, omul îșl sporește 
necontenit umanitatea. Așa 
fiind, opera artistică tre
buie să fie actuală, pentru 
că mereu actuală e sfor
țarea omului de sporire a 
umanității sale. Această ac
tualitate a operei de artă, 
însă, nu trebuie să o pri
vim în chip îngust, ci, dacă

acestora. Arta 
un miiloc, in- 
perpetuat necon- 
creație de om, ca

exact, literatură cu subiect 
istoric. Scriind astăzi despre 
Ștefan cel Mare sau Vlad 
Țepeș, tema noastră nu-i 
istorică, ci actuală, am 
optat pentru ea ca să spu
nem ceva pentru astăzi; 
istoric aici e subiectul. Dar 
subiectul nu-i încă opera. 
Opera e tema și semnifica
țiile care emană din ea, 
răscolind și încurajînd. su
fletele noastre. In arhitec
tură, schela dispare după 
ce edificiul a fost termi
nat, tot așa dispare și su
biectul, contopindu-se în 
temă și în semnificațiile ei, 
intr-o operă literară. Cind 
nu se întîmplă așa, cind în 
loc de semnificații nu în- 
tilnim decît subiectul gol,

ficiente — mă gîndesg în 
primul rînd la noțiunile ar
tistice care se pot da prin 
școală — de apropiere a ar
tei. Căci nu mă îndoiesc 
că scriitorul conștient 
destinul si menirea sa 
face în primul rînd el 
forturile de a pătrunde 
esențele timpului său și 
a le dezvălui plenar și în
nalităti înnobilitoare seme
nilor săi. Mai ales scrii
torul socialist, care are la 
indemînă instrumentul lu
cid al filozofiei marxiste, 
cunoaște cită pondere cu
prinde gestul lui artistic. El 
pleacă la drum, conștient 
că gestul lui trebuie să fie 
pătruns de actualitate, nu

de 
va 
e- 
In 
de 
fi-

numai în chip indirect, 
pentru că altfel nu se poate, 
ci chiar vrea ca opera lui 
să conțină cit mai multă 
actualitate. Realitatea so
cialistă bogată în 
așteaptă gestul de 
ficare prin creație, 
sele sociale care se 
în jurul 
care el 
martor, ci 
care lingă 
niri stau uneori și tristețile 
și neizbinzile trecătoare 
(numai împlinirile sînt eter
ne, neizbinzile sînt totdea
una trecătoare) arată tot
deauna țelul lor măreț. A- 
cest țel de progres și uma
nizare continuă a omului 
nu trebuie să-l scape din 
vedere nici o clipă artistul. 
Lucrînd, cu uneltele speci
fice, pentru apropierea a- 
cestui țel, slujind prin scri
sul său poporul, idealurile 
sale socialiste, patriotice, 
artistul are dreptul să bi
nemerite de la contempora
nii săi. Și poate îndrăzni 
să creadă în aceeași bine- 
meritare și de la rîndu- 
rile succesive de urmași 
care vor veni după el și 
care-l vor considera ca pe 
unul contemporan și actual 
și cu ei. Actualitatea ma
iori a unei opere este un 
criteriu sigur al permanen
tei în timp a actualității 
sale. O lucrare literară, 
consacrarea valorii ei im
plică cu obligativitate sen
timentul de actualitate, 
sentimentul prezentei epo
cii. al spiritului său în ca
re s-a săvîrsit miracolul 
irepetabil al creației.

.fapte 
semni- 
Proce- 
petrec 
și la 

numai

umbra coltului : LUCEAFA-
- 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,15 ; 18,30 ; 

BUCUREȘTI - 9 I 11,15 ;
13.30 ; 16,30 ; 18.45 ; 21, GRADINA 
DOINA - 20.
• Căsătorie pripită 1 : VICTORIA
— 8,45 ; 10,45 : 12.45 : 14,45 16,45 1
18.45 : 20,45.
> Crăciun cu Ellsabeta : CEN
TRAL — 19 ; 21.
a Femeia în halat : CINEMATECA
— 10 1 12,30 ; 14,30 ; 16,30.
e Eclipsa : CENTRAL — 9 : 11.30 ; 
14 ; 16,30.
0 Profesioniștii : LUMINA —
9—15,45 în continuare ; 18,15 ;
20.45.
a Program pentru copil — desene 
animate : DOINA — 9 ; 10.
• Ceasul căpitanului Enrico : 
DOINA — 11,30 ; 13 ; 14,30.
o Feldmareșala : DOINA —
18.15 ; 20,30, MUNCA - 14 ; 16. 
e Prietenele : MUNCA - 20.
0 Apele primăverii : UNION
15.30 : 18 : 20.30. MOȘILOR
15.30.
O Buna ziua, contesă : MOȘILOR
— 18 ; 20,30.
e Pe cer stnt numai fete ; înger 
bătrîn ; Fulg de zăpadă ; Gustav 
face ordine ; Gustav și elefan
tul : TIMPURI NOI - 9—21 în 
continuare.
O Comedianțli : FEROVIAR —
9—14,30 în continuare ; 17.30 ;
20.30, EXCELSIOR 9 ; 12 ; 16 : 19. 
GRĂDINA EXPOZIȚIA - 20.
a Noaptea e făcută pentru... a 
visa : GRIVIȚA - 9 ; 11,15 ; 13,30 :
15.45 ; 18.15 ; 20.30, AURORA - 9 :
11.15 ; 13,30 ; 16 : 18.15 : 20.30. la 
grădină — 19.45.
e Vera Cruz : ÎNFRĂȚIREA ÎN
TRE POPOARE — 15.15 : 17.45 :
20.
a pipele : BUZEȘTI — 15.30 : 
la grădină - 20 : POPULAR
15.30 ; 18 : 20,30.
« La Est de Eden : DACIA 
8—16.30 în continuare ; 18.45 ; 
n Adio. Gringo : BUCEGT - 
11,15 ; 13,30 : 16 ; 18.15 : ------
grădină - 20, VOLGA
16.30 în continuare ; 18.30 ;
A Riscurile meseriei : DRUMUL 
SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20.
A Klo Bravo : FERENTARI —
16 ; 19.
A Tată de familie : GIULEȘTI —
15.30 ; 18 : 20.30.
o A trăi pentru a trăi : MELO
DIA - 9,30 : 12,30 : 15,15 : 18 :
20.45.
« Paradisul îndrăgostițllor : FLO-

e Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic — 20. Dirijor : 
Mircea Basarab. Solist : Nicolae 
Șarpe.
o Opera Română : carmen — 
19,30.
@ Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale“ (sala Comedia) : Idiotul - 
19,30 ; (sala Studio) : Travesti — 
19,30.
O Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (sala din str. Alex. Sahia) : 
Photo Finish — 20.
© Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Echilibru fragil —
19.30 ; (sala Studio) : Cînd luna e 
albastră — 20.
© Teatrul Giulești : Pălăria flo
rentină — 19,30.
O Teatrul ..Barbu Delavrancea* « 
Muștele — 20.
O Teatrul „Ion Creangă" : Toate 
pînzele sus ! — 18,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Dtbuk 
- 20.
e Studioul I.A.T.C. „1. L. Cara- 
giale" • Gemenii — 15,30 ; Mește
rul Manole — 19,30.
q Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Nocturn I -
21.30 ; (sala din str. Academiei) : 
A fugit un tren — 17.
G Tea-irjI „Al. Davila" din Pi
tești (la Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" — sala din bd. Schitu 
Măgtireanu) : Micul infern — 20 
© Teatrul de Nord Satu Mare - 
secția română — (sala Teatrului 
de Comedie) : Manevrele — 20.
0 Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) • Cafeaua cu 
lapte de adio — 19,30 : (sala din 
Calea Victoriei nr. 174) : Femei, 
femei, femei — 19,30.
O Ansamblul Artistic al Uniuni!. 
Generale a Sindicatelor : Baladă 
omului — 20.
G Circul de stat : Selecțiuni de 
primăvară — 19.30.
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SCÎNTE1A — sîmbăfă 17 mai 1969

de ION PAS

Scriitorul Ion Pas definitivează în momentul de față un vo
lum intitulat „Vremuri". Fragmentele pe care le publicăm sînt re
velatoare pentru împrejurările vitrege trăite de tinerii scriitori 
din trecut.

Dacă declarăm că, la o vîrstă 
dibuirilor, primeam felicităria . „

neumbrite de nici o rezervă pen
tru ceea ce înseilam pe liîrtie, 
din partea unor vîrfuri ale lite
raturii și că, de îndată, între ei 
și noi, se stabilea semnul egali
tății, riscăm să trezim, în rindu- 
rile celor care ne citesc sau ne 
ascultă, unele îndoieli. Chia: așa, 
sub atît de extraordinare auspi
cii, am pornit noi în viață și în 
lume ? In lotul relațiilor noastre 
au fost numai meșteri ? Prieteni 
mai modești, mai de-o seamă și 
de-o vîrstă cu noi, n-am avut ? 
Chiar de la început ne-au tras 
de mînecă directorii de reviste 
stimabile și marii editori ? N-am 
dat, la început, tîrcoale mărunte
lor, efemerelor publicații, dezo
lați de un răspuns negativ la 
„Poșta redacției", dar emoțio
nați, în culmea fericirii, cînd în
cercările noastre găseau ospita
litate în paginile lor ? Cît a tre
buit să batem la ușa editorilor 
pînă i-am înduplecat să tipă
rească, în condițiile dictate de ei, 
întîia noastră carte? De umiliri 
din partea lor eram, oare, scu
tiți chiar la cărțile următoare ?

Se lăsau greu: „Nu se vinde". 
Precizau, cu inevitabila greșeală 
de acord gramatical, dată fiind 
rudimentara pregătire a unora 
dintre ei (Alcalay nu știa nici 
să se iscălească) : „Nu se vinde 
cărțile dumitale". Nu țnulți aveau 
talentul (poate și norocul) de a 
deveni chiar din capul jocului, 
și poate că nici mai tîrziu, autori 
care să reprezinte pentru editori 
o ispită deosebită sub aspectul 
comercial. Nu mă înșel cînd 
spun că, prin anii cînd am înce
put să mă inițiez, cît de cît, în 
rosturile vieții literare, singurul 
autor cu număr important și cert 
de admiratori, care îi citeau scrie
rile cu nesațiu, era Mihail Sado- 
veanu. Destul de distanțați de el, 
și totuși (cum se zicea și pe 
atunci, cum se zice și astăzi),.cu 
trecere la public erau Emil Gâr- 
leanu, Sându-Aldea, Nicolae Du- 
năreanu. E știut că,' după întîiul 
război, s-au alăturat lui Sado- 
veanu — clienteală rentabilă pen
tru edituri prin tirajele și repeta
rea edițiilor lor — Rebreanu, 
Cezar Petrescu, Ionel Teodoreanu.

După ei, editorii umblau ca 
vînătorul după vînatul rar și 
scump, căutînd să-i atragă. Pe 
ei nu-i purtau cu vorba; nu-i 
îndatorau să facă anticameră; 
nu-i trăgeau pe sfoară, tipărind 
exemplare mai multe decît cele 
prevăzute în contract; drepturile 
le erau plătite cu anticipație, iiu 
așa cum făceau cu ceilalți ale 
căror cărți găseau un mai redus 
număr de cititori. Tipărirea unor 
astfel de lucrări nu constituia 
neapărat o pagubă pentru edi
tor; se vindeau și ele în ritm 
ceva mai lent, acoperind în orice 
caz cheltuielile. Și, totuși, edito- 

zrii declarau că fac sacrificii pen
tru cultură, mergînd pînă la a le 
spune, răstit, scriitorilor din a- 
ceastă nefericită categorie: „Ce 
vrei, domnule, să mă ruinez din 
pricina dumitale? Ți-am mai 
spus: cărțile dumitale nu se 
vinde. Vrei să dau faliment?" 
Cu excepția lui Carol Miiller, în
temeietorul „Bibliotecii pentru 
toți", colecția care, apoi, l-a îm
bogățit pe Leon Alcalay, nici un 
alt editor n-a mai dat faliment.

De-altminteri, pentru cei mai 
mulți dintre ei, tipărirea litera
turii originale, chiar a celei de 
înalt prestigiu și de neîndoielnică 
rentabilitate, constituia, cum s-ar 
zice, un titlu de onoare pe cartea 
lor de vizită, (se supărau dacă îi 
categoriseai negustori) și de ase
menea un paravan pentru alte 
afaceri. In primul rînd, pentru 
tipărirea de romane ale unor au
tori străini frivoli și chiar porno
grafi, la modă: Maurice Dekobra, 
Pitigrilli și alții. Este drept, erau 
editați și scriitori de prestigiu, 
culmi ale literaturii universale, 
dar mai totdeauna în tălmă
ciri care îi mutilau. în al doilea 
rînd, librăriile (editurile princi
pale erau și proprietare de libră
rii) rezervau cărților un spațiu 
foarte înghesuit, meschin — în
tâietatea avînd-o tot felul de ar
ticole de lux din arsenalul co
chetăriei feminine, de la blănuri, 
umbreluțe, rouge-uri, parfumuri 
pînă la (mă scuzați!) soUtiene.

Nu generalizez, dar erau edi
tori care practicau, cum am mai 
spus și în alte împrejurări, inco
rectitudinea tipăririi unui tiraj 
mai mare decît cel convenit cu 
autorul. Cutezanța nu mergea 
pînă la a-i păcăli pe scriitorii ab
solut consacrați. S-ar fi temut 
că-i pierd. S-ar fi temut de scan
dalul pe care ei l-ar fi putut 
stârni. „Operat" (în ghilimete) 
era scriitorul celălalt, căruia edi
torul își permitea, cînd se enerva, 
să-i zvîrle în obraz că scrierile 
lui nu se 
sat, avea 
palpabilă 
putea să 
în obraz 
necinstit?
însemna să rupă definitiv cu in
corectul și să fie ostracizat de 
ceilalți editori, în funcție intrînd 
solidaritatea de breaslă. Un pro
zator destul de cunoscut pe vre-

vînd. El, autorul ofen- 
uneori dovada aproape 
că este înșelat. Dar ce 
facă? — Să-i arunce, 

necinstitului că este 
Să-l dea în judecată?

muri, G. M. Vlădescu, a făcut o 
atare experiență și a regretat-o 
amar.

Alt scriitor, F. Aderca, a în
cercat o stratagemă, luîndu-1 pe 
departe pe editor și cerîndu-i 
voie să-și semneze cărțile. „N-ai 
încredere în mine? Bănuiești 
cumva că tipăresc mai multe?", 
a reacționat editorul. „Pe onoa
rea mea, nul s-a apărat Aderca; 
știți cit vă stimez de mult Aș 
vrea să ofer, însă, în acest fel, 
un autograf cititorilor mei". 
„Bine, domnule, dacă ții neapă
rat să te înhami la corvoada 
iscălirii tuturor exemplarelor. 
Uite, cînd vor ieși de la legăto- 
rie, te poftesc la depozit".

Zile in șir, Aderca a îndepli
nit hamalîcul iscălirii exemplare
lor ediției și făcînd cu discreție 
numărătoarea lor. Erau în regulă, 
conform prevederilor contactu
lui. Dar, rîzîndu-și în pumni (în 
văzul și auzul tuturor nu-i con
venea), editorul și-a confecționat 
pe urmă o ștampilă cu humele 
autorului și a aplicat-o pe alte 
exemplare.

Conturile se lichidau (am mai 
spus-o și am mai scris-o) cînd 
voia editorul. Onorariile se plă
teau cu țîrîita — o impoitantă 
clauză în convenție fiind aceea 
că mai întîi trebuiau recuperate 
cheltuielile editurii. O altă im
portantă clauză era că lichida
rea socotelilor nu se putea face 
decît după epuizarea ediției. 
„Domnule cutare, am venit pen
tru..." Editorul își închipuia pen
tru ce venise autorul. I-o lua 
înainte: „E prea devreme,
domnule. Mai sînt m'lilte cărți 
nevîndute. Ți-am mai spus eu: 
cărțile românești nu se oinde". 
„Cînd să mai vin?". „Păi, știu 
eu? Peste vreo șase luni cînd au 
să-mi sosească situațiile de la li
brării". Peste vreo șase luni, dia
logul lua un ton mai iritat de-o 
parte și de alta. „Ați primit si
tuațiile?". „Da, proaste". „Cum 
adică?". „Lucrarea nu s-a vîndut 
decît foarte puțin. Mi s-au tri
mis o mulțime de retururi". 
„Domnule cutare, izbucnea au
torul la capătul răbdării, am fă
cut o anchetă prin toate libră
riile. De mult nu mai aveau nici 
o carte". „Da, în București — 
poate. Dar în provincie? Dar în 
depozitul meu? Sînt rafturile 
pline. Poftim de te convinge. Nu, 
nu, te rog du-te la pod. Așa 
sînteți dumneavoastră scriitorii: 
totdeauna bănuitori".

Intra aci o altă apucătură a 
editorilor — repet, nu mă refer 
la toți. Indiferent de tiraj și de 
mersul desfacerii lui, rău-nără- 
viții opreau un număr de — să-i 
zicem — o sută, două sute de 
exemplare pentru a-i demonstra, 
oricînd, autorului cîrcotaș că lu
crarea lui nu s-a epuizat, că mai 
sînt cărți nevîndute pe la Careii- 
Mari, că, în orice caz, mai sînt 
rafturi pline cu ele în depozit și 
că, deci, nu e încă sosit ceasul 
pentru lichidarea conturilor.

Să nu mi se obiecteze că des
pre condiția de viață a scriitoru
lui din trecut, despre relațiile 
dintre el și editor am mai vorbit 
și-am scris în adunări scriitori
cești, în presa de dinainte și de 
după Eliberare, în „Cartea des
pre vremuri multe" și în „Pre
zențe". Mă repet poate, însă cu 
deplină știință și voință. Sînt 
lucruri care obligă să fie repe
tate mereu-mereu pentru a se 
avea măsura transformărilor pe
trecute în societatea noasbă — 
în cazul de față în lumea celor 
de-un meșteșug cu mine, mai ti
neri decît mine, care n-au cunos
cut spolierea, jignirea.

Istoria literară a reținut faptul 
odios că înșiși scriitori conside
rați clasici încă pe cînd trăiau 
(un Caragiale, un Coșbuc, un 
Vlahuță) au fost nevoiți, în cea
suri de grea cumpănă, să cedeze 
drepturile lor de autor, pe veci 

‘(rețineți cuvîntul „pe veci") în 
schimbul cîtorva sute de lei.

Cu _____ ,
plătit o dată pentru tot
deauna, indiferent de cîte ediții 
scotea și-n cîte exemplare tipărea 
editorul o lucrare străină, era 
răsplătită și salahoria traducătoru
lui. De aceea, foarte puțini scrii
tori calificați treceau la o atare 
treabă, iar dacă, strîmtorați, se 
apucau de ea, o dădeau peste 
cap.

în ipoteza, însă, că, respectuoși 
față de operă și conștiincioși față 
de ei înșiși, voiau să dea o tălmă
cire corectă și completă, li se 
impunea deseori să trunchieze 
originalul pentru a nu consuma 
un prea mare număr de coli, 
ceea ce ar fi dus la urcarea pre
țului de cost și, deci, la vînza- 
rea mai lentă a volumului — prin 
urmare, la încetinirea epuizării 
lucrării și la diminuarea cîștigu- 
lui.

„Taie, domnule, pe răspunde
rea meal" i se spunea.

Răspundere — față de cine? 
De conștiința și reputația tăl
măcitorului? De clasicii care 
nu se mai puteau apăra? Supuși 
cu deosebire masacrului erau ce
lebritățile cu opere de mari di
mensiuni, un Tolstoi, un 
Dostoievsld, un Balzac, un Zola, 
un Dickens. ,

un onorar derizoriu,

GH. ISTRATE

Tulpinile 
aceluiași soare
Neîntunecat fie ceasul care ne-a dat 
Dreptul la naștere în constelația Eternului Mai, 
Deasupra stemei încrucișînd brațele 
— Ritual de credință și veghe —
Intrebîndu-ne
Cită bucurie adăugăm 
Amintirilor acestui plai!
O, noi, îmblînzitorii de timp !
Ce tineri sîntem, cu drepturile așezate 
Galoane strălucind fe umerii grăbiți 
Să-mpingă-n greul porților
Puterea — botezînd-o cu numele nostru.
Arbori, vă dăm îndemnuri supreme : trăiți! 
Mînați-vă spre țărmul zilei 
Magmatica sevă, luminătoare», 
în care plutește în flăcări insula soarelui 
Și a semințelor cu porunci severe 
De reașezare — 
Fiindcă numai astfel 
în domurile țării ne putem declara 
Fiii ei de lumină și de laudă dreaptă, 
Binecuvîntînd rodul care ne-a născut 
în constelația Eternului Mai!
O, așezare de plai, pămînt voievodal! 
De bucurii nu mi-e teamă 1 le-ntîmpin, 
Beau apa lor puternică lucrînd 
Văzduhul cu pleoapele și cu palmele mele, 
Purtîndu-1 spre unghiul de taină al lumii 
Acolo unde sărbătorile pămîntului se întîlnesc 
în ochiul Eternului Mai...
Luminătoareo ! cade-n ferestre dorul de spații 
Și privirile ne pătrund
Pe partea cealaltă, așezată în soare, a lumii, 
Unde spicele altor plaiuri se-apleacă 
Biruitoare-n stema lor.
O, nu ! de bucurii nu mi-e teamă! Le-ntîmpin. 
Sufletul meu e un cîmp mirat 
Prin care voi pășiți ca florile veșnice, 
Fiindcă toți nu sîntem 
Decît tulpinile aceluiași Soare, 
Generațiile lui de primenire și slavă — 
Fiii Eternului Mai 1

VICTORIA DRAGU

Dăruire
Focuri în sobele vechi, pîntecoase, 
Ardem mai vechi poezii și brazi sfărîmați, 
Ca-ntr-o pădure arsă pînă la oase — 
Somn și ecouri și vînt din Munții Carpați.

Sigur, în foc se transmite ascunsa putere, 
Sigur, în sînge și foc, pentru că toți am crescut 
Ascultînd cum se sting stejarii albi de durere 
Și prin dogoare în noi forța lor a trecut

Sigur, prin foc trece fierul, cimentul prin foc 
Capătă liniștea lui și prin foc se-nrudește 
Cu soarele alb sub care grîne se coc, 
Arbori se-nalță, sîngele nostru rodește.

O, milenară putere, mistuitor 
Valul ți-1 treci prin generația mea.
O, timp de foc, lemnul de foc gînditor 
Sîntem noi, dăruiți pentru flacăra ta.

ION CRÎNGULEANU

Glas în lumină
Mai dă-mi, pămîntule, mai dă-mi 
încă un glas de rîu, un arbore și-un orizont, 
Și-un vis cu pîini, cu primăvară 
La tîmpla cerului deschise ;
Mai dă-mi un glas de țărm 
Și-o pasăre îri cînturi dă-mi 
Mai dă-mi un curcubeu strigat 
De ploile umblate prin păduri, 
Un rîu, pămîntule, o lume 
Ieșită să întîmpine planeta...
Mai dă-mi un timp spre fruct întors 
Ca glasul în lumină dus, — 
Un timp înalt, un timp de gînd 
Acestor mari speranțe înnoite.

DUMITRU M, ION

Urma
de taină-a
Mioriței

Dat fie țării noastre și clipei — sărbătoare 
Un brîu de flori, de oameni care cîntă — 
Sîntem în primăvară, pămîntu-i greu de abur 
Sămînța își desface ochiul și miezul ei se-avîntă.

/

Noi sîntem cei de-o vîrstă cu-nsetarea 
De miracol a făpturii ogorului și vieții — 
O poartă se deschide și ramuri vin în falduri 
Să-mpodobească fruntea și carnea dimineții,

Tăria și suflarea, seninul, visul, mersul, 
Covoarele de murmur al apelor străbune 
Chip nou aștern în pasul cîmpiilor și vorba
Țarinii românești în grîu și-n chipul nostru o să sune.

Și iată-ne în primăvară prin iubire — tineri 
Și sevele chemînd dinspre prefaceri drept 
Pe dealuri și pe urma de taină-a Mioriței 
Alcătuire-a țării o purtăm în piept.

Noi sîntem spațiul și flacăra și steaua 
La care-am mers lumină adunînd
Poeții tineri cuvîntului cel nobil se închină 
Cuvîntu-i repetat și-n el lumini se-aud.

A doua zi, după plajă, plecară 1* 
Istria.

Soarele începea să se așeze pe șe
sul întunecat și secetos, iar ei ajun
seră întîi la o casă joasă și albă, 
veche și părăsită ca înfățișare.

— Să vedem dacă îl găsim pe Șer- 
ban, spuse Bibi.

— Șerban ?
— Un băiat pe care-1 știu eu, ar

heolog, lucrează la Constanta, la mu
zeu, dar de fapt mai mult pe aici 
își face veacul, vrea să scrie un tra
tat despre Istria;

— Dar tu unde l-ai cunoscut ?
— La Constanța, venise odată la 

primărie, nu știu cu ce poveste, să 
nu se construiască blocuri noi pe 
unde credeau ei că pot găsi vestigii, 
sau Cam așa ceva. Pe urmă l-am mai 
întîlnit, mă tot ruga să viu aici să 
văd cetatea.

— Șerban ! strigă el în fața uneia 
dintre ferestrele casei albe și vechi, 
pe peretele căreia inginerul zări deo
dată o firmă în care se amestecau 
cuvintele „arheologic", „județean" și 
„muzeu".

Fereastra era deschisă. împărțită 
în trei de două gratii de fier învelit 
în rugină. Spațiul ei negru se coloră 
deodată de o figură, care se strecură 
între gratii. Prins în cadrul ferestrei, 
între liniile de metal, un individ cu 
obrazul foarte slab și ridat, cu părul 
blond-închis, îmbrăcat într-un pulo
ver roșu și vechi, se uită afară cu 
ochi de miop ; rămase așa un mo
ment, nemișcat, cu fața brăzdată șl 
mai mult de efortul privirii, cu mîi- 
nile încleștate de gratiile care îi pă
zeau capul. Avea nasul destul de 
mare, gura mare de-a binelea, pă- 
rîhd și mai mare între obrajii sunți, 
ochii de un albastru șters, cu gene 
scurte și rare, bărbia lată, mîinile 
mari și bătrînești, cu încheieturi 
groase.

— Salut! Ce făceai, lucrai ? se in
teresă vesel Bibi. Individul zîmbi și 
dispăru de la fereastră.

Cînd ieși afară. își pusese ochelarii 
și arăta mai. slab, foarte slab. Din 
cămașa ieftină, cadrilată, îi ieșea gî- 
tul vînos, cu un măr al lui Adam 
cum inginerul nu mai văzuse nici
odată. Purta pantaloni foarte strîmți, 
care îl descărnau mai tare.

— Carapetre ! se prezentă el cu un 
glas puternic, dar în același timp 
foarte rezervat, ca si cum ar fi adău
gat o dată cu numele : „Deocamdată, 
atît !“. O luă imediat înaintea grupu
lui, cu pași mari, distanțîndu-se re
pede, trecu regal de indiferent pe o 
portiță păzită de o vînzătoare de bi
lete, care îi lăsă pe ceilalți să între 
gratuit pentru că erau prietenii tî- 
nărului savant, merse drept și ener
gic spre ruinele cetății grecești și 
apoi romane. Cei patru se grăbiră 
după el, uitînd despre ce vorbiseră 
mai înainte, șl inginerul băgă de 
seamă că Bibi, deși părînd foarte de
gajat, ascundea o anumită stînjenea- 
lă ; tăcuse, se uita cu atenție în jur, 
se gîndea probabil ce trebuie să spu
nă și cum trebuie să se poarte în 
clipa în care arheologul avea să fie 
iar în mijlocul lor.

Arheologul însă nu părea dornic de 
conversație. Se opri lîngă ușa ce
tății și îi așteptă, apoi, cu mîinile 
în buzunare, îi însoți printre zidu
rile scunde, turtite de timp, pe care 
crescuseră buruieni, Intrînd pe poar
ta cea mare a orașului antic, apăra
tă de patru turnuri, două înăuntru 
și două în afară, inginerul păși cu 
curiozitate pe pavajul de piatră șl 
marmură în care se mai văd săpate 
urmele de roți ale unor care de mult 
prefăcute în pulbere și cenușă. I se 
părea ciudat, aproape hazliu, faptul 
că putea să-și așeze pantofii lui 
negri de oraș pe locul unde călca- 
seră călcliele greco-latine, se întoar
se în afara zidurilor și intră din nou, 
căutînd să pășească pe partea cea 
mal patinată a drumului, să adîn- 
cească și el, cu mersul lui, albia de 
pași a timpului.

Se vedeau în ziduri pietre de mă
rimi diferite, unele evident mai 
vechi. Uneori, Ia rădăcina construc
ției apăreau fragmente de stîlpi de 
marmură, probabil dintr-un templu 
dărîmat, pe care istrienii le socoti
seră încă bune ca să întărească te
melia. Trecură de-a lungul laturii de 
sud, se opriră o clipă lîngă urma 
unei porți, și arheologul le explică 
originea treptei de prag, care, ne
obișnuit, purta o inscripție : treapta

era de fapt o piatră de mormînt a 
tatălui unui subofițer din escadronul 
al doilea al Arabacilor, care își 
avea garnizoana la Carsium. O pia
tră mai veche decît pragul, o piatră 
pe care istrienii o socoteau antică. 
Ce înseamnă Carsium ? Hîrșova. Por
niră mai departe, strecurîndu-se la 
întîmplare printre ruine, oprindu-se 
cînd ici, cînd colo, se despărțiră, in
ginerul și arheologul rămaseră sin
guri într-o stradă a orașului dezgro
pat, se priviră de cîteva ori și nu 
știură ce să-și spună. Arheologul flu
iera ceva printre dinți. însă privirea 
îi era concentrată și de cîte ori se 
așeza pe vreun fragment de zidire 
străveche se bănuia în spatele ei un 
febril proces mintal ; cu siguranță 
că omul lucra și în clipa de față,

Arheologul închise ușa după ce 
ei intrară, trîntind-o cu mult zgo
mot. apoi, fără să pară conștient 
de modul în care bruschețea Iui îi 
surprindea pe oaspeți, se duse la 
dulapul medical. îl deschise tot vio
lent si scoase din el o sticlă si 
cinci păhărele de metal si le turnă, 
umplînd științific paharele pînă sus, 
un vin galben și voluptos, cu e- 
couri amare de stepă dobrogeană.

Apoi se așeză la masa de lucru, 
dintr-un- singur impuls se întoarse 
(scaunul era rotitor) și le făcu semn 
să' stea toti patru alături pe o ban
că de lemn, singura mobilă pe care 
se puteau așeza. Ei se așezară cu 
paharele în mîini. ca la școală în 
fata unui profesor, si atunci ar
heologul îsi scoase ochelarii si de

— Crezi dumneata T Aparent, poa
te. Dar de fapt, timpul de atunci si 
timpul de acum sînt foarte legate 
între ele. atît de legate încît îmi 
vine uneori să spun nu că se con
tinuă. ci că pur si simplu se con
fundă.

— Și cetatea arată azi chiar așa 
cum arăta în anul în care a fost 
dezgropată ? întrebă Bibi.

— Ei, sigur că nu. în primul rînd, 
n-a fost dezgropată într-un singur 
an. Pe urmă, după ce-a fost dezgro
pată, a mai avut de suferit. Pîrvan 
și-a început săpăturile în 1914. Pe 
vremea aia nu se vedeau aici decît 
niște ridicături de pămînt. Cetatea a 
fost eliberată complet de dărîmă- 
turi și de pămînt în 1922. însă în 
timpul războiului săpăturile au fost

fragment de roman de PETRU POPESCU

Petru Popescu și-a mărturisit vocația scriitoricească In poezie, proză, critică, eseistică, relevîn- 
du-ne, în primul rînd, certele sale disponibilități spirituale. Volumul de nuvele, întîmpinat cu interes 
de critică, a prilejuit recunoașterea capacității autorului de a trăi inedit stiluri și maniere literare 
riguros constituite dar și o capacitate de polemică discretă cu acestea, fiind de fapt un veritabil 
„exercițiu literar', o pregătire a uneltelor pentru noile cărți. Romanul de curînd încheiat îsi pro
pune o amplă investigare psihologică în universul unei vîrste apropiate de cea a autorului, o definire 
a personajelor în raport cu probleme fundamentale ale existenței. Eroul cărții, inginerul (autorul îi 
refuză un nume, sut>liniindu-i și astfel caracterul simbolic) are justificarea psihologică a trăirii inten
se, a receptării acute a evenimentelor cotidiene, și prin aceea că e condamnat de o boală neiertă
toare. Dar această perioadă dramatică a existenței sale o traversează nu cu neliniști capabile să-l 
modifice structural, ci cu o aplecare continuă către descoperirea sensurilor vieții.

în gînd, la tratatul pe care plănuia 
«ă-1 scrie.

Bibi si Mihaela îi propuneau ar
heologului să se alăture grupului, 
să vină cu ei la Constanța. Fără să
fie nepoliticos, slăbănogul refuză
net. Avea de lucru.

— Unde lucrezi 1 Arată-ne »i 
nouă. îl rugă Bibi.

Slăbănogul îsi scufundă mai mult 
pumnii în buzunarele pantalonilor 
strîmți. îsi îngustă ochii în dosul 
ochelarilor, părînd că rezolvă o e- 
cuatie foarte importantă, acceptă 
brusc.

— Haidem I
O luă iar Înaintea celorlalți, in

tră primul în casa albă, lăsă ușa 
deschisă în urma lui. Pătrunseră 
după el. surprinși de lumina dină
untru : casa avea un luminator 
mare în tavan, odaia în care se a- 
flau era foarte largă, ca un ham
bar. nu departe de ușă se găsea o 
masă lungă plină de cărți, hîrtii. o 
mașină de scris. într-un colt erau 
atîrnate niște haine de doc. sub ele 
niște cizme de cauciuc sprijineau 
peretele. Mai era un dulap mic și 
alb pe care era pictată o cruce ro
șie. o armă de vînătoare. o lampă 
de spirt, iar departe. în capătul ce
lălalt, se zărea o colecție de lopeți, 
cazmale și tîrnăcoape. în rest, a- 
sezate direct ■ pe dușumea, unele 
încă nescuturate bine de pămînt. 
pietre străvechi, și pe un suport 
special o machetă a Istriei.

veni apropiat și simpatic. Vorbiră 
întîi fleacuri, lăudînd vinul. între- 
bînd de unde e.

— Cu asa ceva în dulap. înțeleg 
că-ți place să stai aici, dragă Șer- 
bâne ! rîdea Bibi, și plescăia după 
ce bea din vinul otrăvitor de dulce.

— A. să nu crezi că mă tine vi
nul. Sînt prins. înțelegi, prins de 
locul ăsta. Are un farmec pe care 
nu îl puteți bănui, te îmbolnăvește, 
nu mai poți fără el. Eu. cel puțin, 
nu mai pot fără el. în afară de in
teresul monumentului ; nu știu cum, 
calci pe locurile astea și le simți 
foarte pline sub picior. Un pămînt 
greu de cîte are în el. Simți tara 
cînd umbli pe-aici.

— Familia dumneavoastră e de 
mult stabilită aici ? întrebă Mi
haela.

— De foarte puțin.
Inginerul se uita pe fereastra pe 

care ieșise acum un ceas capul slab 
al arheologului. Printre gratiile de 
fier înroșit de rugină se vedea ce
tatea aprinsă de apus.

— E mică Istria, se auzi spu- 
nînd.

Șerban Carapetre îi aruncă o pri
vire profesională, dar nu spuse de
cît :

— La vremea ei era destul de 
însemnată.

— Vremea ei nu e vremea noas
tră. continuă neglijent inginerul, ui- 
tîndu-se pe fereastră.

Arheologul îl privi din nou. vru 
să răspundă ceva, se răzgîndi. zise ;

întrerupte. Cetatea nu mai arată cum 
arăta înainte de luptele care s-au 
dat pe-aici. De exemplu, una din 
curtinele de pe latura de vest, cea în 
care se găsea o piatră scrisă, cu o 
închinare făcută de istrieci împăra
tului Antoninus, cam prin anii 
139—151, a fost dărîmată în 1917. Au 
mai fost obiecte și fragmente pe care 
probabil le-au luat nemții. Fotografii 
s-au păstrat. Dar după război ce
tatea nu mai era cum a fost dezgro
pată înainte de război. Norocul a 
fost că nu s-a tras mult cu tunul pe 
aici, cum s-a întîmplat în alte părți 
în Dobrogea, unde uneori exploziile 
au dezgropat schelete care erau cu 
siguranță din perioada elenistică.

Arheologul se uită la Bibi, care 
însă nu-i făcu nici un semn explica
tiv. Se întoarse spre inginer tocmai 
la timp ca să primească o întrebare :

— Cum se comportau față de ideea 
de moarte oamenii care trăiau prin 
locurile astea ?

— Oamenii care trăiau prin locu
rile astea, cînd anume ?

— Ei cînd... atunci... adică pe vre
mea romanizării... înțelegi.

— Pe vremea romanizării ? făcu 
gînditor arheologul și sorbi ultima 
picătură din pahar. își turnă iar, 
gustă, continuă cu prudență :

— Depinde. De fapt, fiecare în fe
lul lui.

— Sigur, sigur, fiecare în felul 
lui. Dar totuși... popoarele de aici.,, 
băștinașii.»

— Hm. Grecii și latinii mal rafi
nați, mă rog, aveau o anume pers
pectivă științifică a fenomenului ; 
spre deosebire de neamurile local
nice. Geții au avut, cu secole înain
tea creștinismului, o viziune despre 
moarte proprie : credeau în nemu
rire. Grecii i-au numit „geții nemu
ritori" tocmai de asta. Dar nu e 
vorba numai de ideea nemuririi, în 
fond neoriginală. Aveau un cult pen
tru morți destul de neobișnuit. Se 
poate deduce din modul în care se 
sărbătoreau Rusaliile. Mortul, dus pe 
lumea cealaltă, devenea un spirit 
protector al celor rămași în viață. 
Sărbătoarea era însă dedicată egal 
morților și viilor, care se bucurau 
împreună, se întîlneau. Exista deci, 
măcar implicat, gîndul că morții și 
viii nu sînt despărțiți, că între ei e- 
xistă numai o perdea, nu numai ne
definitivă, dar chiar foarte transpa
rentă, Mortul continua să facă parte 
din lumea vie. In același sens s-ar 
putea spune că omul viu făcea de 
la bun început, prin însuși acest 
spirit, de solidaritate cu cei dispă
ruți, pe care niciodată nu s-ar fi 
gîndit să-1 nege, parte din lumea 
morților. Astfel, morții nu erau su
biect de oroare fizică ori psihică. 
Ei erau niște prieteni, niște protec
tori. niște eroi. Eroul era un zeu 
călăreț (imaginea clasică, cu mantia 
fîlfîind de goana calului, de care e 
plină Dobrogea) care se reproducea 
pe piatra de mormînt; obiceiul de 
a-1 pune pe piatra funerară l-au a- 
doptat și grecii și romanii, deși ini
tial eroul era strict autohton. Exis
tă deci date care ne fac să credem 
că în genere atitudinea autohtonă 
față de moarte nu era atunci una de 
răzvrătire. Nici nu exista o încli
nație relativistă, o apologie a mo
mentului, a certitudinii prezente, fie 
ea minoră, ca efect al dezamăgirilor 
pe care le provoca istoria contem
porană, ori ca rezultat al instruc
ției științifice. In genere, moartea 
era privită senin. Ca o odihnă. Cît 
despre ideea de nemurire, unii spun 
că e expresia primitivismului, a unei 
mari naivități și așa mai departe. 
Insă...

Tăcu și urmări privirea Ingineru
lui. Acesta se uita tot pe fereastră, 
spre cetatea pe care albastrul ce
rului cădea în 'falduri tot mai grele.

— însă ?
— însă toată problema e departe 

de a fi atît de simplă. De fapt, o- 
mul modern, produs al unei civili
zații mult mai complexe, în care dez
văluirile științifice joacă un aseme
nea rol, crede și el în nemurire. 
Atît doar că nu mărturisește, ori 
nu-și dă seama. Uneori, necrezînd, 
năzuiește să creadă. Pentru că, în. 
fond, competiția cu moartea în cara 
intră fiecare individ nu s-a schim
bat cu nimic. Omul acceptă, nu-i 
așa, ideea că e muritor ; dar nu pen
tru el însuși, chiar dacă s-a obișnuit 
cu cuvinte care confirmă asta ; ci 
pentru specie, deci în abstract. Sin
gur, vrea să depășească moartea în
tr-un fel sau într-altul.

...De altfel, sînt greu de aflat alte 
lucruri, la prima vedere mai lim
pezi. Mă plimb uneori noaptea prin 
cetate.

— Trebuie să fie foarte frumos, 
spuse Mihaela.

— Frumos, da. însă altceva vroiam 
să spun. Cînd e senin, văd uneori 
luna, uneori stelele. Nu știu cum le 
apărea lumea, viața, moartea, stră
moșilor de acum două mii de ani 
Dar stelele și luna știu sigur că lc 
apăreau la fel. Mă plimb prin ruinele 
cetății și mă uit numai la cer. Cu
nosc bine cetatea, pot merge prin e; 
cu ochii închiși. Mă uit însă la cer 
Tot cerul ăsta infinit se vedea la fe' 
acum două mii de ani. Tot cerul. A- 
tunci cum să nu-mi vină să cred c’ 
prezentul pe care-1 trăiesc azi nu < 
de fapt decît un viitor pe care î 
visez ? Sau cum să nu cred că tră’ 
iese de două mii de ani. o viață di 
două mii de ani, în care amintirii: 
antichității nu sînt de fapt ale altora 
ci chiar ale mele ?

Soarele dispărea. Albastrul se pre 
lingea pe pietre, le răcea, le întrista 
Buruienile se luptau cu adierea. îi 
scăderea luminii, cetatea se întu 
neca și creștea. Urmele se rotunjeau 
se întregeau, căpătau realitate. Cio 
burile de marmură păreau mai albe 
piatra mai cenușie. Coloanele s 
înălțau, vîrfurile ieșeau mai mult î> 
cer.
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Cînd, revenind la Veneția din lun- 
ga-i călătorie asiatică Marco Polo a 
adus în caravana sa, odată cu biju
teriile șl covoarele plușate ale ma
relui han, șl o rețetă de paste ali
mentare, temerarul navigator nu știa 
că, șase veacuri mai tîrziu. Italia va 
fi patria faimoaselor spaghetti, în 
timp ce o mare parte a „continentu
lui galben" va tînji după cereale.

Cind a răsărit pentru întîia oară 
bobul alb al orezului pe pămîntul 
Gangelui oamenii „subcontinentului" 
indian au sperat că niciodată țara 
lor nu va mai cunoaște urgia foamei. 
Azi, după mai bine de două mii de 
ani, India are coșmarul orezului, în 
timp ce japonezii 
„gozeni" ai lor : 
gozen și ya-gozen 
mineață, orezul de 
seară. în urmă cu 
omul a trăit poate 
tie economică — 
turll — el a nutrit speranța că pla
neta noastră va fi un paradis. Coră
biile fenicienilor, ale grecilor, ale ro
manilor n-au fost construite numai 
pentru expediții războinice, ci și pen
tru a căuta grîul necesar pîinii de 
toate zilele. în veacul al XIII-lea, 
Anglia a cunoscut nu mai puțin de 
15 perioade de foamete, după cum 
nici restul Europei n-a fost cruțat. 
Secol după secol, foamea și-a pus 
amprenta asupra continentelor — 
mai clementă pe alocuri, mai crudă 
aiurea, dar mereu prezentă, în zilele 
noastre, ca șl în trecut, „universul 
foamei" este o realitate permanentă, 
el înglobînd două treimi din popu
lația planetei.

Aproape două miliarde de oameni 
suferă de lipsă de alimente, sînt 
înfometați sau subnutriți. Si cu fie
care an, cu fiecare zi populația glo
bului se înmulțește. Un calcul al or
ganismului O.N.U. pentru alimen
tație și agricultură (F.A.O.) care ține 
seama de galopul demografic al uma
nității, precizează implacabil : pen
tru a nu rămîne In urma creșterii 
populației, agricultura trebuie să a- 
sigure, pînă la sfîrșitui secolului 
nostru, de patru ori mai multe ali
mente decît cantitatea existentă as
tăzi. Aceiași expert! constată însă că, 
departe de a ține pasul creșterii 
demografice, producția alimentară 
rămîne în urma ei.

Flagelul foamei este agravat de 
calamitatea dăunătorilor, de igno
ranța oamenilor. în Statele Unite, 
în anul 1963, insectele care au inva
dat ogoarele și silozurile au distrus 
munca unui milion de oameni. în 
America Centrală, 50 la sută din re
colta de sorgho a fost consumată de 
insecte, în antrepozite, într-o pe
rioadă de aproape 12 luni. 40 la sută 
din pierderile în cereale ale Americii 
Latine se datoresc dăunătorilor și 
neglijenței. India are anual un deficit 
de trei milioane tone de orez, numai 
datorită defecțiunilor de uscare și 
stocaj.

Acest sumbru bilanț depășește în 
ansamblu 500 milioane tone de ce
reale anual, adică 35 la sută din tota
lul recoltei mondiale. Iar repartiza
rea pierderilor demonstrează că prin
cipalele victime ale paraziților, ro
zătorilor și maladiilor care atacă ve
getalele sînt tocmai regiunile în care 
foametea este stăpînă. Asia și Africa 
Înregistrează pierderi de 43 și res
pectiv 42 la sută, America de Sud — 
33 la sută, America Centrală — 29 
la sută din recoltele anuale.

Insectele, animalele, microorganis
mele nu sînt însă singurii dușmani 
al recoltelor. Am mai spus : omul 
însuși este propriul său inamic. In
cendierea pădurilor pentru „cîștiga
rea de spațiu agricol" a dus la ero
ziunea terenurilor, la transformarea 
lor în zone sterile. Astfel dispar în 
fiecare an, în Asia, opt milioane hec
tare, iar în America Latină — a- 
proape zece milioane hectare de pă
dure. în Africa au fost distruse pînă 
acum peste o sută milioane hectare. 
Și acolo unde nu se mai află vegeta
ția luxuriantă a tropicelor, se înstă
pânesc stihiile deșertului. în fiecare 
an, vîntul și nisipul Saharei întind 
domnia pustiului pe încă doi, sau 
cinci, sau zece kilometri, răpesc pă- 
mîntului vegetația. în fiecare an, 
vîntul și apele smulg 
tre mari întinderi 
rile ei arabile. Natura 
tura. In același timp, 
nasc, alți oameni, mereu mai mulți, 
trebuie să se hrănească. O mare par
te a pămîntului oferă imaginea unei 
guri uriașe cerînd pîine. Și totuși nu 
neomalthusienii au dreptate :

măsură ce unii dispar, alții le iau 
locul, mai virulent, paralizînd anti
doturile. Recent însă, Comisia ame
ricană pentru energia nucleară « 
instalat la Savannah, în statul Geor
gia, un aparat de iradiere a cereale
lor menit să imunizeze grîul împo
triva atacurilor dăunătorilor, fie el 
insecte sau microorganisme. Iradia- 
torul, care folosește drept sursă ra- 
dioizotooică cobaltul-60, poate imu
niza 2 250 kg de cereale pe oră. 
Experiența reușind, ea va fi extinsă 
— cu titlu experimental — în India 
și Pakistan.

Radioizotopil au trecut, pînă a-

ar putea părea Infimă, dacă n-am 
ști că 100 grame de carne sau de 
pește echivalează cu 15—20 gr pro
teine, că o jumătate litru de lapte 
furnizează abia 18 grame proteine, 
că nucile, migdalele șl cerealele au 
un conținut de numai zece la sută 
proteine. Or, milioane de copii rahi
tici sau degenerați din țările în curs 
de dezvoltare, sau ai populațiilor să
race din țările industrializate cad 
victime ale foamei de proteine. Și 
cele 80 de grame sînt indispensabile, 
asemenea aerului.

Cercetarea fundamentală, cerce
tarea aplicată, organizațiile interna-

Cu puține zile tn urmă, 
portul Falmouth de pe 
coasta engleză a fost cu
prins de o neobișnuită a- 
gitație. Locuitorii, împre
ună cu oficialități sosite 
de la Londra, au făcut 
o primire triumfală na
vigatorului solitar Robin 
Knox-Johnston. Este pri
mul navigator care a fă
cut înconjurul lumii fără 
escală, la bordul unei mici 
ambarcațiuni cu pînze. 
Plecat la 14 iunie 1968 
din portul Falmouth. 
Knox-Johnston s-a reîn
tors după 312 zile, obți- 
nînd astfel „globul de 
aur" — trofeu oferit de 
ziarul britanic „Sunday 
Times" cîștigătorului a- 
cestei curse, la care au 
participat 9 concurenți (6 
au abandonat, iar doi se 
mai află încă în cursă).

Knox-Johnston : Ei bi
ne, am să vă invit la o 
scurtă călătorie pentru a 
vă convinge ce ușor se 
manevrează ambarcațiu
nea mea. E o barcă teri
bilă, așa că temerile dv. 
în legătură cu ea nu mi 
se par întemeiate. Ați a-, 
vut însă dreptate în ceea 
ce privește cabina. S-a 
înclinat și a trebuit s-o 
proptesc. Asta s-a întîm
plat cînd m-am răsturnat.

Chichester : Lîngă Ca
pul Bunei Speranțe, nu-i 
așa ?

Knox-Johnston : Da, am 
intrat într-o zonă cu vre
me proastă. Vîntul sufla 
din sud-vest, iar apoi iz
bucnea cite o rafală pu
ternică dinspre nord-vest. 
Eu eram cu pinzele ridi
cate. Valurile se rostogo
leau înfricoșător spre

să-mi ia cabina cu totul. 
Așa, doar mi-a scos-o din 
țîțîni. Am reușit să o fi
xez cît de cit. De la aceas
tă întîmplare, apa îmi in
tra mereu în cabină. Din 
cauza ei mi s-a stricat și 
emițătorul radio.

Chichester : Sînt curi
os cîți alții în situația du- 
mitale ar fi reușit să re
pare barca. Pariez că ai 
avut nenumărate scule la 
bord.

Knox-Johnston: Aveți 
dreptate. Dar eu nu mă 
consider meșter mare, deși 
de mic copil mi-a plăcut 
să meșteresc la bărci. La 
14 sau 15 ani am cons
truit singur o canoe. In 
recenta călătorie am mai 
avut și alte defecțiuni. 
Am fost nevoit să-mi re
par cîrma automată de cî- 
teva ori. Am făcut opera-

consumă cei trei 
asa-gozen, hiru 

— orezul de di- 
prînz și orezul de 
zece milenii, cînd 
cea dîntîi revolu- 
apariția agricul-

planetei poas- 
din terenu- 

devorează na- 
alți oameni se
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Experții F.A.O. apreciază că în fie
care an, numai în Africa, insectele 
și paraziții distrug o cantitate de 
cereale cu care s-ar putea hrăni 50 
milioane de oameni. Dacă s-ar re
duce la jumătate pierderile de pro
teine vegetale, s-ar putea asigura 
alimentația a 300 milioane de oameni. 
Este și trebuie să fie o preocupare 
primordială a savanților, ca și a 
oamenilor politici. Goana după ali
mente a căpătat aspectul unei mari 
oătălii, poate cu consecințe istorice.

Pe trei fronturi invizibile, armate 
ie savanți luptă cu înverșunare pen- 
:ru a obține mai multe alimente. 
3 coloană are obiective exclusiv de- 
'ensive : conservarea unor cantități 
:ît mai mari de produse existente, 
ndeosebi cele bogate în proteine. O
i doua urmărește să producă în la
borator alimentele mai expuse vitre
gilor naturii. în sfîrșit, o nouă spe
ranță se îndreaptă spre vastele spa-
ii marine, care ascund resurse pînă 
icum necunoscute.
Știința modernă a realizat varie- 

ăți de cereale cu înalt randament, 
n unele regiuni tropicale s-a 
ibținut un orez de mare produc- 
ivitate. Dar scadenta obsesivă — 
nul 2000 — se apropie cu pași gi- 
:antici. Și cum să obținem, pînă a- 
unci, de patru ori mai multe ali
mente decît azi ? Cum să desfacem 
odul gordian al „celei mai mari 
■robleme a veacului nostru — sără- 
ia care strigă" ? — cum a numit-o 
ecretarul general al O.N.U., U Thant.
Produsele antiparazitare nu sînt 

ecunoscute uzinelor chimice. Și a- 
esea ele își demonstrează eficacita- 
;a. Dar dușmanii recoltelor alimen- 
ire sînt mereu mai numeroși. Pe

Pe vaste întinderi ale lumii, mijloacele existente nu permit încă extinderea 
metodelor moderne de muncâ în agricultură și valorificarea deplină a pă
mînturilor, ceea ce duce la recolte slabe și diminuarea resurselor alimen

tare. în fotografie : țărani birmanezi mînuind un plug de lemn

cum, unele examene In lupta împo
triva insectelor, bacteriilor și para- 
ziților. Acțiunea lor se exercită în 
două direcții : distrugerea dăunăto
rilor și sporirea rezistenței plante
lor comestibile, a fructelor și legu
melor împotriva unor maladii sau a 
condițiilor atmosferice vitrege. Ra- 
dioizotopii au ieșit victorioși în bă
tălia împotriva „muștei fructelor" 
din Curațao, în arhipelagul Antile- 
lor. Apărînd mai tîrziu în insula 
Capri, această specie de dăunători 
a fost distrusă printr-un atac fulge
rător. Dar nu mai puțin important 
este faptul că s-a obținut prelungi
rea „vieții" cartofilor, a cepei, a 
caiselor și perelor, a fragilor și a ci
tricelor. Programul de iradiere a căr
nii și a peștilor a dat rezultate care 
stimulează optimismul. Mai rezis
tente, produsele tratate astfel pot fi 
stocate mai multă vreme, pot fi 
transportate la distanțe mai mari, 
sînt mai greu perisabile.

Apărarea alimentelor este echiva
lentă cu înmulțirea lor. Ne vorbește 
despre aceasta o statistică surprinză
toare : în anul 1966, trei la sută din 
producția de ouă a Statelor Unite 
a fost pierdută cu prilejul trierii și 
ambalării. Aceasta a însemnat o pa
gubă de peste 30 milioane de dolari. 
Prin folosirea unei metode de tra
tare cu particule radioactive, coaja 
oului apare însă considerabil întă
rită. Ca urmare, pierderile au scăzut 
simțitor în ultimii doi ani.

Ce valoare are oul pentru alimen
tația omului ? Răspunsul este pe cît 
de simplu, pe atît de elocvent : două 
ouă și jumătate furnizează tot atîtea 
proteine cît 100 gr carne. Și proteinele 
constituie baza organismului uman. 
Lupta pentru proteine a devenit o 
luptă pentru însăși existența omeni
rii. O cifră fatidică urmărește mi
liarde de oameni : 80. Un om adult 
are nevoie de o hrană cotidiană con- 
ținînd 80 gr de proteine. Cantitatea

ționale caută proteine. în primul 
rînd, alimente proteice necesare pe
rioadei de 
există, In 
cereale și 
în carne, 
țări exportă însă făină de pește în 
Statele Unite, pentru a obține de
vize. Făina de pește chiliană oferă o 
hrană abundentă proteică găinilor 
nord-americane, în timp ce țăranii 
și pescarii chilieni sînt subalimen- 
tați. Țările africane exportă, la rîn- 
du-le, turtă de arahide, în timp ce 
milioane de congolezi nu consumă 
decît 6 grame de proteine pe zi.

Una din soluții constă în pro
ducția de proteine sintetice, la pre
țuri accesibile. O cutie de „TVP", în- 
tîlnită în vitrina unui magazin a- 
frican, conține proteine vegetale 
scoase din soia. în unele țări din 
America Latină se consumă o pîine 
conținînd făină de manioc și po
rumb, combinată cu proteine de 
soia și pește. „Incoparina" sud-ame- 
ricană este și ea o proteină de sin
teză, dar — asemenea celorlalte — 
nu satisface exigențele gustative ale 
omului. în genere aroma specială a 
produselor sintetice nu înlocuiește 
încă pe aceea a produselor naturale.

Cu toate acestea, alternativa 
foame — supraviețuire impune adap
tarea. Ultimul Salon internațional al 
alimentației de la Paris a prezentat 
o vastă expoziție a „hranei de mîi- 
ne“ : produse liofilizate, degresate, 
iradiate, omogenizate, deshidratate, 
crioconcentrate — un întreg dicțio
nar modern. Este vorba de praf de 
fructe și de legume, de săculețe din 
materiale plastice cu praf de suc de 
portocale, praf de băuturi alcoolice, 
paste de struguri, praf de carne lio
filizată, pastă de brînză, sosuri ste
rilizate, pastă de teapă, praf de oțet... 
O listă de bucate poate nu prea 
surîzătoare, dar cu care cosmonauții 
se pare că s-au și familiarizat.

înțărcare a copiilor. Ele 
cantitate mai redusă, în 
legume, sînt mai bogate 
pește, lapte, ouă. Unele

Există îdeea de a se extrage pro
teine din planctonul marin, teză multă 
vreme vehiculată de oamenii de 
știință. Dar... Pentru a obține 10 
grame de proteine, trebuie tratate 
nu mai puțin de 400 m.c. de apă ma
rină. Disproporția dintre mijloace 
și scopuri apare flagrantă. Iar scopul 
este cîștigarea unor cantități cît mai 
mari de proteine prin desfășurarea 
unor eforturi cît mai reduse și, im
plicit, mai puțin costisitoare. Un ase
menea efort ar putea viza un sub
produs al rafinării 
microorganismele — a 
nutritivă s-a dovedit 
dicată. Profesorul E. 
la Universitatea din 
calculat că sub această formă pro
teinele se obțin de 2 500 de ori mai 
repede decît sub formă de carne și, 
deci, pot fi mai curînd transfor
mate în alimente. Dacă s-ar construi 
de pe acum uzinele și instalațiile 
necesare, pînă la sfîrșitui secolului 
nostru producția alimentară ar pu
tea fi dublată sau chiar triplată.

Savanții sovietici V. Bogorov și V. 
Stepanov estimează că mările și 
ceanele, care ocupă aproximativ . _ 
la sută din suprafața planetei noas
tre, furnizează 52 milioane tone ali
mente anual. Conținutul lor în pro
teine ar corespunde celei ale unei 
cirezi de 200 milioane de vite. întin
derile marine, după părerea oameni
lor de știință sovietici, ar avea însă 
o capacitate productivă de aproape 
o mie de ori mai mare decît aceea a 
pămînturilor arabile. Numai că aces
te posibilități trebuie exploatate.

Alte teze — americane, engleze sau 
franceze — avansează de asemenea 
cifre impresionante. După ele, ac
tualmente se pescuiesc 60 milioane 
tone de pești, molusce și crustacee, 
dar rezervele ar fi de 23 miliarde 
tone. Pescuitul, modernizat pe 
alocuri, continuă încă a fi o ocupa
ție artizanală. Cu prilejul unei con
ferințe internaționale de oceanolo- 
gie, la Brighton, dr. R. Swift a de
clarat : „Ne aflăm în zorii unei noi 
industrii majore, care ne va îngădui 
să obținem hrana din mare". Despre 
ce este vorba ? La Hunterston și 
Ardtoe, în Scoția, s-a constatat că 
apa caldă a centralelor electrice 
constituie un mediu ideal pentru 
piscicultură. Captați în bazine prin 
construirea unor diguri, peștii au 
crescut mult mai repede decît în 
stare sălbatică. La același congres, 
un specialist american, Elliott, a 
făcut o amplă expunere asupra pes
cuitului prin intermediul electrici
tății, El a demonstrat că peștii uciși 
prin curent electric sînt calitativ mai 
buni și se conservă mai multă vreme 
decît cei prinși cu ajutorul tehnici
lor tradiționale. Pe de altă parte, a 
fost experimentată electronica. Un 
aparat electronic depistează cu ușu
rință bancurile de pești și le atrage 
spre plasa aruncată de pescari.

în sfîrșit, să nu uităm vegetația 
marină. Vechii azteci se hrăneau cu 
alge și, după mărturiile cronicarilor, 
erau viguroși. Unele triburi africane 
au drept aliment principal spirulina, 
o algă care crește în lacurile mai 
puțin adinei. Spirulina conține de 
cinci ori mai multe proteine decît 
grîul. Cultivată experimental în 
Franța și în Mexic, ea dă un randa
ment de 40—45 tone la hectar. 
După aprecierile unor oameni de 
știință, 'mările și oceanele pro
duc anual aproximativ 130 miliarde 
tone de vegetale, care rămîn absolut 
neutilizate. Iată un rezervor inepui
zabil asupra căruia omenirea ar pu
tea să-și concentreze atenția.

între previziunile adesea drama
tice și posibilitățile adesea exaltante, 
viitorul deschide porți către o lume 
eliberată de foame, al cărei chip se 
vrea cioplit cu grijă, dragoste și o 
ordine socială mai dreaptă.

Horia LIMAN

Dialog între CHICHESTER, KNOX-JOHNSTON 
și alți navigatori

o-
71

timp 
dru-

ocean, cu ajutorulRobin Knox-Johnston, fotografiat de el însuși 
autodeclanșator.

W | y' î?

Expediția a fost deosebit 
de dificilă, deoarece re
gulamentul interzicea an
corarea în vreun port sau 
primirea vreunui ajutor 
tehnic, în alimente sau 
apă potabilă.

Juriul cursei a fost 
prezidat de Sir Francis 
Chichester, navigatorul 
britanic care a stîrnit a- 
cum trei ani admirația 
unanimă printr-un voiaj 
similar, ce-i drept cu o 
escală, efectuat în schimb 
la o vîrstă foarte înain
tată, 66 de ani. Dar să le 
dăm cuvîntul celor doi 
navigatori celebri.

Chichester : Și acuma, 
după ce te-ai întors, ră- 
mîn la părerea mea. Un 
asemenea voiaj pe o 
menea ambarcațiune 
foarte greu.

ase- 
este

mine și deodată m-au 
bit.

Chichester : Și au 
vit și cabina, nu ?

Knox-Johnston : Toată 
barca. Din plin. Eram în 
cușeta mea și primul lu
cru de care îmi aduc a- 
minte este că am fost 
trîntit într-o parte și că 
tot felul de lucruri îmi 
cădeau în cap. Nu mă 
trezisem bine, așa că nu 
știu cît de înclinată era 
barca. Judecind după po
ziția mea, cred că erau 
peste 90 de grade — deși 
o cutie de conserve pe 
care o pusesem sub pat 
se afla acum pe o etajeră 
pe care la plecare o fi
xasem deasupra capului 
meu. A fost singura dată 
cînd am fost lovit zdra
văn. Dar și așa am avut 
noroc, căci un val ceva 
mai puternic ar fi putut

DE PRETUTINDEN
VÎRSTE MATUSALEMICE

în Uniunea Sovietică trăiesc nu mai puțin de... 21 708 
persoane care au depășit vîrsta de 100 de ani. Din 
aceștia, 644 se află în mica republică Daghestan pe 
lurile mării Caspice. Bătrîna Ashura Amarova are nu 
mai puțin de 159 de ani. Cel mai bătrîn cuplu în viață 
este căsătorit de 102 ani.

ma-

„ESENȚA DE FUM"

După cum relatează ziarul „Express Wieczorny", oa
menii de știință polonezi au reușit să realizeze „esență 
de fum", substanță pe care intenționează să o folo
sească la afumarea artificială a cărnii. După aprecie
rile lor, aproximativ un kilogram din această substanță 
poate da gustul de afumat unei cantități de 25 tone 
carne. Dacă este pusă în hrana animalelor, ea stimu
lează creșterea și împrumută cărnii un gust de afumat.

LILIPUT... SUPERSONIC

Recent, în apropierea orașului Nagoia din Japonia, 
a fost experimentat un tren care desfășoară fantastica 
viteză de 2 430 km pe oră. Acest „bolid pe roți“ are 
deocamdată dimensiuni liliputane — lm lungime, 6,7 
kg greutate. El s-a deplasat de-a lungul unei „căi fe
rate" de 600 m lungime, folosind drept combustibil un 
amestec de nitroglicerină. Este vorba de macheta unui 
tren supersonic la care lucrează de aproape un deceniu 
un grup de ingineri japonezi. Liliputul adus la di
mensiunile obișnuite va avea cîteva mii de locuri. El 
va străbate distanța Tokio-Osaka de 500 km în aproxi
mativ 15 minute, folosind într-o singură cursă pînă la 
6 rachete.

lată de 42 metri (pe care pot înainta paralel nu mai 
puțin de 8 mașini), și care datează de pe vremea 
civilizației Maya. Șoseaua, astăzi considerabil deterio
rată, este construită după toate regulile inginerești, 
întrucît terenul este accidentat, în depresiuni s-au 
amenajat terasamente speciale, iar între dealuri, tere
nul a fost nivelat în prealabil.

Ceea ce-i intrigă pe savanți este faptul că șoseaua 
a fost construită într-o perioadă cînd, după cum se 
consideră, nici una din civilizațiile Lumii Noi, inclusiv 
Maya, nu cunoștea roata I Pe atunci transporturile

se efectuau cu ajutorul animalelor de povară. Or, con
struirea unui asemenea drum în astfel de scopuri pare 
puțin probabil. Atunci ?...

0 ENIGMA ÎȘI AȘTEAPTA DEZLEGAREA

Arheologii mexicani au făcut o descoperire senzațio
nală, Ei au dezgropat în peninsula Jucatan o șosea

Cu prilejul sărbătoririi celei de-a 200-a aniversări a 
zilei de naștere a lui Napoleon Bonaparte, în timpul 
unei croaziere întreprinse de vasul „France" spre 
insulele Elba, Corsica și Sf. Elena, au fost vîndute 
mai multe obiecte care au aparținut împăratului, prin
tre care și această pălărie, pentru care s-a obținut 

luma de 140 000 franci.

NU I-A PLĂCUT SA ÎNVEȚE

Pare curios, dar un om de afaceri cu o avere de 
aproape un milion și jumătate de dolari este analfa
bet. Leonard Somers, care a apărut în fața unui tri
bunal londonez cu prilejul judecării cererii sale de 
divorț, a declarat fără ocol că nu știe să scrie și să ci
tească, cerînd în consecință ca jurămîntul să-i fie citit 
cu voce tare de grefier pentru ca el să-1 poată repeta.

Nu i-a plăcut să învețe" — l-a scuzat o rudă.

0 STATISTICA A MARILOR ORAȘE

Petermann",Publicația „Comunicările geografice 
care apare de 113 ani în orașul Gotha, din R.D. Ger
mană, publică o statistică privind evoluția marilor 
orașe de pe glob. In prezent există 135 orașe, cu o 
populație de peste un milion locuitori. In aceste orașe 
trăiesc în total 316 milioane de locuitori, adică circa 
9,3 la sută din populația lumii în anul 1965. Cu o sută 
de ani în urmă nu existau decît șase orașe a căror 
populație depășea un milion — Londra, Parisul, Viena, 
Pekin, Tokio și New Yorkul — iar la începutul acestui 
secol li s-au adăugat Berlinul, Moscova, Leningradul, 
Istanbulul, Chicago și Osaka, toate în emisfera nordică. 
In emisfera sudică există astăzi 9 orașe cu o popu
lație de peste un milion de locuitori. Din totalul de 
135 mari concentrări urbane, 48 se află în Asia, din 
care 18 în China, unde primul oraș din lume cu o 
populație de mai multe milioane — Tzian — există 
încă de la începutul sec. VIII. America de Nord are 
32 de orașe cu o populație de peste un milion de locui
tori, Europa — 27, U.R.S.S. — 9 și Australia — 2,

țiunea sub apă în 
ce barca își continua 
mul. Pînă la urmă mi s-a 
rupt de tot.

Chichester : Mi se pare 
extrem de interesant. M-a 
impresionat foarte mult 
faptul că al trecut prin 
strîmtoarea Bass fără 
cîrmă. Este una din cele 
mai periculoase strîmtori 
din lume, plină de insu
lițe și curenți. Cum ai 
reușit să te descurci ?

Knox-Johnston : M-am 
gîndit la o asemenea 
eventualitate înainte de 
plecare, dar nu mi-am în
chipuit că o să mi se și 
întîmple. Am reușit să țin 
direcția prin manevrarea 
pînzelor. Dacă accidentul 
mi s-ar fi întîmplat mai 
devreme, aș fi ajuns mai 
tîrziu la sosire. Ultimele 
1 600 de mile am cîrmit 
singur barca și mărturi
sesc că m-a obosit foarte 
mult.

în timpul călătoriei sin
gurul. „eveniment" era 
mesajul săptămînal pe 
care îl trimiteam prin 
radio. Eram foarte emo
ționat înainte de transmi
sie, iar după ce se termi
na mă întristam. „Deci 
încă o săptămână pînă voi 
avea iar ocazia să vor
besc".

In general nu simțeam 
singurătatea, dar dacă 
uneori aveam sentimen
tul izolării, atunci asta 
se întîmpla după emisia 
săptămînală prin radio 
sau sîmbăta, cînd prin
deam uneori muzică de 
dans. Nu pot vorbi însă 
de depresiuni. O singură 
dată am fost foarte supă
rat și enervat, cînd am 
stat 18 zile în Oceanul 
de sud fără să am pic de 
vînt. Altădată am tras o 
spaimă serioasă care m-a 
făcut să mă gîndesc la 
pieire. Era în apropiere 
de Australia, cînd m-a 
prins o furtună năpraz- 
nică. Valurile loveau în 
barcă ca într-o nico
vală. Mi-am zis la un 
moment dat că nu o să 
reziste și mi-a trecut 
chiar prin gînd să-mi 
scot pluta de salvare, să 
iau niște conserve de 
fructe și să văd. dacă cu- 
renții mă vor duce spre 
Australia. Dar nu m-am 
gîndit în mod serios că 
am să mor. Nu cred că 
cineva poate să cuprindă 
într-adevăr sensul sfârși
tului. Atîta timp cît ești 
viu, nu te dai bătut, lupți 
să găsești o ieșire și aces
ta este gîndul care te stă- 
pînește în momente grele.

Chichester : Ai omis o 
situație grea, Cînd ești 
singur și te îmbolnăvești.

Knox-Johnston : Da, a- 
veți dreptate, mi s-a în
tîmplat și asta. Tocmai 
traversam ■ Ecuatorul. 
Am simțit deodată dureri

foarte mari tn regiunea 
abdominală.
„ghidul medical 
lanului de bord" 
ce am terminat 
m-am întristat 
Simptomele semănau cu 
apendicita. Mi-am scos 
hărțile și am început să 
caut portul cel mai apro
piat. Am transmis ape
luri radio prin aparatul 
meu, dar nu primeam 
nici un răspuns. Mai tîr
ziu mi-am dat seama, că 
aparatul era defect. Toc
mai atunci am văzut la 
două mile depărtare un 
vapor. Am semnalizat. 
Nimic. Am lansat o ra
chetă luminoasă. Vaporul 
a semnalizat că m-a vă
zut, dar nu s-a oprit din 
drum și a dispărut. Cel 
mai apropiat port era la 
10 zile distanță. Dacă a- 
veam într-adevăr apendi
cită nu mai ajungeam viu 
acolo. Nu mai puteam 
face nimic decît să sper 
că nu este apendicită. 
După două zile de teamă, 
durerea mi-a trecut. Fu
sese totuși o simplă in
digestie.

în timpul călătoriei 
m-am întrebat de cîteva 
ori la ce mi-a trebuit 
toată cursa aceasta. Și în 
chiar clipa în care mă 
întrebam simțeam în mine 
chemarea mării. Știam 
că n-aș fi putut să mă 
abțin. Asta era menirea 
mea.

★
De curînd cunoscutul 

navigator Eric Tabarly a 
atins coastele insulei Jo- 
gashirua, la 60 km. de 
Tokio. El a cîștigat cursa 
de traversare solitară a 
Pacificului pe ruta San 
Francisco-Tokio. Dar nu 
i s-a făcut nici o primire 
oficială, pentru simplul 
motiv că... a ajuns prea 
repede. Cu 10 zile înain
tea celei mai optime date 
prevăzute de specialiști. 
La bordul bărcii cu pînze 
Pen Duick V, lungă de 
10,60 m, el a parcurs 6 000 
de mile marine în 39 zile 
și 15 ore. Secretul uimi
toarei curse : curajul. Ta
barly a ales un traseu mai 
scurt, dar mai riscant, cu 
vînturi puternice și un 
climat deosebit de ostil.

După nenumărate peri
peții cu unii reprezen
tanți ai autorităților de 
coastă și chiar cu unii 
din organizatori, care nu 
voiau să creadă că a so
sit, Eric Tabarly a fost 
asaltat de ziariști — mai 
obișnuiți cu surprizele 
dar cu atît mai curioși:

— Vă spun tot ce vreți 
numai să nu mă întrebați 
ce s-a întîmplat în pri
mele trei zile ; am un lap
sus, i-a avertizat el de la 
început. Este un răspuns 
tipic pentru Tabarly, care 
nu vrea să țină minte lu
crurile neplăcute. Se știe 
că de cum a luat startul 
a fost prins de o furtună 
puternică.

Iată în continuare cîte
va amănunte dezvăluite 
presei.

— După izbituri puter
nice care promiteau de 
fiecare dată să răstoarne 
catargul pe mine, a ur
mat o briză variabilă. 
Am început să caut ali
zeele. Nu erau în locu
rile pe care le indicau 
hărțile de pilotaj. Am co- 
borît cinci sute de mile 
spre sud-vest și tot n-am 
dat de alizee... Apoi m-am 
hotărît pur și simplu să 
o iau spre vest. Si de 
îndată ce am luat această 
hotărîre, alizeele au apă
rut, fără să-mi explic 
cum. Și erau puternice, 
nu glumă ! Pe măsura 
valurilor care mă izbeau. 
Am constatat că barca 
era prea grea și prea ra
pidă pentru pilotajul au
tomat și a trebuit să stau 
24 de ore la cîrmă în 
timp ce barca plana pe 
valuri. Am rămas 15 zile 
în bătaia alizeelor, reali- 
zînd o viteză medie de 
240 mile în 24 de ore, dar 
apoi jvîntul a început să 
scadă. A trebuit să 
stau toată ziua lîngă 
cîrmă pentru a rectifi
ca capul de fiecare dată 
cînd se schimba vîn
tul. Intr-o asemenea zi 
nu numai că a trebuit să 
nu las cîrma din ochi, dar 
a trebuit să umplu și să 
golesc de cîteva ori ba
lastul. Am mai avut încă 
două asemenea zile.

— Radioul a mers bine ?
— Nu-l deschideam de

cît pentru a stabili cît e 
ceasul.

— Dar buletinul mete
orologic ?

— Am căutat să prind 
un astfel de buletin, în 
special cînd hu găseam 
alizeele, dar n-am avut 
norocul să dau de el...

— Aveți un sistem de 
avertizare care să anun
țe schimbarea capului ?

— In principiu, da. Nu
mai că uneori se apuca 
să sune din douăzeci în 
douăzeci de minute. Așa 
că l-am oprit ca să nu 
consum bateria și îl pu
neam numai dimineața. 
In cele din urmă am reu
șit să dorm șase ore pe 
zi,_ uneori însă trebuia să 
mă mulțumesc cu una 
singură.

— Și problema hranei ?
— Orez și biscuiți, ca 

de obicei. Mîncam trei 
zile la rînd orez. La so
sire mai aveam hrană 
pentru încă o lună. Dar 
trebuia să iau această mă
sură de prevedere, căci 
spectrul ruperii catargu
lui mă amenința încă de 
la plecare. Știți, dacă ți 
se rupe catargul pot să 
treacă săptămâni și săp
tămâni pînă reușești să 
ajungi la o coastă și asta 
numai dacă ai noroc.

— Și acum, pe cînd În
conjurul lumii ?

— Dacă se va organiza , 
o astfel de cursă, sînt ( 
gata. Dar în acest caz nu ' 
mai vreau să pierd, cum ' 
se obișnuiește, 10 luni pe ' 
drum. Cu orice risc, o voi ' 
lua pe drumul cel mai i 
scurt. i

Adriana SOCEC ,

(

)
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Mustafa
Vineri dimineața a părăsit Ca

pitala Mustafa Șabici, membru al 
Vecei Executive Federale a R.S.F. 
Iugoslavia, care a participat la 
lucrările celei de-a V-a sesiuni a 
Comisiei mixte româno-iugoslave 
de colaborare economică.

Pe aeroportul Băneasa, oaspe
tele a fost salutat de Gheorghe 
Rădulescu, vicepreședinte al Con-

*

înainte de plecare, conducătorul 
delegației guvernamentale iugosla
ve a făcut o scurtă declarație re
dactorului Agenției române de 
presă Agerpres Petru Uilăcan, în 
cadrul căreia a apreciat ca foarte 
utile vizita sa în România și în
trunirea Comisiei mixte româno- 
iugoslave de colaborare economică. X 

într-un anumit sens — a spus 
tovarășul Mustafa Șabici — coope
rarea economică dintre țările noas
tre a devenit unul din factorii do
minanți ai relațiilor româno-iugo
slave.

Actuala sesiune a stabilit un pro
gram larg de măsuri care urmea
ză a fi întreprinse de ambele părți 
în vederea dezvoltării cooperării. 
Spre exemplu, avem posibilitatea să 
cooperăm în producția de locomo
tive electrice, livrări reciproce de 
subansamble și piese pentru aces
te locomotive ; în producția utilaje
lor necesare centralelor termo
electrice și hidrocentralelor; în 
producția de mașini-unelte ; ex
tracția și prelucrarea petrolului, 
precum și în alte domenii.

siliului de Miniștri, Grigore Bâr- 
găoanu, vicepreședinte al Comisiei 
guvernamentale de colaborare și 
cooperare economică și tehnică, 
funcționari superiori din Ministe
rul Afacerilor Externe și alte per
soane oficiale.

Au fost prezenți Iakșa Petrici, 
ambasadorul Iugoslaviei la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

★

Referindu-se la vizitele făcute la 
Uzina de autocamioane de la Bra
șov, Combinatul petrochimic de la 
Brazi și în alte întreprinderi, din 
care unele cooperează cu unități 
similare din Iugoslavia, oaspetele 
a arătat că „în timpul discuțiilor 
cu cadrele de conducere ale acestor 
întreprinderi am remarcat optimis
mul cu care este privită colabora
rea dintre cele două țări. Am con
statat în același timp că există po
sibilități mari pentru dezvoltarea 
în continuare a cooperării, ceea ce 
îmi întărește convingerea că în 
perioada următoare cooperarea 
noastră economică se va amplifica".

După ce și-au exprimat deplina 
satisfacție pentru rodnicia convor
birilor avute cu tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer și cu tovarășul 
Gheorghe Rădulescu, tovarășul 
Mustafa Șabici. a exprimat mulțu
miri guvernului Republicii Socia
liste România și celor cu care a co
laborat, pentru primirea călduroasă 
și prietenească.

(Agerpres)

ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR SESIUNII ANUALE 
DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE 

A INSTITUTULUI DE ENERGETICĂ
Vineri au luat sfîrșit lucrările 

celei de-a 15-a sesiuni anuale de 
comunicări științifice a Institutu
lui de energetică al Academiei, 
manifestare consacrată aniversării 
a 20 de ani de activitate a insti
tutului. Referatele principale, cele 
peste 60 de comunicări susținute 
de-a lungul a trei zile, precum 
și discuțiile purtate pe marginea 
lor, au redat o sinteză a contri
buției specialiștilor români la pro
gresul energeticii în. România’,, la 
îmbogățirea patrimoniului mon
dial, au reflectat preocupările și 
perspectivele deschise acestei dis- 

ipline în țara noastră.
După cum a subliniat în cu- 

vîntul de închidere directorul In
stitutului de energetică, acad. Re
mus Răduleț, vicepreședinte al A- 
cademiei, sesiunea a prilejuit un 
util schimb de opinii între ener- 
geticienii care lucrează pe tărî-

mul cercetării, și cei. din unitățile 
de producție.

într-o atmosferă de puternică în
suflețire, participanții Ia sesiune au 
adoptat o telegramă adresată to
varășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general all Comitetului 
Central âl Partidului Comunist 
Român, în care, printre altele, se 
spune : „Participanții la sesiune 
exprimă Partidului Comunist Ro
mân, conducerii .șale și. dii'ju'.ca- . 
voastră personal mulțumirile lot 
pentru sprijinul și îndrumarea 
continuă pe care le-au primit, iar 
în întîmpinarea aniversarii a 25 
de ani de la eliberarea țării noas
tre își iau angajamentul de a o- 
rienta eforturile lor de cercetare 
spre ridicarea rezultatelor obținu
te la nivelul științei mondiale a- 
plicate în producție".

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)

tronice și de conducere a proceselor 
prin calculatoare.

Investigații fundamentale în do
meniul stabilității sistemelor auto
mate nelineare, sisteme tot mai ne
cesare tehnicii moderne, au dus la 
elaborarea unei teorii originale de 
analiză a' hlperstabilitătii sistemelor 
automate nelineare, care a avut un 
puternic răsunet internațional, fiind 
prezentată în numeroase lucrări de 
sinteză șl servind ca punct de ple
care a peste o sută de cercetări 
străine.

Dintre studiile privind procesele 
termoenergetice aciclice, cele refe
ritoare la utilizarea energetică a 
presiunii gazelor naturale din zăcă
mintele de presiune mai mare, pen
tru transportul la mare distanță al 
gazelor de presiune mai joasă, au 
permis introducerea pe scară lafgă 
a compresoareloi- cu jet, dezvoltate 
de institut, în cîmpurile de gaze 
naturale, și realizarea de economii 
de sute de milioane de lei prin re
nunțarea la compresoarele mecanice 
de import. Sectorul respectiv și-a 
luat anul acesta angajamentul de a 
dezvolta un echipament asemănător 
pentru transportul la mare distanță 
al gazelor de sondă.

în vederea stabilirii căilor de va
lorificare superioară, energo-tehno- 
logică, a combustibililor noștri so
lizi au fost inițiate cercetări asupra 
proprietăților fizico-chimice și teh
nologice ale cărbunilor și a fost alcă
tuit studiul statistic al zăcămintelor 
de cărbuni din țară, cu referire spe
cială la combustibilii solizi inferiori. 
Orientarea spre mai buna utilizare 
a ligniților indigeni a dus și la defi
nitivarea tehnologiei obținerii gazu
lui mixt, folosit la încălzirea cuptoa
relor pentru fabricarea cărămizilor 
refractare și la proiectarea și con
strucția de generatoare de gaz, în co
laborare cu uzinele „Vulcan".

Cercetările privind degazarea căr
bunilor slab aglutinanți, efectuate în 
anii 1959—1961 în fază de laborator 
și pilot, au fost preluate în anul 
19G8 de I.C.E.M. și continuate, în 
fază semiindustrială. la Combinatul 
siderurgic Reșița, fiind dezvoltate 
totodată, în anul 1969, la Combina
tul siderurgic Hunedoara, unde s-a 
produs cocs pentru aglomerarea mi
nereului de fier. Investigația care se 
efectuează în prezent în domeniul 
îmbunătățirii utilizării combustibili
lor solizi cuprinde. în principal, pro
bleme referitoare la variația carac
teristicilor lor fizico-chimice, în 
timpul procesului de ardere și abor
darea, în colaborare cu Institutul 
petrochimic Ploiești, a procesului ar
derii carbonului depus în medii po
roase, pe catalizatori utilizați în in
dustria petrochimică.

în domeniul arderii combustibili
lor fluizi, cercetările efectuate au 
dus la realizarea, în colaborare cu 
uzinele „Vulcan", a cazanelor Vuia 
îmbunătățite, precum și a unor in
stalații de producere a cocsului de 
petrol. Pentru asigurarea stabilității 
arderii acestor combustibili s-au e- 
laborat noi metode de calcul al do

meniilor de stabilitate a flăcărilor, 
al lungimii acestora și al proprietă
ților lor radiante, care au fost apli
cate la cuptoare Martin șl la cup
toarele de topit sticlă, în colaborare 
cu I.C.P.M.C., cu I.C.E.M. și cu uzi
nele „23 August". începînd cu anul 
1960, s-au atacat sistematic proble
mele pulverizării și arderii combus
tibililor lichizi grei în arzătoarele 
turbionare, rezultatele fiind valori
ficate prin numeroase invenții.

în privința recuperării căldurii, 
studiile întreprinse s-au concretizat 
în instalații perfecționate. Introduse, 
de pildă, la cuptoarele de tratament 
termic ale uzinelor „Tractorul" din 
Brașov, ele au determinat reduceri 
importante ale duratei procesului 
tehnologic și ale consumului specific 
de combustibili, precum și îmbună
tățirea calității produselor.

Studierea proceselor termoenerge
tice ciclice ne-a permis să avansăm 
pe tărîmul modelării analogice a 
proceselor tranzitorii din sistemele 
de injecție în motoarele cu ardere 
internă. Am putut elabora cri-

PRIMIRE LA C.C. AL P.C.R.
Vineri după-amiază, tovarășul 

Dumitru Popescu, membru supleant 
al Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., a primit delegația 
de ziariști ai P.C. din Belgia, for
mată din tovarășa Rosine Lewin, 
membră a C.C. al P.C.B., redactor 
șef al ziarului „Drapeau Rouge", și 
tovarășul Etienne Mets, membru al

C.C. al P.C.B., redactor șef al zia
rului „Rode Vaan", care se află 
în vizită în țara noastră.

La întrevedere a participat tova
rășul Bujor Sion, șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

Discuția care a avut loc cu acest 
prilej s-a desfășurat într-o atmo
sferă caldă, tovărășească.

asu-

au apărut:

Cronica
Cu prilejul vizitei în țara noas

tră a delegației Comitetului națio
nal al orașului Praga, condusă de 
Ludvik Cerny, primarul orașului, 
vineri seara ambasadorul R. S. 
Cehoslovace la București, Karel 
Kurka, a organizat în saloanele 
ambasadei o întîlnire_prietenească.

Au luat parte Dumitru Popa, 
președintele Comitetului Executiv 
al Consiliului popular al munici
piului București, primarul general 
al Capitalei, Ion Cosma, prim-vice- 
președinte, și alți membri ai Comi
tetului Executiv, funcționari supe
riori din M.A.E. și alte persoane 
oficiale.

Vineri dimineața, oaspeții au vi
zitat Fabrica de confecții și tri
cotaje București și sala Palatului 
Republicii Socialiste România.

A
La 16 mai s-a semnat la Bucu

rești Programul de colaborare 
culturală și științifică între Re
publica Socialistă România și Re
publica Federală a Austriei pe 
anii 1969—1970, parafat la 16 de
cembrie 1968.

Programul prevede schimburi de 
vizite de oameni de știință, cul
tură și artă, cadre didactice, a- 
cordarea reciprocă de burse de 
studii, organizarea reciprocă de 
expoziții, gale de filme, schim
buri de formații artistice etc.

Programul a fost semnat din 
partea română de Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, iar din partea austriacă 
de Eduard Tschop, ambasadorul 
Austriei la București.

La semnare au participat Ale
xandru Bălăci, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe, 
Ministerul învățămîntului, Acade
mia Republicii Socialiste Româ
nia, precum și membri ai amba
sadei Austriei la București?

★

Ambasadorul Republicii Demo
crate Germane la București, E- 
wald Moldt,, a oferit, .vineri la 
amiază, un cocteil cu. prilejul 
prezenței în țara noastră' a mi- 

;. nistrului construcțiilor. dir. R. D. 
'■Germană. -Wolfgang. -Juhker.

Vineri dimineața a plecat spre 
Cipru președintele Comitetului U- 
niunii sindicatelor din construc
ții și industria materialelor de 
construcții, Mircea Georgescu, 
pentru a participa la sesiunea Co
mitetului administrativ al Uniunii 
internaționale a sindicatelor din 
construcții și prelucrarea lemnu
lui, care vă avea loc la Nicosia 
între 17 și 20 mai. ,

■amHaMaBSfflBssanmmffisssanmaKms»

în domeniul energeticii nucleare 
s-au elaborat în institut modele de 
optimizare a proceselor termice și 
hidrodinamice din reactoare mode
rate cu apă grea, metode pentru cal
culul termic al unor tipuri de reac
toare nucleare, precum și modele de 
analiză a eficacității ciclurilor de 
combustibil nuclear pentru anumite 
reactoare și de optimizare a para
metrilor ciclurilor de combustibil. 
Optimizarea parametrilor unor cen
trale nuclear-electrice, analiza unui 
nou tip de astfel de centrale șl de
terminarea tipurilor optime de cen
trale nuclear-electrice și a competi
tivității lor leu cele termoelectrice 
au constituit preocupările principale 
ale acestui sector de cercetare, ca- 
re-și va îndeplini și angajamentul de 
a elabora un regulator adaptiv, rea
lizabil în țară, pentru reglarea unui 
reactor nuclear.

Angajamentele pe care colectivul 
institutului nostru și le-a luat în 
acest an, ca răspuns la chemarea 
celor trei institute din sectorul 7 al

ENERGETICA
ROMÂNEASCĂ

terii de stabilitate a proceselor de 
injecție, aplicate cu succes la Uzina 
mecanică Sinaia. Uzina „Timpuri 
noi" a folosit rezultatele obținute de 
institut cu privire la procesele de 
umplere în compresoare, în funcție 
de, tipul de supapă. Cercetările pri
vind pulverizarea și evoluția în timp 
a structurii jeturilor de combustibil 
lichid, ca și cele referitoare la su- 
praalimentare, efectuate pentru apli
care la motoarele Diesel au indicat 
căile de stăpînire a proceselor din 
aceste motoare ; colaborînd cu uzi
nele „23 August", am putut demon
stra posibilitatea sporirii presiunii de 
supraalimentare cu 50 la sută. Din 
eforturile de corelare a motorinelor 
cu motorul Diesel a rezultat o opti
mizare a cifrei cetanice și a altor 
caracteristici ale motorinelor, pe 
baza căreia Ministerul Petrolului 
scontează obținerea unor mari eco
nomii anuale.

Au fost optimizați parametrii mo
toarelor SR—211 și s-a determinat 
incidența acestora asupra economici
tății generale a motorului, rezulta
tele aplicîndu-se la Uzinele de auto
camioane din Brașov. Rezultate de, 
prestigiu, urmate-.de invenții, au fost 
obținute și în urma cercetărilor asu
pra funcționării motoarelor de auto
camion la înălțime.

Capitalei, îmbrățișează domenii am
ple. Ne-am angajat să participăm 
nemijlocit la întocmirea planului de 
dezvoltare a energeticii noastre pînă 
în 1975, prin definitivarea metodei 
de preevaluare a necesarului de e- 
nergie și elaborarea altor lucrări de 
bază necesare în acest scop, în cola
borare cu Comitetul de Stat al Pla
nificării. Vom sprijini acțiunea de 
îmbunătățire a calității motoarelor 
cu ardere internă fabricate în țară, 
prin determinarea formulelor .ener
getice optime pentru motorul înalt 
supraalimentat și prin folosirea lor, 
în colaborare cu unități ale Ministe
rului Industriei Construcțiilor de Ma
șini. Un alt angajament privește cer
cetarea, studiul, proiectarea — astăzi 
în curs — și realizarea, în colaborare 
cu beneficiarul, a unei instalații de 
ardere a reziduurilor fenolice produse 
la Combinatul de cauciuc sintetic și 
produse petrochimice ; rezultatul: e- 
conomil anuale de aproape un milion 
de lei și micșorarea daunelor aduse 
florei și faunei, prin aceste reziduuri.

Deși cercetarea din institut are un 
caracter preponderent fundamental 
— și deci de aplicabilitate mai de
părtată — ne-am angajat ca, pentru 
subvenționarea parțială a cercetării, 
să încheiem contracte în valoare de 
două milioane de lei — și am depășit

zilei
Vineri au luat sfîrșit lucrările 

sesiunii comitetului de conducere 
al Uniunii internaționale a sindi
catelor din domeniul funcțiunilor 
publice și similare, care s-au des
fășurat la București, între 14 și 16 
mai.

Participanții la sesiune, delegați 
ai sindicatelor de ramură din mai 
multe țări din Europa, Africa și 
America Latină, au dezbătut pro
bleme ale activității și sarcinilor de 
viitor ale uniunii, au subliniat ne
cesitatea întăririi unității de acți
une a sindicatelor din această ra
mură în vederea îndeplinirii impor
tantelor obiective de apărare a in
tereselor oamenilor muncii, a cau
zei păcii, democrației și progresu
lui. De asemenea, au fost relevate 
aspecte esențiale din activitatea 
sindicatelor reprezentate, ceea, ce a 
dus la o mai bună cunoaștere și în
țelegere a preocupărilor și expe
rienței acestor organizații.

Sesiunea și-a exprimat prin rezo
luții solidaritatea cu lupta oameni
lor muncii și a întregului popor 
vietnamez pentru apărarea inde
pendenței și suveranității, precum 
și adeziunea la acțiunile menite să 
contribuie Ia menținerea și întă
rirea păcii și securității în Europa. 
Au fost adoptate, de asemenea, o 
declarație cu ocazia celei de-a 50-a 
aniversări a Organizației Interna
ționale a Muncii (O.I.M.) și un co
municat comun.

Seara, Comitetul Uniunii sin
dicatelor din Instituțiile adminis
trative de stat și consiliile popu
lare din Republica Socialistă Ro
mânia a oferit o masă în cinstea 
participanților la sesiune.

★

Vineri seara a sosit în Capitală 
colectivul Teatrului național de 
păpuși din Cuba, care va între
prinde un turneu în țara noastră. 
Spectacolele vor avea loc în zilele 
de 19 și 20 mai, în sala din Calea 
Victoriei a teatrului „Țăndărică" 
și, în continuare, în orașul Brașov 
la 22 mai și orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la 24 mai.

(Agerpres)

LOTO

numerele extrase la tragerea 
din 18 mai 1969

EXTRAGEREA I : 4 34 83 19 58 71 
80 43 67 18 15 3.

Fond de premii : 637 015 lei.
EXTRAGEREA A II-A : 53 58 32 89.
Fond de premii : 792 926 lei din 

care 439 385 lei report categoria A.

pînă acum acest angajament cu peste 
50 la sută. Ne-am străduit să întărim 
colaborarea multilaterală cu unită
țile de cercetare, de proiectare și 
producție, precum și cu cele din în- 
vățămîntui superioi’ — cum reiese 
și din citarea a numeroase unități 
și ministere beneficiare ale rezulta
telor cercetărilor institutului — potri
vit caracterului esențialmente in
terdepartamental al problemelor de 
energetică. Legătura strînsă eu prac
tica a cercetărilor noastre se reflectă 
și în faptul că în ultimii trei ani, 62 
din cele 142 de teme din planurile 
anuale de activitate au fost incluse 
în Planul de stat sau au decurs 
din probleme nominalizate de el.

Caracterul limitat al surselor noas
tre de energie va impune, în viitorul 
apropiat, o importantă transformare 
structurală a bazei noastre energe
tice și a bilanțului energetic al țării. 
Preocuparea de a obține randamente 
cît mai mari în procesul de produ
cere a energiei utile, spre a econo
misi energie primară, ne va cere să 
cercetăm mai adînc procedeele de 
conversiune directă a acestei energii 
în energie electrică, de exemplu prin 
pile cu combustibil sau prin genera
toare magnetohidrodinamice, dome
nii în care în parte ne găsim încă la 
început sau în fază de tatonare. O 
altă direcție importantă o vor con
stitui lărgirea și adîncirea investiga
țiilor pentru intensificarea arderii 
combustibililor inferiori și. pentru 
examinarea repercusiunilor unei ast
fel de schimbări a purtătorilor de 
energie din bilanțul energetic al ță
rii asupra parametrilor mașinilor si 
instalațiilor energetice.

Cum, în viitoarele trei decenii, 
ponderea surselor de energie nuclea
ră va atinge, poate, 50 la sută din 
consumul nostru de energie electrică 
și aproximativ tot atît din consumul 
de căldură pentru marile întreprin
deri industriale și pentru termificare, 
va trebui ca institutul să-și lărgeas
că preocupările în acest domeniu, 
spre a sprijini, prin Cercetare, pro
iectarea și realizarea unor părți tot 
mai mari din agregatele nucleare și 
'din instalațiile ce le sint asociate.

Paralel cu abordarea unor domenii 
noi și cu adîncirea unor preocupări 
actuale pentru dezvoltarea sectoare
lor clasice ale energeticii, care vor 
păstra încă multe decenii o pondere 
importantă în bilanțul nostru de e- 
nergie,. institutul se va strădui să 
păstreze în domeniul cercetării fun
damentale, pe plan mondial, priori
tățile cîștigate și să-și creeze altele 
noi, pe măsură ce noi direcții se vor 
cristaliza din necesitățile uneori im
previzibile ale tehnicii de mîine și 
din perimarea tot mai rapidă a teh
nicii de astăzi.

Cercetătorii din domeniul energe
ticii înțeleg să răspundă prin astfel 
de străduințe solicitudinii manifes
tate de conducerea de partid și de 
stat față de acest sector important 
al științei și tehnicii românești. Ei 
vor face tot ceea ce le stă în puteri 
spre a contribui la înfăptuirea im
perativelor desăvîrșirii construcției 
socialiste în tara noastră.
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Z. Ornea 
ȚĂRĂNISMUL 

(Studiu sociologic
pra doctrinei țărăniste și 
a consecințelor ei po

litice)

Lucrarea analizează în mod 
critic teoriile sociologice și 
soluțiile propuse de doctri
narii țărănismului, precum și 
politica dusă, în perioada 
dintre cele două războaie 
mondiale, de Partidul Național 
Țărănesc, politică subordo
nată intereselor claselor do
minante.

PE TEME DE EDUCAȚIE 
POLITICA SI PATRIO
TICĂ A TINERETULUI

Prin tematica și conținutul 
său, cartea are menirea să 
sprijine activitatea educativă 
pe care o desfășoară organi
zațiile U.T.C., să contribuie la 
cunoașterea de către tineret 
a politicii științiiice a partidu
lui, a ideilor marxism-leninis- 
mului, să cultive sentimentele 
nobile ale patriotismului și in
ternaționalismului socialist, 
dragostea înflăcărată pentru 
patria noastră, pentru parti
dul comunist — forța condu
cătoare a destinelor Româ
niei.

INFORMAȚIE
în conformitate cu planul Co

mandamentului Unificat, în peri
oada 12—16 mai a.c. în orașul Var
șovia s-a desfășurat consfătuirea 
șefilor marilor state majore ale 
armatelor statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia în proble
mele capacității de luptă a Forțe
lor armate unite.

Consfătuirea a fost prezidată de 
către șeful Statului Major al For
țelor armate unite, generalul de 
armată S. M. Stemenko.

La consfătuire a avut loc un 
schimb de păreri și s-au elaborat 
propuneri practice îndreptate spre 
ridicarea pe mai departe a capa
cității de luptă a armatelor țărilor 
prietene. Participanții la consfă
tuire au asistat la aplicații ale uni
tăților armatei poloneze.

La consfătuire au participat: 
primul locțiitor al ministrului apă
rării populare al R. P. Bulgaria — 
șeful Marelui stat major al arma
tei populare bulgare, general-colo-

e

vremea
Ieri în țară : Vremea s-a menținut 

frumoasă și călduroasă, cu cerul varia
bil, mai mult senin. Vîntul a suflat în 
general slab. Temperatura aerului la ora 
17 oscila între 19 grade la Mangalia și 
37 grade la Bechet. în București î Vre
mea a fost frumoasă și călduroasă, cu 
cerul mai mult senin. Vîntul a suflat 
slab pînă la potrivit. Temperatura ma
ximă a fost de 34 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 18, 
19 și 20 mai. In țară : Vremea va fi in
stabilă, exceptînd sud-estul țării, unde 
în prima parte a intervalului se va 
menține frumoasă și călduroasă. Cerul 
va fi variabil, eu înnorări mai accen
tuate în jumătatea de nord-vest a țării, 
unde vor cădea averse de ploaie, în
soțite de descărcări electrice. Vînt .po
trivit, cu .intensificări de scurtă .durată 
predominînd din sectorul vestic. Tempe
ratura’ îh scădere treptată, începînd din 

■•rtOrd-^festdP^Țătli. Minimele'-Vbr
prinse între 5 și 15 grade, iar maximele 
între 17 și 27 grade. în București : Vre
me instabilă, exceptînd prima parte a 
intervalului, cînd se menține frumoasă 
și călduroasă. Cerul va fi variabil. Vor 
cădea averse de ploaie, însoțite de des
cărcări electrice la sfîrșitul intervalu
lui. Temperatura se menține ridicată la 
început, apoi în scădere ușoară.

Erată
Titlul informației „Uniunea Sovie

tică : Importante descoperiri arheo
logice", apărută în ziarul nostru nr. 
8065 din 15 mai 1969, pag. a V-a, se va 
citi corect „Uniunea Sovietică : Im
portante descoperiri geologice".

nel A. G. Semerdjiev ; șeful Ma- 
relui stat major al armatei popu
lare cehoslovace — locțiitor al mi
nistrului apărării naționale al R.S. 
Cehoslovace, general-locotenent K. 
Rusov ; locțiitorul ministrului a- 
părării naționale al R.D. Germane 
— șeful Statului major principal al 
armatei populare naționale a R.D. 
Germane, general-colonel H. Kess
ler ; locțiitorul ministrului apărării 
naționale al R.P. Polone — șeful 
Marelui stat major al armatei po
loneze, general de divizie B. Cho- 
cha ; primul adjunct al ministrului 
forțelor armate ale Republicii So
cialiste România — șeful Marelui 
stat major, general-colonel Ion 
Gheorghe ; primul locțiitor al mi
nistrului apărării al R.P. Ungare — 
șeful Marelui stat major al arma
tei populare ungare, general-loco
tenent K. Csemi; primul locțiitor 
al șefului Marelui stat major al 
forțelor armate ale U.R.S.S., ge
neral-colonel N. V. Ogorcov.

SPORT
FINALELE CAMPIONATELOR UNIVERSITARE

Astăzi, primele întreceri
Ieri după-amiază, pe Stadionul Ti

neretului din Capitală a avut loc 
deschiderea festivă a finalelor cam
pionatelor republicane universitare 
de atletism, judo, gimnastică sporti
vă și artistică.

La festivitate au luat parte prof, 
univ. Miron Constantinescu, adjunct 
al ministrului învățămîntului, Emil 
Ghibu, Marin Bîrjega și Leon Teodo- 
rescu, vicepreședinți-ai C.N.E.F.S., 
Sorin Ionescu, secretar general al 
Uniunii Asociațiilor Studențești din 
România.

După defilarea celor peste 400 de 
sportivi și sportive din 12 centre

universitare.ale țării, eoni. unlv. Gh. 
Paizi, președintele comitetului de 
organizare a campionatelor, a adre
sat un cuvînt de salut participante
lor la întrecerile finale.

A urmat un frumos program de 
gimnastică acrobatică susținut d» 
studenții de la I.E.F.S.

Finalele campionatelor universi
tare sînt programate astăzi (între 
orele 9—12 și 16—20) și duminică 
(între orele 9—12) astfel : pe Stadio
nul Tineretului — atletism ; pe tere
nul Facultății de drept — judo ; în 
sala Floreasca — gimnastică sport!-» 
vâ și artistică. .

în cîteva rînduri
• CEA MAI LUNGĂ ETAPĂ A 

ACTUALEI EDIȚII A „CURSEI 
PĂCII" a prilejuit afirmarea tînăru- 
lui ciclist român Nicolae David, care, 
participînd la o evadare inițiată la 
kilometrul 150, a sosit împreună cu 
alți 10 cicliști cu un avans de 8 mi
nute față de plutonul al doilea. Etapa 
a revenit Iul D. Gonschorek (R.D.G.) 
în 6hl8T2”. Pe locul 5, în același timp 
cu învingătorul, s-a clasat N. David. 
Tricoul galben a fost preluat de po
lonezul Szurkowski. N. David a ur
cat de pe locul 22 pe locul 9 în cla
samentul general individual.

Astăzi etapa a 7-a, Wroclav-Poznan 
* (203 km).

• IERI AU CONTINUAT TUR
NEELE FINALE ALE CAMPIONA
TULUI REPUBLICAN DE VOLEI, 
în competiția feminină de la Piatra

’ Ne’â’iiiiț/ Dihâmb a învins pe Rapid 
cu 3—2, iar Penicilina Iași a dispus 
cu 3—1 de Farul Constanța. La Cluj, 
în turneul masculin, Steaua a între
cut pe Rapid cu 3—0. Politehnica 
Galați a ciștigat cu 3—1 meciul cu 
Dinamo București.

• ÎN SEMIFINALELE PROBEI DE 
DUBLU BĂRBAȚI ale turneului de 
tenis de Ia Bruxelles, cuplul New
combe (Australia), Okker (Olanda) a 
întrecut cu 6—4. 3—6, 6—3 perechea 
Ion Tiriac, Ilie Năstase.

• IN PRIMA RUNDA a turneu
lui internațional feminin de șah de 
la Iaroslav, Margareta Teodorescu 
(cu piesele albe) a întrerupt în po
ziție complicată cu Belova (U.R.S.S.). 
A fost consemnată remiza în parti
dele : Todorova (Bulgaria) — Vree- 
ken (Olanda), Kozlovskaia (U.R.S.S.) 
— Skeghina (U.R.S.S.), Dobson (An
glia) — Just (R. D. Germană) și

Krumova (Bulgaria) — Ușakova 
(U.R.S.S.).

• ÎN TURNEUL ce-1 întreprind® 
în Polonia, echipa de fotbal Dinamo 
Bacău a jucat la Kielce cu selecțio
nata orașului. Fotbaliștii polonezi au 
obținut victoria cu scorul de 2—1 
(1—1). Golul formației române a fost 
marcat de Ene Daniel.

• LA BRUXELLES a continuat 
turneul internațional „opșn" de te
nis. Cea mai echilibrată partidă din 
sferturile de finală la simplu bărbați 
s-a disputat între egipteanul Ismail 
el Shafei și australianul John New
combe. După trei ore de joc, victoria 
a revenit lui Newcombe în cinci 
seturi : 5—7, 6—4, 7—5, 5—7, 6—L 
Intr-un .alt meci, iugoslavul Franu- 
lovici l-a eliminat, cu . 12—14, 6—ls 
6—3, 6—4 pe americanul Richey.

• DUPĂ CUM S-A MAI ANUN
ȚAT, la Haarlem (Olanda), în ziua 
a doua a turneului de calificare pen
tru campionatul european masculin 
de baschet, echipa României a în
vins cu scorul de 98—44 formația 
Scoției. Intr-un alt joc, reprezentati
va Olandei a întrecut cu scorul do 
87—72 (44—30) selecționata Angliei. 
In clasamentul acestei grupe condu
ce echipa României cu 4 puncte, ur
mată de Olanda (3 puncte), Iugo
slavia — 2 puncte (un meci mai pu
țin jucat), Anglia — 2 puncte și Sco
ția — 1 punct (un meci mai puțin ju
cat).

O CUNOSCUTA ATLETĂ VEST- 
GERMANĂ LIESEL WESTERMANN 
a realizat cea mal bună performan
ță mondială a sezonului la arunca
rea discului cu 61,32 m. Ea este de
ținătoarea recordului mondial cu re
zultatul de 62,54 m.

Pulsația vieții economice 
în tara fiordurilor

Bergenul, principalul oraș 
de pe coasta de vest a Noi-- 
vegiei, centrul unei inten
se vieți economice și cultu
rale, ne întîmpină cu un 
decor specific acestei pito
rești regiuni a țării fior
durilor ; plouă mărunt și 
des. Sub cerul plumburiu 
al serii, puzderia ferestre
lor luminate ale caselor 
răspîndite pe colinele ce 
înconjoară orașul, ghirlan
da de becuri care însoțesc 
linia funicularului. spre cul
mea muntelui Flijien par 
tot atiția ochi iscoditori 
privind din întuneric.

Situat în valea fiordului 
cu același nume, Bergen te 
atrage din primul moment 
prin ritmul intens al vieții 
sale cotidiene, prin nenu
mărate vestigii ale trecutu
lui care stau mărturie a 
importantului său rol în 
istoria țării. Fondat în 1070, 
el a fost, de-a lungul evu
lui mediu, unul dintre cele 
mai de seamă centre co
merciale ale Europei de 
nord si a rămas în con
tinuare un punct .esen
țial de legătură a Norve
giei cu lumea exterioară. 
Pe chelul Tyskebryggen, 
îh fața caselor hanseatice, 
cu acoperișuri țuguiate, 
stau înșirate corăbii, vapoa
re, ambarcațiuni ușoare. 
Ele oferă o imagine eloc
ventă a vocației seculare a 
norvegienilor pentru călă
toriile pe apă, a rolului 
deosebit pe care comerțul 
l-a jucat si-1 joacă în viața 
economică a țării.

Norvegia este în genere 
o țară muntoasă și aridă. 
Cea mai mare parte a te
ritoriului ei (74 la sută) 
o reprezintă platouri 
înalte, fără de păduri, 
dar cu numeroase lacuri ; 
numai 3,2 la sută este 
apt pentru agricultură.

Resursele solului sînt des
tul de sărăcăcioase. Cu 
toate acestea, în perioa
da care s-a scurs de la sfîr
șitul secolului al XIX-lea, 
economia țării a înregistrat 
o evoluție rapidă ; s-au dez
voltat unelei ramuri ca : in
dustria mecinică, textilă, a 
pastei de hîrtie, a conser
velor etc. ; au fost desco
perite și valorificate noi 
resurse naturale. Cele mal 
spectaculoase salturi le-a 
realizat însă energetica. 
Transformând și regulari- 
zînd căderile de apă din

piețele internaționale. Pia
ța internă, dlspunind de 
numai 3 700 000 de locuitori, 
este limitată. Ea nu poate 
să absoarbă decît o parte 
destul de redusă a produ
selor realizate de industria 
autohtonă.

De altfel, în timpul. vizi
tei făcute la „Consiliul nor
vegian al exportului", și la 
o expoziție permanentă, or
ganizată sub auspiciile a- 
cestuia, ni s-a vorbit pe 
larg despre aceste preocu
pări.

Instalat într-o modernă

NOTE DE DRUM

munți, construind numeroa
se baraje, norvegienii au 
obținut curent electric ief
tin, care constituie baza in
dustriei moderne. Un pu
ternic avînt a luat și con
strucția de nave. Cu cele 
18 000 000 de tone ale sale, 
flota comercială a Norve
giei ocupă locul trei în 
lume în ceea ce privește 
tonajul efectiv. Mersul 
înainte al economiei nor
vegiene a fost favorizat nu 
numai de progresul tehnic, 
ci și de faptul că Norvegia 
s-a bucurat de o lungă pe
rioadă de pace. După pro
clamarea primei constituții 
a țării la 17 mai 1814 — 
dată care se marchează an 
de an ca sărbătoare națio
nală — și pînă Ia cel de-al 
doilea război mondial, Nor
vegia n-a participat la nici 
un conflict armat.

Industria norvegiană a- 
cordă o atenție deosebită 
nivelului calitativ pentru 
a fi cît mai competitivă pe

clădire cu 19 etaje de pe 
Drammensveien, principa
lă arteră a orașului Oslo, 
„Norwegian Design Cen
ter" a fost deschis în ia
nuarie 1965 din inițiativa 
„Federației industriei nor
vegiene" și a „Consiliului 
norvegian al exportului" 
în colaborare cu Ministe
rul Industriei. Pe o supra
față de 2 250 mp, reparti
zată pe două etaje, centrul 
prezintă o gamă amplă de 
produse. Pot fi văzute aici 
bunuri de larg consum, 
mașini agricole, aparataj 
de bord pentru vapoare, 
piese de schimb pentru 
automobile, mașini electri
ce etc. Ele sînt prezentate 
cu mult gust în cadrul di
verselor secții care oferă 
vizitatorului o idee edifi
catoare despre stadiul a- 
tins de industria norve
giană în domeniul respec
tiv. Sînt produse de bună 
calitate, fabricate cu pre
ocuparea de a satisface

cele mai variate exigențe. 
Ne-am adresat d-lui Gran- 
lund, director administra
tiv al centrului, cu rugă
mintea de a ne vorbi des
pre activitatea instituției 
pe care o reprezintă.

„Norwegian Design Cen
ter" — ne-a spus domnia, 
sa, însoțindu-ne prin săli
le expoziției — constituie 
primul centru de acest 
gen din țările scandinave. 
Deși foarte tînăr, el se 
bucură de un larg interes 
din partea publicului dor
nic să cunoască șl să cum
pere cele mai bune produ
se norvegiene. Centrul 
nostru este totuși departe 
de a fi o simplă expoziție. 
El este înainte de toate 
o instituție de examinare 
atentă a acelor factori de 
natură să facă produsele 
norvegiene mai competiti
ve pe piața externă și mai 
cerute pe cea internă. Noi 
considerăm comerțul ca 
un important factor de a- 
propiere între state și po
poare.

De altfel, în cursul dis
cuțiilor avute la Oslo șî 
Bergen cu diferite perso
nalități ale vieții politice, 
economice și sociale, ne-am 
putut da seama că opinia 
publică din Norvegia ma
nifestă un interes sporit 
pentru lărgirea legături
lor de colaborare pe pla
nuri variate cu țara noas
tră. Aceste relații s-au 
lărgit continuu în ultimii 
ani și există premise favo
rabile să se dezvolte în 
continuare.

Nicolae N. LUPU j
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POSIBILITĂȚI PENTRU
ABORDAREA ASPECTELOR
CONCRETE ALE PROBLEMEI

VIETNAMEZE
CORESPONDENȚA DE LA AL. GHEORGHIU

au luat

Anglia. Peste 10 000 de muncitori de la șantierele navale din Liverpool au organizat recent o demonstrația 
împotriva legislației antisindicale

MISIUNEA
SOVIETICE

• O COBORIRE 
TANTE

STAȚIEI INTERPLANETARE
„VENUS-5" ÎNCUNUNATA
DE SUCCES

LINA ÎN ATMOSFERA PLANETEI VENUS • 
DATE ȘTIINȚIFICE TRANSMISE PE PAMINT

IMPOR-

(A-MOSCOVA 16 
gerpres). — Stația in
terplanetară sovietică 
„Venus-5" a efectuat 
vineri o coborîre lină 
în atmosfera Planetei 
Venus, transmite a- 
genția TASS.

Statia automată, 
care a parcurs 350 de 
milioane de kilometri 
în 130 de zile de zbor, 
a depus pe suprafața 
Planetei Venus un fa
nion cu chipul lui Le
nin și stema de stat a 
Uniunii Sovietice.

Vineri la ora 7,08, 
ora Moscovei, stația 
automată se apropiase 
la o distanță de 50 000 
kilometri de Venus. In 
acel moment de pe 
Pămînt a fost trans
misă comanda cu pri
vire la conectarea in
stalației de radiocomu- 
nicații interplanetare.

înainte de pătrunde
rea în atmosferă, de 
pe stație s-a desprins 
automat aparatul de 
coborîre cu instrumen
te la bord.

în timpul 
tu parașuta, 
durat 53 de minute, au 
fost măsurate tempe
ratura, presiunea și 
compoziția chimică a 
atmosferei Planetei 
Venus. Datele obținute 
au fost transmise ne
întrerupt pe Pămînt.

Stația interplanetară 
„Venus-6" lansată la 
10 ianuarie, va pă
trunde în atmosfera 
planetei la 17 mai la 
ora 9,03, ora Mosco
vei.

coborîrii 
care a

Cea de-a 17-a ședin
ță a conferinței cva- 
dripartite pentru Viet
nam, ale cărei lucrări 
s-au desfășurat ieri, a 
avut un caracter deo
sebit datorită elemen
telor noi intervenite în 
ultima vreme în legă
tură cu problema afla
tă în discuție. Delega
țiile prezente s-au gă
sit de astă dată în 
fața a două documen
te : planul în zece 
puncte pentru o soluție 
globală a problemei 
vietnameze și pen
tru restabilirea păcii în 
Vietnam, prezentat la 
ședința anterioară de 
delegația Frontului 
Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud, 
și, pe de altă parte, 
propunerile în opt 
puncte anunțate de 
președintele S.U.A., 
Nixon, la 14 mai și 
prezentate în ședința 
de ieri de delegația a- 
mericană. Prin aceas
ta negocierile au in
trat într-o fază nouă, 
creînd posibilitatea de 
a se aborda aspectele 
concrete ale problemei 
vietnameze. Este de 
remarcat faptul — a- 
rată observatorii de 
aci — că nici unul din 
planurile prezentate 
nu au fost respinse ca
tegoric și integral de 
părțile adverse.

Luînd cuvîntul
ședința de vineri, șe
ful delegației R. D. 
Vietnam, Xuan Thuy, 
a invitat părțile să 
negocieze o soluție 
pe baza planului pre
zentat de F.N.E., de- 
clarînd că delegația sa 
îl sprijină în întregi
me. „Guvernul R. D. 
Vietnam — a spus el — 
este gata să se înțelea
gă cu celelalte părți 
pentru încheierea de a- 
corduri privind proble
mele menționate în a- 
cest document, spre a 
se pune rapid capăt 
războiului din Viet
nam". Fără a respin
ge categoric ansamblul 
planului american, șe
ful delegației R.D.V.

a obiectat împotriva 
unor aspecte ale propu
nerilor enunțate de a- 
cesta. Așa, de pildă, 
el a respins propune
rea americană privind 
„retragerea mutuală" 
a trupelor din Vietna
mul de sud, arătînd că 
o asemenea propunere 
a mai fost respinsă în 
repetate rînduri, viciul 
ei constînd în faptul că 
pune pe același plan 
agresorul, respectiv 
S.U.A., cu poporul 
vietnamez care luptă 
împotriva agresiunii. 
Vorbitorul a observat 
apoi că propunerile a- 
mericane tind să men
țină în funcție actuala 
administrație de la 
Saigon, pe care a ca
lificat-o drept belicis- 
tă și coruptă. In în
cheiere, vorbitorul a 
cerut din nou retra
gerea totală și necon
diționată a tuturor tru
pelor americane din 
Vietnamul de sud.

Luînd cuvîntul, Tran 
Buu Kiem, șeful dele
gației Frontului Națio
nal de Eliberare din 
Vietnamul de sud, a 
arătat că discuția tre
buie să înceapă pe 
baza planului în zece 
puncte al F.N.E. și a 
adresat și de astădată 
un apel către S.U.A., 
invitîndu-le să-și re
tragă trupele din Viet
namul de sud fără nici 
o condiție, să renunțe 
la susținerea adminis
trației actuale de la 
Saigon și să lase popu
lația sud-vietnameză 
să-și reglementeze pro
priile sale treburi fără 
amestec străin.,

Referindu-se la pla
nul în opt puncte pre
zentat de președintele 
S.V.A., Tran Buu Kiem 
a arătat că obiecțiile 
lui Nixon în legătură 
cu planul în zece punc
te ale F.N.E. se re
feră tocmai la chestiu
nile fundamentale pri
vind încetarea războ
iului de agresiune dus 
de Statele Unite în 
Vietnam și restabilirea

păcii în această parte 
a lumii.

Abordînd apoi pro
punerea americană pri
vind „dreptul la auto
determinare", al po
porului sud-vietnamez, 
vorbitorul a afirmat că 
această propunere tin
de în fapt mai departe 
la menținerea actualei 
administrații de la 
Saigon și întări
rea trupelor acesteia.

La sfîrșitul ședinței, 
Cabot Lodge a rea
mintit punctele pla
nului american si a 
declarat că partea a- 
mericană nu oferă a- 
ceste propuneri în 
mod ultimativ. „Noi 
sîntem dispuși, a a- 
firmat el. să discu
tăm despre progra
mele fiecăruia — 
cele patru puncte ale 
R.D.V. și cele zece 
puncte ale F.N.E., cu 
condiția 
fie 
cele 
de 
de ___ _____
adăugat că delegația 
americană va conti
nua să studieze pla
nul F.N.E., făcînd a- 
ceasta în strlnsă con
sultare cu reprezen
tanții administrației 
de la Saigon si că la 
viitoarele ședințe va 
comenta în parte 
care din cele 
puncte...............

Observatorii 
preajma conferinței 
apreciază că pentru 
prima dată de la des
chiderea ei. 25 ianua-' 
rie a.c„ a început un 
dialog real pe baza 
celor două documente 
prezentate de dele
gațiile amintite. Tot
odată. se remarcă un 
ton mai moderat în 
discuțiile din cadrul 
conferinței, precum 
și faptul că atît șeful 
delegației S.U.A. cît 
și cel al delegației 
administrației de la 
Saigon au confirmat 
că ei consideră 
puțin o parte 
propunerile F.N.E. 
o bază valabilă 
discuții.

ca ele să 
compatibile cu 
cîteva principii 
bază enunțate 

noi". Lodge a

fie- 
zece

din

cel 
din 
ca 
de

SITUAJIA
POLITICA

DIN MALAYEZIA
KUALA LUMPUR 16 (Ager

pres). — Malayezia va fi adminis
trată de un guvern provizoriu, dat 
fiind incidentele sîngeroase ce au 
tulburat viața țării după recentele 
alegeri. Anunțînd această decizie, 
vicepremierul Tun Abdul Razak 
a precizat că din guvern vor face 
parte reprezentanții celor trei 
grupe etnice care compun 
dul Alianței.

Exprimîndu-și speranța 
ceastă măsură constituie 
acceptabilă pentru toate 
vicepremierul a subliniat 
mele incidente sînt o 
națională", ele soldîndu-se 
moartea a 96 și rănirea a 277 
persoane și incendierea a 38 
case și 100 de autovehicule.

Vicepremierul Malayeziei, Tun 
Abdul Razak, a anunțat, de ase
menea, în cursul zilei de vineri, 
că deputați și militanți ai opozi
ției au fost arestați, transmite a- 
genția France Presse. Ministerul 
de interne a făcut cunoscut că 
forțele de ordine au primit ordi
nul de a deschide focul împotriva 
celor care încalcă legea în regiu
nile unde se înregistrează tulbu
rări rasiale.

Tot vineri, anunță agențiile de 
Dresă, noi incidente s-au produs la 
Kuala Lumpur. Persoane neidenti
ficate au atacat reședința șefului 
guvernului. Atacul lor nu a fost 
respins decît după ce au intervenit 
trupele. Alte grupuri au încercat să 
ocupe postul de radio malayezian 
«parat de armată.

Parti-

că a- 
soluția 
părțile, 

că ulti- 
„tragedie 

cu 
de 
de

BELGRAD 16 (Agerpres). — La 
Belgrad au început lucrările pri
mei sesiuni a Skupștinei Fede
rale a R. S. F. Iugoslavia a noii 
legislaturi. întrunite în ședință 
comună, vecele au ales Comisia 
Skupștinei Federale pentru alegeri 
și numiri, alcătuită din cîte trei 
reprezentanți ai fiecărei vece. 
Risto Antunovlci a fost ales pre
ședintele comisiei.

Lucrările sesiunii vor continua 
sîmbătă, cînd deputății vor alege 
președintele și vicepreședinții 
Skupștinei Federale, președintele 
și membrii Vecei Executive Fede
rale, precum și președinții și mem
brii comisiilor parlamentului.

LA PARIS

Vizita delegației
Marii Adunări Naționale

PLENARA C C.
AL PC. DIN

startul în campania
electorală

PARIS 16 (Agerpres). — Vineri 
seara s-a deschis în mod oficial la 
radio și televiziune, campania elec
torală în vederea alegerilor 
dențiale din Franța. Șapte 
dați, acceptați de Consiliul 
tuțional, își vor disputa la 
voturile corpului electoral, 
aceștia, în mod surprinzător 
ți industriașul Louis Ducatel, 
vîrstă de 67 de ani, complet necu
noscut în viața politică franceză, 
care se prezintă la acest scrutin în 
mod independent.

Primul care a luat cuvîntul vineri 
seara la posturile de televiziune, în 
baza tragerii la sorți a ordinii de 
către Consiliul Constitutional, a fost 
Georges Pompidou. El a fost urmat 
la un interval de 12 minute de can
didatul Partidului Socialist Unificat,

prezi- 
candi- 

Consti- 
1 iunie 
Printre 
se află 
' în

Michel Rocard. în aceeași seară au 
rostit cuvîntări la postul de radio 
Jacques Duclos, candidatul ~ 
Francez, și Gaston Defferre, 
datul noului Partid socialist.

★
La Palatul Elysee a avut 

neri o ședință a Consiliului i 
niștri al Franței, la care a luat parte 
și președintele interimar, Alaln 
Poher. în cadrul acestei reuniuni 
primul ministru, Couve de Murville, 
a făcut cunoscută membrilor cabine
tului scrisoarea Consiliului Constitu
tional privind persoanele care vor 
candida la alegerile prezidențiale de 
la 1 iunie. Consiliul de Miniștri a 
aprobat un decret în baza căruia 
este acordată suma de 49 milioane 
franci, cu titlu de avans, pentru a- 
coperirea cheltuielilor 
organizarea campaniei

P.C. 
candi-

Ioc vi
de Mi-

necesitate de 
prezidențiale.

în Olanda
HAGA 16 (Agerpres). — Conti- 

nuîndu-și vizita în Olanda, dele
gația Marii Adunări Naționale a 
Republicii Socialiste România, con
dusă de vicepreședintele M.A.N., 
acad. Hie Murgulescu, a avut 
întrevederi cu personalități gu
vernamentale și parlamentare. In 
cursul dimineții, oaspeții români 
au fost primiți de secretarul de 
stat pentru afacerile externe, dr. 
H. J. De Koster, de președintele 
primei Camere a Statelor Generale, 
prof. J. P. Mazure, și de președin
tele celei de-a doua Camere, dr. 
F. J. M. Van Thiel. Intîlnirile s-au 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială. La întîlniri a participat și 
ambasadorul României la Haga, dr. 
George Elian. După-amiază, parla
mentarii români au asistat la o șe
dință de deschidere a celei 
de-a doua Camere a Parlamentului 
olandez și s-au întreținut cu mem
brii comisiilor parlamentare de po
litică externă și comerț exterior.

Seara, președinții celor două ca
mere ale Parlamentului olandez au 
oferit un dineu.

★
în continuarea vizitei pe care o 

face în Olanda, delegația M.A.N. 
a vizitat provincia Friesland. 
Oaspeții români au fost pri
miți de către primarul regal al 
provinciei, dr. H. P. Lindhors Ho
man, și de membri ai Comitetului 
executiv. întîlnirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, priete
nească.

★

Seara, ambasadorul României la 
Haga, George Elian, a oferit în 
cinstea delegației parlamentare 
române o recepție. Au participat 
prof. J. P. Mazure, președintele 
Camerei ți a Statelor Generale, 
dr. F. Nederhorst, vicepreședintele 
celei de-a Il-a Camere a Parla
mentului, și alte persoane oficiale.

agențiile de presă transmit:
Republica Sud-Africană a 

respins rezoluția ad°Ptata ia 
20 martie 1969 în problema teritoriului 
Africii de sud-vest, a informat în mod 
oficial Consiliul de Securitate, secre
tarul general al O.N.U., U Thant. Re
zoluția Consiliului de Securitate de
clară ilegală prezența regimului de la 
Pretoria în Africa de sud-vest (Nami
bia). în cazul în care guvernul sud- 
african refuză să elibereze teritoriul, re
zoluția menționează necesitatea con
vocării imediate a Consiliului de Secu
ritate, pentru examinarea măsurilor ce 
se impun în conformitate cu Carta 
O.N.U.

Majoritatea populației 
britanice este ostilă intrării 
Angliei în Piața comună. 
Un sondaj recent în acest sens al opi
niei publice relevă că numai 41 la sută 
din cei chestionați s-au pronunțat în 
favoarea aderării la C.E.E., 43 la sută 
împotrivă, iar restul n-au dat nici un 
răspuns.

Mika Șpiliak, președintele Ve
cei Executive Federale a R.S.F. Iugo
slavia, l-a primit la Belgrad pe Her
mann Hocherl, ministrul agriculturii al 
R. F. a Germaniei, cu care a discutat 
posibilitățile promovării cooperării din
tre cele două țări. Ei au apreciat că 
dezvoltarea relațiilor dintre cele două 
țări de la reluarea legături
lor diplomatice este favorabilă și 
au apreciat că problemele încă nesolu- 
ționate își vor putea găsi rezolvarea ra
pidă prin continuarea actualului curs 
în relațiile bilaterale.

Elogii
actorilor români

După cum s-a mai anunțat, în aceste zile, colectivul teatrului „Lucia 
Sturdza Bulandra" din București prezintă un șir de spectacole cu piesa 
lui I. L. Caragiale, „D’ale carnavalului", pe scena Teatrului Națiunilor 
din Paris. Cronica teatrală a ziarului L’Aurore relevă faptul că „Lucian 
Pintilie a imprimat punerii sale în scenă o mișcare diabolică... Ideea 
acestui Carnaval, care cuprinde adesea întregul oraș, este excelent re
dată, iar scenele de bal mascat în special, care au multă culoare, sînt o 
perfectă reușită. Trebuie adăugat, de asemenea, că toți actorii Teatrului 
Lucia Sturdza Bulandra creează un antren care merge pînă la exube
ranță. Ei sînt toți excelenți, dar dintre ei, în afară de Rodica Tapalagă 
și Ștefan Bănică, se detașează în mod clar Toma Caragiu, care întruchi
pează un Parapon suculent, de un uriaș și savuros caraghioslîc".

In cronica ziarului „Le Monde" se apreciază că „sub conducerea lui 
Lucian Pintilie, cei 15 actori ai distribuției dau dovadă de o perfectă 
stăpînire a unei tehnici foarte apropiate de tradiția italiană".

VENEZUELA
CARACAS 16 (Agerpres). — La 

Caracas au luat sfîrșit lucrările ce
lei de-a 13-a plenare a Comitetului 
Central al Partidului Comunist din 
Venezuela.

Plenara a adresat un apel tu
turor forțelor democratice din țară 
pentru unirea lor în apărarea drep
turilor și libertăților democrații și 
constituționale, în apărarea su era- 
nității și independenței politico și 
economice a țării. Partidul comu
nist, menționează apelul, va depune 
toate eforturile pentru unitatea ma
selor muncitoare din Venezuela în 
lupta pentru îmbunătățirea condiții
lor de viață și de muncă.
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Adunarea Consultativă a 
Consiliului Europei * lansat 
guvernelor celor 18 țări membre apelul 
de a pregăti o conferință la nivel înalt 
a celor șase țări membre ale Pieței co
mune, la care să fie luată în discuție 
lărgirea acestui organism economic 
vest-european. Această recomandare 
cere, de asemenea, statelor membre să 
organizeze cît mai curînd posibil o 
conferință a primilor miniștri ai țări
lor care doresc să intre în Piața co
mună. ._ _

Un seminar științific cu 
tema „Internaționala comunistă și miș
carea revoluționară mondială" organi
zat de Școala superioară de partid de 
pe lîngă Comitetul Central al P.C.U.S., 
a avut loc la Moscova în zilele de 14 
și 15 mai. Au participat reprezentanți 
ai școlilor superioare de partid din Bul
garia, Mongolia, Polonia, România, Un
garia și Uniunea Sovietică.

DISCUȚII
GENEVA 16 (Ager

pres). — Producătorii 
din principalele țări 
exportatoare de cafea 
din lume au început 
joi la Geneva convor
biri în legătură cu de
teriorarea continuă a 
prețurilor de pe piața 
mondială a cafelei.

Actuala criză, cea 
mai lungă și mai gravă 
din ultimii ani, afec
tează atît unele țări

Unități americane amplasate în regiunea centrală 
a zonei demilitarizate au deschis focul, în zilele de 14 și 15 mai, 
asupra patrulelor R.P.D. Coreene, făcînd uz de arme grele de diferite tipuri 
introduse în mod ilegal în zona demilitarizată — anunță Agenția Centrală 
Telegrafică Coreeană. Menționînd că aceste acțiuni provocatoare contravin 
acordului de armistițiu, agenția citată avertizează că, în cazul în care ele voracordului de armistițiu, agenția citată avertizează că, în cazul în 
continua, vor fi luate măsurile corespunzătoare.

Un comunicat comun iraniano-pakistanez 8 fost dat
i Pakistan depublicității la Rawalpindi, în urma vizitei oficiale întreprinse în 

primul ministru al Iranului, Amir Abbas Hoveida. Comunicatul precizează că 
cele două părți consideră că rezoluția Consiliului de Securitate din noiembrie 
1967 este o bază adecvată pentru reglementarea problemei Orientului Apro
piat Partea iraniană, se arată în comunicat, își exprimă speranța că printr-c 
reglementare justă și pașnică a diferendului indo-pakistanez se va ajunge Ia 
relații de bună vecinătate între cele două părți.

Convorbirile americano-peruviene !n vederea reglementării 
conflictului dintre cele două țări, provocat de exproprierea de către guvernul 
de la Lima a bunurilor societății „International Petroleum Company", s-au 
încheiat joi la Washington fără nici un rezultat. Purtătorul de cuvînt al Depar
tamentului de Stat, a declarat că tratativele vor putea fi reluate, eventual, la 
Lima, după ce delegațiile respective se vor consulta cu guvernele lor.

In jurul
producătoare din Afri
ca, precum și situația 
exporturilor braziliene 
și columbiene de ca
fea. Specialiștii apre
ciază că numai luarea 
imediată a unor mă
suri severe ar putea să 
îndepărteze actualul 
pericol în care se află 
producția și comerțul 
internațional de cafea.

Surse latino-ameri- 
cane, citate de agenția

Congresul republican 
portughez,care siuPeaza °se,ie 
de organizații opuse regimului de la 
Lisabona, și-a deschis joi lucrările în 
localitatea Aveiro, situată în apropie
re de Porto.

Fostul prim-ministru al 
Somaliei, Mohamed Egal, a 
fost însărcinat cu formarea 
nOUlui gUVern - 8 anunțat Pre
ședintele țării, Shermarke. După cum 
se știe, Egal s-a aflat în fruntea gu
vernului format la 15 iulie 1967 și a 
demisionat la 7 mai, după alegerile 
generale.

CAFELEI
Associated Press, arată 
că producătorii pre- 
zenți la consfătuirea 
de la Geneva speră 
să cadă de acord asu
pra unor propuneri 
privind adoptarea unor 
„măsuri preventive", 
care urmează să fie 
prezentate Comitetului 
Executiv al Organiza
ției internaționale a 
cafelei (O.I.C.), care 
își are sediul la Lon
dra.

PENTRU
INTERZICEREA
ARMELOR CHIMICE
SI BIOLOGICE

Reuniunea S.E.A.T.O. In 
capitala tailandeză s-a deschis vineri 
conferința consilierilor militari repre- 
zentînd șase din cele opt țări membre 
ale organizației tratatului Asiei de sud- 
est — S.E.A.T.O. ; la reuniune nu par
ticipă Franța, iar Pakistanul este re
prezentat doar de un observator.

Cancelarul R. F. a Germa
niei, Kurt Georg Kiesinger, a plecat 
vineri spre Tokio, într-o vizită oficială 
de cinci zile.

Philip Blaiberg, decanul 
de vîrstă al pacienților cu inima 
grefată, a fost internat la spitalul 
Groote Schuur.

O SCRISOARE A SAVANȚI 
LOR SOVIETICI CĂTRE OA 
MENII DE ȘTIINȚA DIN LU

MEA ÎNTREAGA

Comitetul Central al Partidului Socialist Italian, reunit 
la Roma pentru a aplana situația încordată din partid, a hotărît, la propunerea 
lui Francesco de Martino, unui din cei trei lideri ai aripii de stînga ai acestui 
partid, să amîne dezbaterile pînă la 20 mai. Această perioadă de gîndire va fi 
folosită pentru a se putea studia mai pe larg propunerea de compromis făcută 
de Pietro Nenni, privind o eventuală lărgire a actualei majorități din cadrul 
grupului parlamentar socialist prin primirea și a deputaților aripii de stînga a 
partidului.

MOSCOVA 16 (Agerpres). — Un 
grup de oameni de știință sovietici, 
printre care Mstislav Keldîș, pre
ședintele Academiei de Științe a 
U.R.S.S., Mihail Millionșcikov, Niko
lai Semionov, laureat al Premiului 
Nobel, Boris Petrovski, ministrul 
ocrotirii sănătății, și alții au adresat 
o scrisoare oamenilor de știință din 
lumea întreagă, chemîndu-i să de
maște activitatea secretă de produce
re și stocare a armelor biologice și 
chimice. Oamenii de știință sînt 
chemați să explice pe larg consecin
țele înspăimîntătoare ale aplicării 
acestor arme și să ceară ca la O.N.U. 
să fie adoptată o rezoluție — la care 
să adere toate țările lumii — cu pri
vire la interzicerea elaborării, fabri
cării, stocării și transmiterii armelor 
chimice și biologice de toate tipurile.

BELGRAD 16. — Corespon
dentul Agerpres, N. Plopeanu, 
transmite : Vineri după-amiază 
la Belgrad s-a deschis cel 
de-al 13-lea Tîrg internațional 
al tehnicii, la care participă 
peste 700 întreprinderi și firme 
din 20 de țări, printre care ți 
Republica Socialistă România.

La festivitatea de deschidere 
au participat președintele 
R.S.F. Iugoslavia, I. B. Tito, 
președintele Vecei Executive 
Federale, Mika 
conducători de 
stat iugoslavi.

In pavilionul 
situat în sala centrală, 
puse diferite mașini-unelte. 
precum și macheta instalației 
de foraj „F-200". care în 
urmă cu un an a obținut me
dalia de aur la Tîrgul interna
țional de la Brno.

participat 
Iugoslavia, 

Vecei
Șpiliak. și alți 
partid si de

țării noastre, 
sînt ex-

• BUDAPESTA
PAVILIONUL ȚARII NOASTRE 
VIZITAT DE CONDUCĂTORI 
DE PARTID Șl DE STAT Al R. P. 

UNGARE

- Cores- 
Al. Pin-

BUDAPESTA 16. 
pondentul Agerpres. 
tea transmite: La Budapesta 
s-a deschis ediția 1969 a 
Tîrgului internațional anual. 
La festivitatea de deschidere 
au fost prezente numeroase 
personalități ale vieții politice 
și economice ungare, printre 
care Jenă Fock, președintele 
guvernului revoluționar mun
citoresc țărănesc ungar.

Anul acesta, la tîrg, care 
mai mult decît în ceilalți ani 
are un pronunțat caracter teh- 
nico-industrial. participă veste 
1 400 de firme din 34 de țări.

România participă cu un pa
vilion propriu, exvunind mașini 
și instalații, produse chimice, 
materiale de construcții și alte 
produse 
nesti.

Dună 
tîrgului. .... ....... . . ........ .....
tre a fost vizitat de Jeno Fock, 
președintele guvernului ungar, 
de Apro Antal, Biszku Bela, 
Feher Lajos, Gaspar Sandor, 
membri ai Biroului Politic al 
C.C. al P.M.S.U., de membri ai 
guvernului, ai corpului diplo
matic acreditat la Budapesta.

La intrarea în pavilion, 
peții au fost întîmpinați de 
mitru Turcuș, ambasadorul 
mâniei la Budapesta, și de 
mitru Usturoi, adjunct al 
nistrului comerțului exterior, 
șeful delegației române parti
cipante la tîrg.

Chiar din primele ore după 
deschiderea tîrgului, pavilionul 
românesc a stîrnit un deosebit 
interes, marcat prin afluența 
mare de vizitatori și prin apre
cierile privind calitatea produ
selor expuse.

ale industriei româ-

deschiderea festivă a 
vavilionul tării noas-
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